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ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
15 травня 2019 р. – перший день роботи конференції 

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

оргкомітету. 

10.10 – Дослідження біологічної активності зварювальних аерозолів  (частина 2). Левченко О. Г., 

Явдощин  І. Р., Степанюк С. М. 

10.20 – Проблеми та особливості протезування в Україні. Гераїмчук М. Д., Хазанович Ю. Ю. 

10.35 – Рекомендації щодо професійного відбору осіб, які працюють в галузі телекомунікацій. 

Оленєв Д. Г., Сергєєва Л. А., Вальченко О. І. 

10.45 – Дослідження впливу рухової активності на якість життя і розумову працездатність 

студентів. Карпюк І. Ю. 

11.00 – Удосконалення методичного забезпечення оцінки виробничого ризику. Кружилко О. Є., 

Ткалич І. М., Полукаров О. І. 

11.10 – Система захисту операторів контактного зварювання від електромагнітного 

випромінювання. Левченко О. Г., Гончарова О. М., Лукʼяненко А. О. 

11.25 – Управління безпекою праці в умовах конфліктних ситуацій на підприємстві. Володченкова 

Д. В., Володченкова Н. В. 

11.35 – Механізми зменшення рівня шуму на робочому місці оператора контролю автоматичної 

системи керування технологічним процесом виробництва азотної кислоти. Ковтун А. І.,  

Сліпченко В. О. 

11.50 – Культура безпеки в Україні як основний аспект впровадження особистісної та суспільної 

безпеки. Лук`яненко А. О., Сингаївський В. В. 

12.00 – Аналіз виробничого травматизму на підприємствах гірничорудної та нерудної 

промисловості України. Кружилко О. Є., Майстренко В. В., Лях Ю. М., Полукаров О. І. 

12.15 – Загальні правила безпеки під час обслуговування тепломеханічного обладнання 

електростанцій і теплових мереж.                              ,  Гавриш А. С., Олійник Б. В. 

12.25 – Адаптація концепції «Human Centric Lighting» в умовах нормативного поля України.  

Демчук Г. В., Слюсар С. В. 

12.40 – Обов’язки роботодавців щодо безпеки та захисту здоров’я працівників-користувачів 

комп’ютерної техніки. Праховнік Н. А., Дорошенко А. Ю., Бояршин І. І. 

12.50 – Інформаційна система ведення обліку та аналізу відвідувань інспекторів. Сторож Я. Б., 

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

13.05 – Заходи підвищення надійності джерел безперебійного живлення особливої групи 

електричних приймачів. Зайченко С. В., Шевчук С.П. 

13.15 – Удосконалення системи навчання на робочому місці за програмою TWI (навчання на 

виробництві). Володченкова Н. В., Накемпій О. К. 

13.30 – Проектування та розробка пов'язаних з безпекою систем управління промисловим 

обладнанням. Каштанов С. Ф., Багінський В. О. 

13.40 – Рекомендації щодо покращення офісного простору типу «Open space» для підвищення 

продуктивності роботи співробітників. Кузьмич Ю. В. 

13.50 – Авторське право як охорона праці творця. Тарасенко М. В., Мітюк Л. О. 

14.00 – Обідня перерва. 

15.00 – Порушення правил бепеки в процесі електрофорезу ДНК. Гнатюк М. О., Гусєв А. М. 

15.15 – Система запобігання пожежі при роботі з 3Д принтером. Зінчук А. С., Полукаров О. І. 

15.25 – Ризики помилок під час діагностики методом цифрового двійника. Праховнік Н. А., Сізов Д. 

15.35 – Features of labor protection in publishing. Aleksieieva D. V., Mityuk L.О. 

15.50 – Technical requirements, restrictions and prohibitions to the places for smoking. Bairamov R., 

Mityuk L.О. 

Гавриш С. А. 
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16.00 – Про системи попередження пожеж і протипожежного захисту теплоенергетичних 

підприємств.                         ,      ,  Гавриш А. С., Масляєв Д. І. 

16.15 – Надзвичайні ситуації природного, техногенного і соціального характеру. Солоніченко О. Д. 

16.25 – Вплив психофізіологічних факторів на рівень навчання студента денної форми.  

Берестюк К. Р., Демчук Г. В. 

16.40 – Контроль безпеки під час вантажо- та пасажироперевезень на судні. Криушин О. О., 

Полукаров Ю. О. 

16.55 – Аналіз ризику проведення неспецифічного контролю промивної води. Біла К. О., Луц Т. Є. 

17.10 – Забезпечення умов безпеки праці на виробництвах лікарських засобів біотехнологічного 

походження. Олійник А. В. 

 

16 травня 2019 р. – другий день роботи конференції 

 

10.00 – Заходи безпеки під час обслуговування та експлуатації аміачно-холодильних установок. 

Лукомська Ю. Л., Полукаров Ю. О. 

10.10 – Професійні хімічні та біологічні ризики в Україні. Шакун А. С., Брагіна Л. Є. 

10.20 – Забезпечення здоров’я астронавтів NASA. Ніколаєва І. В., Полукаров Ю. О. 

10.35 – Способи підвищення пожежної безпеки на підприємствах харчової промисловості. 

Ашмаріна Г. Р., Михалевич А. П., Сапіга В. Я. 

10.45 – Особливості правового регулювання праці вагітних жінок та жінок, що мають дітей віком до 

3 років. Скляр Ю. О. 

11.00 – Нормативні вимоги добезпеки під час виготовлення та продажу дитячих іграшок.  

Вершиніна К. Ю. 

11.10 – Якість води та розповсюдженість екологічних патологій. Шестопалова А. Г.,   

Качинська Н. Ф. 

11.25 – Біопластик з бананової шкірки як замінник традиційного пластику. Моісеєнко Д. І., 

Чикунова-Васильєва Н. П. 

11.35 – Удосконалення системи управління охороною праці та пожежної безпеки на виноробному 

підприємстві. Володченкова Н. В., Накемпій О. К. 

11.50 – Формування соціально-педагогічної моделі екологічної освіти студентів. Нестеренко Ю. В. 

12.00 – Заходи безпеки під час обслуговування та експлуатації когенераційних установок.  

Джердж А. М., Луц Т. Є. 

12.15 – Синдром емоційного вигорання. Баглай І. Ю., Марченко І. О. 

12.25 – Заходи безпеки при використанні системи контролю доступу в розумному будинку. 

Землянська О. В., Кінащук О. С. 

12.40 – Запобігання робочому та емоційному вигоранню як частина охорони праці.  

Котильова А. О. 

12.50 – Небезпеки погіршення стану шкіри при використанні сучасних косметичних засобів. 

Левковська А. В., Ільчук О. С. 

13.05 – Аналіз шкідливих та небезпечних факторів праці на поштових відділеннях. Філь А. М., 

Топіха Д. В., Мітюк Л. О. 

13.15 – Вакцинація як важлива складова цивільного захисту населення та національної безпеки 

держави. Качинська Н. Ф., Максимчук А. І. 

13.30 – Заходи безпеки в технології синтезу ціаноспіропентану. Ковтун І. М., Медведько С. П. 

13.40 – Забезпечення безпеки та якості харчових продуктів за чинним законодавством України. 

Іванюк А. В., Чикунова-Васильєва Н. П. 

13.50 – Заходи безпеки під час обслуговування мартенівської печі (ДСА-1) мартенівського цеху на 

«Ходу». Скобєлєва С. В., Арламов О. Ю. 

14.00 – Обідня перерва. 

15.00 – Моніторинг навколишнього газового середовища. Ковтун І. М., Матвєєв О. М. 

Гавриш С. А. 
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15.15 – «Розумні» засоби індивідуального захисту як ефективні технології попередження травм на 

робочому місці. Бас М. В., Полукаров Ю. О. 

15.25 – Аварійне випробування автомобілів. Фесенко В. В., Качинська Н. Ф. 

15.35 – Оптимальний робочий час як основа життєдіяльності людини у XXI столітті та 

концептуальні підходи до його визначення. Думанська М. Р. 

15.50 – Безпека праці при роботі з  прекурсорами і наркотичними речовинами в біотехнологічній 

промисловості. Стан питання легалізації  наркотиків у світі. Лемішко Ю. К. 

16.00 – Наслідки впливу діоксиду вуглецю на явище парникового ефекту. Ветошко І. П., 

 Скрябін С. А. 

16.15 – Способи захисту баз даних від SQL ін’єкцій. Праховнік Н. А., Літвінова Н. О. 

16.25 – Заходи безпеки на виробництві вапна. Жарєнова Я. В., Полукаров Ю. О. 
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FEATURES OF LABOR PROTECTION IN PUBLISHING 
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Abstract. This article talks about the peculiarities of the work of graphic 

designer, layout designer, editors and other employees. And also about the basic rules 

of work and leisure for people who work on a computer constantly. 

Keywords: publishing, computer work, office work, disease prevention. 

Анотація. В даній статті був проведений аналіз особливостей роботи 

дизайнерів, верстальщиків, редакторів та інших співробітників видавництва. 

Обґрунтовані основні правила роботи та відпочинку для людей, що більшу 

частину робочого часу проводять за комп’ютером.  

Ключові слова: видавництво, робота за комп’ютером, робота в офісі, 

профілактика захворювань. 

 

Introduction.Today, in many professions, automation of processes takes 

place. The work of publishing houses is closely connected with the work of the 

computer. Editors, layout makers, retouchers, managers, and other subordinates 

spend computers almost all day. The Ministry of Social Policy of Ukraine created an 

Order № 207 of 02-14-2018 "On Approval of Requirements for the Safety and Health 

of Workers' Employees while Working with On-Screen Devices". 

Analysis of the question. The rules concerning the organization of 

workplaces are prescribed in the Sanitary norms of the microclimate of production 

premises of the DSN 3.3.6.042-99 and in the State Sanitary Rules and the norms of 

work with the visual display terminals of electronic computing machines DSANPIN 

3.3.2.007-98. 

Objective. Explore the negative effects of a long seat behind a computer on 

human health. Consider the main methods of preserving health and disease 

prevention among publishers. 

Materials and results. Work places on the equipment, which work is 

performed in a seated position, are equipped with chairs, the height of which seats 

can be adjusted. The working surface of the table should be at a height of 0.70-0.77 

m. The width of the table is not less than 0.5 m. The height of the chair seat should be 

0,40-0,43 m [1]. Workers should have enough space to work. The area not one 

workplace should be not less than 6,0 m2, and the volume is not less than 20,0 m3 [2]. 

It is important to observe the correct illumination in rooms and workplaces. 

The working room should have natural and artificial lighting, while windows should 

be fitted with blinds. The brightness in the work area of the worker should be 

uniform. 

Fixturesshouldbecleanedregularly, andoldones (whicharenolongerworking) 

shouldbedisposedofandreplaced. 
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When equipping the premises, antistatic coverings of pastel tones are used for 

both walls and floors. The coefficient of reflection of surfaces should be for ceilings 

60-70%, for walls 40-50%, for flooring З0% [2]. 

The microclimate in the room should be such as to enable any affected 

problem. It is important every day to ventilate the room and carry out wet cleaning. 

Work on a computer for a long time negatively affects the health of workers, 

so it is necessary to foresee during the working day of the break. 

In accordance with the State Sanitary Rules and norms of work with the 

visual display terminals of electronic computing machines DSANPIN 3.3.2.007-98, 

the employer is obliged to provide six five-minute breaks every hour of work (three 

breaks before lunch and three breaks after lunch) or two ten-minute breaks (first 2.5 

hours after starting work, and the second - 2.5 hours before the end of work) [1]. It is 

also necessary to arrange a break for lunch. 

Due to the long sitting of the monitor, workers may have pain in their eyes. 

For visual strain, workers complain of fragmentation, fatigue, and pain in the eye 

area. 

When working at close range there is a spasm of accommodation (adjustment 

of the eye to clear vision of objects) [2]. For this pathological condition the victim 

has pain in the eyes, headache, congestion of the conjunctiva. Also reduced visual 

acuity, there is a state of false myopia. 

In addition to eye problems, computer operators may have problems with the 

locomotor apparatus. The reason for this is staying constantly in the same position 

and long repetition of monotonous movements. As a result, the fatigue of those 

muscle groups that perform these movements, as well as the psychological fixation 

on them. Prolonged sitting in an uncomfortable position can lead to osteochondrosis 

of different parts of the spine - cervical, thoracic, lumbar-sacral. 

Doctors call to maintain the right pose when working on a computer. The 

correct posture unloads the muscles and allows you to work more time and tired less. 

Adherence to the recommendations is a prevention of many diseases. 

It is important, when working on a computer, do not slouch. Due to the 

stiffness there is an excessive load on the shoulder tendons and muscles of the 

shoulder. Incorrect sitting can lead to carpal tunnel syndrome and shoulder 

impingement. Sitting in the right position, you can first feel pain in the muscles. This 

is because individual muscles need some time to adapt to new loads. Over time, the 

muscles get used to and the pain will pass. 

To anticipate and timely eliminate the health problems of workers, employers 

must provide medical examination of workers, the rules of which are prescribed in 

the Procedure for conducting medical examinations of certain categories of workers 

№ 246. 

All employees who work on electronic computers and computers have the 

right to annual additional leave for a special type of work. Its duration is up to four 

calendar days. Reason - position 58 of the "Other types of industries" section XXII 

"General professions in all sectors of the economy" [4]. 
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 In order to prevent health problems, there are certain guidelines for work on a 

computer, the main ones of which are prescribed in the State Sanitary Rules and the 

rules of work with visual display terminals of electronic computers DSANPIN 

3.3.2.007-98. 

It is important that the work chair is comfortable, to sit evenly and to ensure 

that the back does not bend. Room checks and wet cleaning should be regular. It will 

help keep you cheerful and fight drowsiness. The screen should be clean, without 

fingerprints, stains or other contaminants. The monitor should be set to 70-80 cm 

from your face, and below the eye level [2]. It is important not to forget the blizzard 

every 5 seconds, it helps to moisturize the cornea and remove the dead cells of it. 

Every hour should be distracted from the monitor, it is enough to get up to 

drink water, or just walk around the room. If you feel tired, go for a few minutes on 

fresh air. 

It is important to keep track of the posture; You need to sit straight or slightly 

tilted forward; fingers are at the wrists or slightly lower - in this position they are the 

most mobile; shoulders should be relaxed and freely omitted, which facilitates the 

relaxation of hands; distance from the eyes to the monitor screen - not less than 55-60 

cm; the center of the screen should be at the level of the eye or a little lower; It is 

recommended at least once a day to perform gymnastics for the eyes [2]. 

In the process of work it is recommended periodically (approximately every 

20-30 minutes) to translate the view from the screen to the most remote object in the 

room, or even better - to the remote object outside the window; 

In order to unload the muscles and prevent visual damage, the rules of labor 

protection are prescribed exercises that are recommended for the performance of 

employees of publishing houses and other industries associated with work on the 

computer. 

One option is pulling. To do this, sitting on the chair, feet should be placed 

on the floor, put your hand behind your head and cross your fingers. Next, head 

should be thrown back. Tensioning the muscles of the body to exhale, and then 

inhale. Exercise repeat 3 times. Then repeat the same thing a little lean forward. 

Another option is relaxing the muscles. To do this, sitting on the armchair, 

the legs should be pulled out and put on the heels. Relaxation of the muscles of the 

hands should be exhaled, after which to inhale and return to the original position. 

Then repeat the breath-exhale, relaxing the muscles of the body, then - the muscles of 

the legs. Repeat it 3-4 times, slowly. 

For fingers it is recommended to perform an exercise, the essence of which is 

to squeeze fingers in the fists. Perform 5-6 reps followed by equal breathing. 

The neck can be relaxation by inclining the head to the sides, in the back-

front and slowly turning to the left and right sides. 

For preservation of vision it is important to perform gymnastics for the eyes. 

To do this, you first need to focus on the things that are next to the monitor screen, 

then you should look at the objects located at a distance of 2-3m. Another option for 

exercises is lowering and raising them up and down. 
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These actions should be repeated 10 times, then you should close-open your 

eyes to look at the sides (left, right, up, down). 

Conclusion. During the work, the negative impact of long-term computer 

work on the health of publishing workers was investigated.The main methods of 

preventing the deterioration of the health of people and preventing diseases were 

considered. In accordance with the current legislation, the main rules of the 

organization of workplaces for publishers are defined. 
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        Abstract. The article deals with the issues of arrangement of places for smoking 

in accordance with the requirements established by the legislation on the restriction 

and prohibition of smoking in enterprises, workers and in public places, as well as 

financial sanctions in case of violation of these requirements. 

        Key words: smoking area, smoking restrictions, smoking ban, Fire Security, fire 

mode, responsibility, fine. 

       Анотація. У статті розглянуті питання облаштування місць для куріння 

відповідно з вимогами, встановленими законодавством, щодо обмеження та 

заборони куріння на підприємствах, робочих та у громадських місцях, а також 

відповідальності та фінансових санкцій у разі порушення цих вимог.   

        Ключові слова: місце для куріння, обмеження куріння, заборона куріння, 

пожежна безпека, протипожежний режим, відповідальність, штраф. 

 

       Introduction. The legislation of Ukraine establishes that the provision of fire 

safety is a necessary and direct duty of officials, employees of enterprises, 

institutions, organizations and enterprises. The constituent of the fire-prevention 

regime of any enterprise is to determine the possibility or the prohibition of smoking 

in the premises of the enterprise and on its territory. 

Analysis of the question. Today, the possibility and restrictions of smoking in 

public places and at workplaces are governed by a large number of legal acts – Order 

of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine ‘On Approval of Fire Safety Rules in 

Ukraine’ of December 30, 2014 №1417; Order of the Ministry of Economy and 

European Integration of Ukraine ‘On approval of the Rules of operation of 

restaurants (restaurants) enterprises’ of July 6, 2018, №219; Order of State mining 

industrial oversight‘On Approval of the Rules of Occupational Safety for Workers of 

Marine Fish Ports’ of  December 18, 2006№12; Order of the Ministry of Ukraine on 

Emergencies and Affairs of Population Protection from the Consequences of the 

Chornobyl Catastrophe ‘On Approval of Labor Safety Rules for Workers of Coastal 

Fish Processing Enterprises’ dated September 10, 2012 №365; Order of State mining 

industrial oversight ‘On Approval of Safety Rules during the Operation of Main Oil 

Pipelines’ dated May 23, 2007№110; Order of State mining industrial oversight ‘On 

Approval of Labor Protection Rules for Forestry and Forestry Workers’ dated 

November 27, 2007 №119 and others. 

      Objective. The refore, the aim of the work is to consider the most important 

aspects of legislation on the prohibition (restriction) of smoking and the arrangement 

of special places for smoking. 
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      Materials and results. According to Article 13 of the Law №2899-IV «On 

measures to prevent and reduce the use of tobacco products and their harmful effects 

on the health of the population.» smoking tobacco products are prohibited: 

1) in elevators and payphones; 

2) in the premises and on the territory of health facilities; 

3) in premises and on the territory of educational establishments; 

4) on children's playgrounds; 

5) in premises and on the territory of sports grounds and athletic and recreational 

facilities and facilities of physical culture and sports; 

6) in the entrances of residential buildings; 

7) in underground passages; 

8) in public transport used for the carriage of passengers; 

9) in the premises of restaurant facilities; 

10) in premises of cultural objects; 

11) in the premises of state authorities and bodies of local self-government, 

other   state institutions; 

12) on stationary equipped stops of route vehicles. 

        In places and institutions where smoking is prohibited, visual information 

should be provided, which consists of a pictorial sign of the prohibition of smoking 

and the text of the following content: ‘Smoking is prohibited!’ іn accordance with 

Article 13 of Law №2899 [1]. 

       The graphic sign ‘Smoking prohibited!’must comply with the requirements of 

GSTU ISO 6309:2007 ‘Fire protection. Signs of safety’. Features of the sign is a 

round shape with a red round rim, on a white background the sign is depicted a black 

cigarette with a red cross line. This mark should be used in places where smoking 

may result in fire hazards. 

      Also, GSTU ISO 6309:2007 provides another sign –‘Open flame is prohibited. 

Smoking is prohibited’.  The given sign has similar features, but, unlike the previous 

one, it shows a match with a flame. Use of the mark is expedient in areas of increased 

danger of causing fire or blast [2]. 

        Prohibitions and restrictions on smoking in the territory and in the premises of 

the object are approved by the order of the head of the facility. 

        According to Article 13 of Law №2899, on the territory of facilities where 

smoking is permitted, the owner, the person authorized by him or the tenant of the 

corresponding facilities or separate premises is obliged to remove special places for 

smoking, the total area of which must not exceed 10% of the total area of the building 

or premises approved by the relevant order of the head of the facility. 

       In accordance with Article 13 of Law №2899 it isprohibited, in addition to the 

places specifically designated for this purpose, to smoke tobacco products: 

- in the premises of enterprises, institutions and organizations of all forms of 

ownership; 

- in hotels and similar accommodation facilities; 

- in the rooms of dormitories; 

- at airports and at train stations. 
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      In the smoking area: 

- display visual information consisting of a graphic sign and a text with the 

following contents: ‘Place for smoking. Smoking is harmful to your health!’; 

- set the urn or ashtray from non-combustible materials; 

- install exhaust ventilation or other means for the removal of tobacco smoke; 

- outline information on the harm to human health of smoking tobacco products 

(for example, ‘Smoking kills’, ‘Smoking causes lung cancer’, ‘Smoking causes 

tobacco dependence (nicotine addiction) – do not start smoking’, etc.). 

      When creating places for smoking should take into account the psychological 

aspects of smoking. First of all, it is stress relief and communication. Therefore, in 

order to combat smoking, it is not appropriate to create comfortable conditions for 

smoking in these places [1]. 

      When leasing an object in a lease agreement, separate premises (parts of the 

premises) and the obligations of the parties regarding the provision of fire safety of 

the leased property shall be determined. 

      Usually, both sides guarantee fire safety equally. However, the tenant must, in 

any case, comply with the fire-control regime established by the lessor, including the 

prohibition or authorization of smoking in specially designated places. 

      Obligations of the parties to the agreement regarding the arrangement of places 

for smoking can be defined in the lease agreement. 

Responsibility for violation of the legislation on smoking. 

       Article 175 of the Code of Ukraine on Administrative Offenses provides that 

violations of fire safety requirements established by law entails the prevention or 

imposition of fines from 0.5 to 7 non-taxable minimum incomes of citizens (8.50-119 

UAH). And for officials from 2 to 10 (34-170 UAH). 

      Violation of the safety rules (in particular fire regulations) established by the 

legislation, which caused a fire that caused damage to people's health or property 

damage of a large size, according to Article 272 of the Criminal Code of Ukraine, is 

punishable by a fine of 100 to 200 non-taxable minimum incomes of citizens (850-

1700 UAH) or corrective labor for a term up to two years, or restraint of liberty for a 

term up to three years. If the actions of the subject caused death of people, property 

damage in especially large amounts or other grave consequences, then it is punishable 

by restraint of liberty for a term up to five years or imprisonment for a term up to 

eight years, with the disqualification to occupy certain positions or engage in     

certain activities for a term up to three years [3].  

        When smoking tobacco products in places prohibited by current legislation, as 

well as in places determined by the decision of the respective village, settlement and 

city councils, in accordance with Article 175-1 of the Code of Ukraine on 

Administrative Offenses, it entails warning or imposing of a fine in the amount from 

3 to 10 non-taxable minimum incomes (51-170 UAH). In the event of repeated 

violation of this violation within a year, a fine of 10 to 20 non-taxable minimum 

incomes of citizens (170-340 UAH) is stipulated. 

     The right to formulate administrative protocols is authorized by the executive 

committees of village, settlement, city councils and members of public formations. 
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For the non-allocation of special places for smoking, not the equipment for 

their exhaust ventilation or other means for the removal of tobacco smoke, the non-

placement of visual information provides for a fine of one thousand hryvnia to ten 

thousand hryvnia in accordance with Article 20 of Law №2899. 

      Conclusion. On the commission of an offense by an authorized person of a 

specially authorized central executive body in the field of consumer protection, 

standardization, metrology, confirmation of conformity an act is drawn up, which, 

together with written explanations of the head of this economic entity and documents 

related to the case, is sent to an official within three days , who are entitled to impose 

financial sanctions. Within ten days after the receipt of documents, a decision is made 

to impose financial sanctions. Decisions on imposing financial sanctions shall be 

executed by a resolution sent to the subject of economic sanctions imposed and to the 

banking institution in which the current account of this legal entity has been opened. 

     The imposition of financial sanctions does not release those guilty of violating this 

Law from disciplinary, administrative, civil or criminal liability established by the 

laws of Ukraine. 
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Анотація. Розглянуті основні причини пожеж та вибухів, що стаються на 

підприємствах харчової промисловості. Запропоновані способи підвищення 

пожежної безпеки.  

Ключові слова: харчова промисловість, пожежі, вибухи, безпечність. 

Abstract. The main causes of fires and explosions occurring at food industry 

interprises are considered. Proposed ways to increase fire safety. 

Keywords: food industry, fires, explosions, safety. 

 

Вступ. Харчова промисловість є однією з найважливіших та значимих 

галузей України. Сьогодні доля харчової промисловості складає близько 15 %. 

Вона нараховує 30 галузей і більш ніж 50 видів виробництва. Основними 

галузями харчової промисловості є м’ясна, молочна, олієжирова, рибна, 

кондитерська, хлібопекарська, бродильна та ін.  

Пожежна безпека характеризує стан об’єкту, при якому з встановленою 

вірогідністю виключається можливість виникнення та розвитку пожежі, а також 

забезпечується захист матеріальних цінностей. Міри захисту промислових 

процесів від пожеж та вибухів, забезпечення безпечності працюючих повинні 

розроблятися та здійснюватися згідно з вимогами, встановленими діючими 

нормативними документами. 
Аналіз стану питання. Сучасний розвиток суспільства характеризується 

високим науково-технічним потенціалом. Однак його недостатньо для того щоб 

досягнути абсолютної безпечності та повністю уникати аварійно-небезпечних 

ситуацій, оскільки навіть при нормальному протіканні технологічного процесу 

можливе виділення пожежо- і вибухонебезпечних речовин в повітря робочої 

зони та утворення небезпечних концентрацій, також можливе самозапалення, 

наприклад, в олієжировій, хлібопекарській, кондитерській та пивоварній 

галузях. Одним з ведучих факторів техногенної безпечності є пожежі. Боротьба 

з ними представляє собою складний, трудомісткий та дорогий захід. 

Незважаючи на широке розповсюдження заходів пожежної профілактики, 

число загорянь, пожеж та вибухів на харчових підприємствах залишається 

доволі великим. 

Мета роботи: розглянути основні способи підвищення пожежної 

безпеки, що дозволять знизити ризики надзвичайних ситуацій на підприємствах 

харчової галузі. 

Методика, матеріали і результати досліджень. Незважаючи на 

багатостадійність технологічних процесів, підприємства харчової 
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промисловості в цілому мають ряд загальних особливостей, що характеризують 

пожежну небезпеку: 

- необережне поводження з вогнем при палінні, використанні факелів, 

паяльних ламп; 

- з підвищенням енергозабезпеченості підприємства в значній мірі 

збільшується можливість виникнення пожежонебезпечних ситуацій, 

створюваних електричним струмом. Найчастіше причиною пожежі стає 

коротке замкнення в електричних установках. Особливо небезпечне замкнення 

в одній з фаз на різні металеві конструкції (водостічні труби, металеві каркаси, 

трубопроводи різних призначень, металеві сітки під штукатуркою, тощо); 

- також причиною пожежі в даній галузі можуть стати перенавантаження 

– явища, при яких в електричній мережі, обмотках електричних машин, 

приборах та апаратах виникають струмові навантаження, що перебільшують 

допустимі. Наприклад, при температурі вище 65 °С гумова ізоляція дротів 

висихає, втрачає еластичність, з часом у ній з’являються тріщини. Опір ізоляції 

різко знижається та виникає небезпечність короткого замкнення. Найчастіше 

причиною, що викликає перенавантаження електричних мереж є ввімкнення в 

мережу не передбачених розрахунком струмоприймачів та особливо різних 

електронагрівальних пристроїв. 

- для багатьох технологічних процесів нагріву, сушіння, ожарювання, 

варіння, випікання застосовуються нагрівальні установки. Експлуатація 

теплогенеруючих установок при порушенні технологічних режимів та 

протипожежних вимог може стати причиною виникнення пожежі. 

Для хлібопекарської, кондитерської, олієжирової, макаронної, бродильної 

галузей харчової промисловості характерне значне число пожежо- та 

вибухонебезпечних місць та робіт, що розташовані вздовж всієї технологічної 

лінії виробництва, починаючи від складів вхідної сировини, завершуючи 

складами з готовою продукцією. Причиною цьому служить те, що вхідна 

сировина, а також речовини і матеріали, що використовуються у виробничому 

процесі, відносяться до горючих або пожежо- і вибухонебезпечних. 

З ціллю підвищення рівня пожежної безпеки на підприємстві повинен бути 

встановлений та затверджений список всіх пожежо- та вибухонебезпечних 

місць та робіт з вказаним ступенем їх небезпечності. Згідно з складеним 

списком визначається подальша протипожежна безпека, а також згідно з НАПБ 

А.01.001-2014 Правила пожежної безпеки в Україні 

планується тактична робота по гасінню пожеж, ліквідації аварійних ситуацій та 

усуненню їх наслідків. 

Одним з напрямів по зниженню рівня вибухо- і пожежонебезпеки є 

застосування систем протипожежного захисту (ППЗ).  

Комплексний підхід дозволяє скоротити число аварійних ситуацій за 

рахунок створення локальних (автономних) систем автоматичного управління: 

контролю, регулювання, сигналізації, захисту та блокування, пуску та зупинки. 

Таким чином, не дивлячись на те, що на перший погляд харчова промисловість 

відноситься до безпечної галузі виробництва, але насправді є одним із джерел 
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забруднення навколишнього середовища, вибухів і пожеж, і потребує високого 

рівня автоматизації виробничих процесів та контролю за їх станом. 

Висновки. З метою попередження аварійних ситуацій на підприємствах 

харчової промисловості, правильного планування та здійснення 

протипожежних дій необхідно контролювати всі пожежо- та вибухонебезпечні 

місця та роботи, враховуючи причини небезпечних ситуацій.  
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Анотація. Розглянуто синдром емоційного вигорання, етапи розвитку 

хвороби. Запропоновано методи лікування синдрому. 

Ключові слова: синдром емоційного вигорання, тест MBI. 

Abstract. Syndrome of emotional burnout and stages of disease development 

are considered. Methods of treatment of the syndrome are proposed. 

Keywords: Burnout-Syndrome, MBI. 

 

Вступ. Синдром емоційного вигорання (англ. Burnout) – це стан 

емоційного, психічного і фізичного виснаження, викликаний надмірним і 

тривалим стресом. 

Класифікація за МКХ-10 (ICD-10 Version: 2016) [1]. 

• Клас: Чинники, які впливають на стан здоров'я населення і звернення у 

заклади охорони здоров'я (Factors influencing health status and contact with health 

services) 

• Блок: Звернення у заклади охорони здоров'я у зв'язку з іншими 

обставинами (Persons encountering health services in other circumstances) 

• Код: Z73.0 

• Назва: Вигорання (Burn-out) 

• Визначення: Стан життєвого вигорання (State of vital exhaustion) 

У журналі Journal of Social issues (Volume 30, Issue 1) Г. Фрейденберг 

опублікував статтю, в якій вперше було використано термін «вигорання». Вже 

у 1980 р. вийшла  його книга «Burnout: The High Cost of High Achievement», де 

автор більш детально описав синдром емоційного вигорання. Сам синдром був 

визначений Фрейденбергером як «стан психічного та фізичного виснаження, 

викликаного професійним життям» [2]. 

Соціальний психолог Христина Маслач (Christina Maslach) визначила 

синдром емоційного вигорання як стан фізичного й емоційного виснаження, що 

супроводжується розвитком негативної самооцінки, негативним ставленням до 

роботи, втратою розуміння і співчуття щодо людей, котрі є частиною сфери 

діяльності (колеги, клієнти, учні) [3]. 

У 1981 році було опубліковано тест MBI (Maslach Burnout Inventory) 

(Автори: Christina Maslach and Susan E. Jackson). Даний тест дозволяє виявити 

синдром емоційно-психологічного професійного «вигорання» і складається з 22 

питань. Сьогодні є 5 версій тесту MBI для різних професій: Human Services 

Survey (MBI-HSS), Human Services Survey for Medical Personnel (MBI-HSS 

(MP)), Educators Survey (MBI-ES), General Survey (MBI-GS)  and General 

Survey for Students (MBI-GS (S)) [3]. 

Аналіз стану питання. Синдром емоційного вигорання не виникає за 

один день, а розвивається протягом тривалого часу [4]. 
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Мета роботи: знайти і проаналізувати стратегії профілактики синдрому 

емоційного вигорання. 

Методики, матеріали і результати досліджень. Герберт Фройденбергер 

і його колега Гейл Норт розділили цей процес на 12 етапів. Кроки не 

обов’язково слідують один за одним. Багато людей пропускають певні етапи. 

Довжина кожного етапу залежить лише від особистості [4]. 

1. Бажання проявити себе     

Усе починається з надмірних амбіцій, бажання довести всім, що вони 

можуть все робити ідеально. Це бажання перетворюється у важку додаткову 

роботу, причому страх зробити найменшу помилку з кожним днем зростає все 

більше. 

2. Бажання працювати з набагато важчими проблемами 

Аби задовольнити власні високі амбіції, люди беруть на себе все більше 

роботи. Вони стають одержимими ідеєю власної «незамінності». 

3. Нехтування власними потребами 

В їх графіку не залишається жодної хвилини навіть на такі необхідні речі 

як сон, обід, зустрічі з родиною та друзями. Хворі переконані, що це доказ їх 

героїчної відданості роботі. 

4. Перші думки про наявність проблеми 

На цьому етапі пацієнти відчувають зміни, але не бачать джерел своїх 

проблем. Часто на цій стадії виникають перші фізичні симптоми (безсоння, 

втома). 

5. Перегляд цінностей 

Ізоляція, уникання конфліктів і заперечення основних фізичних потреб 

змінюють сприйняття світу. Якщо колись цим людям було необхідне 

спілкування з родиною, то зараз єдине, що їх цікавить, - це робота. 

6. Несприйняття нових проблем 

На цьому етапі розвивається нетерпимість, сприйняття колег як дурних, 

ледачих, вимогливих або недисциплінованих людей. Цинізм і агресія стають 

все більш очевидними. Замість вирішення нової проблеми витрачаються дні на 

її приховання, замість знаходження джерела складностей, - продовжується 

робота з урахуванням неточностей. 

7. Ізоляція 

Вони зводять контакти з людьми до мінімуму, роботу виконують «за 

шаблоном». З’являються нав’язливі думки, що хворі не мають напрямку в 

житті. 

8. Очевидні зміни в поведінці 

Люди, які колись були відкритими й постійно зайнятими, стають 

нервозними, апатичними. Їх починає переслідувати думка, що вони нікому не 

потрібні і їх легко замінити будь-ким. 

9. Деперсоналізація 

Хворі втрачають зв’язок із собою, не сприймають власних бажань і 

потреб, вважають, що будь-яка людина є набагато кращою і ціннішою. Їх 



29 
 

життєві перспективи обмежуються одним днем. А життя стає серією 

одноманітних дій. 

10. Бажання заповнити порожнечу 

Їхня внутрішня порожнеча невпинно розширюється. Аби подолати це 

відчуття, люди відчайдушно прагнуть до діяльності. Але через втрату інтересу 

до роботи, вони шукають порятунок у шкідливих звичках (переїдання, 

алкоголь, куріння). 

11. Депресія 

На цьому етапі синдром вигорання стає подібною до депресії. Ще колись 

переповнені ентузіазмом люди стають байдужими, лінивими, виснаженими. 

Життя для них втрачає сенс. 

12. Синдром вигорання 

Майже всі жертви вигорання мають суїцидальні думки, бо вважають, що  

це вирішить усі проблеми. Пацієнти на цьому етапі потребують негайної 

медичної допомоги. 

Кожна людина може виробити власні індивідуальні стратегії для 

боротьби із синдромом емоційного вигорання, але потрібно усвідомлювати, що 

ці методи будуть ефективними або на перших етапах хвороби, або як 

профілактика. Якщо ж людина досягла 5 етапу хвороби, то краще звернутися за 

допомогою до психолога. 

1. Правило розподілу 

Необхідно чітко розмежовувати час на професійну діяльність і власні 

потреби. Наприклад, якщо у Вас обідня перерва, не потрібно перевіряти пошту 

і відповідати на листи. Не потрібно переносити роботу з офісу додому. 

2. Правило зміни діяльності  

Намагайтеся чергувати робочу діяльність, якщо це дозволяє Ваша 

професія. 

Висновки. Було проаналізовано етапи синдрому емоційного вигорання і 

методи профілактики хвороби. Як показує практика, найефективнішим методом 

профілактики вищезазначеного синдрому є  розмежовування робочого часу від 

дозвілля. 

 
Науковий керівник: Луц Т. Є., ст. вик. (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 
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Анотація. Розглянуті приклади «розумних» засобів індивідуального 

захисту як передових розробок для попередження травм на робочому місці. 

Запропоновані галузі промисловості, де можна застосовувати подібні 

технології. 

Ключові слова: безпека на виробництві, засоби індивідуального захисту, 

«розумні» засоби індивідуального захисту. 

Abstract. Discussed examples of smart personal protective equipment as 

leading developments to prevent injuries in the workplace. Proposed industries where 

such technologies can be used. 

Keywords: occupational safety, personal protective equipment, smart personal 

protective equipment. 

 

Вступ. Безпека на виробництві є пріоритетним завданням у кожній галузі. 

Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) – перша лінія захисту, що попереджає 

травми і ушкодження у робочому процесі. Використання такого обладнання 

означає різницю між серйозним ушкодженням, життям або смертю. Є різні 

види фізичних, хімічних, біологічних небезпек на робочому місці. Не викликає 

сумніву, що заходи зі зменшення або попередження негативного впливу цих 

факторів і підвищення якості робочих місць є основними рішеннями.  

Аналіз стану питання. Нові промислові розробки, автоматизація 

процесів призвели до підвищення рівня безпеки та зменшення потреби в 

особистому захисті. Одночасно змінилися загрози і виникли нові типи ризиків 

через зміни у процесах, використанні нових хімічних речовин і матеріалів. 

Тобто все ще існують галузі, де працівників необхідно захищати від 

забруднення і тілесних ушкоджень з використанням ЗІЗ [1]. У зв’язку з цим не 

дивно, що розробляються і випробуються більш сучасні технології. 

Мета роботи: запропонувати галузі промисловості, де можна 

застосовувати сучасні «розумні» засоби індивідуального захисту для 

попередження травм на робочому місці. 

Методики, матеріали і результати досліджень. Передовими 

покращеннями є «розумні» засоби індивідуального захисту, або «розумні» 

системи, що підлягають носінню; вони належать до ЗІЗ, які підключаються до 

Інтернету та інших пристроїв (програмне забезпечення або планшети), аби 

надати інформацію про безпеку в реальному часі [2]. 

Такі засоби індивідуального захисту не тільки зводять до мінімуму 

небезпеку, але й збирають і надсилають дані, автоматично підлаштовуючись до 

внутрішніх та зовнішніх умов. Ефективність інтелектуального звітування ЗІЗ у 
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реальному часі означає, що менеджери сайтів здатні точно виявити, коли 

працівник падає, втрачає рівновагу або несе занадто велику вагу. 

Прикладами «розумних» ЗІЗ є [2;3]: 

1. Смарт-каски. Шоломи, крім захисної функції, мають ряд датчиків, які 

перевіряють такі показники, як температура, рівень кисню в крові, активність 

мозку і частоту серцевих скорочень користувача. Дані відслідковуються і 

зберігаються в режимі реального часу, надаючи керівництву ключову 

інформацію про стан працівників. 

2. Смарт-окуляри дозволяють працівникам і головному офісу залишатися 

на зв'язку і надсилати важливу інформацію (відео- та аудіозаписи). Також це 

дає змогу відправляти працівникам інструкції, карти та схеми для безпечної 

роботи. 

3. Одяг з регуляцією температури. Такий одяг контролює температуру 

тіла, потовиділення та вологість користувача, коли працівники працюють на 

вулиці в екстремальних погодних умовах. Інформація надсилається до штабу та 

дозволяє керівництву перевіряти фізичний стан та безпеку своїх співробітників.  

4. Пристрої розташування. Ця технологія корисна, коли йдеться про такі 

галузі, як видобуток корисних копалин. Пристрої розташування можуть бути 

вбудовані в одяг і є надзвичайно легкими. Можливість відстежувати точне 

місцезнаходження співробітників необхідна в ситуаціях, коли час – суттєвий 

фактор. 

5. Монітори стомлення. Ці монітори вбудовані в одяг для 

відслідковування руху очей і голови людини. Монітори стомлення поліпшують 

час прийняття рішень і реагування. Такий пристрій корисний для водіїв на 

тривалі відстані. Це мінімізує випадки травм і пошкоджень транспортних 

засобів, викликаних засипанням за кермом.  

6. Екологічні сенсори одягу. Екологічні сенсори вбудовані в одяг і 

можуть виявляти тепло, хімічні речовини і контролювати рівень газів. Завдяки 

цьому менеджери контролюють фізичне здоров'я та безпеку працівників. 

7. Одяг, що випромінює світло, допомагає зменшити ризик нещасних 

випадків на робочому місці через погану видимість. До такого належать жилети 

безпеки, оснащені світлодіодами. 

Датчики є додатковим елементом технологій і можуть автоматизувати 

процеси, які раніше вимагали ручної роботи. Смарт-додаток і сенсори реагують 

на зміну температури чи витік рідини і надсилають сповіщення до контрольної 

кімнати [4]. 

Інтелектуальні засоби індивідуального захисту можуть бути створені у 

будь-якій формі пристроїв, які підключені до мережі Інтернету і можуть 

надавати інформацію про безпеку в режимі реального часу, що є їх 

безсумнівною перевагою.  

Зараз виникає тенденція до збільшення використання технологій, що 

підлягають носінню, смарт-годинників та фітнес-трекерів для поліпшення 

здоров'я та безпеки на робочому місці. 
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Роботодавці впроваджують «розумні» засоби індивідуального захисту для 

запобігання травм на робочому місці, зниження витрат і підвищення 

продуктивності персоналу. 

Серед галузей промисловості, де можна було б застосовувати «розумні» 

ЗІЗ, є такі: 

1. Хімічна промисловість і пожежна безпека (популярність одягу із 

вогнезахисною і хімічною стійкістю зростає у зв’язку зі збільшенням кількості 

смертей на місці. Також можна використовувати одяг з регуляцією температури 

(для пожежників) і екологічними сенсорами під час роботи в умовах 

радіаційного, теплового випромінювання). 

2. Вугледобувна промисловість (використання таких технологій, як 

смарт-каски і смарт-окуляри, пристрої розташування, забезпечують вищий 

рівень безпеки, оскільки тут йдеться про швидкість реагування на 

непередбачувані ситуації). 

3. Вантажні перевезення (монітори стомлення реагують на фізичний стан 

людини і покращують час реагування. Вони зменшують випадки аварій, 

викликаних засипанням за кермом) 

Робочі місця стають більш безпечними та сумісними через інновації у 

сфері «розумних» засобів індивідуального захисту. 

Висновки. Були розглянуті «розумні» засоби індивідуального захисту, 

такі як: смарт-каски, смарт-окуляри, монітори стомлення тощо. Також були 

запропоновані галузі промисловості, де ефективно та обґрунтовано можна 

використовувати ці технології. Сюди, насамперед, входять видобувна, хімічна 

промисловості, вантажні перевезення (статична робота), а також робота, 

пов’язана із пожежною безпекою. 
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 Анотація. Проаналізовані психофізіологічні шкідливі фактори впливу на 

рівень навчання та життя студента Визначені причини виникнення та 

запропоновані шляхи мінімізації їх наслідків. 

 Ключові слова: психофізіологічні шкідливі фактори, навчальний процес, 

робоче місце студента, психо-емоційний стану студента 

 Abstract. The psychophysiological harmful factors influencing the level of 

education and life of the student have been analyzed. The causes of occurrence have 

been determined and the ways of minimization of their consequences are proposed. 

Keywords: psycho-physiological harmful factors, educational process, 

student's workplace, psycho-emotional state of a student. 

 

Вступ. Отримання вищої освіти на сьогоднішній день є чи не 

найважливішим фактором успішно відчинених дверей до дорослого та 

самостійного життя людини. На студента покладається важлива справа – 

освоєння з нуля певної професії, що в свою чергу потребує безперервного 

процесу сприйняття, обробки, аналізу, розуміння та запам’ятовування 

різноманітної інформації. 

Аналіз стану питання. Постійна розумова діяльність завжди пов’язана з 

певними ризиками та шкідливими факторами, що здатні довести до критичного 

стану. Відомі випадки, коли через різноманітні фактори, спричинені навчанням 

в університеті студенти потрапляли в лікарню чи намагались покінчити з 

життям. 

Мета роботи: Проаналізувати психофізіологічні шкідливі фактори 

впливу на рівень навчання та життя студента, а також визначити можливі 

шляхи їх мінімізації. 

 Методики, матеріали і результати досліджень. Студент денної форми 

навчання вищого навчального закладу здійснює постійну розумову діяльність, 

що супроводжується залученням різних форм носіїв інформації, таких як 

підручники, зошити, персональний комп’ютер та ін. Якісне отримання знань 

забезпечується постійною роботою студента. 

На сьогоднішній день, на аудиторні заняття студента припадає близько 30-50% 

часу дисципліни, тоді як на самостійне вивчення навчального матеріалу – 50-

70%. Дослідження та досвід з організації навчального процесу у вищих 

навчальних закладах показують, що, у відповідності до гігієнічних вимог, 

фізіологічна максимальна норма навчальних занять становить 10-11 год на добу 

[1]. 

          Домінуючі види діяльності студента денної форми навчання: 

• самостійна робота; 
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• робота в групах; 

• співпраця з викладачем; 

• робота з ПК та іншим електронним обладнанням; 

• робота з канцелярським приладдям; 

• виконання лабораторних та практичних робіт; 

• розумова, творча та емоційна діяльність. 

 Робоче місця студента важко охарактеризувати як постійне чи 

непостійне, оскільки в залежності від виду дисципліни воно може змінюватись. 

Проте у випадку теоретичних занять, робочим місцем студента є робочий стіл 

(в аудиторії чи вдома), де здійснюється основна діяльність. Також непостійним 

робочим місцем студента можуть бути різноманітні лабораторні стенди та ін. 

 Результатом діяльності студента є вивчення потрібного матеріалу та 

виконання поставлених задач в строк. 

Діяльність студента характеризується наявністю небезпечних та шкідливих 

факторів. 

 Небезпечними факторами є: 

• Робота з електричним обладнанням, хімічними сполуками та ін. під час 

лабораторних робіт; 

• Некоректне поводження з ПЕОМ (персональними електронними 

обчислювальними машинами): можливість виникнення пожеж, вплив 

електричного струму та ін.. 

 Шкідливими факторами є: 

• монотонність праці; 

• нервово-емоційне напруження; 

• напруга уваги; 

• напруга зору; 

• напруга опорно-рухового апарату внаслідок постійного сидіння; 

• великі інформаційні навантаження; 

• інтелектуальні та емоційні навантаження; 

• нераціональна організація робочого місця; 

• часте й довготривале використання ПК, планшетів та іншого 

обладнання; 

• режим роботи [2]. 

 У даній роботі розглядатимуться деякі психофізіологічні шкідливі 

фактори. 

 

Причини виникнення психофізіологічних шкідливих факторів 

Навчальний процес залежить в першу чергу від психоемоційного та 

фізіологічного стану студента.  

При неперервному сидінні більшість м’язів організму перебуває в постійній 

напрузі. Як відомо, статична робота є більш шкідливою для організму, оскільки 

постійне напруження однієї і тієї ж групи м’язів супроводжується погіршенням 

кровообігу у ній. Це призводить до несвоєчасного окислення продуктів 
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розпаду, тоді як при динамічній роботі напруження у м’язах перерозподіляється 

між різними групами м’язів, що сприяє відновлення працездатності м’язів у 

самому процесі праці [3]. 

 Постійне статичне навантаження сидіння призводить до швидкої 

втомлюваності та сприяє розвитку патологічних вигинів хребта. Також 

можливе виникнення сутулості через неправильне розташування дисплеїв 

(надто високо/низько, під неправильним кутом), невідповідність висоти стільця 

висоті столу, незручне сидіння і т. д.. Усе це може призвести до таких хвороб як 

сколіоз, різноманітні викривлення хребта, остеохондроз, зміщення чи 

деформація міжхребетних дисків та ін., що може стати причиною захворювання 

усього організму [2]. 

 Внаслідок постійно повторюваних рухів при роботі на клавіатурі або з 

мишкою можливе виникнення комплексу захворювань, що має назву «травми 

повторювано-трудящих навантажень» (ТПН). Даних комплекс охоплює 

хвороби нервів, м'язів і сухожиль рук. Найбільш часто страждають кисті, 

зап'ястя і передпліччя, хоча буває, що хвороба зачіпає плечову і шийну області. 

При тривалому накопиченні вони можуть призвести до інвалідності [2]. 

 Обмежена загальна рухова активність (гіподинамія) призводить до 

проблем зі серцево-судиною системою (детренованість серцево-судинної 

системи та, як наслідок,  збільшення частоти серцевих скорочень у стані 

спокою, погіршення регуляції артеріального тиску, звуження найдрібніших 

артеріальних та венозних судин, зменшення кількості функціональних 

капілярів у тканинах), зміни стану центральної нервової системи, виникнення 

астенічного синдрому, що проявляється емоційною нестабільність та швидкою 

втомлюваністю, виникнення розладів дихання, збою в обміні речовин, 

гормонального дисбалансу та ін. [4]. 

 Нервово-емоційні напруження пов’язані з відповідальністю студента за 

власне майбутнє (закінчена вища освіта, наявність стипендії, можливість 

стажування закордоном та ін.) також тісно переплітаються з відносинами у 

колективі, з боротьбою за місце у рейтингу, з відносинами з викладачами тощо. 

Постійні стреси через великі інформаційні навантаження та інтелектуальні 

напруження призводять до швидкої втомлюваності, роздратованості, емоційної 

нестабільності, погіршенню уваги, пам’яті, головної болі та навіть мігреней. 

Напруга зору виникає через тривалі періоди інтенсивної уваги, постійне 

читання/письмо, довготривалу роботу з комп’ютером, планшетом та ін., що 

призводить до помітного погіршення зору, сухості та почервоніння очей, 

головного болю. 

 Через постійну зміну інформації, що підлягає обробці головним мозком 

та необхідності аналізу і запам’ятовування різноманітних даних виникає 

напруга та зменшення коефіцієнту концентрації уваги, а також інтелектуальна 

перевтома. На це слід звернути особливу увагу, оскільки даний показник є 

одним із основних, що впливає на якість навчання студента та довготривалість і 

застосовність отриманих знань. 
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 Мінімізація психофізіологічних шкідливих факторів 

1. Чергування роботи та перерв. Для зменшення негативного впливу 

роботи з комп’ютером необхідно чергувати характер робіт відповідно до їх 

складності, а також застосовувати регламентовані перерви. Тривалість 

безперервної роботи за ПК без регламентованої перерви не повинна 

перевищувати 2-х годин [5]. 

 Для зменшення впливу гіподинамії на організм необхідно у вільний від 

занять час вести активний спосіб життя, або хоча б робити активні перерви під 

час сидячої роботи. 

2. Правильна організація робочого місця. Екран персонального 

комп’ютера повинен бути віддаленим від очей користувача на 50-70 см в 

залежності від розміру екрана та мати противідблискове покриття. Клавіатуру 

необхідно розташовувати на робочому столі, не допускаючи її хитання. 

Положення клавіатури та кут її нахилу (в межах від 5° до 15°) повинен 

відповідати вимогам користувача ПК [5]. 

 Робоче місце повинне бути обладнане з виключенням незручних поз та 

тривалих статичних напружень тіла. Оптимальним є розміщення тіла, при 

якому ступні розташовані на рівні підлоги або на підставці для ніг, стегна 

зорієнтовані у горизонтальній площині, верхні частини рук – вертикальні, кут 

ліктьового суглоба коливається в межах від 70° до 90°, зап'ястя зігнуті під 

кутом не більше 20°, нахил голови у межах від 15°до 20° і виключені часті її 

повороти. Сидіти потрібно прямо, не напружуючись. Засоби праці, з якими 

студент має тривалий зоровий контакт, необхідно розташовувати в центрі зони 

зорового спостереження та моторного поля ближче 50 см для забезпечення 

оптимального робочого положення. Висота робочої поверхні столу повинна 

регулюватися в межах від 68 до 80 см, при відсутності такої можливості висота 

робочої поверхні столу повинна бути 72,5 см [5]. 

Робочий стіл повинен мати простір для ніг висотою не менше 60 см, 

шириною не менше 50 см, глибиною на рівні колін не менше 45 см і на рівні 

витягнутих ніг не менше 65 см. Також конструкція робочого столу повинна 

забезпечувати можливість оптимального розміщення на робочій поверхні 

приладдя, що використовується, з урахуванням його кількості, розмірів і 

характеру його роботи [5]. 

 Тип робочого сидіння повинен вибиратися в залежності від характеру і 

тривалості роботи. Поверхня сидіння має бути плоскою, шириною і глибиною 

не менше 40 см і мати закруглені передні краї. Опорна поверхня спинки 

повинна мати висоту 28 – 30 см, ширину не менше 38 см і радіус кривизни 

горизонтальної площини – 40 см [5]. 

3. Зменшення напруги зору. При роботі з ПК, планшетами та ін. 

необхідно забезпечити захист очей від шкідливого впливу та втомлюваності. 

Для цього можна застосовувати окуляри зі спеціальним покриттям. Дане 

покриття наноситься з метою затримки областей спектра, випромінюваних 

монітором,  що є шкідливими для очей, а також захисту від постійного 
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мерехтіння. На ньому міститься антистатичний шар, спрямований на захист 

лінз від намагнічування, та самих очей від впливу магнітного поля [6]. 

 Також для покращення стану очей під час постійної монотонної праці 

необхідно робити перерви в роботі з перефокусуванням зору на віддалені 

предмети. Після кожних 30 хвилин роботи необхідно робити 5 хвилин 

відпочинку (якщо є схильність до короткозорості, то час відпочинку необхідно 

подовжити, а час роботи скоротити до 20 хвилин) [7]. 

4. Зменшення нервово-емоційного напруження та інформаційного 

перенавантаження. Для покращення емоційного стану студентів необхідно в 

першу чергу дотримуватись виконання законодавства щодо гранично 

допустимих норм навантаження та часу роботи і раціонально розпланувати 

чергування праці та відпочинку. 

 Налагодження відносин у колективі в системах «студент-студент» та 

«студент-викладач» створює комфортні умови для засвоєння необхідної 

інформації. Також необхідна регулярна професійна перевірка психологічного 

здоров’я студента, його схильності до депресії, стресу, емоційної та 

інтелектуальної втоми тощо.  

 Для зменшення рівня стресу, інтелектуальної втомлюваності та 

збільшення концентрації уваги рекомендується також прослуховування певної 

музики (проте даний факт знаходиться на стадії численних досліджень). 

Забезпечення здорового сну тривалістю 6-8 год забезпечує помітне зниження 

нервово-емоційного напруження та покращення загального стану організму (за 

відсутності світлових та звукових подразників). 

Висновки. Отже, з даного аналізу чітко видно, що процес навчання 

студента супроводжується великою кількістю шкідливих факторів і 

найважливішими з них є нервово-емоційне напруження, напруга зору та уваги, 

гіподинамія і порушення опорно-рухового апарату.  

При дослідженні характеру роботи студента було запропоновано такі шляхи 

мінімізації шкідливих чинників як здоровий сон, чергування роботи та 

відпочинку, оптимальна організація робочого місця, захист від шкідливого 

впливу ПК, організація активного відпочинку, прослуховування відповідної 

музики та налагодження відносин у системах «студент-студент» та «студент-

викладач». Важливе значення має перевірка психоемоційного стану студента, 

його рівня стресостійкості, концентрації уваги та ін., оскільки виявлення 

певних проблем є першим кроком до їх вирішення. 

 

Література 

 

1. Режим дня студентів [Електронний ресурс]: https://pidruchniki.com – 

Режим доступу: 

https://pidruchniki.com/14520624/pedagogika/rezhim_dnya_studentiv 

2. Характеристика небезпечних і шкідливих виробничих факторів на 

підприємствах [Електронний ресурс]: https://studfiles.net – Режим доступу: 

https://studfiles.net/preview/4500048/page:3. 



39 
 

3. Динамічна і статична робота м’язів [Електронний ресурс]: 

https://subject.com.ua – Режим доступу: 

https://subject.com.ua/biology/shpori/38.html. 

4. Гіподинамія, її шкідливий вплив на здоров'я [Електронний ресурс]: 

https://subject.com.ua – Режим доступу: 

https://subject.com.ua/valeology/valecka/22.html. 

5. ІНСТРУКЦІЯ з охорони праці при роботі на персональних електронно-

обчислювальних машинах [Електронний ресурс]: https://nau.edu.ua – Режим 

доступу: https://nau.edu.ua/ua/menu/un%D1%96versitet/departments/sluzhba-

oxoroni-praczi-ta-navkolishnogo-seredovishha/zrazki-instrukczij-z-oxoroni-

praczi.html. 

6. Окуляри для комп’ютера [Електронний ресурс]: http://vikna.if.ua – 

Режим доступу: http://vikna.if.ua/news/category/cikavo/2016/11/05/63223/view 

7. Гімнастика для очей [Електронний ресурс]: : http://i-medic.com.ua – 

Режим доступу: http://i-medic.com.ua/index.php?newsid=25551 

 

 
 



40 
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Анотація. Розглянуте питання ризику проведення неспецифічного 

контролю промивної води з обладнання на фармацевтичному виробництві для 

повторного його подальшого використання для виробництва інших медичних 

засобів. 

Ключові слова: промивна вода, аналіз ризику. 

Abstract. Discussed the issue of the risk of non-specific control of flushing 

water from equipment in the pharmaceutical industry for further re-use for the 

production of other medical substances.  

Keywords: rinse water, risk analysis. 

 

Вступ. Ризик для якості, який, безумовно, існує на протязі всього 

життєвого циклу будь-якої продукції − від її розробки й виробництва до 

реалізацій та безпосереднього застосування − набуває критичного значення, 

адже трансформується у ризик для життя і здоров'я пацієнтів. Саме тому чинні 

ліцензійні умови провадження господарської діяльності в сфері обігу медичних 

виробів зобов'язують здійснювати виробництво продукції таким чином, щоб 

забезпечити відповідність медичного виробу їх призначенню, вимогам 

аналітичної, нормативної та нормативно-технічної документації, 

реєстраційного досьє або специфікацій, затверджених МОЗ України, та 

виключити ризик для пацієнтів, пов'язаний із недостатньою безпекою, якістю 

чи ефективністю, медичного виробу.  

Мета роботи: визначити чи спростувати потенційну небезпеку 

проведення неспецифічного контролю промивної води з обладнання, яке 

використовувалось для виробництва медичного засобу для подальшого 

використання технологічної лінії для виробництва іншого медичного засобу. 

Для виявленої нової небезпеки описана можлива причина і заходи щодо 

попередження виникнення даної небезпечної ситуації.  

Методики, матеріали і результати досліджень. З інструментів 

управління ризиками для якості взято за основу “ДСТУ EN ISO 14971:2015 

«Вироби медичні. Настанови щодо управління ризиком” [1] і також ICH Q9 [2]. 

Взято в роботу Аналіз типів і наслідків відмов (Failure Modes and Effects 

Analysis – FMEA) [3] для визначення подальших дій. Даний метод дозволяє 

дослідити ступінь тяжкості наслідків, відносної ймовірності виникнення 

відмов. За допомогою FMEА можна виявити точки, які являються найбільш 

критичними і розробити відповідні запобіжні заходи для їх зменшення до 

прийнятного рівня. Небезпечна ситуація ранжирувана за трьома критеріями: 

тяжкість наслідків, ступінь впливу небезпеки на систему або користувача, 

ймовірність виникнення небезпеки і ступінь ймовірності виявлення небезпеки. 
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Таблиця 1  

 

Ранжирування тяжкості наслідків, критерій S 

Тяжкість 

наслідків 
Ранг Критерії 

Несуттєва 1 
Наслідків для користувача медичного виробу немає. 

Наслідків для технологічного процесу не буде помітно 

Незначна 2 

Дефект може бути помічений користувачем але 

малоймовірно, що викличе скаргу, при використанні 

медичного виробу наслідків для пацієнта немає. Наслідки 

для технологічного процесу незначні і для їх усунення не 

потрібно додаткових витрат.  

Середня 3 

Дефект викликає почуття незадоволення користувача при 

використанні медичного виробу і може привести до 

окремих скарг, але загрози побічної дії або будь-яких 

наслідків для пацієнта немає. Дефект виникає в результаті 

відхилень у технологічному процесі виробництва 

медичного виробу, для усунення яких необхідні додаткові 

витрати часу або ресурсів.  

Висока 4 

Використання медичного виробу з даним дефектом 

викликає побічну дію у користувача. Відхилення в 

технологічному процесі виробництва медичного виробу 

важко усунути.  

Дуже 

висока 
5 

Використання медичного виробу з даним дефектом може 

призвести до непоправної шкоди здоров'я пацієнта. 

Відхилення в технологічному процесі виробництва 

медичного виробу не можливо усунути.  

 

Таблиця 2  

 

Ранжирування ймовірності появи небезпеки, критерій О 

Ймовірність Ранг Критерії 

Незначна 1 
Ніколи не з'являлася за весь час виробництва 

медичного виробу і малоймовірно, що з'явиться 

Низька 2 Скоріш за все, не з'явиться, але варто очікувати 

Середня 3 Виникає дуже рідко 

Висока 4 З'являється часто 

Дуже висока 5 Поява небезпеки неминуча 
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Таблиця 3  

 

Ранжирування ймовірності виявлення небезпеки, критерій D 

Виявлення Ранг Критерії 

Дуже легке 1 
Передбачений контроль призводить до 100 % виявлення 

небезпеки. 

Легке 2 
Передбачені процедури контролю забезпечують 90 % 

виявлення потенційних причин появи небезпеки. 

Можливе 3 
Передбачені процедури контролю забезпечують 60 % 

виявлення потенційних причин появи небезпеки. 

Важке 4 

Малоймовірно, що передбачені процедури контролю 

виявлять потенційну причину небезпеки. Виявлення 

20 % 

Неможливе 5 
Передбачені процедури контролю не виявляють 

потенційну причину небезпеки. 

Виходячи із значень рангів ймовірності появи небезпеки та ймовірності 

ви-явлення небезпеки, розраховується ймовірність наслідків, значення яких 

можна представити у вигляді матриці [4]. 

У разі, якщо ймовірність заподіяння шкоди не може бути визначена, 

ризику присвоюється найважча ступінь виявлення. Число пріоритетності 

ризику (RPN − Risk Priority Number) або пріоритетне число ризиків (ПЧР) – це 

напівкількісна міра критичності ризику, одержувана множенням 3-х оцінок 

пріоритетності: тяжкості наслідків (S);  ймовірності появи небезпеки, тобто 

ймовірність виникнення, появи потенційної причини (О); можливості 

виявлення проблеми, тобто ймовірність виявлення помилки та її причини (D). 

 

RPN=S×O×D 

 

Виходячи із значень ймовірності шкоди і тяжкості наслідків 

розраховується пріоритетне число ризику (ПЧР) (Risk Priority Number - RPN), 

значення якого можна представити у вигляді матриці. 

Таблиця 4  

Матриця ранжування ризиків 
Дуже 

висока 
5 5 

1

0 

1

5 

2

0 

2

5 

3

0 

3

5 

4

0 

4

5 

5

0 

5

5 

6

0 

6

5 

7

0 

7

5 
80 

8

5 

9

0 

9

5 

10

0 
105 

11

0 

11

5 

12

0 

12

5 

Висока 4 4 8 
1

2 

1

6 

2

0 

2

4 

2

8 

3

2 

3

6 

4

0 

4

4 

4

8 

5

2 

5

6 

6

0 
64 

6

8 

7

2 

7

6 
80 84 88 92 96 

10

0 

Середня 3 3 6 9 
1

2 

1

5 

1

8 

2

1 

2

4 

2

7 

3

0 

3

3 

3

6 

3

9 

4

2 

4

5 
48 

5

1 

5

4 

5

7 
60 63 66 69 72 75 

Незначн

а 
2 2 4 6 8 

1

0 

1

2 

1

4 

1

6 

1

8 

2

0 

2

2 

2

4 

2

6 

2

8 

3

0 
32 

3

4 

3

6 

3

8 
40 42 44 46 48 50 

Несуттє

ва 
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 
16 

1

7 

1

8 

1

9 
20 21 22 23 24 25 

Тяжкіст

ь 

наслідкі

в,  

S 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 
16 

1

7 

1

8 

1

9 
20 21 22 23 24 25 

Неможливо Віддалено Епізодично Можливо Часто 

Ймовірність шкоди, P*D 
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RPN Низький ступінь ризику – якщо 1<ІПР<20  

RPN Середній ступінь ризику – якщо 20<ІПР<60  

RPN Великий ступінь ризику – якщо 60<ІПР<125  

 

Критерії S і О залежать в більшій мірі від токсичності і безпечного ліміту 

концентрації діючої речовини медичного засобу, яка вимивається промивною 

водою. Критерій D залежить від методу визначення залишкових концентрацій 

речовин, що в багатьох випадках потребує високої чутливості методу 

визначення. У багатьох випадках гранично допустима концентрація речовин 

значно нижча ліміту визначення, що унеможливлює проведення аналізу. У 

таких випадках виникає потреба проведення неспецифічного аналізу або 

використання більш чутливих і дорогих методів аналізу. 

У разі безпечності і відсутності шкоди для здоров’я залишкових 

концентрацій компонентів медичного засобу можливе проведення 

неспецифічного аналізу. У цих випадках ранг критерій S і О низький і 

можливість критичних наслідків унеможливлюється.  

Висновки. Для використання неспецифічного метода контролю 

промивної води ІПР має бути меншим 20. В цьому випадку для валідації 

очищення обладнання після виготовлення медичного виробу можна 

використовувати контроль промивних вод за неспецифічними характером 

якості, а саме: рН, питома електропровідність, загальний органічний вуглець. 

Якщо ІПР більше 20, то необхідно проводити специфічний аналіз промивної 

води і визначити граничну допустиму концентрацію компонентів медичного 

засобу. 
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СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІЕТИЛЕНОВИХ ПАКЕТІВ 

 
Бровдій Є. Ю., Олійник О. В., студенти (гр. КВ-61, ФПМ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Анотація. В даній роботі вивчається негативний вплив поліетиленових 

пакетів в сучасних реаліях світу. Робота присвячена визначенню основних 

проблем використання одноразових пакетів та дослідження їх шкоди екології. 

Розгляд рішень вищезазначеної проблеми з ракурсів різних країн світу.  

Ключові слова: поліетилен, побутові відходи, загроза, заборона, хімічні 

сполуки, пластик.  

Abstract. In this work it is studied the negative influence of polyethylene bags 

in modern world realities. The work is dedicated to the definition of the main 

problems of the usage of one-time packages and research of their harm to ecology. 

Consideration of solutions of the above indicated problem from the point of view of 

different countries of the world. 

Keywords: polyethylene, household waste, threat, prohibition, chemical 

compounds, plastic. 

 

 Вступ. Наш світ заполонили пластикові відходи. Те, що спочатку 

здавалося практичним, гігієнічним і дешевим, перетворилося на грандіозну 

проблему, вирішення якої, здається, не існує. Але деякі країни своїм прикладом 

показують нам, що позбутися від пластикового пекла можливо, врешті-решт, 

від поліетиленових пакетів. Найдивовижніше, що це зовсім не економічно 

розвинені країни Європи і навіть не Японія, рівень турботи про екологію в якій 

високий. 

           В Америці в п'ятдесяті роки минулого століття почався прибутковий 

бізнес – виробництво пластикових пакетів. Прозорі одноразові мішечки 

зробили справжню революцію, і ними стали користуватися повсюдно. Але 

ейфорія тривала недовго. Зараз багато країн вводять обмеження або заборону 

на їх використання, тому що люди усвідомили шкоду поліетиленових пакетів 

для екології і людського здоров'я [1]. 

Нині екологія страждає через викинуті в довкілля пакети, які 

зберігаються тривалий час і не піддаються біологічному розкладанню. 

Внаслідок цього створюється стійке забруднення. 

Загалом в рік використовується 4 трильйони пакетів по всьому світу. 

Вони вбивають 100 тисяч морських ссавців, близько 1 млн птахів і незліченні 

косяки риб. Щорічно у Світовий океан скидається приблизно 6 мільйонів тон 

сміття, більшу частину якого становить пластик. Четверта частина водної 

поверхні покрита плаваючим пластиковим сміттям. Саме такого висновку 

дійшов Капітан Чарлз Мур, який бере участь в морських подорожах Морський 

дослідницької організації «Альгаліта» (AMRF). 

Аналіз стану питання. Обіг поліетиленових пакетів в природі викликає 

серйозні обурення екологів. Всесвітня громадська організація «За природу» 
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встановила, що щорічно від пластикових пакетів тільки в Ньюфаундленді 

вмирають понад 100 тисяч тюленів, китів, черепах [2].  

Зазвичай, про шкоду поліетиленових пакетів говорять мало, але не варто 

її забувати, адже в їх виробництві використовується свинець. Він є неймовірно 

токсичним металом. Його скупчення в організмі викликає розвиток багатьох 

захворювань. 

Мета роботи: дослідити та охарактеризувати основні світові тенденції 

використання поліетиленових пакетів, а також описати їх негативний вплив на 

екологію та довкілля. 

Методики, матеріали і результати досліджень. Оскільки продаж та 

розповсюдження поліетиленових пакетів є прибутковим бізнесом, то пакети 

дуже часто мають певні логотипи фірм, а також яскравий та помітний колір. Це 

простий, але водночас дієвий маркетинговий хід, про який люди навіть не 

замислюються. А варто було б, оскільки  у фарбі, яка міститься на пакетах 

присутні різні шкідливі токсини, які можуть бути згубними для людини. Якщо 

їжу зберігати в таких пакетах, це не тільки не принесе ніякої користі, але й 

може завдати шкоди здоров’ю людини. Великі компанії ніколи не розкривають 

цієї інформації, адже тоді існування їх бізнесу може стати під загрозу.  

Існує також багато інших дуже небезпечних факторів, пов’язаних з 

використанням поліетиленових пакетів. Справа в тому, що на поліетилені 

знаходиться безліч бактерій, а також при склеюванні швів часто застосовують 

хімічний клей. Якщо пакет щільно закритий, в ньому може утворюватись цвіль. 

Усе це при потраплянні в їжу отруює її та робить непридатною для вживання, 

оскільки може нанести суттєвої шкоди здоров’ю людини. Зберігати 

поліетиленові пакети в морозильній камері теж небезпечно, оскільки при 

заморожуванні з поліетилену виділяються небезпечні токсини. 

Напівфабрики є ще однією з проблем: при розігріванні їжі в пакетах (як 

зазвичай радять робити виробники), під дією високої температури або ж 

опромінення з пластика виділяється формальдегід, токсичний газ. При 

зберіганні їжі не в спеціальних пакетах, а в будь яких інших (нехарчових), в їжу 

можуть проникати шкідливі мономерні фталати, які при потравлянні в організм 

руйнують органи людини та можуть призвести до непередбачуваних наслідків 

[3]. 

В деяких країнах було заборонено або частково обмежено використання 

поліетиленових пакетів в якості побутової упаковки. На початку 2000 років 

відбулось величезне забрудення пакетамними відходами річок та каналізацій. 

Це призвело до масштабних повеней у Бангладеші, Тайвані та Сінгапурі. Після 

цього катастрофічного інциденту інші країни стали замислюватись над даною 

проблемою та ввели укази на заборону використання прозорих упаковок. Цими 

країнами були Танзанія, Китай, Італія, Австралія і деякі Індійські штати. 

Поступово в деяких країнаї почали вводити плату за поліетиленові 

пакети. Саме це призвело до різкого зниження їх попиту в таких країнах як 

Данія, Німеччина, Ірландія та інших. Популярність на дані пакети упала аж на 

90%, що призвело до розвалу деяких підприємств, для яких продаж та 
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розповсюдження поліетиленових пакетів було головним заробітком. Люди 

зрозуміло що набагато вигідніше буде використовувати «багаторазові» сумки з 

тканини, які не потребували додаткової плати за їх використання. Першим 

штатом, який офіційно відмовився від використання поліетиленових пакетів 

стали Гаваї. В Танзанії штраф за виробництво, імпорт або продаж пластикових 

пакетів - 2000 доларів або рік в'язниці. Варто окремо згадати таку країну, як 

Австралія. На острові Кенгуру з 2004 року була запроваджена заборона на 

використання поліетиленових пакетів, а вже з 2008 року у всіх супермаркетах 

теж було заборонено їх розповсюдження. Міністр з охорони навколишнього 

середовища та культурної спадщини Австралії Пітер Гаррет охарактеризував 

шкоду пакетів дикій природі Австралії як «критичний». Більшість австралійців 

сприйняло цю заборону позитивно. «Я рада звільненню від цієї 

"поліетиленовою чуми "», «Не хочу залишити своїм дітям спадщину у вигляді 

гори сміття», «Нарешті-то міський пляж став чистим», - такі відгуки можна 

прочитати в онлайн-щоденниках та на форумах рядових молодих австралійців . 

Перша в світі вільна від поліетиленових пакетів зона (plastic bag-free) з'явилася 

саме в Австралії, в січні 2004 [4]. 

 З набуттям актуальності даної проблеми у всьому світі, люди почали 

задумуватись над тим, щоб зберігати та упаковувати продукти тільки в 

біологічно руйнівну упаковку. Восени в 2004 році у Великобританії на ринку 

з’явились перші в світі біорозкладні пакети для хліба. Ці пакети були 

максимально екологічно-безпечні для довкілля, так як розкладались на воду і 

вуглекислий газ протягом 4-х років. Англійці вирішили використовувати 

продуктові пакети з сировини, що підлягає вторинній переробці. Саме це і 

забезпечило відмову від звичайних шкідливих поліетиленових пакетів. Варто 

згадати і деякі відомі магазини одягу, такі як Marks and Spencer. Вони 

припинили видачу безкоштовних пакетів після покупки в мережі магазину, а 

гроші від їх продажу компанія почала перераховувати на створення нових 

міських парків і садів. Мережа цих магазинів разом з іншими започаткувала 

акцію, де закликала усіх покупців приходити до магазинів зі своїми пакетами 

або сумками. Це все здійснюється заради збереження та захисту навколишнього 

середовища, що є надзвичайно важливо та актуально й сьогодні. 

В Україні хочуть суттєво обмежити використання поліетиленових 

пакетів. В Україні побутовий пластик практично взагалі не утилізується. А 

середньостатистичний українець використовує близько 500 одноразових 

поліетиленових пакетів на рік, які потім просто відправляються на смітник. 

Україна вирішила не вдаватись до вищезазначених радикальних заходів. 

Продавці забороненої продукції обкладатимуться штрафом в розмірі 500% 

вартості реалізованої партії товару, а при відсутності обліку доходів і витрат – в 

розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів (1700 грн) [5]. 

Висновки. Кілька країн вже стали на шлях порятунку нашої планети. Ну 

а поки, як підрахували вчені, в світі щохвилини продається близько 2 мільйонів 

пластикових пакетів. І всі вони через вкрай нетривалий час потрапляють в 

навколишнє середовище, отруюючи майбутнє нашої планети. Залишається 

https://www.segodnya.ua/ukraine/ukraina-bez-polietilenovyh-paketov-mif-ili-realnost-1151755.html
https://www.segodnya.ua/ukraine/ukraina-bez-polietilenovyh-paketov-mif-ili-realnost-1151755.html
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лише сподіватися, що ері пластика в недалекому майбутньому прийде кінець, 

адже ряд країн вже відмовився від використання цього загальносвітового зла. 
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НОРМАТИВНІ ВИМОГИ ДОБЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИГОТОВЛЕННЯ ТА 

ПРОДАЖУ ДИТЯЧИХ ІГРАШОК 

 
Вершиніна К. Ю., студ. (гр. БТ-62, ФБТ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Анотація. Розглянуто питання безпеки експлуатації дитячих іграшок, 

відокремлено основні критерії якості і безпечності іграшок, запропоновано 

критерії перевірки безпечності іграшок та основні шляхи запобігання 

виникнення травматизму та отруєння серед дітей. 

Ключові слова: діти, іграшки, пластик, закон, декларація про 

відповідність, хутро, безпека, вікове обмеження. 

Abstract. The issue of safety of the use of children's toysis considered, the 

main Criteria for the quality and safety of toys are separated, the criteria are proposed 

Checking the safety of  toys and the main ways Prevention of the occurrence of 

injuries and poisoning among children. 
Keywords: children, toys, plastic, law, declaration of conformity, fur, safety, 

agelimit.  

 

Вступ. Багато батьків, вибираючи  іграшку для своєї дитини, 

покладаються лише на зовнішню привабливість іграшки, не дивлячись на склад 

іграшки, на вікове обмеження, на основні заходи безпеки при експлуатації 

іграшки. Мало хто з них дивиться на відповідність іграшки нормам і вимогам 

якості. Дитячі іграшки, як і всі дитячі товари, повинні обов’язково 

підкріплюватися декларацією відповідності. Магазин, який займається 

продажем дитячих іграшок, на кожну партію іграшок, які знаходяться в обігу 

цього магазину обов’язково повинен мати декларацію відповідності  на руках 

чи її в електронному вигляді. Деякі виробники надають перевагу добровільній 

сертифікації (офіційно діюча система, яка застосовується до товарів, послуг чи 

обладнання, підтвердження якості яких не є обов’язковою вимогою діючого 

законодавства про технічний регламент), а також у точках продажу проводяться 

регулярні перевірки якості товару ринковим наглядом та службою захисту прав 

споживача.  

     Аналіз стану питання.  У розвинутих країнах, в тому числі і в Україні, 

велика увага приділяється якості та безпечності дитячих іграшок, ці параметри 

суворо контролюються.  Виробники і реалізатори повинні слідкувати за 

дотриманням правил виробництва іграшок, задля уникнення нещасних 

випадків, однак іноді через масштаби виробництва та продажу їм це не 

вдається. Але деякі країни (як приклад, Китай) не приділяють належної уваги 

якості та безпечності іграшок, покладаючись лише на низьку собівартість 

матеріалів і процесу виробництва. Через це можуть виникати різні 

непередбачувані ситуації при використанні дитиною певної іграшки. Тому 

батьки завжди повинні підходити до вибору іграшки для своєї дитини із усією 

відповідальністю, і не покладатися лише на гучне ім’я виробника. 
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    Мета роботи: розглянути можливі фактори ризику стосовно дитячих 

іграшок і запропонувати можливі шляхи поліпшення дитячої безпеки під час 

користування іграшками 

Методики, матеріали та результати дослідження. Перед початком 

продажу іграшок, виробник обов’язково повинен забезпечити їх відповідність 

вимогам безпеки, що встановлені Технічним регламентом безпеки іграшок. 

Вимоги цього регламенту передбачають те, що іграшки повинні бути 

безпечними для споживача, не створювати загрози життю при їх експлуатації та 

зменшити ризик отримання фізичної травми та отруєння [1]. 

      Вимоги Технічного регламенту безпеки іграшок стисло викладені 

нижче та виявлено причини по яким до іграшок висуваються саме такі вимоги. 

    Іграшки повинні бути безпечними для споживачів, не створювати у 

випадку їх використання небезпеки життю і ризику для здоров’я і ризику 

отримання фізичної травми та отруєння. 

    Небезпека може бути пов’язана з конструкцією іграшки та складом 

матеріалів, з яких вона виготовлена. Наприклад, м’які іграшки повинні 

робитися з матеріалів, які не горять або майже не горять, не можна робити 

іграшки з целулоїду, це пластмаса на основі нітрату целюлози, адже цей вид 

пластмаси є легкозаймистим. У часи СРСР целулоїд використовували для 

виробництва пластмасових іграшок та кульок для настільного тенісу. 

Виробництво іграшок швидко припинили через заходи безпеки, у 2014 році 

видали наказ про заборону виготовлення тенісних кульок з целулоїду. 

    Пластик, з якого виготовлені іграшки, повинен бути високоякісним. 

Металеві іграшки не повинні містити домішок важких металів, адже важкі 

метали є токсичними для організму людини. 

    Іграшки не повинні містити виступаючих, гострих деталей, якими можна 

легко поранитися [2]. 

    Що стосується наповнювачів іграшок, матеріал повинен бути 

гіпоалергенним, повинен легко пратися чи підлягати будь-якому іншому виду 

чистки. 

    Іграшки для дітей, такі як брязкальце, не повинні містити в собі дрібних 

деталей, які дитина може проковтнути чи вдихнути. Конструкція іграшки 

повинна бути міцна, не містити скляних та крихких елементів, які можна легко 

розбити. 

    Однією з основних вимог Технічного регламенту є те, що рівень безпеки, 

пов’язаний з використанням іграшки, не повинен перевищувати рівень 

здатності дітей чи особин, які піклуються про дітей, усунути таку небезпеку. В 

цьому пункті мається на увазі обов’язкове вказання вікового обмеження на 

дитячих товарах. Це робиться через те, що іграшка може мітити дрібні деталі, 

які не можуть використовувати маленькі діти до трьох років, або це може бути 

робота зі склом, гіпсом (розвиваюча іграшка, вікове обмеження 6+, ризик 

виникнення аспірації), електричним струмом (випалювальний пристрій з 

віковим обмеженням 12+), тощо. 
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    Далі стосовно маркування. Маркування іграшки на сьогодні є офіційним 

документом. Звісно, воно підкріплюється декларацією про відповідність, яку 

завжди можна знайти в інтернеті за номером, який вказаний на маркуванні. 

Обов’язково на маркуванні має міститися: 

• найменування товару; 

• дата виробництва; 

• термін придатності (деякі можуть мати необмежений); 

• товарний знак виробника чи його представника; 

• назва і місцезнаходження виробника чи його представника; 

• графічний символ, який показує вікове обмеження; 

• попереджувальні написи з коротким поясненням небезпеки4 

• позначення символами добровільної сертифікації (повне коло з 

трилисником) чи декларації відповідності (неповне коло з трилисником) із 

вказівкою їх номеру. 

Обов’язково в коробці має бути присутня інструкція по експлуатації, 

схеми використання у вигляді брошури і т.д. [3]. 

Варто також звертати увагу на яскравість забарвлення іграшки, на якість 

фарбування, на запах. Адже якщо іграшка має специфічний запах, він може 

викликати у дитини алергію та навіть отруєння (іграшки з неякісного пластику 

та гуми). Якщо іграшка зроблена з пластику, то обов’язково треба дивитися, 

щоб він був якісним, адже неякісний пластик може виділяти сполуки, які здатні 

отруїти малюка. Також не варто обирати іграшки зі штучного і тим паче 

натурального хутра, адже вони здатні викликати алергічну реакцію. Варто 

купувати дитині лише ті іграшки, що підходять їй за віковим обмеженням. На 

кожній іграшці обов’язково повинен бути зазначений термін придатності, якого 

варто суворо дотримуватись. 

Також при покупці іграшок варто не забувати, що згідно із наказом 

Кабінету Міністрів , м’які та гумові надувні іграшки не підлягають 

поверненню, через санітарно- гігієнічні норми [4]. 

Отже, можна запропонувати заходи, які необхідні для створення 

безпечних умов використання дитячих іграшок: 

• обов’язково перевіряти склад іграшок, щоб зменшити ризик 

виникнення алергічної реакції; 

• притримуватися вікового обмеження, яке ставиться для блага вашої 

дитини; 

• обов’язково дивитися наявність маркування і при наявності сумнівів 

просити у продавця декларацію про відповідність; 

• не брати іграшки сумнівної якості; 

• дивитися на зовнішній вигляд іграшок, не купувати іграшки з 

загостреними і виступаючими кутами; 

• слідкувати за станом іграшок, які містять у собі акумулятори, адже 

можливі випадки самозаймання; 

• дотримуватись інструкції з експлуатації. 
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І найважливіша рекомендація - не варто заощаджувати на іграшках. Хай краще 

їх буде небагато, але вони будуть якісними і не нанесуть шкоди здоров’ю 

Вашої дитини. 

 Висновки. Виробництво та вибір безпечних дитячих іграшок є 

відповідальною справою, як для виробників, реалізаторів, так і для батьків 

дитини.  

Виробники повинні суворо дотримуватись вимог Технічного регламенту, а 

реалізатори, в свою чергу, закуповувати іграшки, які мають відповідну 

супроводжувальну документацію, та лише у відповідальних виробників, які 

ведуть належний контроль за якістю. 

Батьки дитини повинні відповідально відноситись до вибору безпечних 

іграшок, виходити при виборі іграшки для дитині з вимог, які забезпечують 

достатню безпеку при експлуатації. Також, ціна іграшки не повинна бути 

єдиним критерієм вибору іграшки, адже дешева іграшка може нанести велику 

шкоду здоров’ю дитини. 
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НАСЛІДКИ ВПЛИВУ ДІОКСИДУ ВУГЛЕЦЮ НА ЯВИЩЕ 

ПАРНИКОВОГО ЕФЕКТУ 
 

Ветошко І. П., студ. (гр. ТС-61, ІТС КПІ ім. Ігоря Сікорського); 

Скрябін С. А., студ. (гр. ТС-61, ІТС КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Анотація. Розглянуті питання явища парникового ефекту та впливу 

діоксиду вуглецю на його утворення. Розглянуті  заходи щодо мінімізації 

викидів діоксиду вуглецю в атмосферу, задля послаблення явища парникового 

ефекту. 

Ключові слова: парниковий ефект, вуглекислий газ в атмосфері, зміна 

температури та вуглеводний цикл, антропогенна емісія, поглиначі діоксиду 

вуглецю, зменшення викидів діоксиду вуглецю, послаблення парникового 

ефекту.  

Abstract. Discussed issues of greenhouse effect and influence carbon dioxide 

on formation the phenomenon. There are supposed solutions for reduction emission 

of carbon dioxide into atmosphere whereas getting down greenhouse effect. 

Keywords: greenhouse effect, carbon dioxide in atmosphere, temperature 

hesitation and carbon cycle, human emission, carbon dioxide consumers,   reduction 

of carbon dioxide emission, getting down greenhouse effect.  

 

Вступ. Посилення парникового ефекту є небезпечним явищем, наслідком 

якого може стати глобальне потепління, зникнення рідкісних видів тварин та 

рослин. Це пов’язано з тим, що сонячні промені, відбиваючись від поверхні 

Землі не повертаються назад у космос, а відбиваються від молекул газів зі 

складу атмосфери та повертаюсь до поверхні Землі. 

У результаті спалювання викопного палива створюється значна 

концентрація діоксиду вуглецю й інших парникових газів в атмосфері. 

Боротьба з утворенням або зменшенням парникових газів продовжує бути 

актуальною задачею, яка стоїть перед людством, оскільки емісія промислових 

викидів, у складі яких містяться гази, що посилюють парниковий ефект, і наразі 

залишається небезпечно великою.  

Аналіз стану питання. Явище парникового ефекту посилюється під 

впливом різних газів, зокрема, гексафториду сірки, водяної пари та інших. 

Оскільки результатом переробки деяких життєво необхідних паливних  

продуктів є такі парникові гази, як діоксид вуглецю, озон та метан, їхня 

концентрація постійно збільшується. Крім того, не завжди викиди парникових 

газів пов’язані з виробничою діяльністю. Інколи шкідливі викиди пов’язані із 

людською недбалістю або природними обставинами. У 2015 році Організацією 

Об’єднаних Націй була затверджена Паризька угода, спрямована на 

стабілізацію кліматичних умов на Землі, шляхом послаблення забруднення 

навколишнього середовища, в тому числі, за рахунок зменшення викидів 

вуглекислого газу. Деякі країни-учасниці угоди нехтують умовами останньої, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE
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тому посилення парникового ефекту, наразі, становить значну загрозу для 

населення Планети [1].  

Мета роботи: розглянути заходи, запровадження яких може суттєво 

зменшити кількість викидів діоксиду вуглецю в атмосферу. 

Методики, матеріали і результати досліджень. CO2 , попри невелику 

концентрацію (вміст діоксиду вуглецю у складі повітря складає близько 

0,035%) [2], за нормальних умов, є досить важливою складовою атмосфери 

Землі. Цей газ поглинає та перевипромінює з поверхні нашої Планети хвилі 

«теплової» смуги електромагнітного спектру. Даний процес виключає та 

знижує випромінювання Землею теплової енергії в космос на довжинах хвиль 

цього діапазону, що призводить до парникового ефекту (рис. 1) [3].  

 

Рис.1. Спектр пропускання земної атмосфери (залежність прозорості від 

довжини хвилі). Видно смуги поглинання CO2, O2, O3 і H2O 

 

Парникові властивості діоксиду вуглецю мають у порівнянні з іншими 

газами певні відмінні особливості. Так, навіть, після припинення викликаної 

цим процесом емісії, вплив на клімат набуває довгострокового характеру 

впродовж до тисячі років. Інші парникові гази, такі як метан і оксид азоту, 

існують у вільному стані в атмосфері протягом коротшого часу [4] 

При значенні сонячної постійної 1 368 Вт⁄м2, середня температура на 

поверхні повинна становити -15 C у разі відсутності парникових газів. Оскільки 

середня температура на поверхні Землі становить +15 C, тобто парниковий 

ефект призводить до її збільшення на 30 C, з яких 20,6 C пояснюється 

наявністю в повітрі водяної пари, а 7,2 C.  – вуглекислого газу [5]. 

При зростанні частки цього газу в атмосфері через його велику молярну 

масу відповідно зростає густина та тиск. Тому зростання концентрації CO2 

призводить до збільшення вологоємності повітря та до посилення парникового 

ефекту, обумовленого великою кількістю води в атмосфері [4].  

Найбільша кількість діоксиду вуглецю в атмосферу викидається 

внаслідок функціонування теплових електростанцій; підприємств, робота яких 

пов’язана з виплавкою кольорових металів; перевезення пасажирів; опалення 

осель, оскільки вуглекислий газ є продуктом спалювання викопних 

https://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
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енергоносіїв. Нижче наведені статистичні дані, зібрані Carbon Dioxide 

Information Analysis Center, Oak Ridge National Laboratory станом на 2004 рік 

(рис. 2). 

 
Рис.2. Емісія вуглецю в атмосферу в результаті промислової активності в 1800–

2004 роках 

 

Посилення парникового ефекту може призвести до важких наслідків, що 

вимагає вживання заходів по зменшенню викидів в атмосферу діоксиду 

вуглецю. Так, Міжнародним екологічним об’єднанням «Bellona» було 

запропоновано технологію зменшення викидів вуглекислого газу, яка полягає в 

оснащенні підприємств спеціальними установками, які будуть уловлювати 

діоксид вуглецю за допомогою механічних та хімічних процесів, що й стане 

перешкодою його потраплянню в атмосферу. Зріджений до стану рідини 

високого тиску бездомішковий потік трубопроводами транспортується до місця 

зберігання. Найбільш придатними для цього вважаються вичерпані нафтові та 

газові родовища, глибокі шари залягання кам’яного вугілля та солі. Науковці 

припускають, що так газ може зберігатися впродовж чи не мільйонів років [6].  

Викиди вуглекислого газу можна суттєво скоротити при ефективному 

використанні енергетичних ресурсів [7]. Це означає, що державними органами 

контролю енерговитрат має проводитися політика прищеплення громадянам 

розуміння відповідальності за використання енергоносіїв. 

Ще одним ключем до зменшення емісії вуглекислого газу є впровадження 

новітніх технологій, зокрема, відновлюваних джерел енергії. Сонце, вітер, дощ, 

геотермальні джерела, даватимуть людству не 17%, а 35% та, навіть, 75% 

енергії. А деякі регіони планети зможуть за рахунок поновлюваних джерел 

енергії задовольняти в ній свої потреби більш, ніж на 90% [6].  
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Таким чином зменшяться об’єми спалювання викопного палива на тлі 

збільшення попиту людства в енергії. 

Висновки. В результаті розгляду шляхів зменшення викидів 

вуглекислого газу в атмосферу можна запропонувати застосування 

альтернативних технологій, зміну вектору проведення державної політики 

щодо раціонального використання енергоносіїв, впровадження відновлюваних 

джерел енергії. 
 

Науковий керівник: Качинська Н. Ф., асистент (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського)  
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АНАЛІЗ МОЖЛИВИХ ТРАВМ НА ЗАНЯТТЯХ З ВАЖКОЇ АТЛЕТИКИ 
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Качинська Н. Ф., асистент (каф. ОППЦБ  КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Анотація. Розглянуті питання небезпечних і травматичних ситуацій під 

час тренувань і змагань з важкої атлетики. Приведений перелік основних 

порушень правил безпеки, що призводять до таких ситуацій. Запропоновані 

заходи щодо збільшення безпеки занять цим видом спорту.   
Ключові слова: важка атлетика, травми, обладнання і устаткування, 

спорт. 
Abstract. The issues of dangerous situations during weight-training are 

discussed. A list with major violations, wich lead to those situations, is given. 

Proposed methods for increasing security of weightlifting. 
Keywords: weightlifting, injury, equipment, sport. 

 
Вступ. Важка атлетика – це такий вид спорту, в якому спортсмени 

змагаються в підйомі  ваги в класичному двоборстві – ривку та поштовху. 

Важка атлетика здатна принести велику користь й істотно зміцнити 

здоров’я. Використання ваг є все більш популярною технікою для розвитку 

сили та зміцнення духу. Однак тренування з вагою може викликати значну 

кількість кістково-м’язових травм. Отримані переломи, грижі тощо є великою 

проблемою. Ці травми виникають через недотримання правил безпеки та 

техніки виконання вправ. За даними British journal of sport medicine важка 

атлетика входить до видів спорту з найвищим ризиком поранення спортсмена, 

серед яких також тхеквандо, футбол, гандбол, хокей, легка атлетика та 

бадмінтон (15 – 39 % спортсменів постраждали в цих видах спорту) [1].  
Підйом великої ваги якнайкраще сприяє розвитку сили м’язів, 

координації рухів, вправності, швидкості та внутрішнього відчуття руху. Втім 

потенційна небезпека отримання травм лякає багатьох прихильників цього виду 

спорту, що є проблемою для його розповсюдження.  
Аналіз стану питання. По цьому питанню наявна велика кількість 

публікацій різних часів, які враховують медичні особливості та норми 

проведення занять. Оскільки цей вид спорту входить до переліку олімпійських 

змагань, то можна знайти багато методичних рекомендацій щодо підготовки до 

них і безпосереднього проведення. Високий рівень травматизму передбачає 

проведення серйозних досліджень причин травм, які висвітлені не тільки в 

статтях, але і в підручниках для навчальних інститутів з фізичного виховання. 

У багатьох статтях, особливо іноземних, наприклад, приведені статичні дані 

щодо травм і навіть летальних випадків, які траплялись під час тренувань і під 

час змагань з важкої атлетики [2, 3]. У вітчизняній літературі, такій як у 

підручниках [3 - 5] увага більше приділяється детальній методиці виконання 

вправ, і вона розрахована, в основному, на студентів інститутів фізичного 

виховання, а також тренерів. При цьому в усіх публікаціях розглядаються 
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можливі випадки травмування й способи уникнення таких небезпечних 

ситуацій.   
Метою дослідження є виявлення можливих небезпек при виконанні прав 

зі штангою та виділення основних правил поведінки задля забезпечення 

безпеки на заняттях з важкої атлетики. 
Методики, матеріали і результати досліджень.  Під час занять з важкої 

атлетики людина може отримати травми. Вони можуть трапитись як на 

тренуваннях, так і під час змагань. Найчастіше важкоатлети травмують нижню 

частину спини, плечі, груди та коліна. Причини травм можуть бути дуже 

різноманітні. Розглянемо найпоширеніші з них:  

1. Порушення основних педагогічних вимог в організації і методиці 

проведення занять (особливо вимоги щодо поступового підвищення 

навантаження). 
2. Проведення занять з несправним спортивним обладнанням, інвентарем. 
3. Відсутність магнезії, каніфолі. 
4. Порушення гігієнічних вимог до проведення занять. 
5. Неправильна організація занять (відсутність страховки, 

безконтрольність). 
Несправність помосту (наприклад вибоїни, тріщини в ньому) може 

призвести до розтягнення зв’язок гомілкового суглоба та забиття.  
Внаслідок пошкодження грифу атлет може отримати розтягнення 

зап’ястних суглобів. Перед кожним підйомом штанги, спортсмен повинен 

спочатку переконатися, що гриф легко обертається і тільки потім починати 

вправи. 
Необхідно впевнитись у справності спортивної форми, особливо взуття, 

на підошвах якого не повинно бути виступаючих шипів, тому що при 

розставленні ніг в присядці можна зачепитись за поміст. Підошва взуття 

повинна бути гумовою або ж натертою каніфоллю. Для попередження 

розширення пахових кілець спортсмену варто перед тренуванням одягати 

бандаж або щільні плавки.  
При надмірному змащенні штанги та дисків, або несправності замків під 

час виконання вправи диски можуть сповзти та впасти на ногу й (або) 

спричинити падіння атлета.  
Технічна та функціональна непідготованість спортсмена може бути 

причиною різних травм, найбільш поширені з яких забиття та синці. Вони 

зазвичай з’являються при підйомі штанги на груди в результаті запізнення з 

підхопленням її в крайньому верхньому положенні при присіданні під штангу 

або в результаті «накидання» штанги на груди. В цих випадках штанга сильно 

вдаряється в груди. Часто після утримання штанги вгорі на прямих руках 

спортсмен невміло, без використання пом’якшення удару спротиву рук і 

амортизуючого присідання, опускає її на прямих руках. Наслідками цього 

можуть бути забиття і синці на грудях.  
Під час виконання присідання під штангу способом «ножиці» іноді 

спортсмени недостатньо напружують м’язи та не закріплюють себе, в 
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результаті чого задня нога під дією ваги тіла і штанги може вдаритись коліном 

об поміст [3].  
Дуже небезпечним може бути випадок, коли штанга виривається з рук в 

результаті високої вологості, неякісної магнезії або її відсутності.  
Так у грудні 1992 року в газеті “The Guardian” був описаний випадок 

смерті через вислизання штанги з рук [2].  
Не можна допускати занять зі штангою без замків або з незакріпленими 

замками, так як у випадку перекосу штанги диски злітають з грифу і можуть 

нанести шкоду спортсмену або тому, хто його страхує. 
Розтягнення м’язів найчастіше відбувається при підйомі штанги ваги, 

більшої ніж спортсмен був готовий підняти. Також це може відбутись, якщо 

м’язи і зв’язки були недостатньо попередньо розігріті [6]. 
Під час жиму штанги в наслідок сильного відхилення тулуба назад 

спостерігається розтягнення м’язів і зв’язок в області попереку та пресу. При 

підйомі штанги під час виконання присяду способом «ножиці» в момент 

підхоплення в результаті ковзання ноги назад може відбутися розтягнення 

зв’язок і м’язів стегна. Підняту вгору на прямі руки штангу деякі спортсмени 

намагаються утримувати, сильно відхиляючи кисті рук назад, переносячи на 

них вагу штанги, внаслідок чого відбувається розтягнення зап’ястя. 
При виконанні поштовху і жиму розташування штанги вище ключиці 

через здавлювання штангою сонних артерій атлет може впасти [4]. 
Дуже серйозні травми, навіть переломи, трапляються через падіння 

штанги на стегно або гомілкову кістку. Відбувається це через відсутність 

самострахування. Якщо спортсмен , виконуючи присідання під штангу 

«ножицями» відчуває, що не може підняти штангу в ривку, він повинен швидко 

випрямити ногу, що знаходиться попереду і відштовхнутися від штанги. Ця 

реакція має бути добре відпрацьована. У всіх важкоатлетів на долонях 

з’являються сухі мозолі. У спортсменів з сухою шкірою бувають навіть 

тріщини. Якщо в них потрапить інфекція, вона призведе до гнійного процесу, 

який потребує довготривалого лікування, тому шкіру долонь потрібно 

регулярно зміщувати кремом після розпарювання в теплій воді, зрізати мозолі 

чистою бритвою або стирати пемзою [7]. 
Дуже багато травм атлети отримують через перевтому та перетренування. 

Цей стан описують як об’єктивні, так і суб’єктивні ознаки. Об’єктивні: апатія, 

порушення координації руху, сну, синусоїдного тонусу, порушення діяльності 

нервової системи. Суб’єктивні: сонливість, поганий апетит, в’ялість, болі у 

м’язах, відсутність бажання тренуватись. Тренування в такому стані недоцільні 

й небезпечні [8]. 
Висновки. Силовий тренінг безпечний за умов дотримання вимог 

безпеки, регулювання навантажень та правильного виконання вправ.  

Для уникнення травматизму потрібно дотримуватись таких правил: 
1. Виконувати вправи у відповідному одязі (спортивній формі) та взутті 

(підошва не повинна ковзати по підлозі), використовувати магнезію для 

запобігання вислизання штанги з рук.  
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2. Перевіряти справність обладнання (обов’язково перевірити надійність 

замків). 

3. Перевіряти місце проведення вправ на наявність небезпечних, гострих 

предметів або тих, за  які можна зачепитись. 

4. Суворо дотримуватись техніки виконання вправи (недотримання може 

призвести до вищевказаних травм). 

5. Не виконувати вправи з надмірною вагою. 

6. Перед виконанням вправ обов’язково робити розминку для розігріву 

м’язів та зв’язок.  

7. Виконувати вправи під наглядом досвідченого інструктора (тренера). 
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УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ПРАЦІ В УМОВАХ КОНФЛІКТНИХ 

СИТУАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 
Володченкова Д. В. (Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie); 

Володченкова Н. В., к.т.н., доц. (каф. ЕБОП Національний університет харчових 

технологій НУХТ) 

 

Анотація. У роботі розглянуто можливі види та причини конфліктів 

(конфліктних ситуацій) на підприємстві, їх вплив на безпеку праці та шляхи 

поліпшення відносин у колективі. 

Ключові слова: безпека, конфлікт, конфліктна ситуація, управління. 

Abstract. The paper considers possible types and causes of conflicts (conflict 

situations) at the enterprise, their impact on labor safety and ways to improve 

relationships in the team. 

Keywords: safety, conflict, conflict situation, management. 

  

Вступ. Управління будь-яким підприємством, організацією чи закладу 

(далі – підприємством) супроводжується виникненням внутрішніх конфліктів 

(конфліктних ситуацій) між співробітниками або між колективами. Це явище 

рано чи пізно виникає незалежно від виду діяльності чи типу власності 

підприємства. Такі ситуації призводять до виникнення психоемоційної напруги, 

що може викликати зниження працездатності, уваги до виконання дорученої 

роботи та навіть підвищити ризик нещасних випадків. 

Аналіз стану питання. За останніми даними опублікованими МОП 

(Міжнародною організацією праці) [1], щорічно у світі гине 2,78 млн. 

працівників і 374 млн. отримують виробничі травми.  Відповідно  цієї доповіді 

найбільшу кількість травм працівники отримують внаслідок психосоціальних 

ризиків, стресів пов’язаних з роботою та неінфекційних захворювань.  

Мета роботи: удосконалити систему управління охороною праці в 

умовах виникнення конфліктних ситуацій, з метою  упередження 

психоемоційного навантаження та усунення ризику травматизму чи 

виникнення небезпечних аварійних ситуацій  на підприємстві.  

Методики, матеріали і результати досліджень. Поняття "конфлікт" має 

великий спектр змісту і використовується у різних значеннях. Слово "конфлікт" 

походить від латинського "con" – разом з "flictus" – удар. Дослівний переклад 

означає "зіткнення". 

Конфлікти зазвичай виникають у процесі взаємодії людини, чиї інтереси 

та погляди розходяться. Тому конфлікти існують так само, як у суспільстві так і 

на підприємствах у колективах та між окремими особами колективу.  

Аналіз багатьох досліджень показує, що конфлікт визначається тим, що свідома 

поведінка однієї сторони викликає конфлікт інтересів іншого, який утворюється 

у відповідь на опозицію першого і, як наслідок, призводить до зниження 

ефективності роботи, збільшення ризику  травматизму. 

Суб'єктами конфлікту є учасники конфліктної взаємодії, а об'єктом 
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конфлікту є те, на що претендує кожна з конфліктуючих сторін, що викликає їх 

опозицію або предмет їх спору. 

Конфлікти також можуть характеризуватися їх значенням для 

підприємства або їхнього впливу. Тому виділяються конструктивні та руйнівні 

конфлікти. Будь-який конфлікт є конструктивним за своїм характером і є 

інструментом розвитку та рушійною силою трансформації. Є конфлікти, які 

йдуть без криз, однак, вони трапляються дуже рідко і, як правило, вони 

характерні для підприємств з дуже високим рівнем інтелектуальної та 

комунікативної культури.  

Незалежно від того, який тип конфлікту відбувається в компанії, всі вони 

мають наслідки. Такі наслідки можуть мати позитивний (функціональний) або 

негативний (дисфункціональний) ефект. 

Позитивний та функціонально корисний результат конфлікту – це 

вирішення проблеми, в якій бралися до уваги взаємні інтереси та цілі всіх 

сторін. Досягнуто розуміння та довіри, зміцнення партнерських відносин та 

співпраці, подолання конформізму, покори та прагнення до досконалості. 

Негативні або так звані дисфункціональні наслідки конфлікту включають 

невдоволення людей з загальним результатом, ігнорування важливих проблем, 

зростання ворожнечі в міжособистісних та міжгрупових відносинах або 

слабкість команди як єдності та ін. 

Практичні та теоретичні дослідження процесів вирішення конфліктів 

показали, що виникнення конфліктів у професійній діяльності є природною 

ситуацією, але бажання лідера створити "не конфліктну" атмосферу не є 

ефективним, оскільки ведеться постійна сила подолання конфліктів лише до 

загострення суперечностей. 

Існує два шляхи подолання конфлікту, такі як соціально-редуктивні 

(відчуження, відокремлення конфліктуючих сторін) та соціально-продуктивної 

(зміцнення або диференціація суспільних відносин). Виключно сильний підхід 

до врегулювання конфлікту, заснований на принципі "якщо ворог не здається, 

він або вона повинні бути знищені" визнана вкрай непродуктивною більшістю 

вчених. У деяких випадках ліквідація "ворога" може бути оборонною 

стратегією. Але найчастіше це завдає шкоди переможцю (якщо є).  

У складному та динамічному суспільстві можлива лише така стратегія 

управління та розв'язання конфліктів, яка виключає не тільки поразку, але й 

вказує напрямки мобілізації соціальної енергії. Тобто вирішення конфлікту 

через зміни та подальший розвиток соціальних і матеріальних зв'язків. 

Підсумовуючи це, конфлікти є природними явищами, і вони виникають у 

будь-якій організації. Конфлікт є ознакою об'єктивних або суб'єктивних 

суперечностей, виражених у протистоянні сторін. Іншими словами, конфлікт – 

це процес, в якому два (або більше) особи або групи активно намагаються 

запобігти одне одному від досягнення певних цілей, успіху або задоволення 

інтересів. Процес вирішення конфлікту вимагає знань про причини, наслідки та 

механізми конфліктів. Рішення конфлікту сприяє стабілізації соціальної 

системи, оскільки усуває джерела невдоволення. Конфліктуючі сторони будуть 
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більш впевненими у майбутній співпраці після того, як вони розпочнуть процес 

розв'язання конфлікту. З метою усунення виникнення конфліктних ситуацій та 

поліпшення психологічного клімату в колективі керівництву підприємства 

необхідно впроваджувати навчальні програми із залученням фахівців. 

Створення консультативного центру допоможе вирішувати конфлікти 

(конфліктні ситуації), і фахівець, наприклад психолог (медіатор) виконуватиме 

ряд завдань, пов'язаних з управлінням персоналом, а також забезпечить 

нормальний стан роботи в компанії. Крім того, такий відділ буде займатися 

соціально-психологічною діагностикою, аналізом та регулюванням відносин 

між колективами та окремими особами або керівниками структурних 

підрозділів. Також даний фахівець буде керувати робочими або соціальними 

конфліктами, стресом серед працівників, надавати допоміжну інформацію, 

проводити аналіз потенціалу та професійну та соціально-психологічну 

адаптацію нових працівників. Психолог (медіатор), безумовно, буде гарним 

доповненням до процесу вирішення конфлікту. Є цілий ряд причин, що 

підтверджують це твердження. По-перше, особисті конфлікти часто є 

предметом психотерапевтичного аналізу. По-друге, конфлікти частіше 

визначаються зовнішніми причинами, і деякі з цих причин не можуть бути 

подолані без допомоги психотерапевтичного підходу. По-третє, психолог буде 

особливо цінуватися в робочому середовищі як професіонал та хтось, хто 

дійсно може допомогти вирішити проблеми належним чином. 

Розв'язання конфлікту – це поняття, яке використовується для пояснення 

непослідовності поведінкових дій, що сприятиме досягненню певної мети, яка 

не може змінюватися залежно від різних обставин або ситуацій. Поняття 

"конфлікт" означає, що його учасники не хочуть розуміти або приймати 

позицію протилежної сторони, оскільки в основному це означає не діяти в своїх 

інтересах. 

Висновки. Конфлікт (конфліктна ситуація), помічені на початковій стадії 

виникнення та правильна оцінка ступеня їх розвитку, дозволяє керівництву 

підприємства не тільки адекватно реагувати на конфронтаційну ситуацію, але й 

зменшити відмінності між учасниками конфліктної взаємодії. Правильний 

вибір методів управління на підприємстві забезпечує збереження нормальної 

соціально-психологічної атмосфери в колективах, а також підвищує 

продуктивність роботи та безпеку праці підприємства. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ ЗА 

ПРОГРАМОЮ TWI (НАВЧАННЯ НА ВИРОБНИЦТВІ) 

 
Володченкова Н. В., к.т.н., доцент, Накемпій О. К., асистент, 

(каф. ЕБОП Національний університет харчових технологій НУХТ) 

 

Анотація. У даній роботі представлено удосконалення системи навчання 

з питань охорони праці для працівників, що проходять стажування на робочому 

місці за програмою TWI (training within industry) – навчання на виробництві. 

Ключові слова: охорона праці, навчання, стажування, програма TWI, 

система навчання на виробництві. 

Abstract. In this paper, the improvement of the training system for 

occupational safety issues for workers undergoing internship in the workplace, using 

TWI (training in industry), is a training system in the workplace. 

Keywords: labor protection, training, internship, TWI program, training within 

industry. 

 

Вступ. В умовах розвитку ринкових відносин та поглиблення 

економічної самостійності підприємств, безпека праці набуває основного 

значення, як засіб скорочення втрат та затрат на лікування та відновлення 

здоров'я працівників, підвищення продуктивності праці, що обумовлює 

актуальність даного дослідження. 

Аналіз стану питання. Для забезпечення високої ефективності 

виробництва, що є основою конкурентоздатності будь-якого сучасного 

підприємництва в ринкових умовах, вкрай важливо дотримуватися безпеки 

виробництва. Найбільш необізнаними в питаннях охорони праці та безпеки 

виконання робіт є щойно прийняті на роботу працівники. Нові працівники 

відносяться до категорії працівників з підвищеним ризиком отримання травми 

із-за відсутності навичок та вмінь виконання доручену роботу. Тому для них 

необхідно застосовувати особливу увагу при проведені навчання (стажування) 

на робочому місці. 

Мета роботи: удосконалити систему проведення навчання (стажування) з 

питань охорони праці, безпечного виконання робіт та поведінки на робочому 

місці для новоприйнятих працівників.  

Методики, матеріали і результати досліджень. Аналіз статистичних 

даних виробничого травматизму за 2018 рік показує [1, 2], що в загальній 

структурі причин травматизму на виробництві 66,8 % обумовлені причинами 

організаційного характеру виробництва.  

Найпоширенішими організаційними причинами стали: – невиконання 

вимог інструкцій з охорони праці – 35,2 % від загальної кількості травмованих 

осіб по Україні (1 691 травмована особа); – порушення правил безпеки руху 

(польотів) – 8,5 % (410 травмованих осіб); – невиконання посадових обов’язків 

– 8,3 % (401 травмована особа); – порушення технологічного процесу – 2,9 % 

(137 травмованих осіб); – порушення вимог безпеки під час експлуатації 
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обладнання, устаткування, машин, механізмів тощо – 2,0 % (97 травмованих 

осіб); – порушення вимог безпеки під час експлуатації транспортних засобів – 

2,0 % (95 травмованих осіб); – незастосування засобів індивідуального захисту 

(у разі їх наявності) – 1,1 % (54 травмовані особи). 

Проведений аналіз даних виявив, що основною причиною порушень є 

невиконання (недотримання) вимог безпеки та охорони праці. Порушники 

найчастіше не пам'ятали правила безпечного виконання (проведення) робіт або 

проявляли незадовільні знання вимог охорони праці. Ці недоліки були 

викликані неякісним проведенням навчання з питань охорони праці та/або 

формальним ставленням до проведення стажування новоприйнятих працівників 

та проведення інструктажів з питань охорони праці відповідальними особами. 

Відповідно пункту 7.1 Типового положення [3] новоприйняті на підприємство 

працівники, після первинного інструктажу на робочому місці до початку 

самостійної роботи, повинні під керівництвом досвідчених, кваліфікованих 

працівників пройти стажування протягом не менше 2-15 змін або дублювання 

протягом не менше шести змін. Проведення якісного стажування гарантує 

отримання особою, що проходить стажування, навичок практичного досвіду і є 

одним із основних елементів навчання на робочому місці. 

Кожне підприємство, відповідно п. 7.6. Типового положення [3] повинно 

обов'язково розробити план або програму стажування. План включає в себе всі 

цілі і завдання, які співробітнику необхідно вивчити і пройти, але  найчастіше 

це зводиться лише до усного пояснення, безпосередньо на робочому місці, 

порядку виконання роботи та дій працівника. 

За вимогами Типового положення [3] стажування (навчання) проводиться 

під керівництвом досвідченого наставника. На практиці проведення такого 

навчання має ряд недоліків: відсутність у наставника здібностей та знань для 

проведення такого навчання, недбале ставлення до проведення стажування, як 

зі сторони наставника так і стажера, швидке "старіння" знань внаслідок зміни 

технологій, обладнання та нормативних документів, психологічна несумісність 

стажера та наставника, висока ймовірність недбалого виконання ним своїх 

обов'язків з навчання.  

На сьогоднішній день відсутні нормативні документи стосовно методики 

проведення стажування. Хоча існує ряд програм для проведення стажування і  

для цього використовуються різноманітні методи. Найбільш розповсюдженими 

є: сторітеллінг (от англ, story telling, дослівно – розповідь історій), метод «тінь» 

(shadowing), метод ротації, кросс-тренинг, training within industry (TWI та інші. 

На сьогоднішній день широкої популярності набирає методика навчання 

безпосередньо на робочому місці: TWI (training within industry) –навчання на 

виробництві. 
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Дана методика включає в себе 4 блоки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Блок-схема методики TWI 

 

І блок – передбачає розроблення виробничого інструктажу. Основою 

такого інструктажу є покроково описана схема робочого процесу, в якій 

робочий процес розбитий на основні етапи, а у кожного етапу виділені ключові 

аспекти та пояснено причини їх виділення. Кожен етап роботи описано, як 

виконати роботу безпечно, якісно, що необхідно використати та які затрати.  

ІІ блок – передбачає удосконалення існуючих та впровадження нових 

методик навчання. Основою вивчення за будь-якою методикою є досконале 

вивчення та засвоєння. Інструктор повинен докласти зусиль, щоб не дати надто 

багато інформації за один раз. 

ІІІ блок – для рівних стосунків між інструктором та працівником 

необхідно, щоб інструктор проявляв лідерські якості. А саме: знав свою роботу, 

мав досвід її виконання, знав свої обов’язки, мав навики проведення 

інструктажу. 

ІV блок – передбачає поступове, покрокове досягнення мети – навчити 

недосвідченого працівника безпечно для себе та оточуючих виконувати роботу. 

Висновки. У даній роботі проаналізовано та запропоновано метод 

навчання з питань охорони праці та безпечного виконання робіт за програмою 

TWI (training within industry). Даний метод передбачає поступове, покрокове 

навчання для щойно прийнятих працівників, яким призначено стажування і 

необхідно отримати вміння та навички з безпечного та ефективного виконання 

робіт. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ ТА 

ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ НА ВИНОРОБНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 

 
Володченкова Н. В., к.т.н., доцент, Накемпій О. К., асистент 

(каф. ЕБОП Національний університет харчових технологій НУХТ) 

 

Анотація. У даній роботі представлено удосконалення системи 

управління з питань охорони праці та пожежної безпеки для працівників 

виноробного підприємства. 

Ключові слова: охорона праці, навчання, безпека. 

Abstract. In this paper the improvement of the management system for 

occupational safety and fire safety for workers of the winery is presented. 

Keywords: labor protection, training, safety. 

 

Вступ. Сучасне суспільство характеризується високим рівнем 

використання технічних засобів, призначених для задоволення життєвих потреб 

людини. Сучасні технічні засоби стають все більш енергонасичені та 

автоматизованими. Проте як і раніше ключовим елементом на виробництві 

залишається людина.  

Аналіз стану питання. На трудову діяльність на виробництві доводиться 

не менше 50% життя людини. Тому в процесі трудової діяльності людина 

піддається найбільшій небезпеці. Аналіз виробничих аварій, травм, нещасних 

випадків, професійних захворювань показує, що основною причиною їх є 

недотримання вимог безпеки, незнання людиною техногенних небезпек і 

методів захисту від них. Людський фактор у багатьох випадках є головною 

причиною виникнення небезпек. Тому вивчення небезпек трудової діяльності, 

причин їх виникнення, методів і засобів захисту повинно бути одним з 

основних елементів, що сприяють дієвої організації заходів з охорони праці 

працівників підприємства. 

Мета роботи: провести аналіз для визначення відповідності умов праці 

вимогам охорони праці та пожежної безпеки; визначити небезпечні та шкідливі 

фактори, що діють на працівників підприємства в процесі їх трудової 

діяльності; вивчити існуючу систему управління охороною праці та 

вдосконалити її. 

Методики, матеріали і результати досліджень. Управління охороною 

праці є частиною загальної системи управління підприємством. Об'єктом 

управління охороною праці є діяльність функціональних служб і структурних 

підрозділів підприємства щодо забезпечення безпечних і здорових умов праці 

на робочих місцях, виробничих дільницях, у цехах і на підприємстві в цілому. 

Загальна відповідальність за стан умов і охорони праці на підприємстві 

покладається на роботодавця (директора). Відповідальним за стан охорони 

праці, пожежної і екологічної безпеки на підприємстві призначений технічний 

директор. Йому підкоряються керівники цехів, які в свою чергу, мають 

зобов'язання в галузі охорони праці: визначення переліку професій і робіт, для 
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виконання яких необхідний попередній і періодичний медичний огляд; 

ознайомлення працівника з умовами та охороною праці на робочому місці, з 

можливим ризиком втрати здоров'я, з посадовими обов'язками, що включають в 

себе вимоги з охорони праці, з пільгами і компенсаціями; визначення переліку 

професій і посад працівників, які звільняються від первинного інструктажу на 

робочому місці, переліку робіт, до яких висуваються додаткові (підвищені) 

вимоги безпеки праці; проведення інструктажів з безпеки праці; розробка 

інструкцій з охорони праці та виробничих інструкцій і забезпечення ними 

працівників; розробка переліків робіт і професій, за якими повинні видаватися 

індивідуальні засоби захисту, і здійснення контролю їх застосування; 

організація першої допомоги потерпілому; повідомлення про нещасний 

випадок у встановлені служби; розробка заходів щодо попередження нещасних 

випадків, покращення і оздоровлення умов праці, приведення робочих місць у 

відповідність до вимог норм і правил праці; оснащення виробничих приміщень, 

обладнання та робочих місць засобами колективного захисту та організація їх 

ефективної експлуатації; організація контролю за рівнем шкідливих і 

небезпечних виробничих факторів; забезпечення працюючих санітарно-

побутовими приміщеннями і пристроями виходячи із специфіки виробництва. 

Для поліпшення якості контролю за станом охорони праці на 

підприємстві пропонується ввести систему трьохступеневого контролю. 

Перша ступінь контролю проводиться щодня, здійснюється керівником 

цеху. Перевіряється стан робочих місць, зовнішній вигляд працівників 

(наявність у них спецодягу), стан санітарно-побутових приміщень. 

Друга ступінь контролю проводиться раз на місяць технічним 

директором. Перевіряється справність обладнання, транспортних засобів, 

відповідність технологічних процесів вимогам охорони праці, освітленість 

робочих місць, справність вентиляційних пристроїв і електроустаткування, 

наявність попереджувальних написів, плакатів і знаків безпеки, своєчасність і 

якість проведення інструктажів та технічного навчання, санітарний стан цехів і 

санітарно - побутових приміщень, дотримання режимів праці та відпочинку. 

Третій ступінь контролю проводиться раз в квартал комісією під 

керівництвом генерального директора. 

До складу комісії входять: технічний директор, інженер з охорони праці, 

начальник відділу управління персоналом, представник трудового колективу. 

Перевіряється ведення журналів 3-х ступеневого контролю, інструктажу, 

технічного навчання, технічний стан будівель, споруд, території, виробничого 

обладнання, транспортних засобів; наявність і зміст санітарно-побутових 

приміщень, забезпеченість працівників спецодягом і засобами індивідуального 

захисту (ЗІЗ);виконання заходів, передбачених планами поліпшення умов праці 

і угодою з охорони праці. Крім посилення контролю за станом охорони праці, 

необхідно удосконалити систему навчання працівників безпечним прийомам 

праці. На підприємстві необхідно створити кабінет з охорони праці, оснащений 

комп'ютерами з навчальними та тестуючими програмами. Все це допоможе 
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поліпшити умови праці працівників і знизити випадки виробничого 

травматизму [1,3]. 

В процесі виробництва на підприємстві використовуються наступні 

пожежо, - вибухонебезпечні матеріали: спирт, бензин, мастило, відходи від 

деревообробки. Також можливе займання від короткого замикання різних 

електроустановок. Потенційними джерелами займання на підприємстві є: 

використання відкритого вогню при електрогазозварювальних роботах. 

Заходи щодо забезпечення пожежної безпеки можна розділити на 

організаційні та технічні. До організаційних заходів, спрямованих на 

забезпечення пожежної безпеки на підприємстві відносяться: призначення 

відповідальних за пожежну безпеку на підприємстві, а також за утримання і 

експлуатацію технічних засобів протипожежного захисту; введення 

протипожежного режиму; підготовка, затвердження та ознайомлення всіх 

працівників з інструкцією про заходи пожежної безпеки; створення і своєчасне 

навчання добровільних протипожежних формувань; складання плану (схеми) 

евакуації людей на випадок пожежі; затвердження порядку оповіщення людей 

про пожежу, ознайомлення з ним усіх працівників; визначення категорії 

приміщень з вибухо- та пожежної небезпеки а також визначити класи зон за 

Правилами улаштування електроустановок; встановлення на території і в 

приміщеннях відповідних знаків пожежної безпеки; визначення місць куріння. 

До технічних заходів, спрямованих на забезпечення пожежної безпеки 

можна віднести: конструктивні і об'ємно-планувальні рішення, що 

перешкоджають поширенню небезпечних факторів пожежі приміщеннями, 

будівлям і між ними; обмеження пожежної небезпеки будівельних матеріалів, 

що використовуються в поверхневих шарах конструкцій будівлі, в тому числі 

покрівель, оздоблень й облицювань фасадів, приміщень та шляхів евакуації; 

наявність автоматичних засобів виявлення та гасіння пожежі, оповіщення та 

управління евакуацією людей при пожежі, внутрішнього протипожежного 

водопроводу, протидимового захисту; утримання в належному вигляді шляхів 

евакуації та евакуаційних виходів; обладнання місця для куріння; забезпечення 

цехів підприємства первинними засобами гасіння пожежі [2]. 

Висновки. Формування системи управління безпекою праці є 

необхідною умовою для забезпечення ефективної діяльності харчових 

підприємств. Проаналізувавши стан охорони праці та пожежної безпеки 

рекомендовано введення трьохступеневого контролю, що значно покращить 

якість контролю за станом охорони праці на підприємстві, що в свою чергу 

призведе до зниження рівня травматизму на виробництві. 
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Анотація. Розглянуті загальні правила безпеки під час обслуговування 

тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж. Визначені 

вимоги безпеки праці під час підготовки до виконання робіт та у процесі їх 

виконання. 

Ключові слова: охорона праці, правила безпеки, тепломеханічне 

обладнання, теплові мережі, теплоенергетика. 

Abstract. Rule of safety at heat mechanical power electric station equipment 

and heat net lines service. Safeties of work demands at it one prepare and carry out 

were determined. 

Keywords: safety of work, rule of safety, heat mechanical equipment, heat net 

lines, heat power engineering. 

 

Вступ. Створення надійних та безпечних в експлуатації парових і 

водогрійних котлів, парових і газових турбін, теплообмінних та інших апаратів, 

теплоенергетичних установок, теплових мереж, систем, що працюють під 

тиском; теплоелектростанцій; електростанцій; обладнання паливного 

господарства, систем водопостачання та інших об’єктів теплоенергетики 

розпочинається на етапі їх розроблення та проектування. Із цією метою велика 

увага приділяється обґрунтуванню вибору безпечних режимів, параметрів, 

виробничих процесів в теплоенергетиці; ефективному виконанню функцій, 

обов’язків і повноважень з охорони праці на робочому місці, у виробничому 

колективі; проведенню заходів щодо усунення причин нещасних випадків і 

професійних захворювань на виробництві 

Аналіз стану питання. Специфіку охорони праці в компаніях, 

підприємствах і організаціях енергетичної галузі України визначають за 

характером робіт, що виконуються; за обладнанням, яке використовують для їх 

виконання; за технологічними процесами під час експлуатації 

тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж; за умовами 

праці, за яких проходить трудовий процес персоналу цих підприємств. Тому 

особливої ваги набувають питання охорони праці на теплоенергетичних 

підприємствах, чинники, що впливають на умови праці персоналу 

теплоенергетичних підприємств, безпека під час експлуатації тепломеханічного 

обладнання електростанцій і теплових мереж, пожежна безпека та заходи їх 

реалізації на підприємствах теплоенергетичної галузі [1-3]. 

Мета роботи: проаналізувати загальні правила безпеки під час 

обслуговування тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових 
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71 
 

мереж. Визначити вимоги безпеки праці під час підготовки до виконання робіт 

та у процесі їх виконання. 

Методики, матеріали і результати досліджень. Правила безпечного 

обслуговування тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж 

визначені НПАОП 40.1-1.02-01, відповідно з якими на кожному постійному 

робочому місці мають бути виробничі і посадові інструкції з охорони праці в 

обсязі, що є обов’язковим для даної посади або професії [1]. Перед початком 

проведення робіт необхідно перевірити наявність допуску бригади та 

підготовку робочого місця до наступної роботи. У разі невиконання цих вимог і 

незабезпечення працівників необхідним спецодягом, спецвзуттям і засобами 

індивідуального захисту, працівники не мають права розпочинати роботу, 

незалежно від того, хто дав їм вказівку на її виконання. У разі появи під час 

виконання роботи будь-якої небезпеки працівники повинні припинити її і 

повідомити про це керівника робіт. Продовжувати роботу дозволяється тільки 

після усунення виявлених порушень. 

Обходити та оглядати обладнання дозволяється тільки після отримання 

дозволу від оперативних працівників, які ведуть режим роботи цього 

обладнання. Перебування працівників поблизу люків, лазів, водовказівних 

стекол, біля запірної, регулювальної та запобіжної арматури, фланцевих 

з’єднань трубопроводів, що перебувають під тиском, дозволяється тільки у разі 

виробничої необхідності. Не дозволяється ходити по трубопроводах, 

конструкціях і перекриттях, що не призначені для проходу по них, спиратись і 

ставати на огородження площадок. 

Під час пуску, опресування та випробовування обладнання і 

трубопроводів під тиском дозволяється перебувати поблизу них тільки 

працівникам, які безпосередньо проводять ці роботи. Під час проведення 

гідравлічних випробувань обладнання забороняється перебування працівників 

на цьому обладнанні у разі підвищення тиску до випробувального. 

Дозволяється проводити огляд зварних швів випробовуваних трубопроводів і 

обладнання тільки після зниження випробувального тиску до робочого, але без 

простукування зварних швів. Працівники, які не беруть участі у проведенні 

розшлакування та обдування котла, продування нижніх топок, у разі несталих 

та аварійних режимів повинні бути виведені у безпечне місце. 

Працівники будь-якого цеху повинні негайно повідомити начальника 

зміни цеху (блоку, району) і керівника (виконавця) робіт у разі виявлення 

свищів у паропроводах, камерах, колекторах та трубах котла, що не 

обігріваються, живильних трубопроводах і корпусах арматури тощо для вжиття 

необхідних заходів. Небезпечну зону слід обгородити і вивісити застережні 

знаки безпеки «Обережно! Небезпечна зона», а біля входу до неї − заборонний 

знак безпеки «Вхід і прохід заборонено». 

Забороняється проводити пуск, випробування і короткочасну роботу 

механізмів, пристроїв у разі відсутності огороджень або їх несправного стану, 

та прибирати поблизу механізмів, які не мають запобіжних огороджень. 

Під час очищення, прибирання і змащування обертових або рухомих 
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частин механізмів не дозволяється перелазити через огородження або 

просовувати за них руки, та намотувати на руку або пальці обтиральний 

матеріал під час обтирання зовнішньої поверхні працюючих механізмів. Як 

обтиральні матеріали слід використовувати бавовняні або лляні ганчірки. 

Дозволяється тільки після повного зупинення обладнання надягати, 

знімати і поправляти рушійні паси, підсипати каніфоль та інші матеріали під 

паси і стрічки конвеєрів. В газонебезпечних зонах металеві частини механізмів 

з пасовими приводами, де можлива поява статичної електрики, повинні бути 

заземлені. Забороняється зупиняти вручну обертові і рухомі механізми. 

Перед кожним пусковим пристроєм ( крім пристроїв дистанційного 

керування) електродвигунів напругою до 1000 В і більше 1000 В, якщо вони 

установлені в приміщеннях з підвищеною небезпекою або особливо 

небезпечних , повинні бути діелектричні килими, а у сирих приміщеннях – 

ізолювальні підставки. Брати в руки, торкатись обірваних, завислих, оголених, з 

пошкодженою ізоляцією проводів або струмопровідних предметів (дротів, труб, 

тросів, мокрих вірьовок), що стикаються з цими проводами, наступати на 

проводи, що лежать на землі чи підлозі, заборонено. 

Обладнання, що експлуатується, повинно бути справним, не мати 

несправних або вимкнених пристроїв аварійного вимикання, блокувань, 

захистів та сигналізації. У разі виникнення режиму, який може спричинити 

нещасний випадок (гідро удари, несталий топковий режим, недопустиму 

високу вібрацію, свищі тощо) слід ужити заходів щодо створення безпечних 

умов праці працівників згідно з вимогами виробничих та проти аварійних 

інструкцій. Дозволяється ремонтувати обладнання тільки за умови виконання 

технічних заходів, що унеможливлюють його помилкове введення в дію (пуск 

двигуна, подавання пари або води тощо), а також самочинне переміщування 

або рух. Після закінчення очищення або ремонту обладнання слід переконатись 

у тому, що в ньому не залишились працівники і будь-які сторонні предмети. 

Капітальні та середні ремонти обладнання слід проводити за проектом 

проведення робіт (далі ППР) або технологічною документацією 

(технологічними картами, інструкціями та технічними умовами на ремонт), що 

містять конкретні вимоги безпеки праці під час підготовки до роботи та у 

процесі її проведення. У ППР повинні визначені такі вимоги: 

− забезпечення монтажної технологічності конструкцій та обладнання; 

− безпечне розміщення машин і механізмів; 

− місця і засоби кріплення страхувальних канатів і запобіжних поясів під 

час проведення робіт на висоті; 

− забезпечення засобами контейнеризації і тари для переміщування 

поштучних і сипких матеріалів; 

− забезпечення вантажозахватними пристроями (вантажними стропами, 

траверсами, монтажними захватами) з урахуванням маси й габаритів вантажу, 

що переміщується, умов стропування і монтажу; 

− забезпечення засобами тимчасового закріплення елементів, що 

розбираються, під час проведення демонтажу конструкцій; 
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− необхідність улаштування захисних перекриттів або козирків під час 

проведення суміщених робіт по одній вертикалі. 

Крім того, в ППР повинні визначатись: номенклатура пристроїв, приладів 

і засобів індивідуального і колективного захисту працівників; засоби 

підмощування, що призначені для виконання даного виду робіт або даної 

операції; шляхи і засоби піднімання працівників на робочі місця. 

У виробничих приміщеннях допустима найвища температура повітря у 

робочій зоні у теплий період року не повинна перевищувати: 

− на постійних робочих місцях: 28 оС – у разі виконання легких робіт;  

27 оС – у разі виконання робіт середньої важкості; 

− на непостійних робочих місцях: 30 оС – у разі виконання легких робіт;  

29 оС – у разі виконання робіт середньої важкості. 

За необхідності виконання робіт поблизу гарячих частин обладнання і 

неможливості забезпечення зазначених вище граничних температур працівники 

повинні бути захищені від можливого перегрівання шляхом застосування 

повітряного душування, примусової вентиляції, місцевого кондиціонування 

повітря, використання термозахисних костюмів та інших засобів 

індивідуального захисту та регламентації часу роботи та відпочинку. 

Під час проведення ремонтних робіт по монтажу або демонтажу 

обладнання та трубопроводів та заміною елементів обладнання слід виконувати 

передбачену ППР або технологічною картою послідовність операцій щодо 

забезпечення стійкості елементів обладнання, що залишилось або щойно 

установлюється, і запобігання падінню його демонтованих частин. Збіг 

болтових отворів під час збирання фланцевих з’єднань слід перевіряти за 

допомогою ломів та оправок. 

Для відмивання і знежирювання деталей і обладнання слід 

використовувати пожежобезпечні технічні мийні засоби. Ці роботи 

забороняється виконувати із застосуванням легкозаймистих речовин (гасу, 

бензину, бензолу, ацетону тощо), а також хлор подібних вуглеводнів 

(трихлоретилену, дихлоретану тощо). У виняткових випадках із дотриманням 

заходів пожежної безпеки допускається використовувати розміщені в закритій 

тарі з матеріалу, що  не б’ється, горючі рідини (розчинники, бензин тощо) у 

кількостях, необхідних для разового використання, але не більше 1 л. 

Відігрівати замерзлі трубопроводи горючих, вибухонебезпечних і 

шкідливих речовин та їх арматуру необхідно вологою парою або гарячою 

водою. Ці роботи не дозволяється виконувати із застосуванням відкритого 

вогню. 

Місця, небезпечні для проходу або перебування в них пішоходів, слід 

обгородити і вивісити застережні знаки безпеки. 

Очищення світильників із заміною несправних електроламп, розміщених 

на висоті до 2,5м, повинні виконувати працівники технологічних цехів, які 

мають групу з електробезпеки не нижче ІІ, за умови забезпечення зручного і 

безпечного доступу до світильників. Замінювати плавкі вставки, оглядати і 

ремонтувати освітлювальну мережу, замінювати лампи і очищувати 
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світильники на висоті понад 2,5м повинні працівники електричного цеху. 

Обслуговувати вибухозахищене електрообладнання повинні працівники, які 

пройшли спеціальне навчання і перевірку знань. У місцях, що не мають 

стаціонарного освітлення, обслуговування обладнання повинно здійснюватись 

із застосуванням достатньої кількості справних переносних акумуляторних 

ліхтарів та електричних світильників із захисною сіткою навколо лампи. Ці 

ліхтарі та світильники повинні передаватись по зміні. Переносні ручні 

електричні світильники в приміщеннях з підвищеною небезпекою та особливо 

небезпечних повинні живитися від мережі напругою до 42 В, а за особливо 

несприятливих умов, коли загроза ураження електричним струмом 

посилюється тіснотою, незручністю виконання роботи, можливим торканням 

працівника до металевих заземлених елементів – напругою до 12 В. У 

приміщеннях без підвищеної небезпеки дозволяється користуватись 

переносними електричними світильниками напругою 220 В. 

Висновки. Було проаналізовано загальні правила безпеки під час 

обслуговування тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових 

мереж. Також були визначені вимоги безпеки праці під час підготовки до 

виконання робіт та у процесі їх виконання. У виробничих приміщеннях 

проаналізована допустима найвища температура повітря у робочій зоні у 

теплий період року. Встановлено, що під час проведення ремонтних робіт по 

монтажу або демонтажу обладнання та трубопроводів та заміною елементів 

обладнання слід виконувати передбачену за проектом проведення робіт (ППР) 

або технологічною картою послідовність операцій. У разі виникнення режиму, 

який може спричинити нещасний випадок слід ужити заходів щодо створення 

безпечних умов праці працівників згідно з вимогами виробничих та проти 

аварійних інструкцій. Дозволяється ремонтувати обладнання тільки за умови 

виконання технічних заходів, що унеможливлюють його помилкове введення в 

дію. 
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Анотація. Розглянуті основні питання щодо системи попередження 

пожеж і протипожежного захисту підприємств теплоенергетичної галузі. 

Визначені вимоги щодо запобігання утворенню та виникненню горючого 

середовища на об’єктах теплоенергетики. 

Ключові слова: охорона праці, пожежна безпека, протипожежний 

захист, теплоенергетика. 

Abstract. The fundamental questions of fire prevent and fire protection 

systems for heat energetic branch plants were considered. The demands for fire 

formation and rise protection at heat engineering objects were determined. 

Keywords: safety of work, fire safety, anti fire protection, heat power 

engineering. 

 

Вступ. Дотримання пожежної безпеки – це один із важливих напрямів 

щодо охорони життя та здоров’я людей, матеріальних цінностей та 

навколишнього середовища. Людству ще не вдалося знайти надійних заходів 

щодо забезпечення пожежної безпеки. Вогонь, що вийшов з-під контролю, 

здатний спричинити значні руйнівні та смертоносні наслідки. 

Аналіз стану питання. Статистика свідчить про те, що за останні роки в 

Україні намітилась тенденція до зниження кількості пожеж. Протягом доби в 

Україні виникало близько 120 пожеж, в яких гинуло в середньому від 3 до 5 

людей. Пожежі завдають значних матеріальних збитків. Це знищення або 

пошкодження основних виробничих і невиробничих фондів, матеріальних 

цінностей, особистого майна населення (прямі збитки), витрати на ліквідацію 

самих пожеж, їх наслідків, на компенсацію постраждалим від простою 

виробництва, перерви в роботі, зміни графіка руху транспортних засобів – це 

побічні витрати. 

Від пожежі ніхто не застрахований і як приборкати вогонь повинен знати 

кожен. Тому є загальна зацікавленість людей у зниженні вірогідності 

виникнення пожеж і зменшення шкоди від них. А тому в службових обов’язках 

кожного працюючого наголошено, що він має знати та виконувати правила 

пожежної безпеки в своїй діяльності [1-3]. 

Мета роботи: проаналізувати основні питання щодо системи 

попередження пожеж і протипожежного захисту підприємств 

теплоенергетичної галузі. Визначити вимоги щодо запобігання утворенню та 

виникненню горючого середовища на об’єктах теплоенергетики. 

Методики, матеріали і результати досліджень. На об’єктах 

теплоенергетики небезпека виникнення пожеж пов’язана з наявністю великої 
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кількості палива (твердого, рідкого, газового); різних мастил в системах 

змащування і регулювання технологічним обладнанням; розгалуженого 

кабельного господарства з великими струмовими навантаженнями в кабельних 

шахтах, тунелях, поверхах, лотках, естакадах; споживачів електроенергії на 

власні потреби різних потужностей і напруг; високих температур теплоносіїв, 

газів, що відходять, поверхонь технологічного обладнання та трубопроводів 

тощо. 

Система попередження пожеж – це комплекс заходів та засобів, 

спрямованих на унеможливлення умов виникнення пожежі. 

Основною умовою для виникнення пожежі є наявність трьох чинників: 

горючої речовини, окисника та джерела запалювання. Крім того , горюча 

речовина має бути у певному кількісному співвідношенні з окисником, а у 

джерела запалювання має бути температура, що необхідна для початку 

горіння. Пожежа не виникає, якщо бракує бодай одного із цих чинників. Це 

потрібно усвідомлювати тому, що всю систему запобігання пожежам 

побудовано на тому, щоб не допустити одночасної взаємодії наведених 

чинників. Якщо ця взаємодія відбулась і пожежа виникла, то її гасіння в 

більшості випадків полягає в тому, щоб видалити бодай один із чинників, які 

необхідні для горіння. 

Горюча речовина разом із окисником утворюють горюче середовище, яке 

здатне горіти і після видалення джерела запалювання. Тому до системи 

запобігання пожежі входять такі два основні напрями: запобігання утворенню 

горючого середовища та запобігання виникненню або внесенню в нього 

джерела запалювання. 

Згідно з ГОСТ 12.1.004–91 [1], запобігання утворенню горючого 

середовища досягають за рахунок : 

– використання негорючих та важко горючих матеріалів і речовин, а в разі 

використання горючих речовин і матеріалів – обмеження температурного режиму 

їх роботи (працювати за температур, які нижчі за температури їх займання); 

– обмеження маси та об’єму горючих речовин під час розміщення, 

зберігання та використання; 

– ізолювання горючого та вибухонебезпечного середовища 

використовуючи камери, кабіни, відсіки тощо; 

– обмеження визначальних параметрів горючого середовища 

(концентрації, температури, тиску тощо) безпечною величиною; 

– застосування герметичного устаткування, пристроїв захисту від пош-

коджень та аварій, робочої та аварійної вентиляції; 

– видалення пожежонебезпечних відходів виробництва; 

– відведення горючого середовища в спеціальні пристрої та безпечні місця. 

Запобігання виникненню або внесенню в горюче середовище джерел 

запалювання досягають: 

– використанням устаткування та пристроїв, у роботі з якими не виникає 

джерел запалювання; 

– використанням електроустаткування, яке відповідає класам пожежонебез-
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пеки приміщень і зон, а також групам і категоріям вибухонебезпечної суміші; 

– обмеженням спільного зберігання речовин і матеріалів; 

– використанням устаткування, що задовольняє вимоги електростатичної 

іскробезпеки; автоматичним контролем параметрів джерел запалювання; 

– улаштуванням блискавкозахисту, захисного заземлення будівель, 

споруд і устаткування, швидкодіючих засобів захисного вимкнення можливих 

джерел запалювання; 

– підтриманням температури поверхонь устаткування, яке контактує з го-

рючим середовищем, на рівні, який не перевищує гранично допустимих значень 

(80 % температури самозаймання); 

– використанням під час роботи з легкозаймистими речовинами та 

горючими газами інструментів, що не допускають іскроутворення; 

− ліквідація умов теплового, хімічного та мікробіологічного само 

загоряння речовин; виконання правил пожежної безпеки. 

Обмеження маси та об’єму горючої речовини та найбільш безпечний 

спосіб їх розташування досягають за умови: 

− зменшення кількості горючих речовин і матеріалів, які одночасно 

зберігаються в приміщенні або на відкритих площадках; 

− застосування аварійного зливання пожежонебезпечних рідин і 

аварійного стравлювання горючих газів з апаратури; 

− періодичне очищення території проммайданчика об’єкта, приміщення, 

комунікацій, апаратури від горючих відходів, відкладання пилу, пуху тощо; 

− скорочення робочих місць з використанням пожежонебезпечних 

речовин та своєчасне видалення пожежонебезпечних відходів виробництва; 

− заміна ЛГР та ГР на пожежобезпечні мийні засоби. 

Конкретні шляхи реалізації наведених вище заходів визначаються 

реальними умовами виробництва. 

Система протипожежного захисту – це сукупність організаційних та 

технічних заходів та засобів, які спрямовано на виявлення, обмеження 

розповсюдження і розвитку пожеж, а у разі їх виникнення, запобігання впливу 

на людей небезпечних та шкідливих чинників пожежі та обмеження 

матеріальних збитків від неї. Вони мають працювати цілодобово. 

Протипожежний захист теплоенергетичних підприємств здійснюють за 

такими напрямами: виявлення та обмеження розмірів і розповсюдження пожеж; 

утворення умов для успішного гасіння пожеж; забезпечення захисту людей та 

матеріальних цінностей. Він включає: 

− застосування засобів пожежегасіння і відповідної пожежної техніки; 

− застосування автоматичних установок пожежної сигналізації та 

пожежегасіння; 

− застосування основних будівельних конструкцій і об’єктів з 

регламентованими межами вогнестійкості і межами поширення вогню; 

− насичення конструкцій об’єктів антипіренами та нанесення на їх 

поверхню вогнезахисних сполук; 

− пристрої, які обмежують поширення пожеж; 
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− застосування засобів колективного та індивідуального захисту 

працівників від небезпечних чинників пожежі; 

− застосування систем захисту від диму та своєчасна евакуація людей. 

Конкретні заходи відносно систем попередження пожеж і 

протипожежного захисту на теплоенергетичних підприємствах 

регламентуються галузевими нормативними актами. 

Висновки. Було проаналізовано основні питання щодо системи 

попередження пожеж і протипожежного захисту підприємств 

теплоенергетичної галузі. Також були визначені вимоги щодо запобігання 

утворенню та виникненню горючого середовища на об’єктах теплоенергетики. 

Встановлено, що протипожежний захист теплоенергетичних підприємств 

здійснюють за декількома основними напрямами. До них відносять: виявлення 

та обмеження розмірів і розповсюдження пожеж; утворення умов для 

успішного гасіння пожеж; забезпечення захисту людей та матеріальних 

цінностей. 
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ПРОБЛЕМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОТЕЗУВАННЯ В УКРАЇНІ 
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Анотація. Людина в наслідок травми на виробництві або під час 

антитерористичної операції втратила кінцівку/-ки, через що зменшились її 

функціональні можливості або взагалі вона втратила можливість піклуватись 

про себе сама. Допускаємо ситуацію, людину, що втратила кінцівку/-ки, 

забезпечили протезами, які функціонально ідентичні кінцівкам рук та ніг. 

Людина вже не має функціональних обмежень, може піклуватись про себе 

сама. Чи матиме вона проблеми із влаштуванням на роботу та адаптацією в 

суспільстві? Чи залишиться вона особою із інвалідністю із точки зору чинного 

законодавства? 

Ключові слова: протез, особа з інвалідністю, законодавство, кінцівка, 

функціональні можливості. 

Abstract. A person as a result of an injury at work or during an antiterrorist 

operation lost a limb/-s, through which its functionality decreased or in General it lost 

the ability to take care of itself. We assume the situation, a person who lost a limb/-s, 

provided prostheses that are functionally identical to the limbs of the hands and feet. 

People no longer have functional limitations, they can take care of themselves. Will it 

have problems with finding a job and integrating into society? Will she remain a 

person with a disability in terms of current legislation? 

Keywords: prosthesis, a person with a disability, legislation, ending, 

functionality. 

 

Вступ. Питання щодо протезування є актуальним, оскільки кожна людина 

бажає жити повноцінним життям. Проте перед щасливим життя постають 

наступні фактори: 

– вартість протезування – у більшості випадків є недоступною для 

пересічного мешканця [1], якщо мова йде про учасників антитерористичної 

операції, їх забезпеченням займається держава [2], у інших випадках людина 

повинна сама про себе подбати. 

– система керування [4] – яка була розроблена у минулому столітті  

(стосується протезування верхніх кінцівок). Саме тому протези рук не набули 

широкого застосування. 

Аналіз стану питання. Актуальність даного питання також обумовлена 

тим, що за весь час проведення антитерористичної операції (АТО) та операції 

об’єднаних сил (ООС) станом на 1 січня 2019 року було поранено майже 

355 тисяч чоловік. [8] Більше половини з них мають серйозні поранення 

кінцівок та потребують протезування.  

Мета роботи: дослідити сучасні проблеми та особливості протезування 

людей в Україні; складності й перспективи реабілітації та адаптації осіб з 

вадами на законодавчому рівні. 



80 
 

 

Методики, матеріали і результати досліджень. 

В Україні 12 протезних підприємств які за державний рахунок 

забезпечують людей з обмеженими можливостями. Сьогодні створюються 

приватні підприємства на яких застосовуються новітні технології вироблення 

протезів, які повністю відповідають фізіологічним особливостям кожної 

травмованої людини. 

Засоби реабілітації 

Протез належить до технічних та інших засобів реабілітації, а якщо 

конкретніше, повний список включає наступне: 

– протезні вироби (включаючи протезно-ортопедичні вироби (ортези, 

протези), ортопедичне взуття); 

– засоби для пересування (крісла колісні); 

– спеціальні засоби для самообслуговування та догляду, допоміжні 

засоби для особистого догляду та захисту: наколінники, налокітники, рукавиці 

на протез, чохли для кукс верхніх та нижніх кінцівок, вкладиші із силіконової 

або селевої композиції для кукс верхніх та нижніх кінцівок, подушки 

протипролежневі та інші; 

– допоміжні засоби для особистої гігієни: крісла-стільці, сидіння на 

унітаз, сидіння-надставки на унітаз, щипці для туалетного паперу, стільці, 

табурети, сидіння для ванни та душу, східці, підставки для ванни, 

умивальники); 

– допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому 

(палиці, милиці, ходуни, поручні); 

– меблі та оснащення (столи, меблі для сидіння, ліжка, матраци 

протипролежневі, перила та поручні, брусся, опори) [2]. 

До того ж існує психологічний фактор, людина, у відсутності 

психологічної реабілітації, підтримки сім'ї, друзів, громадської спільноти, 

держави може опустити руки та змиритись із статусом згідно чинного 

законодавства «особа з інвалідністю». 

За чинним законодавством особа з інвалідністю є особа із стійким 

розладом функцій організму, що при взаємодії із зовнішнім середовищем може 

призводити до обмеження її життєдіяльності [5]. 

В даній статті розглядається відсутність кінцівки/-ок, тобто зниження 

працездатності, рухливості або навіть неможливість самостійно пересуватись 

без сторонньої допомоги. 

Розглядаючи функціональну особливість протезів нижніх кінцівок, слід 

врахувати, що вони є конструктивно простіші у порівнянні із протезами верхніх 

кінцівок, оскільки головною функцією перших – є забезпечити самостійне 

пересування людини. Досягти цього дозволяє тренування та адаптація до 

протезів нижніх кінцівок. 

В той час як протези рук мають забезпечити людині можливості тримати, 

підіймати предмет, силу стискання, точність руху, тощо [3], тому вирішення 

потребують наступні задачі: 
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– керування протезом [6] – наявність відповідного блоку електроніки у 

протезі, який здатний зчитувати імпульси, які відправляє мозок, в деякому 

розумінні – керування подумки; 

– адаптація, методика тренування у керуванні протезом; 

– забезпечення рухливості протезу, що максимально є наближеним до 

людської кінцівки; 

– контроль сили стискання об'єкта протезом та вантажопідйомність; 

– наявність сенсорів для відчуття об’єкта; 

– загальна міцність протезу та його довговічність у повсякденному 

використанні; 

– захист від поту, пилу, води та агресивного середовища загалом; 

– обслуговування та ремонт. 

У випадку, коли всі поставлені задачі вирішені, людина із протезом 

верхніх кінцівок не має функціональних проблем бажає влаштуватись на 

роботу або зайняти своє місце у суспільстві. Чи матиме вона із цим труднощі? 

Постає питання: «Із точки зору законодавства України така людина 

залишиться особою з інвалідністю чи ні?» 

З огляду на закону [7] людина, яка звертається для встановлення 

інвалідності, але не може прибути на огляд або переогляд за станом здоров'я 

згідно із висновком лікарсько-консультативної комісії, огляд або переогляд 

проводиться у нього вдома. 

Якщо мова йде про інвалідність, встановленої в результаті незворотних 

порушень (зокрема, ампутації кінцівок або їх частин), група інвалідності 

встановлюється без зазначення строку повторного огляду. Людина з 

інвалідністю після виходу на пенсію також не повинна буде приходити на 

огляд. Іншими словами - безстроково. 

Тобто у випадку відновлення функціональних можливостей за допомогою 

протезів людина з точки зору законодавства все ж залишиться особою з 

інвалідністю. 

Висновки. Якщо мова їде про працевлаштування, то тяжко знайти 

роботу, якщо просто контужений [9], з відсутністю кінцівки завдання стає 

тяжчим. Із визначення особи з інвалідністю стає зрозумілим: або людина має 

ступінь інвалідності або ні. 

Вартість протезів в більшості випадків є не доступною для пересічного 

мешканця, також враховуючи, що може не бути стабільного доходу для 

накопичення на протез, що тільки унеможливлює його покупку. 

Технології керування протезом були розроблені у минулому столітті. 

Проте є нові технології, які забезпечують роботу протезом наявністю 

відповідного блоку електроніки у протезі, який здатний зчитувати імпульси, які 

відправляє мозок, в деякому розумінні керування подумки. 
 

Науковий керівник: Землянська О. В., ст. викл. (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 
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ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ БЕПЕКИ В ПРОЦЕСІ  

ЕЛЕКТРОФОРЕЗУ ДНК  

 
Гнатюк М. О., студ. (гр. БТ-62, ФБТ КПІ ім. Ігоря Сікорського); 

Гусєв А. М., к.б.н., доц. (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Анотація. Розглянуто загальнообов’язкові заходи безпеки працівників 

при проведенні досліджень, що потребують використання методу 

електрофорезу ДНК та типові порушення при роботі з даним методом, що 

здатні призвести до тяжких наслідків. Запропоновані заходи для ліквідації 

типових порушень та унеможливлення настання нещасних випадків. 

Ключові слова: електрофорез ДНК, техніка безпеки, особистий захист, 

порушення особистої безпеки, шкідливі чинники, бромистий етидій, УФ-світло. 

Abstract. Considered mandatory measures of safety of workers in conducting 

research that requires the use of the method of DNA electrophoresis and typical 

violations when working with this method, which can lead to severe consequences. 

Proposed measures to eliminate typical violations and to prevent accidents. 

Keywords: DNA electrophoresis, accident prevention, personal protection, 

personal safety violations, harmful factors, ethidium bromide, UV light. 

 

Вступ. Електрофорез традиційно займає важливе місце при дослідженні 

білків і нуклеїнових кислот. Метод дозволяє розділяти макромолекули за 

розмірами, просторовою конфігурацією, вторинною структурою і зарядом, що в 

поєднанні з простотою і зручністю у використанні робить його незамінним не 

тільки для якісного, а й для кількісного аналізу макромолекул [1]. 

Аналіз стану питання. При використанні методу електрофорезу ДНК, 

особа, що виконує дослід, піддається впливу ряду надзвичайно шкідливих 

чинників, таких як УФ-випромінювання та вплив канцерогенного з’єднання – 

бромистого етидію. Зважаючи на це, дуже важливим є привернення уваги 

працівників до типових порушень при роботі з даним методом задля того, щоб 

уникнути значного погіршення стану здоров’я, що суттєво впливає на 

працездатність працівників.   

Мета роботи: Розглянути типові порушення при роботі з даним методом, 

що здатні призвести до тяжких ускладнень стану здоров’я та шляхи запобігання 

розглянутих порушень заходів безпеки. 

Методики, матеріали і результати досліджень.  Біологічні 

макромолекули - білки, нуклеїнові кислоти, полісахариди - знаходяться в 

розчині у вигляді частинок, які за своїми розмірами відповідають колоїдним 

частинкам. Вони несуть певний електричний заряд завдяки наявності груп, 

здатних до електролітичної дисоціації. Так, заряд нуклеїнових кислот 

визначається дисоціацією фосфатних груп, тому ДНК в нейтральних і лужних 

середовищах заряджена негативно [2]. Під дією електричного поля заряджені 

частинки переміщаються до катода або анода в залежності від знаку їх 

сумарного заряду. Таке явище називається електрофорезом. Під час 
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електрофорезу швидкість міграції аналізованих частинок визначається шляхом 

спостереження за переміщенням барвника. Прилади всіх типів електрофорезу 

складаються з двох електродних посудин і пристрою для підтримки 

підтримуючої основи (паперу, крохмалю, агарозного або акріламідного гелю) в 

певному положенні між посудинами. Як електроди зазвичай застосовують 

платиновий дріт [3]. 

При роботі з даним методом необхідно піклуватися про особисту безпеку, 

адже використання небезпечних речовин та шкідливих чинників здатне 

призвести до нещасних випадків. Одним з таких чинників є бромистий етидій, 

що забарвлює ДНК, протискуючись між парами основ. Це призводить до 

порушення цілісності ДНК, оскільки присутність бромистого етидію викликає 

напругу в структурі. Місця розривів стають місцями для мутацій. Крім того, 

при цьому необхідно використовувати УФ-світло, що являється ще одним 

канцерогенним агентом, щоб візуалізувати барвник. Таким чином, це тільки 

робить даний компонент ще більш небезпечним 

Процес електрофорезу є достатньо складним і при неправильному 

використанні здатен викликати погіршення стану здоров’я, тож робота за цим 

методом потребує дотримання таких заходів особистої безпеки: 

- на всіх етапах проведення дослідження працюють в захисному одязі 

(медичний халат), одноразових рукавичках, масці; 

- знешкодження біоматеріалів і реагентів проводять для кожної стадії 

окремо, поміщаючи одноразовий пластиковий посуд (пробірки, наконечники) в 

спеціальні контейнери, що містять дезінфікуючих розчин; 

- фотографування гелів і візуальний контроль розділення нуклеїнових 

кислот за допомогою трансілюмінатора здійснюють з використанням захисного 

екрану або спеціальної захисної маски, так як ультрафіолетове світло викликає 

опіки обличчя і слизової оболонки очей; 

- необхідно пам'ятати, що УФ-світло викликає мутації і руйнування 

досліджуваної ДНК, тому тривала експозиція продуктів в УФ-світлі призводить 

до зниження інтенсивності світіння; 

- оскільки бромистий етидій – канцерогенне з'єднання, що зв'язує ДНК і 

викликає мутації в ній, при роботі необхідно дотримуватися правил безпеки:  

1. працювати в одноразових рукавичках; 

2. при попаданні на шкіру або слизові оболонки ретельно промити 

відповідну ділянку водою; 

3. реагенти, що містять бромистий етидій, перед утилізацією піддавати 

спеціальній обробці. 

У випадку потрапляння бромистого етидію на шкіру або слизові 

оболонки вражені ділянки необхідно промити водою і звернутись за допомогою 

до відповідальної особи з питань безпеки [4]. 

Незважаючи на те, що використання даного методу вимагає дотримання 

чітких правил безпеки, працівники часто недооцінюють можливі ризики, що 

може призвести до тяжких наслідків. Найбільш розповсюдженими 

порушеннями є: 
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1. використання тонких, неякісних одноразових рукавиць з метою 

економії коштів сприяє потраплянню бромистого етидію, що є сильним 

мутагеном, на шкіру або слизові оболонки. Необхідно використовувати 

одноразові рукавиці зі щільної гуми; 

2. недостатній захист від УФ-випромінювання. 

Працювати завжди потрібно в захисній масці, перед використанням 

перевіряти прилади на справність, не залишати ввімкнені прилади з УФ-

випромінюванням без нагляду і необхідного особистого захисту, адже дія УФ-

випромінювання є непомітною, проте викликає тяжкі наслідки. Дотримання цієї 

вимоги є обов’язковою при застосуванні трансілюмінатора (довжина хвилі 254-

470 нм), що використовується для детекції молекул нуклеїнових кислот, 

розділених в гелевому електрофорезі; 

3. несвоєчасне додавання бромистого етидію до суміші агару та буферу, 

що нагрівається, для економії часу. 

Бромистий етидій можна додавати в суміш лише в кінці приготування, перед 

безпосереднім використанням гелю, адже дане з’єднання є канцерогенним і 

вдихати пари, що виділяються при його нагріванні, суворо забороняється. 

Усі маніпуляції, які включають: - приготування розчину етидію 

бромистого; - внесення розчину етидію бромистого в розчин агарози; - заливку 

агарози у форму для геля; - переміщення агарози у прилад для горизонтального 

електрофорезу; - контроль розділення нуклеїнових кислот та фотографування 

геля за допомогою трансілюмінатора; - утилізацію використаного агарозного 

геля проводять в спеціальних одноразових рукавицях, а за необхідності - під 

витяжною шафою [5].  

Висновки. При проведенні електрофорезу ДНК надзвичайно важливим є 

дотримання всіх заходів особистої безпеки (використання захисного одягу і 

правильне поводження з канцерогенними з’єднаннями, шкідливими фізичними 

й хімічними чинниками) та ліквідації типових порушень, таких як 

використання неякісних і тонких одноразових рукавиць, недостатній захист від 

УФ-випромінювання, несвоєчасне додавання бромистого етидію до суміші 

агару та буферу, що нагрівається. Виконання всіх правил використання даного 

методу є обов’язковим задля збереження власного здоров’я та уникнення 

нещасних випадків. 
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АДАПТАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ «HUMAN CENTRIC LIGHTING» В 

УМОВАХ НОРМАТИВНОГО ПОЛЯ УКРАЇНИ 

 
Демчук Г. В., доц. (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського); 

Слюсар С. В., студ. (гр. БС-81мп, ФБМІ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Анотація. Запропоновані шляхи адаптації концепції «Human centric 

lighting» в правове поле України. Співставляються міжнародні стандарти 

контролю освітлення з діючою в Україні нормативною базою. Визначені 

перешкоди на шляху впровадження концепції та розглянуті основні напрями її 

використання.  

Ключові слова: штучне освітлення, концепція «Human centric lighting», 

автоматизована система управління освітленням, енергоефективнісь. 

Abstract. The ways of adaptation Human centric lighting concept were 

suggested in the legal system of Ukraine. International standards for lighting control 

were compared to the current regulatory framework in Ukraine. Impediments to the 

implementation of the concept were identified and the main directions of its use were 

considered. 

Keywords: Artificial lighting, Human centric lighting concept, automated 

lighting control system, energy efficiency. 

 
Вступ. Режим роботи сучасної людини вносить свої корективи в добові 

ритми її біологічних процесів, від яких безпосередньо залежить стан здоров’я. 

В повсякденному житті існує багато факторів, які впливають на системи 

людського організму: опалення та кондиціонування повітря (температура), 

фізична активність або її відсутність, звички в їжі.  

Аналіз стану питання. Але одним з найважливіших факторів впливу на 

системи людського організму є світло. Надмірне, або ж недостатнє 

надходження світла протягом активності людини може призвести до 

погіршення самопочуття та в подальшому стати причиною порушення 

здорового сну. Особливо шкідливе яскраве штучне світло в темний період доби. 

Тому дуже важливо дотримуватись відповідних норм рівня освітленості 

робочого місця людини протягом цього часу. 

Мета роботи: визначити можливі шляхи адаптації концепції «Human 

centric lighting» в правове поле України.  

Методики, матеріали і результати досліджень. Технології освітлення 

постійно розвиваються та покращуються, що надає ряд переваг кінцевим 

користувачам: підвищення енергоефективності, свобода та адаптивність 

надходження світла на робочому місці. Серед світових виробників джерел 

світла набуває поширення концепція «Human centric lighting» (освітлення, 

орієнтоване на людину; HCL). Це концепція, за допомогою якої можна 

забезпечити емоційне благополуччя, комфорт, здоров’я та відповідно 

покращити продуктивність працівників [3]. Результати досліджень зовнішніх 

факторів під час виконання роботи показали, що на сконцентрованість людини 
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впливає не лише інтенсивність світла на робочому місці, але й колірна 

температура [2], яку можна виміряти в одиницях Кельвіна (К). Відомо, що 

природні добові ритми підтримуються завдяки теплим відтінкам світла (5000 К 

або нижче) з більш низькою інтенсивністю зранку й ввечері та більш холодним 

відтінкам (вище 5000 К) - протягом типового робочого дня.  Враховуючи ці 

особливості біоритмів працівника для налаштування колірних температур, 

можна організувати комфортні умови праці як в денний, так і в нічний час. Для 

створення комфортної атмосфери в приміщенні, коли люди потрапляють в 

стресову ситуацію, можна зробити світло теплим та зменшити його 

інтенсивність. А для того, щоб допомогти працівникам підняти тонус, можна 

зробити світло холодним та зменшити його інтенсивність. 

В загальному випадку автоматизована система управління освітленням 

представляє собою інтелектуальне мережеве рішення, яке включає в себе 

зв’язок між різними входами та виходами з використанням одного чи декількох 

центральних обчислюваних пристроїв. Такі пристрої можуть включати в себе 

реле, датчики присутності, перемикачі чи сенсорні екрани та сигнали від інших 

будівельних систем, таких як система опалення, вентиляції та кондиціонування 

повітря. Налаштування системи передбачається як в місцях розміщення 

пристроїв, так і в центральних комп’ютерах за допомогою програмного чи 

апаратного забезпечення. Система управління освітленням використовується 

для внутрішнього та зовнішнього освітлення комерційних будівель, щоб 

забезпечити достатню кількість світла там, де це необхідно. Крім того, даний 

підхід максимізує економію енергії та забезпечує дотримання відповідних 

будівельних норм в конкретних країнах, в тому числі й в Україні. 

Використовуючи автоматизовану систему управління освітленістю в офісних 

приміщеннях, можна збільшити комфорт, підвищити ефективність праці, 

оптимізувати освітлення; навчальних закладах – покращити уважність, 

комфорт та результати навчання; в медичних закладах – підтримувати біоритми 

пацієнта, прискорювати одужання та підтримувати комфортні умови 

перебування.  

Стандарти контролю освітлення 

Така система, як і будь-яке технологічне рішення, має відповідати 

стандартам. Одним з стандартів контролю освітлення міжнародного рівня є 

DALI (Digital Addressable Lighting Interface), який вперше був розроблений як 

стандарт у 2000 році [1].  Системи управління освітленням DALI є 

інтелектуальними, повністю регульованими та підконтрольними 

двосторонньому глобальному протоколу IEC  62386, розроблений 

Міжнародною електротехнічною комісією (МЕК; англ. International 

Electrotechnical Commission, IEC). 

До однією дротової мережі може бути підключено до 64 незалежних 

пристроїв DALI, які містять додаткову інформацію про стан роботи інших 

пристроїв та здатні відправляти команди по всій мережі (увімкнути, вимкнути, 

зменшити, збільшити інтенсивність роботи незалежних частин). Відмінною 

особливістю стандарту DALI є сумісність. Це пояснюється можливістю легко 
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інтегруватись в інші системи автоматизації та управління будівлею, 

об’єднуючи обладнання різних виробників та надаючи дизайнерам широкий 

діапазон можливих варіантів організації освітлення для конкретного 

приміщення.  

Для передачі даних між компонентами системи управління освітленням 

також доцільно використовувати протокол Power over Ethernet (PoE), який 

описаний стандартами IEEE 802.3af-2003 та IEEE 802.3at-2009, та широкий 

вибір стандартів безпровідного зв’язку (Wi-Fi, Bluetooth, ZigBeeee), кожен з 

яких має свої переваги. 

На території України рівень освітленості, який визначається набором 

показників, має відповідати нормам освітлення «Природне і штучне 

освітлення» ДБН (Державні будівельні норми) В.2.5-28:2018. 

До таких показників відносять: 

- коефіцієнт природної освітленості (КПО); 

- освітленість робочої поверхні; 

- освітленість робочого місця; 

- показник осліпленості; 

- коефіцієнт пульсації освітлення; 

- коефіцієнт відбиття. 
Бар’єри впровадження 

Серед основних типів перешкод на шляху впровадження автоматизованих 

систем освітлення з урахуванням концепції «Human Centric Lighting» можна 

виділити наступні [5]: 

- інформаційні; 

- адміністративні; 

- фінансові; 

- практичні. 

Розглянемо детальніше кожен з них. 

Інформаційні перешкоди, перш за все, пов’язані з недостатньою кількістю 

успішних прикладів реалізації концепції HCL на практиці, а отже й з 

відсутністю можливості обрати найоптимальніший варіант для українського 

підприємця. Важливо знати, чи доцільним буде переплата за реалізацію 

сучасного підходу до налаштувань освітлення приміщення на противагу вже 

перевіреним установкам.  

Що стосується адміністративного бар’єру, то прийняття HCL 

ускладнюється нормами щодо освітлювальних систем, які зосереджують увагу 

на використанні енергії (наприклад, встановлення меж максимальної 

потужності), які ігнорують особливості HCL. Рівень освітленості в 

приміщеннях для різного призначення має відповідати Державним санітарним 

нормам. Крім того, виникає необхідність стандартизації для сумісності 

продуктів, компонентів системи та програмного забезпечення між виробниками 

та в часі.  

Фінансові труднощі також значні. Адже впровадження нових технологій 

потребує попередніх інвестиційних зусиль, які здаються невиправданими, коли 
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немає кількісних показників переваг. Крім того, до фінансових труднощів 

додаються й практичні. Якщо немає можливості придбати готовий програмно-

апаратний комплекс, який будується за принципом Plug&Play – клієнт працює 

виключно з графічним інтерфейсом, то впровадження HCL потребує залучення 

різних кваліфікованих працівників: інженери, фізики, дизайнери освітлення, 

консультанти з питань охорони здоров’я, психологи та інші. З однієї сторони, 

це матиме позитивні наслідки. Наприклад, враховуючи, що на європейському 

ринку галузь HCL становить 7 % від ринку загального освітлення в Європі, 

з’явиться 10 000 нових робочих місць до 2020 року [3]. Але в Україні ця галузь 

ще не розвинена, тому позитивний економічний ефект не вплине на українське 

населення. 

З вище сказаного слідує, що концепція «Human centric lighting» ще не 

адаптована до державних норм та потребує деталізації, вдосконалення. Тому 

перш за все, необхідна практична та технічна інформація про передові 

практики, чіткі інструкції з втілення на підприємствах систем управління 

освітлення та забезпечення сумісності з уже вбудованими установками 

приміщення. А це можливо за рахунок проведення досліджень для збільшення 

доказів, в тому числі кількісних показників,  ефективності застосування обраної 

технології.  

По-друге, важлива простота у використанні, тобто не потребуюча 

значних  зусиль модифікація, інтеграція та швидке вирішення можливих збоїв 

роботи системи. Для цього доцільне співробітництво спеціалісті різних галузей, 

таких як архітектори, дизайнери, консультанти з освітлення та інші.  

Відносно законодавства, концепція «Human Centric Lighting» має 

враховувати існуючі норми та стандарти як міжнародні, так і державні, для 

уникнення конфліктів на етапі реалізації [4]. Крім того, сама система, її 

компоненти та програмне забезпечення HCL між виробниками потребує 

стандартизації. 

Приклади використання 

Рішення з питань автоматизованого освітлення можуть застосовуватись 

на різних об’єктах: 

- офісні, бізнес центри; 

- конференц-зали; 

- підземні споруди без доступу природнього сонячного світла; 

- навчальні та медичні заклади. 

Компанія Philips провела дослідження та запропонувала рішення в сфері 

медичного обслуговування. Система динамічного освітлення Philips, яка носить 

назву HealWell – це універсальна система, яка використовує енергоефективне 

люмінісцентне світло, щоб змінювати колірний баланс освітлення. Вона імітує 

природний ритм денного світло, що дозволяє створити сприятливу атмосферу 

для одужання пацієнтів. Вже використовується у Великобританії. 

Також компанією Phillips запропонована ще одна реалізація концепції 

HCL, але вже у сфері освіти. Динамічна система освітлення SchoolVision 

створює сприятливі умови для навчального процесу. Залежно від активності в 
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класі регулюються інтенсивність та колірна температура, відповідно до яких 

встановлюється один з  4 режимів роботи системи: «Енергія», «Спокій», 

«Стандарт» або «Концентрація».   

 

 
Рис. 1. Початкова школа США. Режим     «Спокій» [4] 

 

 
Рис. 2. Початкова школа США. Режим «Нормальний» [4] 

 

Наукові дослідження SchoolVision проводились у Німеччині, 

Нідерландах, США (в початковій школі поблизу міста Тупело штату Міссісіпі 

SchoolVision вже встановлено як частину навчального процесу; рис. 1, 2), в 

результаті яких виявлено вплив освітлення на рівень концентрації дітей, 

швидкість читання та їх поведінку, рівень гіперактивності. 

Окрім значного покращення ефективності навчання, система забезпечує 

економію енергії, як вже зазначалось при визначенні автоматизованих рішень 

управління освітленістю. Звісно заощадження залежать від існуючого 

встановленого освітлення, але загалом це економія до 60 %.  

Також створенням динамічних джерел освітлення займаються такі 

компанії, як Galaxia та Prism (пропонують адаптивні світлодіодні світильники в 

діапазоні колірної температури від 3000 до 6500 К; рис. 3), LightFair, Lighting 

Science Group, Lumentix, Global Lighting Technologies.  

 



92 
 

 
Рис. 3. Адаптивні світильники Galaxia [4] 

 

На вітчизняному ринку рішенням з організації динамічного освітлення 

займається компанія «Світові Технології», яка вже  випускає світлодіодні 

світильники серії Color Fusion. Створений пристрій управління колірною 

температурою DALI Device Type 8 (DALI DT8) за протоколом DALI.  

Висновки. Отже, рівень освітленості – важливий показник, який 

необхідно враховувати при облаштуванні робочих місць. Він впливає не лише 

на функціональні системи людини, але й на емоційне напруження. Це важливо 

враховувати для забезпечення високого рівня ефективності працівників та 

загальної атмосфери в робочому середовищі. Впровадження концепції «Human 

Centric Lighting» надає значні переваги у різних сферах життя: медичне 

обслуговування, освіта, бізнес. Але відсутність стандартизованих норм для 

реалізації та суперечність з існуючими державними нормами рівня освітленості 

в Україні ускладнює процес заміни вже існуючої системи освітлення на 

підприємстві. Але покращивши концепцію HCL, можна забезпечити значну 

економію енергії в приміщеннях та збільшити ефективність роботи в різних 

сферах життєдіяльності. 
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ВИРОБНИЧА НЕБЕЗПЕКА У СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 

 
Денисенко Н. І., ст. (гр. ТЗ-62 ІТС КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Анотація. В даній роботі розглядаються небезпечні фактори впливу на  

працівників в галузі телекомунікацій та причини їх виникнення. Зокрема 

приділяється увага впливу на фізичний і психологічний стан та на 

працездатність людини в цілому, а також методи боротьби та/або послаблення 

негативного впливу на співробітників сфери телекомунікацій. 

Ключові слова: телекомунікації, вплив, погіршення самопочуття, біль, 

ураження, захисні елементи. 

Abstract. In this thesis, we consider the dangerous factors of influence on 

employees in the telecommunications and the reasons for their occurrence. In 

particular, attention is paid to the impact on the physical and psychological state and 

on the performance of a person as a whole, as well as methods of combating and / or 

mitigating the negative impact on employees of the telecommunications. 

Keywords: telecommunications, influence, deterioration of well-being, pain, 

affection, devices, protective elements. 

 

З кожним днем людство збільшує свій попит на інформацію. Офіційні 

статистичні дані по Україні наведено у табл.1. 

 

Таблиця 1 

Обсяг реалізованих послуг у сфері телекомунікацій та поштового зв’язку 

(у фактичних цінах з урахуванням ПДВ; млн. грн) [1] 

 2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Усього 6861 27411 47417 52271 52492 52434 55896 61921 65488 

За видами 

зв’язку 

поштовий 

телеграфний 

телефонний 

519 

40 

17 

1340 

60 

2941 

46 

3274 

38 

3370 

28 

3216 

23 

3426 

16 

2998 

12 

3493 

8 

міський і 

сільський 

1746 278 4234 5320 6031 5851 5799 4778 4301 

міжміський ( 

включаючи 

міжнародний) 

2824 6624 3962 3019 2288 2207 2046 1740 1746 

кур’єрська 

діяльність 

… … 307 358 338 307 604 825 1346 

проводове 

мовлення 

66 48 202 232 219 202 186 178 159 

спеціальний і 

фельдзв’язок 

23 194 128 143 129 141 118 121 129 

передача та 

прийом ТВ та 

радіо програм, 

радіозв’язок 

160 673 1917 2287 2298 2759 2431 2769 3045 



94 
 

Продовження таблиці 1 

з нього 

кабельного 

телебачення 

… … 1356 1550 1560 1449 1545 1630 1834 

комп’ютерний 151 1009 4237 5402 5697 6190 7144 9112 10818 

з нього надання 

доступу до 

мережі Інтернет 

… ... 3805 4673 4908 5349 6130 6656 7457 

мобільний 1275 14476 28835 31554 31406 31566 33206 34077 35217 

інші види зв’язку 57 209 607 644 688 572 920 4311 5226 

  

Щоб задовольняти цей попит людям потрібні постійні джерела, де потік 

інформації буде йти, як потік води – без зупину та постійно обновлювався. Для 

цього було створено всесвітню павутину Internet, ЗМІ, телефон, рекламу, та 

багато іншого. В ході розвитку засобів зв’язку, як засобу передачі інформації 

було впроваджено нову професію – спеціаліст в галузі телекомунікацій. З 

кожним роком фахівців в даній галузі стає все більше й більше. Як свідчить 

офіційна статистика, кількість суб’єктів господарювання у 2010 році в Україні 

офіційно налічувалось у сфері телекомунікації 56 тис. одиниць, а вже у 2017 

році – 146,9 тис. одиниць [1]. Але також спостерігається тенденція 

перерозподілу трудових ресурсів в бік зменшення кількості працюючих на 

великих підприємствах й стрімкого зростання кількості малих і 

мікропідприємств. Відсотковий розподіл між підприємствами та фізичними 

особами-підприємцями  виглядає таким чином: у 2010 році 23,6% від загальної 

кількості зайнятості на підприємствах проти 76,4% - фізичних осіб-

підприємців, а у 2017 році лише 9,1% - підприємства, 90,9% - фізичних осіб-

підприємців. Розподіл кількості зайнятих працівників на великих, середніх, 

малих та мікропідприємствах за видами економічної діяльності також має чітку 

тенденцію по зменшенню зайнятості на великих підприємствах й збільшенню 

на середніх, малих та мікропідприємствах [1]. 

Досвід отримання подібних послуг дозволяє стверджувати, що більшість 

зайнятих у сфері телекомунікацій фізичних осіб-підприємців не достатньо 

уваги приділяють питанням охороні праці та безпеки життєдіяльності в цілому. 

У пересічного громадянина складається думка, що це досить безпечна робота. 

Насправді це не так. Травмуватись можна при монтажі телекомунікаційних 

конструкцій таких, як антен телефонного зв’язку або телевізійних на дахах 

будинків. Тобто є можливість поранитись самою антеною, інструментами для її 

встановлення, або впасти з висоти. Якщо у перших двох випадках травми 

будуть, в основному, легкої важкості: забої, порізи, подряпини, синці, то в 

останньому – цілком ймовірні смертельні наслідки, адже це залежить від 

висоти падіння, поверхні, на яку людина впала, а також можливі травми під час 

самого падіння, а саме удари об виступаючі частини будівлі(ті самі антени, 

балкони та ін.).  
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Якщо ж в обов’язки спеціаліста не входить монтаж конструкцій, це не 

означає, що він знаходиться в повній безпеці. Зазвичай робітникам доводиться 

мати справу з серверами, комутаторами, роутерами, ПК та іншим електронним 

устаткуванням. Ми весь час знаходимось під впливом магнітних полів від 

різних електроприладів, але саме у випадку спеціалістів телекомунікацій цей 

вплив є значно більшим, ніж в інших галузях. Адже джерелами 

електромагнiтних випpомінювань pадiочастoт є потужні радіостанції, антени, 

генератори надвисоких частот, установки iндyкцiйнoгo тa діелектричного 

нагрівання, радари, вимірювальні та контролюючі прилади, дослідницькі 

установки, високочастотні прилади, з яким постійно потрібно працювати або 

знаходитись поруч, щоб бути готовим у будь-який момент обслуговувати їх.  

В оточені високовольтних електроприладів виникає також небезпека 

ураження струмом, що може призвести до шоку, опіків, аритмії серця, зупинки 

серця, відмови органів дихання, паралічу як окремих ділянок так і всього тіла. 

Наслідками негативного впливу електромагнітного поля є: 

- головний біль; 

- погіршення зору; 

- порушення сну; 

- дратівливість; 

- підвищена втомлюваність 

- втрата концентрації [2]. 

Наступним небезпечним фактором впливу оточуючих приладів є шум. 

Його відносять до механічної небезпеки, під цим поняттям розуміють 

несприятливе поєднання різних за частотою та силою звуків, які мають 

негативний вплив на організм. Шум виникає при механічних коливання у 

твердих, рідких та газоподібних середовищах і є небажаним звуком. Існує три 

види шуму: 

- ударний; 

- механічний; 

- аеродинамічний.  

Шум призводить головного болю, дискомфорту у вусі, підвищеної 

емоційності, постійного психологічного напруження, що знижують трудову 

ефективність, а також призводять до погіршення морально-психологічного 

стану в цілому. Як наслідок у людини може розвинутись депресія або інші 

психологічні захворювання. 

Ще одною механічною небезпекою є вібрація – коливання твердих тіл, 

частин апаратів, устаткування. Незважаючи на те, що вібрації мають корисне 

застосування, в сфері телекомунікацій це призводить до ряду негативних 

факторів деструктивного характеру , які впливають не тільки на машини, а й на 

організм людини. Впливу піддається центральна нервова система, 

вестибулярний апарат, шлунково-кишковий тракт. Також наслідком впливу 

вібрацій є запаморочення, оніміння кінцівок, захворювання суглобів тому, 

оскільки цей вплив має як локальний, так і загальний характер. 
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Специфікою роботи електроприладів є ультразвук. В залежності від 

частоти даний вид звуку можуть чути працівники різної вікової категорії. Та 

найбільшого впливу піддаються фахівці віком до 25 років. Адже до цього віку 

слуховий апарат найбільш чутливий до високочастотних коливань. В наслідок 

постійного впливу ультразвуку людина відчуває дискомфорт, підвищену 

втомлюваність, головний біль, біль у вухах, запаморочення, а також зазнає 

тимчасової втрати чутливості слухового органу, порушення нервової системи, 

зміни артеріального тиску, складу та властивості крові.  

В сфері телекомунікацій існує ризик виникнення пожежі внаслідок дії 

електричного струму, а саме: коротке замикання електроприладів та проводки, 

надмірне нагрівання поверхонь, несправність систем охолодження та 

кондиціювання, порушення правил пожежної безпеки при експлуатації 

електроустановок, що може призвести до травмування персоналу або опіків 

тіла. Наслідки пожежі можуть бути тяжкими якщо при настанні надзвичайної 

ситуації існує ймовірність детонування вибухонебезпечних речовин [3]. 

Висновки. Головним методом запобігання травм та надзвичайних 

ситуацій при праці та експлуатації  різних засобів у сфері телекомунікацій є 

дотримання заходів, правил та технік безпеки затверджених державними 

нормативно-правовими актами, відповідними відомчими та установчими 

документами. На сьогодні, для більшості випадків уже існують методи, заходи 

та засоби попередження виникнення надзвичайних ситуацій та негативного 

впливу на організм людини при здійсненні своєї трудової діяльності. Сфера 

телекомунікацій не є винятком.  

До найбільш ефективних заходів та засобів захисту від негативного 

впливу електроустановок та інших можливих надзвичайних ситуацій є: 

- використання засобів особистого захисту; 

- встановлення попереджувальної сигналізації; 

- екранування робочого місця працівника або джерела електромагнітного 

випромінювання; 

- заземлення усіх електроустановок; 

- встановлення глушників; 

- використання звукоізолюючих матеріалів при створенні установок та 

проектуванні будівель; 

- використання термостійких матеріалів. 

 
Науковий керівник: Качинська Н. Ф., асистент (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 
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ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

КОГЕНЕРАЦІЙНИХ УСТАНОВОК 

 
Джердж А. М., студ. (гр. БЕ-81мн, ФБТ КПІ ім. Ігоря Сікорського); 

Луц Т. Є., ст. вик. (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Анотація. Розглянуті питання небезпечних ситуацій під час експлуатації 

та обслуговування когенераційних установок. Запропоновані заходи для 

ліквідації порушень та унеможливлення надзвичайних ситуацій. 

Ключові слова: когенераційні установки, правила експлуатації, 

запобіжні заходи, безпека персоналу. 

Abstract. The issues of dangerous situations during operation and maintenance 

of cogeneration units are considered. Proposed measures for elimination of violations 

and elimination of emergency situations. 
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Вступ. Впровадження когенераційних технологій з використанням 

природного газу малих газових, газоконденсатних та нафтогазових родовищ, 

шахтного газу метану, генераторного газу, біогазу та інших альтернативних 

видів палива є одним із перспективних напрямків подолання дефіциту 

енергоносіїв в Україні та забезпечення надійного енергопостачання споживачів, 

а також економії паливно-енергетичних ресурсів. Когенераційні технології є не 

лише економічно обґрунтованими, але й екологічно значимими для України. 

Когенераційні установки (КГУ) проектують і конструюють якомога 

надійно і безпечно для її експлуатації. Але вона може стати джерелом 

небезпеки, у разі експлуатації обслуговуванні її  некваліфікованим персоналом 

або використанням установки не за призначенням. Небезпека може виникнути 

для:  

– життя та здоров'я персоналу або сторонніх осіб;   

– справності самої КГУ та інших матеріальних цінностей, пов'язаних з 

нею;  

– надійності і довговічності КГУ [1]. 

Аналіз стану питання. Когенераційні установки повинні 

обслуговуватись професіоналами, які знають техніку безпеки і постійно 

проводять огляд та моніторинг стану процесів, обладнання. Причини, що 

можуть викликати аварійні ситуації: 

• перегрів провідників; 

• ослаблення контактів та їх перегрів; 

• необережне поводження з вогнем; 

• несправність чи порушення режимів роботи когенераційного 

обладнання; 

• пошкодження газо- та електропроводів; 

• невиконання та порушення правил пожежноїбезпеки. 
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Мета роботи: проаналізувати небезпечні фактори при експлуатації КГУ, 

запропонувати рішення при проектуванні засобів безпеки при роботі КГУ, 

рекомендації при експлуатації КГУ та дії під час загрози або виникнення аварій 

і нещасних випадків. 

Методики, матеріали і результати досліджень. Модуль когенераційної 

установки служить для одночасного вироблення електричної і теплової енергії. 

Для цього газовий двигун внутрішнього згоряння надає руху синхронний 

трифазний генератор.  

 

Аналіз небезпечних факторів під час  експлуатації  когенераційної 

установки. 

Напруга. Наявність струмопровідних частин створює небезпеку ураження 

працівників електричним струмом. Основною причиною дії електричного 

струму на працюючих є дотик до струмопровідних частин, що знаходяться під 

напругою.  

Тепловиділення від теплопроводів. При доторканні до гарячих 

поверхонь теплопроводу можливі опіки у працівників. Причинами опіків 

можуть стати неправильні дії персоналу під час користування продувними 

кранами або вихід гарячої води через нещільності теплопроводу чи їх з'єднань. 

Прорив трубопроводів (паропроводів) може привести до ураження 

працівників гарячою водою, перегрітою парою або гарячими димовими газами. 

Дія цих носіїв енергії на працівників призведе до опіків та травм. Причиною 

прориву може бути застарілий стан трубопроводів та підвищення тиску в них.  

Рекомендації при проектуванні когенераційних установок 

Згідно з ПУЕ ( Правила улаштування електроустановок) під час 

вирішення питань розвитку систем електропостачання слід враховувати 

ремонтні, аварійні та після аварійні режими.  

Для автоматичної реєстрації аварійних і аномальних процесів у 

електричній частині енергосистеми на всіх нововведених і реконструйованих 

об’єктах необхідно передбачати цифрові багатоканальні реєстратори аварійних 

сигналів (РАС) з аналоговими і дискретними входами, реєстрацією перед 

аварійного режиму і можливістю автоматичного передавання даних каналами 

телекомунікацій, у тому числі окремих або вбудованих у пристрої захисту на 

мікропроцесорах.  

Кількість сигналів, що реєструється реєстраторами аварійних подій, 

вибирають залежно від схеми об’єкта. Вибір кількості реєстраторів має бути 

пов’язаним з необхідністю резервування запису певних параметрів у разі 

виведення одного з РАС.  

 Так наприклад, відповідно до [2 табл., 1.6.2] для розподільних 

пристроїв когенераційних установок з напругою 750 кВ передбачається по 

одному реєстратору аварійних сигналів для кожної лінії. 
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Основні рекомендації при експлуатації 

КГУ повинна експлуатуватися і обслуговуватися тільки навченим і 

атестованим персоналом. Обов'язки персоналу повинні бути чітко визначені, 

щоб уникнути нескоординованих дій персоналу.  

Персонал повинен бути чітко проінструктований про дії при виникненні 

небезпечних ситуацій. Агрегати повинні бути забезпечені підприємством-

виробником усіма необхідними пристроями безпеки.  

Не допускається демонтаж або зміна пристроїв безпеки, це може завдати 

шкоди здоров'ю та життю обслуговуючого персоналу.  

Обслуговуючий персонал зобов'язаний щодня проводити зовнішній огляд 

КДУ з метою контролю її справності. При виявленні несправностей або зміни 

характеру роботи агрегатів, необхідно негайно повідомити сервісну службу. 

Експлуатуюча організація повинна забезпечити чистоту і порядок на робочому 

місці.  

У приміщенні, де розташовані генератори, не допускається складування 

сторонніх предметів. Евакуаційні шляхи повинні бути завжди вільними.  

Не допускається виконання ремонтних і сервісних робіт при працюючих 

генераторах. Вихлопна труба повинна бути герметична [3]. 

Дії під час загрози або виникнення аварій і ситуацій, які можуть 

привести до аварій і нещасних випадків: 

1. При виникненні аварійної ситуації (підвищена загазованість, загоряння, 

поява диму, нетиповий шум обладнання та ін.) Необхідно припинити роботу, 

припинити подачу електроенергії, вийти з небезпечної зони, повідомити 

керівника робіт, приступити до ліквідації аварійної ситуації відповідно до 

плану ліквідації аварій. 

2.1. При виникненні пожежі на електроустановках, що працюють під 

тиском слід користуватися вуглекислотними і порошковими вогнегасниками, 

при необхідності викликати пожежну бригаду по телефону 101. Довести до 

відома керівника підрозділу, повідомити про пожежу на пост охорони. 

2.2. Відкрити запасні виходи з будівлі, знеструмити електроживлення, 

закрити вікна і прикрити двері. 

2.3 Приступити до гасіння пожежі первинними засобами пожежогасіння, 

якщо це не пов'язано з ризиком для життя. 

2.4. При гасінні пожежі необхідно пам'ятати, що: 

- пісок застосовують при гасінні невеликих вогнищ горіння твердих і 

рідких речовин; 

- азбестове полотно, брезент, кошму застосовують для гасіння невеликих 

поверхонь, що горять і одягу на людині. 

2.5 Організувати зустріч пожежної команди. 

2.6 Покинути будинок і знаходитися в зоні евакуації. 

3. При ураженні електричним струмом слід звільнити потерпілого від дії 

електричного струму, використовуючи засоби і матеріали, що володіють 

діелектричними властивостями, оцінити стан потерпілого, надати необхідну 
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долікарську допомогу і викликати бригаду швидкої допомоги по телефону 103 

(або забезпечити транспортування потерпілого в лікувальну установу). 

4 При нещасному випадку: 

4.1 Негайно організувати першу допомогу потерпілим і при необхідності 

доставку їх в медичну організацію. 

4.2 Вжити невідкладних заходів щодо запобігання розвитку аварійної або 

іншої надзвичайної ситуації та впливу травмуючих чинників на інших осіб. 

4.3 Зберегти до початку розслідування нещасного випадку обстановку, 

якою вона була на момент події, якщо це не загрожує життю і здоров'ю інших 

осіб і не веде до катастрофи, аварії або виникнення інших надзвичайних 

обставин, а в разі неможливості її збереження - зафіксувати обстановку 

(скласти схеми, провести інші заходи) [4,5]. 

Висновки. Було проаналізовано небезпечні фактори при експлуатації 

КГУ, запропоновано рішення при проектуванні засобів безпеки при роботі 

КГУ, запропоновано рекомендації при експлуатації КГУ та дії під час загрози 

або виникнення аварій і нещасних випадків. 
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Анотація. В статті розглянуті основні питання законодавчого 

регулювання охорони та безпеки праці. Розкриті важливі положення Концепції 

реформування управління охороною праці в Україні щодо удосконалення 

національної системи запобігання виробничим ризикам. 

Ключові слова: безпека праці, виробничий ризик, охорона праці. 

Abstract. The main issues of legislative regulation of safety and labor safety 

are considered in the article. The important theses of the Concept of the Ukrainian 

labor protection management reform in Ukraine concerning the improvement of the 

national system for the prevention of occupational risks are considered. 

Keywords: labor safety, production risk, labor protection. 

 

Вступ. Створення безпечних для здоров’я людей умов праці на 

виробництві значною мірою залежить від законодавчого регулювання 

взаємовідносин в даній сфері між найманими працівниками і роботодавцями. 

Важливе значення має  чітке визначення функцій та обов’язків відповідних 

органів державної влади різних рівнів щодо праці. 

Аналіз стану питання. Ознайомлення з правовими актами та науковими 

публікаціями стосовно даної теми показало, що наразі прийняті і діють основні 

положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону 

їхнього здоров’я та життя в процесі трудової діяльності, створення комфортних 

умов праці [1, 4]. 

Основними законодавчими документами в цьому контексті є Конституція 

України, Закони України «Про охорону праці» та «Про загальнообов’язкове 

соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили втрату працездатності» [1, 2]. 

Метою роботи є аналіз законодавчого регулювання охорони праці та 

визначення шляхів його удосконалення з огляду на особливості сучасного 

етапу розвитку ринкових відносин. 

Методики та матеріали дослідження. Діючим законодавством в сфері 

охорони праці врегульовано широке коло питань, що регламентують порядок 

організації роботи, спрямованої на створення умов на виробництві. Так, 

визначені основні принципи, на яких базуються напрями державної політики в 

сфері охорони праці. 

Важливо також підкреслити, що сформовано організаційний механізм 

управління охороною праці. Він включає, по-перше, перелік державних 

управлінських органів з їхніми функціями. По-друге, складовою цього 

механізму є система організації охорони праці безпосередньо на виробництві. 

Останнє включає структури, що безпосередньо займаються питаннями охорони 
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праці, обов’язки роботодавців та працівників, порядок фінансування та 

стимулювання охорони праці тощо. 

Принципове значення має і визначення видів відповідальності за 

порушення законодавства про охорону праці[1].  визначені: 

Разом з тим, для сучасного етапу розвитку економіки характерна 

діяльність господарюючих суб’єктів різних форм власності та різноманітних 

організаційних форм, що в свою чергу вимагає зміни підходів до проведення 

роботи з охорони праці. 

Важливо підкреслити, що діюча правова база управляння охороною праці 

орієнтується на «коригувальні» реактивні дії, тобто на ліквідацію небезпечних 

умов праці, а не на їх запобігання. У той же час, як показує досвід, зарубіжних 

країн так званий ризикоорієнтований підхід (передбачає ліквідацію ризиків) 

характерний для країн Європейського Союзу. 

Слід також звернути увагу, що діюче національне природоохоронне 

законодавство не повною мірою враховує положення Національної стратегії у 

сфері прав людини, затвердженої Указом Президента України від 25 серпня 

2015 р. No501. 

З огляду на це, Кабінетом Міністрів прийнята концепція реформування 

системи управління охороною праці в Україні (розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 12 грудня 2018 р. No989-р.). 

Дана Концепція передбачає створення національної системи запобігання 

виробничим ризикам для забезпечення ефективної реалізації прав працівників 

на безпечні та здорові умови праці. 

Підґрунтям для вказаної системи є механізм, який використовують багато 

країн світу. Він передбачає усунення небезпек, оцінювання, контроль ризиків і 

управління ними. Завдяки цьому стає можливим дієве заохочення для 

створення безпечних і здорових умов на державному, регіональному, 

галузевому, місцевому рівнях, а також на рівні підприємства [3]. 

Національна програма запобігання ризикам має формуватися згідно з 

принципами, визначеними Директивою Ради No89/391/ЄЕЦ, найважливішими 

серед яких є: оцінювання ризиків, заміна устаткування підвищеної небезпеки на 

безпечне або менш небезпечне, адаптація до технічного прогресу та ін. 

Згідно Концепції удосконалення законодавства з безпеки та гігієни праці 

передбачається здійснювати за певними напрямками. А сама, перш за все, слід 

здійснювати заходи щодо усунення дублюючих, застарілих і суперечливих 

положень законодавства. Національне законодавство має узгоджуватися з 

відповідними міжнародними нормами. 

Доцільно прийняти загальний закон, на основі якого можна розробити 

національну систему запобігання ризикам. 

Концепція передбачає також впровадження принципово нового підходу 

до визначення заходів щодо оздоровлення умов праці: замість заходів 

реагування на нещасні випадки передбачати заходи щодо оцінювання і 

запобігання їм. 
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Законодавство з охорони праці має закріплювати необхідність 

систематичної підготовки кваліфікованих кадрів даного профілю: фахівців для 

підприємств та органів влади, викладачів, експертів. 

Важливе значення має також розробка та впровадження механізму 

економічного стимулювання як роботодавців, так і працівників за створення 

безпечних і здорових умов праці [3]. 

Кабінетом Міністрів України затверджено план заходів щодо реалізації 

Концепції реформування системи управління охороною праці в Україні, який 

передбачає розробку та прийняття відповідних Законів України, а також 

підзаконних актів щодо їх реалізації. Це Постанови і розпорядження Кабінету 

Міністрів України та МОЗ України. 

Висновки. Реалізація положень Концепцій сприятиме удосконаленню 

законодавчого регулювання охороною та безпекою праці шляхом імплементації 

в національне законодавство міжнародних норм та впровадження на 

законодавчому рівні ризикоорієнтованого підходу в даній сфері. 

 
Науковий керівник: Праховнік Н. А., к.т.н., доц. (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 
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ОПТИМАЛЬНИЙ РОБОЧИЙ ЧАС ЯК ОСНОВА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

ЛЮДИНИ У XXI СТОЛІТТІ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ЙОГО 

ВИЗНАЧЕННЯ 

 
Думанська М. Р., студентка (гр. УМ-51, ФММ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Анотація. Розглянуті норми оптимального робочого часу, його вплив на 

фізичний та психологічний стан людини в умовах сучасного ритму життя та 

наслідки у разі перебільшення норм. Розглянуті концептуальні підходи до 

визначення оптимального робочого часу та рекомендації щодо його 

запровадження з метою забезпечення максимальної працездатності для людини. 

Ключові слова: оптимальний робочий час, інформаційне 

перевантаження, працездатність, розумова праця, каросі, синдром хронічної 

втоми . 

Abstract. Сonsidered the norms of optimal working time, its influence on the 

physical and psychological state of a person in the conditions of the modern rhythm 

of life and the consequences in case of exaggeration of norms. Conceptual 

approaches to the definition of optimal working time and recommendations for its 

introduction in order to ensure maximum efficiency for a person are considered. 

Keywords: optimal working time, information overload, working capacity, 

mental work, carosis, chronic fatigue syndrome. 

 

Вступ. Темпи розвитку сучасного світу прискорюються з геометричною 

прогресією. Нова хвиля технологічних відкриттів та розробок породжують 

необхідність у швидкій адаптації до сучасного світу, що потребує 

пришвидшеного темпу життя (як повсякденного, так і всіх робочих процесів). 

Значний вплив також здійснюють ІТ. Людина змушена кожного дня обробляти 

величезну кількість інформації для того, щоб розділити корисну інформацію та 

«медійне сміття» (окремий негативний фактор), у результаті чого можемо 

спостерігати інформаційне перевантаження у значної частини населення (76% 

серед 116 опитаних) [1]. 

Аналіз стану питання. Як показують останні дослідження, все більше 

науковців переконуються у неефективності сучасних норм праці (в тому числі 

робочих годин) у вирішенні викликів та завдань сьогодення.  

На даний час продовжує зростати тенденція до зменшення попиту на 

фізичну працю і стрімкого зростання попиту на працю розумову, а з 

запровадженням сучасних технологій комунікації і зв’язку все більше 

стираються межі та відстані між людьми та їх роботою. Багато робочих 

процесів, де використовується інтелектуальна праця, вже не потребують 

постійної присутності на робочому місці. Значна кількість робочих питань і 

завдань вже вирішується вдома, по дорозі в громадському транспорті і т. д.. Все 

це призводить до того, що більшість людей працює понаднормово, оскільки є 

можливість залучити їх до робочих процесів будь-де і будь-коли.  
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Зворотньою стороною такого стану речей є те, що постійне 

перевантаження, понаднормова праця негативно впливає на здоров’я людей, їх 

самопочуття і головне на продуктивність. 

Сучасна людина перебуває у стані постійного стресу, що зумовлений 

швидким темпом життя, інформаційним тиском та надмірною розумовою 

діяльністю.   

Мета роботи: Визначити негативні фактори впливу на людину у 

сучасному світі, виділити негативні наслідки, розглянути існуючі концепції 

організації робочого тижня та визначити методи для підвищення 

продуктивності праці робітника. 

Методики, матеріали і результати досліджень. Відповідно до статті 50 

Кодексу законів про працю України нормальна тривалість робочого часу 

працівників на 2019 рік не може перевищувати 40 годин на тиждень, тобто 8-

годинний робочий день (така норма прийнята у більшості країн світу) [2]. 

Проте у сучасних умовах необхідно робити поправку на значний вплив 

зовнішніх факторів. Наприклад, найбільші трудоголіки живуть в Японії та 

Південній Кореї. Там існує поняття "каросі", що позначає раптову смерть від 

перевтоми, це явище розглядається як буденне.  

Учені з Мельбурнсього інституту довели, що понаднормовий робочий 

день негативно впливає на когнітивні навички працівника, викликає втому і 

стрес, що у свою чергу знижує інтелект людини (щоправда стосується така 

статистика в основному людей старших 40-ка років) [3]. Пояснити це можна 

тим, що людина витрачає значну кількість зусиль на фільтрування інформації, 

яку вона отримує із зовнішнього середовища, відповідно більше часу йде на 

робочі процеси та більше зусиль на розумову працю. По закінченню робочої 

зміни більшість працівників має власні обов’язки, які також необхідно 

виконати. Як наслідок – зменшення кількості сну та неможливість відновлення 

певних гормонів (наприклад, мелатонін, який бере участь у регуляції клітин 

головного мозку), що може викликати хронічну втому. Окрім цього 

спостерігається таке явища, як професійне вигорання - наслідок надлишкової 

інтелектуальної праці, яка повністю вичерпує людські ресурси і призводить до 

розчарування у власній діяльності.  

Так як ця проблема не є новою для суспільства, країни світу починають 

шукати інструменти для боротьби з подібними наслідками. До основних 

тенденцій у цьому питанні можна віднести наступні: 

- європейський суд постановив, що час, зафіксований по дорозі на 

роботу, вважається частиною робочого дня. Це стосується лише співробітників, 

що не мають окремих офісів, професіоналів, які працюють на виїзді. Тепер 

роботодавці обов'язково складають графік підопічних так, щоб їх перший і 

останній виїзди за день займали мінімальну кількість часу, а пункти 

призначення знаходилися якнайближче один до одного.  

- швецький експеримент з приводу впровадження 6-годинного робочого 

дня, який дозволив підняти це питання на Європейському рівні [4]. Результати 

експерименту виявилися неоднозначними. З одного боку зменшилися витрати 
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на оплату лікарняних, у деяких сферах відбулося збільшення робочих місць та 

загалом продуктивність праці зросла на 85%. Психологи стверджують, що 

людина може залишатися продуктовою протягом 4-5 годин. Проте у разі 

зменшення робочих годин, працівник може не встигати виконати звичний обсяг 

роботи, що призводило до накопичення стресових ситуацій. Якщо у процесі 

роботи не відволікатися на інші справи, то роботу 8-годинного робочого дня 

можна виконати за 6 годин. Це питання організації робочого процесу. 

Існують такі концепції побудови робочого тижня: 

1. 4 години на тиждень. Засновник – Тімоті Феррес. Автор висловлює 

думку, що на 80% завдань потрібно витратити 20% запланованого часу. 

Необхідно розставляти задачі за пріоритетністю та навчитися делегувати прості 

механічні завдання помічникам. 

2. 21 година на тиждень. Засновник - New Economics Foundation. 

Організатори фонду дотримаються думки, що скорочення робочого тижня 

дозволить зменшити навантаження на людину та дасть більше часу на особисті 

справи. 

3. 30 годин на тиждень. Засновник - Джон Харві Келлог. Йому вдалося 

шляхом зменшення робочого дня підвищити ефективність праці робітників та 

зменшити собівартість продукції. 

4. 32 години (4 дні) на тиждень. Засновник - Річард Айзенберг. 

Додатковий вихідний дозволить піклуватися про онуків та батьків. Поки тільки 

36 % компаній в США дозволяють співробітникам працювати менше 40 годин 

на тиждень. 

5. 6 днів на тиждень. Засновник - виконавчий редактор Business Insider 

Джо Вайзенталь. Психологи вважають,що такий час є неприйнятним для 

людини, оскільки підвищується ризик появи депресії, серцевого нападу та 

інших хвороб [5]. 

Висновки. Серед негативних факторів, що впливають на продуктивність 

праці: прискорений темп життя, надлишок інформації, завелика частка 

«медійного сміття». До негативних наслідків понаднормового робочого дня 

можемо віднести: 

- синдром хронічної втоми; 

- професійне вигорання; 

- фізичні захворювання; 

- каросі. 

Методи запобігання негативних наслідків понаднормового робочого дня: 

1. Нормований робочий день (найвдаліша концепція – 6-годинний 

робочий день, оскільки спостерігається збільшення продуктивності праці, 

зменшення фізичних захворювань та професійного вигорання в силу виділення 

часу на особисті справи та особистий розвиток); 

2. Організація робочого місця та місця відпочинку; 

3. Чітка та зрозуміла постановка завдань. 
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Використовуючи вказані методи можна забезпечити нормальну 

життєдіяльність для робітника та створити оптимальні умови для ефективної 

роботи. 
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ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ НА ВИРОБНИЦТВІ ВАПНА  

 
Жарєнова Я. В., студ. (гр. ХК-81мп, ХТФ КПІ ім. Ігоря Сікорського); 

Полукаров Ю. О., к.т.н., доц. (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Анотація. Розглянуто причини небезпечних ситуацій, які несуть загрозу 

життю працівників на виробництві вапна, а також запропоновано ряд варіантів 

для уникнення таких ситуацій. 

Ключові слова: виробництво вапна, обертова піч, шахтна піч, 

промислове виробництво вапна, загроза життю. 

Abstract. The causes of dangerous situations that endanger the life of workers 

in the production of lime are considered, as well as a number of options are proposed 

to avoid such situations. 

Keywords: production of lime, rotary kiln, shaft furnace, industrial lime 

production, life threatening. 

 

Вступ. Промислове виробництво вапна є досить небезпечною та може 

нести серйозні негативні наслідки не лише для самого виробництва, але і для 

працівників, і для населення в цілому.  

Не зважаючи на те, що сировина для виробництва – вапняк – є 

пожежовибухобезпечною, вапняк повинен відповідати вимогам НРБУ. 

Ефективна сумарна питома активність природних радіонуклідів не повинна 

перевищувати 370 Бк/кг. Також небезпека пов’язана з порушенням 

технологічного процесу і невірному веденні роботи.  

Що стосується забрудненого повітря, то тут небезпеку несуть 

вуглекислий газ (СО2), оксид вуглецю (СО), а також вапняний пил. І, звісно, 

варто наголосити на одній з найбезпечніших ситуації – розбризкування 

вапняного молока, що призводить до страшних опіків.  

Аналіз стану питання. Існує ряд причин, які викликають вище наведені 

аварії. В першу чергу це людський фактор і не дотримання правил охорони 

праці. Також причиною можуть бути несприятливі погодні умови та явища. 

Мета роботи: розробити та обґрунтувати комплекс заходів безпеки під 

час промислового виробництва вапна.  

Методики, матеріали і результати досліджень. На виробництві вапна 

використовується різне обладнання: щокові дробарки, молоткові дробарки, 

трубний млин, стрічкові конвеєри, бункери, циркуляційний сепаратор, 

аерожолоб. Дане устаткування несе велику загрозу життю у випадку 

пошкодження або у випадку виходу з ладу. Тому, технологічне обладнання має 

бути забезпечене засобами автоматичного керування та контролю ведення 

технологічного процесу. А також необхідно, щоб устаткування для 

виробництва мало запобіжні пристрої та блокування для уникнення травм через 

порушення послідовності етапів роботи, падіння напруги електричній мережі та 

через перевантаження. Необхідно враховувати габарити машин, зони 
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технологічного обслуговування, ремонту та розташування сировини, проходи 

для робочих, шляхи евакуації, розриви між машинами та ін..  

Що стосується отруєння оксидом вуглецю та вуглекислим газом, то така 

загроза існує на майданчику печей, де завантажується сировина. Тому, потрібно 

виконувати це завантаження за допомогою машин, тобто, підйомників 

(наприклад, шахтних або скіпових, які не потребують контролю людьми саме 

на завантажувальній території. 

Пил, який містить в своєму складі гашене вапно, а особливо, негашене 

має здатність подразнювати органи дихання, слизові оболонки і шкіру. Тому, у 

місцях де виділяється вапняний пил, необхідно встановлювати відсмоктувачі. А 

також обладнати помольні агрегати ефективними обезпилюючи ми пристроями 

та фільтрами, а транспорт і бункери, що використовуються герметично 

закривати спеціальними кришками, кожухами тощо.  

Для уникнення опіків шкіри обличчя та рук при використанні печей, 

потрібно користуватися лише спеціальними оглядовими вікнами. В жодному 

випадку не підходити до них занадто близько. Дані оглядові вікна мають 

відриватися спеціальними пристроями з безпечної відстані.  

У випадку зависання кускового матеріалу, що може виникнути в шахтних 

печах, необхідно виконувати усі заходи з техніки безпеки при усуненні 

зависань і здійснювати це через спеціально встановлені оглядові вікна.  

В жодному разі не можна допустити розбризкування вапняного молока, 

адже воно роз’їдає шкіру рук і обличчя. Його слід зберігати і перевозити в 

закритих ємностях, а небезпечні ділянки необхідно огородити бар’єром.  

Усі працівники на виробництві мають бути забезпечені спеціальним 

одягом, що передбачений правилами техніки безпеки. 

На даному виробництві горючими предметами являються: двері, віконні 

рами, покрівля, шафи, одяг, фарба на обладнанні тощо.  

Основними причинами пожеж на виробництві вапна можуть бути: 

недотримання правил пожежної безпеки, не справне електрообладнання, 

необережне поводження з вогнем,  розпечені або нагріті стінки апаратів та 

обладнання, іскри електрообладнання, пошкодження ізоляції, удар блискавки в 

будівлю.  

При проектуванні виробництва необхідно передбачити наступні заходи 

пожежної безпеки:  наявність протипожежного водопроводу, наявність 

пожежних кранів (діаметрів 50 мм і довжиною рукава 20м відповідно до СНіП 

2.09.02-85), використання пінних вогнегасників ОХП-10. Також повинні бути 

наявні ємності з піском і пожежні щити, встановлена сигналізація з датчиками 

РП-50 і СТХ-174. 

Для захисту будівлі від прямих ударів блискавки встановлюються 

блискавковідводи струмового типу. 

Висновки. У вище наведеній статті проаналізовано небезпечні ситуації 

на виробництві вапна та дії для їх уникнення. Туди включено варіанти 

уникнення небезпеки для життя і здоров’я людей, збереження нормальної 

роботи  обладнання та багато інших заходів. 
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ЗАХОДИ ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ ДЖЕРЕЛ БЕЗПЕРЕБІЙНОГО 

ЖИВЛЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ГРУПИ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПРИЙМАЧІВ 

 
Зайченко С. В., проф., д.т.н. (каф. ЕМОЕВ КПІ ім. Ігоря Сікорського); 

Шевчук С. П., проф., д.т.н. (каф. ЕМОЕВ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Анотація. Розглянуті питання підвищення надійності джерел 

безперебійного живлення особливої групи електричних приймачів. 

Запропоновано систему діагностування двигуна внутрішнього резервного 

джерела живлення особливої групи електричних приймачів з використанням 

рівня струму стартера у якості діагностичного параметра. 

Ключові слова: інерційні параметри, діагностична система, момент 

інерції двигуна внутрішнього згоряння. 

Abstract. Discussed issues of improving the reliability of uninterruptible 

power supplies of a special group of electrical receivers are considered. A system is 

proposed for diagnosing an internal backup power source of a special group of 

electrical receivers using the starter current level as a diagnostic parameter. 

Keywords: inertial parameters, diagnostic system,  moment of inertia 

combustion engine. 

 

Вступ. Серед організаційно-технічних засобів спрямованих на 

збереження життя, здоров'я і працездатності людини під час трудової діяльності 

особлива увага приділяються особливій групі електричних приймачів. 

Особлива група електричних приймачів виділяється зі складу електричних 

приймачів I категорії надійності, безперебійна робота яких необхідна для 

безаварійного зупину виробництва, з метою запобігання загрозі життю людей. 

Для запобігання загрозі життю людей передбачатися додаткове живлення від 

третього незалежного взаємно резервуючого джерела живлення. Єдиним 

рішенням додаткового живлення від третього незалежного взаємно 

резервуючого джерела живлення у випадку аварій основної мережі є 

використання енергогенеруючих електростанцій з двигунами внутрішнього 

згорання. Оновою надійної роботи електротехнічного обладнання є проведення 

комплексу діагностичних процедур для визначення технічного стану і 

своєчасного ремонту. В основі процесу діагностування є отримання 

експериментальних даних, діагностичних ознак, які в залежності від ступені 

інформативності визначають стан об’єкта, що досліджується. Основною 

причиною втрати справного стану енергогенеруючих електростанцій з 

двигунами внутрішнього згорання є зношування циліндро-поршньової групи. 

Для діагностування двигунів внутрішнього згорання передбачено цілий ряд 

діагностичних методів, які дозволяють в більшості випадків шляхом 

порівняння отриманих експериментальних даних з нормативними, встановити 

технічний діагноз. Одним з прогресивних методів, який дозволяє провести 

діагностування герметичності простору циліндро-поршньової групи є 

вимірювання компресії за допомогою компресометрів і компресографів. До 
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недоліків даного методу можливо віднести високу трудоємність, пов’язану з 

розборкою двигуна і неточність отриманих даних. 

Вказаних недоліків позбавлені системи діагностування двигуна 

внутрішнього згорання з використанням рівня струму стартера у якості 

діагностичного параметра [1, 2]. Данні системи основані на аналізі зміни 

моменту прокручування колінчастого валу двигуна без подачі палива в 

компресорному режимі,  шляхом вимірювання рівня струму і напруги двигуна 

стартера. Прикладами діагностичних комплексів, які використовують даний 

метод діагностування є мотор-тестери: КАД-300-03, М3-2, MT3500 і т.д. 

Застосування даного методу дозволяє суттєво підвищити інформативність і 

достовірність результатів отриманих результатів з одночасним зменшенням 

трудовитрат. Однак даний метод діагностування, як збільшить методів 

потребує для своєї реалізації попередньо встановлених даних про значення 

струмів в і напруги двигунів стартерів, що суттєво обмежує застосування 

даного методу, а у випадках створення нових зразків двигунів робіть 

неможливим. 

Аналіз стану питання.  Технічний стан циліндро-поршньової групи 

двигунів внутрішнього згорання на пряму впливає на головні показники і 

визначає ресурс двигуна. Саме тому опису процесу роботи циліндро-

поршньової групи присвячення цілий ряд робіт, які можливо розділити на два 

основних типи. До першого відносяться дослідження стану циліндро-

поршньової групи при роботі двигуна в різних режимах на основі аналізу таких 

параметрів, як кут, швидкість, прискорення, момент обертання колінчастого 

валу[3-5], витрата і тисків газів [6, 7]. Другий тип досліджень передбачає 

діагностування циліндро-поршньової групи без подачі палива з примусовим 

прокручуванням колінчастого валу у компресорному режимі  або з нагнітанням 

повітря [8-10] з регістрацією аналогічних параметрів. 

Спільними ознаками вказаних робіт є використання для опису процесу 

діагностування теорій машин і механізмів для опису кінематики і динаміки 

кривошипно-шатунного механізму, теорій термодинамічних процесів реальних 

і ідеальних газів. Проте більша частина робіт не має остаточних рішень які 

описують зміну параметрів діагностичних систем від кута повороту 

колінчастого валу, що ускладнює їх використання. 

 Слід виділити окрему групу робіт які досліджують процеси 

діагностування циліндро-поршньової групи двигунів внутрішнього згорання в 

компресорному режимі  по току стартера [11-15]. З причини того, що при 

діагностуванні даним методом головний опір прокручуванню колінчастого валу 

двигуна створюють гази, що стискаються одним з варіантів побудови моделі є 

визначення навантаження на стартер від компресійної складової. Сумісне 

використання рівнянь кінематики і  статики для динаміки кривошипно-

шатунного механізму, рівнянь головних параметрів двигуна постійного струму 

дозволяють отримати аналітичні залежності зміни струму від параметрів 

діагностичної системи. Проте застосування статопараметричного методу без 
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врахування інерційної складової і сил тертя призводять до отримання 

зменшених значень струмів. 

 Аналогічній підхід шляхом побудови математичної моделі з врахуванням 

сил тертя, які виникають під час пуску у двигуні запропоновано для 

діагностування системи запалювання, зокрема акумуляторної батареї [16]. При 

описі процесу роботи стартера автори особливу увагу приділяють інерційній 

складовій при визначенні крутного моменту під час пуску[17, 18]. При 

визначенні приведеного моменту інерції автори використовують загальну масу 

рухомих частин. 

 З огляду на складність аналітичного рішення у більшості досліджень 

використано числові методи рішення інтерактивного інструменту  імітації та 

аналізу динамічних систем Simulink /Matlab [16] 

 З проведеного аналізу математичних моделей процесу діагностування 

двигунів необхідно відзначити про суттєве значення інерційної складової при 

визначені моменту обертання стартером. Найбільший вплив інерційної 

складової слід очікувати при розгоні двигуна. Існуючі моделі потребують 

уточнення з врахуванням окремих законів руху окремих мас системи (поршня, 

шатуна, колінчастого валу). 

 Мета роботи: Метою даного дослідження э визначення інерційних 

параметрів системи з врахуваням складного руху елементів циліндро-

поршньової групи одноциліндрового двигуна внутрішнього згорання при 

діагностуванні без подачі палива за струмом стартера. 

 Методики, матеріали і результати досліджень. Процес діагностування 

двигуна внутрішнього згорання електричної станції проходить без подачі 

палива і з відключеним навантаження на електричний генератор. До основних 

елементів кінематичної схеми (рис. 1) даної діагностичної системи, які 

впливають на інерційну складову є елементи кривошипно-шатуного механізму, 

поршень 1, шатун 2 і колінчастий вал 3, ротор генератора 4, маховик 5, ротор 

стартера 6. Визначимо приведений до валу стартера момент інерції системи 0J . 

В загальному випадку приведений момент інерції системи: 
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де n  - кількість елементів системи; im , iJ  - маса і момент інерції елемента; iV , 

i  - лінійна і кутова швидкість елемента. 
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Рис. 1. Кінематична схема діагностування двигуна внутрішнього згорання 

 

Приведений до валу стартера момент інерції 0J  визначено з умови 

приєднання ваги шатуна до поршня і колінчастого валу: 

1 2crm m m= + ,        (2) 

де 1m , 2m - маса шатуна, яка приєднується до поршня і колінчастого валу. 

Приєднані маси 1m , 2m знаходяться в певних пропорційних відношеннях 

від маси шатуна crm : 

( )1 0,2...0,3 crm m= ;      (3) 

( )2 0,7...0,8 crm m= .      (4) 
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де asJ , fJ , agJ , cJ  - момент інерції стартера, маховика, альтернатора і 

колінчастого валу; c  - кутова швидкість колінчастого валу;   - кутова 

швидкість стартера; pV  - лінійна швидкість поршня. 
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де r  - радіус колінчастого валу; L  - довжина шатуна;   - кут повороту 

колінчастого валу. 

Остаточно момент інерції системи враховуючи передаточне відношення 

маховика i  складається з постійної 1J  і змінної 2J складової зміни моменту 

інерції: 

( )( ) ( )
( )

2

2
2

0 1 2 2 1

(sin sin 2 )
21

as f ag c p

r
r

i iLJ J J J J J J m r m m
i i

  
+ 

= + = + + + + + +  
 
 

.(7) 

Розглянемо зміну моменту інерції системи на конкретному прикладі 

одного з розповсюджених генераторів з стартерним пуском Hyundai 

HHY3000FE. Даний генератор має одноциліндровий двигун внутрішнього 

згорання Hyundai IC210 об’ємом циліндра 4 32,08 10 м−  з ходом поршня 25,4 10 м− , 

який розвиває потужність 5,2кW . Однофазній альтернатор KT-2 розвиває 

потужність 2,5кW . Представлені данні дозволяють встановити орієнтовні 

значення мас і моментів інерції за значеннями питомих конструктивних 

параметрів двигунів (табл. 1). 

 

Таблиця 1  

Інерційні характеристики ситеми 

 Маса, 
kg  

Момент 

інерції, 
2kg m  

Поршень 0,5 - 

Шатун 0,7 - 

Колінчаст

ий вал 

1,7 0,0008 

Маховик 1,7 0,003 

Ротор 

альтернат

ора 

3,4 0,004 

Ротор 

стартера 

0,8 0,00085 

 

На графіку (рис. 2, а, б) представлено залежність зміни складових 

моменту інерції системи діагностування двигуна внутрішнього згорання 

енергогенеруючої станції за однин оберт колінчастого валу. З графіка змінної 

складової 2J  (рис. 2, а) можливо відзначити гармонічній характер зміни 

протягом обертання колінчастого валу, проте її в плив на приведений момент 

інерції 0J  складає в межах 0,8%. 
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a 

 
б 

Рис. 2. Графік зміни складових моменту інерції системи 

 

 Враховуючи незначний влив змінної складової інерції 2J  приведений 

момент інерції системи можливо розраховувати без суттєвої втрати точності 

тільки за першою складовою: 

( )( )
2

2

0 1 2
1

as f ag cJ J J J J J m r
i

= = + + + + .      (8) 

 Встановлення інерційних параметрів системи діагностування двигуна 

внутрішнього згорання енергогенеруючої станції дозволяє описати процес 

використовуючи числові методи рішення інтерактивного інструменту імітації 

та аналізу динамічних систем Simulink /Matlab. 

Висновки. Для прогнозування реальних інерційних складових зусиль, 

які виникають при діагностуванні двигунів внутрішнього згорання 

енергогенеруючих станції розроблено математичну модель, яка враховує ефект 

змінення приведеного моменту інерції. Встановлено, що зміна приведеного 
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моменту інерції за один оберт колінчастого валу складає в межах 0,8% 

Враховуючи незначний влив змінної складової інерції приведений момент 

інерції системи можливо розраховувати без суттєвої втрати точності тільки за 

постійною складовою. 
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ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ПРИ РОБОТІ З ОПТОВОЛОКНОМ 

 
Землянська О. В., ст. викл. (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського); 
Стаднічук В. С., студ. (гр. ПО-81мн, ПБФ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Анотація. Розглянуті питання швидкої передачі великих об’ємів 

інформації за допомогою оптоволоконних кабелів. Запропоновані засоби і 

заходи захисту від різних видів випромінювання при експлуатації та під час 

проведення монтажних і ремонтних робіт. 

Ключові слова: оптоволоконні кабелі, оптичне випромінювання, ІЧ 

випромінювання, безпека виробництва, засоби захисту. 

Abstract. The questions of fast transmission of large amounts of information 

using fiber optic cables are considered. The proposed means and measures of 

protection against various types of radiation during operation and during installation 

and repair work. 

Keywords: fiber optic cables, optical radiation, IR radiation, safety of 

production, means of protection. 

 

Вступ. Внаслідок інтенсивного росту потреб людини в швидкій передачі 

великих об’ємів інформації та неспроможності електричних кабелів 

забезпечити данні вимоги, людство почало активно використовувати для таких 

цілей оптоволоконні кабелі, в яких інформація передається зі швидкістю світла 

(≈ 300 000 км/с). В якості носія інформації в таких системах використовується 

фотон світла. В оптоволоконних лініях зв’язку застосовуються наступні типи 

випромінювачів: звичайні лазери, лазери поверхневого випромінювання з 

вертикальним резонатором та світлодіоди. А для покращення передачі 

світлових сигналів використовуються підсилювачі на основі збагачених ербієм 

волокон, які є більш поширеними, або напівпровідникові підсилювачі. 

Аналіз стану питання. Перша небезпека, з якою стикається людина при 

роботі з оптоволоконними лініями зв’язку – оптичне випромінювання. Постає 

задача детектування такого випромінювання для безпечної роботи, адже в 

лініях зв’язку не завжди використовується видиме світло. В якості несучого 

випромінювання часто використовується ІЧ-діапазон спектру, до якого людське 

око не сприйнятливе, але може нанести незворотні ушкодження для сітківки 

ока. Тому фахівці, які експлуатують та обслуговують оптичну техніку передачі 

даних, обов’язково повинні пам’ятати правило, що любе волокно може бути 

робочим. Тому, у цілях безпеки, заборонено заглядати в торець конектора або у 

вихідний отвір передавача. 

Мета роботи: дослідити новітні засоби і заходи захисту при експлуатації 

та під час проведення монтажних і ремонтних робіт з оптоволоконними лініями 

зв’язку. 

Методики, матеріали і результати досліджень. Щоб виявити наявність 

випромінювання, частіше за все застосовують вимірювачі оптичної потужності. 

За допомогою фотодетекторів, які в них містяться, вимірюється потужність 
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випромінювання на різних довжинах хвиль. Також, застосовуються інші 

пристрої – фоточутливі мапи, які реагують на ІЧ випромінювання, що на них 

потрапляє, та прилади інфрачервоного бачення, які перетворюють ІЧ 

випромінювання (з заданими довжинами хвиль) у видиме світло. З їх 

допомогою визначають характеристики потужності джерел 

випромінювання [1]. 

Під час роботи з лазерами будь-яких потужностей слід надягати захисні 

окуляри з відповідними світлофільтрами (рис. 1). Також, потрібно 

використовувати оптичні фільтри зі щільністю, яка буде відповідати 

конкретним умовам. Наприклад, при оптичній щільності, що дорівнює одиниці, 

загасання оптичного випромінювання становить 10 дБ; при щільності, що 

дорівнює 2, – 100 дБ і т.п. Знаючи вихідну оптичну потужність джерела 

випромінювання, визначають необхідне значення оптичної щільності, яке 

знижує потужність випромінювання до прийнятного рівня [2]. 

 

 
 

Рис. 1. Захисні окуляри 

 

У звичайних умовах при обробці волокна, коли відбувається монтаж 

конекторів або зрощення кабелів, достатньо користуватися лише захисними 

окулярами. Відповідно у процесі звичайної робіт, вони попереджають 

потрапляння часинок волокна в око. Однак потрібно запобігати контакту очей з 

руками при роботі з оптоволокном, адже захисні властивості окулярів зводяться 

до нанівець – шматки та осколки волокна залишаються не помітними на руках 

та в подальшому можуть викликати багато проблем. Тому необхідно мити руки 

якомога частіше і це стане додатковим засобом захисту очей. 

Частіше за все у оптичних кабельних систем застосовують скляне 

волокно, яке вкрите оболонкою (рис. 2). Вона забезпечує достатню міцність, під 

час поводження спрощує процес з’єднання волокон та дає можливість 

виробникам маркувати волокна різними кольорами, щоб покращити їх 

візуальну ідентифікацію. Оболонка видаляється, коли йде монтаж конекторів 

або зрощування кабелів і це дозволяє поєднувати волокна з необхідною 

точністю. Але під час знімання оболонки необхідно правильно поводитися з 

інструментами та хімікатами, обережно обробляти волокна та проводити 

утилізацію осколків. Відразу після видалення зовнішньої оболонки, волокно 

стає незахищеним і легко кришиться. Тому в цей момент зростає ймовірність 

потрапляння частинок волокна під шкіру. Щоб запобігти цьому необхідно 

правильно обладнати своє робоче місце [2]. 
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Рис. 2. Будова оптоволоконного кабелю 

 

Багато виробників випускають відповідні килимки та столи для цієї 

роботи. Їх поверхня має покриття, яке є контрастним до кольору волокна з яким 

необхідно працювати. У виробничих та лабораторних приміщеннях 

використовують чорну робочу поверхню, яка не відбиває світло та є стійкою до 

впливу хімічних реагентів. Також її легко очищувати. Конструктивно шви та 

краї столу не повинні накопичувати рештки волокна [3]. 

Чорні килимки з матовою поверхнею рекомендовано використовувати у 

польових умов. Найкраще у телекомунікаційних приміщеннях користуватися 

маленьким легким столом. Для безпечної роботи він має невідбиваючу робочу 

поверхню та контейнер для обрізків волокна. 

Висновки. Зі зростанням потреби в більших швидкостях передачі даних 

з’явилися оптичні способи передачі інформації, а саме оптичні лінії зв’язку. 

Суттєвим їх недоліком є технологічність складність виготовлення та роботи з 

ними. Але на сучасному етапі розвитку даної галузі, можна безпечно 

працювати з оптоволокном, якщо дотримуватись правил роботи з ним та мати 

відповідну матеріально-технічну базу. Наразі кабель з оптоволокна за 

популярністю не поступається електричним кабелям передачі даних. 
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РИЗИКИ НА ВЕЛИКОМУ ВИРОБНИЦТВІ 

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

Щербінський А. О., студ. (гр. ІК-51, ФІОТ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Анотація. Коротко описані фактори ризику під час роботи працівника зі 

станками, важкими деталями, машинами та інструментами на великому 

підприємстві. Враховані ризики нещасних випадків, професійні захворювання і 

хвороби, викликані умовами праці, вік, стать, професійний рівень та інші 

особисті характеристики працівника, рівні трудового навантаження. 

Ключові слова: виробництво, ризики, оцінка ризиків, види ризиків на 

великому виробництві. 

Abstract. The risk factors are briefly described during the work of the worker 

with machine tools, heavy parts, machines and tools at a large enterprise. The 

accounted risks of accidents, occupational diseases and diseases caused by working 

conditions, age, sex, professional level and other personal characteristics of the 

worker, the level of labor load. 

Keywords: production, risks, assessment of the risks, types of risks for large-

scale production. 

 

Вступ. На сучасному великому виробництві є параметри, що впливають 

на умови праці та її безпеку: загазованість, запиленість, освітленість робочих 

місць, рівень акустичних коливань, вібрації, іонізуючої радіації, 

електромагнітного випромінювання, пожежо- та вибухонебезпечність, 

наявність небезпечного обладнання, засобів захисту працівників, ступінь 

важкості й напруженості праці, психологічний клімат та багато інших. На 

промислових підприємствах актуальними є питання охорони праці та пов’язані 

з ризиками на виробництві. При виконанні робіт можна виділити наступні 

чинники і види ризиків: 

– небезпека нещасного випадку або іншої втрати здоров’я; 

– виявлені нещасні випадки, 

– професійні захворювання і хвороби, викликані умовами праці; 

– вік, стать, професійний рівень та ін.; 

– рівні трудового навантаження; 

– можлива небезпека для репродуктивного здоров’я. 

Аналіз стану питання. Ризики, що можуть виникнути на великому 

виробництві наступні: постійний шум, температура повітря на робочому місці, 

гарячі предмети, лазерне випромінювання, небезпека спіткнутися, небезпеки 

від падіння предметів, перевезення вантажів та іншого руху, надзвичайні 

ситуації та неполадки, втома внаслідок постійного положення тіла працюючого 

сидячи або стоячи, підйоми тягарів і перенесення вантажів, одноманітна 

робота, що повторюється, несправність засобів захисту [1]. 

Мета роботи: дослідити фактори ризику під час роботи працівників на 

великому виробництві та підвищення захисту на всіх рівнях. 
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Методики, матеріали і результати досліджень. Постійний шум що 

виникає на робочому місці. Значення постійного шуму сягає приблизно 75 дБ, 

працівник піддається шуму протягом 8 годин [2]. 

Наслідки: невеликі (шум може знизити працездатність, викликати 

ускладнення передачі інформації або постійне занепокоєння). Імовірність 

ризику: висока (протягом усього робочого дня, немає захисних засобів). 

Температура повітря на робочому місці. Температура повітря сягає 21° C. 

Наслідки: невеликі (незручний стан, роздратування). Імовірність ризику: 

мала (протягом усього робочого дня, захисні засоби у вигляді комбінезона). 

Гарячі предмети можуть викликати на роботі ураження у вигляді опіків. 

Наслідки: середньої тяжкості (опіки шкіри). Імовірність ризику: мала 

(працівникові видається захисний комбінезон і спорядження для роботи з 

гарячими предметами). 

Лазерне випромінювання може викликати небезпеку нещасних випадків 

при попаданні випромінювання, наприклад, в очі або на шкіру. 

Випромінювання відноситься до класів 3B лазерних пристроїв, можуть 

відбиватися від гладких поверхонь і завдавати шкоди очам [2]. 

Наслідки: середньої тяжкості (короткочасне погіршення зору). 

Імовірність ризику: мала (працівникові видаються спеціальні захисні окуляри, в 

яких він повинен знаходитися весь час перебування усередині цеху). 

Небезпека спіткнутися. На шляхах руху і робочих ділянках можуть бути 

предмети, що викликають перешкоди. 

Наслідки: середньої тяжкості (перелом, вивих, відсутність на роботі до 30 

днів). Імовірність ризику: мала (підлоги, сходи і коридори потрібно утримувати 

в такому порядку, щоб небезпеки спіткнутися не було). 

Перевезення вантажів та інший рух. Внутрішній рух на робочій ділянці 

(навантажувачі, рухомі частини верстатів, засоби пересування) можуть 

викликати небезпеку нещасного випадку [3]. 

Наслідки: тяжкі (перелом, постійна непрацездатність, смерть, відсутність 

на роботі більше 30 днів). Імовірність ризику: мала (випадкові небезпечні 

ситуації виникають рідко). 

Небезпеки від падіння предметів. Предмети і речовини, які можуть 

відлетіти, впасти, впасти на працівників. Небезпеки отримання колючих або 

різаних ран є надзвичайно великими при ручних роботах. 

Наслідки: тяжкі (перелом, постійна непрацездатність, смерть, відсутність 

на роботі більше 30 днів). Імовірність ризику: мала (випадкові небезпечні 

ситуації виникають дуже рідко). 

Надзвичайні ситуації та неполадки. Надзвичайні ситуації та усунення 

неполадок створюють високу небезпеку нещасного випадку при виконанні 

ремонтних та інших робіт. 

Наслідки: тяжкі (перелом, постійна непрацездатність, смерть, відсутність 

на роботі більше 30 днів). Імовірність ризику: мала (випадкові небезпечні 

ситуації виникають дуже рідко). 
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Постійне положення сидячи або стоячи. Постійна сидяча робота викликає 

напругу і втому м’язів. Навантаження можна зменшити чергуванням роботи, 

перервами і руху в перервах. Викликані стоячою роботою навантаження на 

ноги і спину можна зменшити, підібрати правильну висоти робочої поверхні і 

гнучкою підставкою для ніг. 

Наслідки: легкі (неприємність, роздратування). Імовірність ризику: 

висока (істотна частина роботи, вплив весь день). 

Підйоми тягарів і перенесення вантажів. На робочому місці повинні бути 

необхідні засоби для того, щоб уникнути ручного підйому тяжкості і їх 

перенесення. Робочі ділянки потрібно організувати так, щоб підйоми і 

перенесення були по можливості безпечними. Особливо потрібно уникати 

небезпеки пошкодження спини. Наслідки: тяжкі (постійний серйозний вплив, 

довгі або повторювані відсутності на роботі). Імовірність ризику: висока 

(ситуації небезпеки і навантаження постійні). 

Одноманітна робота, що повторюється. Робота, що весь час повторюється 

або одноманітна праця викликають пересичення і спад мотивації у працівника. 

Наслідки: легкі (втома, випадкова відсутність). Імовірність ризику: мала 

(постійні перерви і різноманітність трудової діяльності). 

Несправність засобів захисту. Засоби індивідуального захисту необхідно 

використовувати у випадках небезпеки впливу, ризик якого не можна зменшити 

технічними заходами [4]. Наслідки: середні (сліди від опіків, довготривалі 

серйозні впливи, постійна легка шкода). Імовірність ризику: мала (засоби 

захисту повинні бути справними, відповідними призначенням, підібраними за 

розміром і придатними до роботи). 

 Висновки. Підвищення рівня захисту працівників від професійних 

ризиків в процесі їх трудової діяльності є одним з головних напрямків 

діяльності всіх фахівців охорони праці, а скорочення виробничих травм і 

професійних захворювань залишається найважливішим завданням усіх рівнів 

управління охороною праці. 
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ОСОБЛИВОСТІ БЕЗПЕКИ ПРИ ОБСЛУГОВУВАННІ ТА 

ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЛІНІЙНИХ ТЯГОВИХ ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ 

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

Красовський П. О., студ. (гр. ЕМ-81мн, ФЕА КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Анотація. Лінійні тягові електричні двигуни вимагають особливої уваги 

до правил безпеки експлуатації, оскільки часто розташовуються на відкритому 

повітрі. У тезах розглянуті основні небезпеки, що створює лінійний тяговий 

електродвигун та способи і засоби захисту від них. 

Ключові слова: електродвигун, лінійний, тяговий, пожежна безпека, 

захист людей, електроустановки, магнітні поля.  

Abstract. Linear traction electric motors require special attention to the safety 

rules of operation, as they are often located in the open air. The theses consider the 

main dangers that creates a linear traction motor and ways and means of protection 

against them. 

Keywords: electric motor, linear, traction, fire safety, people protection, 

electrical installations, magnetic fields. 

 

Вступ. Лінійні електричні тягові двигуни призначені для використання в 

системах транспорту на магнітному підвісі, як в приміщеннях, так і на 

відкритому повітрі. Комплекс захисних заходів повинен відповідати виду 

електрообладнання і забезпечити достатній рівень безпеки [1]. 

Оскільки тягові лінійні електричні двигуни (рис. 1) можуть бути 

розміщені в установках на відкритому повітрі, то вони прирівнюються до 

електроустановок, що експлуатуються в особливо небезпечних приміщеннях, 

так як в залежності від погоди можливі підвищена температура навколишнього 

середовища, струмопровідна «підлога» (відкритий ґрунт) і підвищена вологість, 

з цим пов’язані основні види небезпек. 

 

 
 

Рис. 1. Ескіз модуля тягового синхронного лінійного двигуна 
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Аналіз стану питання. Найбільш наближеною до сучасних зразків 

тягового синхронного лінійного двигуна була модель представлена в 1905 році 

винахідником Альфредем Зеденом (Alfred Zehden) [2]. Перші функціонуючі 

моделі з’явилися тільки в 1935-1940 роках. 

З тих пір багато чого змінилося в конструкції лінійних електродвигунів: 

увійшли до застосування нові матеріали (в тому числі постійні магніти з 

вмістом рідкоземельних металів), були спроектовані різні модифікації приводів 

для найрізноманітніших галузей застосування, а номенклатура номінальних 

потужностей розрослася в діапазоні від 0.5 (мВт) до 1200 (кВт). 

Сьогодні тягові синхронні лінійні двигуни мають наступні області 

використання: 

– конвеєри, елеватори, автоматичні стрічки; 

– верстатобудування; 

– пакувальні та роздавальні механізми на виробництві; 

– перспективні види рейкового транспорту; 

– важка будівельна техніка; 

– магнітогідродінамічні насоси; 

– ліфти та ін. 

У зв’язку з широким використанням тягових лінійних електричних 

двигунів в різних галузях актуальними є питання їх безпечної експлуатації. 

Мета роботи: систематизувати правила безпечної експлуатації тягових 

лінійних електричних двигунів та дослідити комплекс захисних заходів з метою 

забезпечення достатнього рівня безпеки. 

Методики, матеріали і результати досліджень. Оскільки системи 

магнітного підвісу можуть бути розміщені на опорах над землею, то джерелом 

небезпеки також являється опора та електрошафа. 

Для забезпечення електробезпеки обслуговуючого персоналу і сторонніх 

осіб необхідно вживати наступні заходи: 

– подвійна ізоляція; 

– дотримання необхідних відстаней до струмопровідних частин при 

відповідному класі напруги, або їх закриття; 

– блокування апаратів і огородження для попередження помилкових 

операцій і доступу до струмопровідних частин; 

– захисне вимкнення; 

– заземлення або занулення корпусів електрообладнання, елементів 

електроустановок, які можуть опинитися під напругою внаслідок пошкодження 

ізоляції; 

– вирівнювання потенціалів; 

– використання роздільних трансформаторів; 

– використання попереджувальної сигналізації, написів і плакатів. 

За умовами електробезпеки [3] електроустановки напругою до 1 кВ в 

аварійному режимі ефективним засобом захисту являється заземлення при 

якому електричне коло в яке випадково включилось тіло людини шунтується 
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опором заземлюючого пристрою. При цьому електричний струм розподіляється 

обернено пропорційно опору тіла людини і опору шунта. 

Через значні магнітні поля і пов'язаних з цим значні сили тяжіння 

феромагнітних тіл виникає небезпека для здоров'я: пряма (наприклад, для осіб з 

кардіостимулятором) або непряма (наприклад, через швидке переміщення 

двигуна і великі тягові зусилля). Забороняється допуск людей із 

кардіостимуляторами до виконання робіт з обслуговування і експлуатації 

лінійних тягових двигунів. 

Лінійний двигун, який не встиг охолонути, може заподіяти опіки. 

Температура поверхні лінійного двигуна може перевищувати 100°C [4]. 

Пожежна небезпека обумовлюється використанням горючих ізоляційних 

матеріалів. Горючою являється ізоляція кабелів, ізоляція обмоток, проводів, 

вимірювальної апаратури. 

Пожежі в електричних машинах зазвичай виникають при коротких 

замиканнях. Для попередження пожеж використовуються різноманітні засоби. 

Система пожежного захисту об’єктів передбачається на ряду з заходами 

попередження виникнення пожежі і розповсюдження її за межі джерела 

загорання за допомогою використання засобів пожежогасіння і пожежної 

сигналізації. 

Для гасіння пожежі використовуються первинні засоби гасіння, до яких 

відносяться водяні і повітрянопінні пожежі стволи, що приєднані за допомогою 

рукавів до системи пожежного водопроводу за допомогою пожежних кранів, 

що розташовуються в найбільш доступних місцях. В установках повинні бути 

ручні вогнегасники типу ВВК-1.4, ВВК-2, ВВК-3.5. 

Гасіння пожежі електроустановок під напругою здійснюється за 

виконання таких обов’язкових умов: 

– не допускається наближення пожежних до струмопровідних частин  

електроустановок на відстань менше 4 метрів; 

– маршрути руху пожежних на бойові позиції керівником гасіння 

пожежі (КГП) повинні погоджуватись з  черговим персоналом енергооб’єкту і 

конкретно вказувати кожному  пожежнику під час інструктажу; 

– пожежні і водії пожежних автомобілів, які забезпечують подачу 

вогнегасних речовин, повинні працювати в діелектричних рукавицях і взутті; 

– подавання вогнегасних речовин необхідно проводити після заземлення 

ручних пожежних стволів і пожежних автомобілів; 

– перестановку сил і засобів, зміну бойових позицій тощо КГП повинен 

виконувати після узгодження зі старшою посадовою особою з присутнього 

інженерно-технічного персоналу об’єкта. 

Під час гасіння пожежі електроустановок під напругою забороняється [5]: 

– використання усіх видів піни; 

– проводити будь-які відключення та інші операції з електричним 

обладнанням особовому складу пожежних підрозділів; 
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– використовувати воду зі зволожувачами при подаванні компактних 

струменів води, як для гасіння, так і для охолодження електрообладнання та 

будівельних конструкцій; 

– наближатися до машин і механізмів, які застосовуються для подачі 

води (вогнегасних речовин) на електроустановки під напругою, особам, 

безпосередньо не зайнятим на гасінні пожежі. 

Висновки. Сьогодні тягові лінійні електричні двигуни є однією з 

найбільш перспективних гілок розвитку приводів поступального руху. 

Застосування лінійних електродвигунів дозволяє спростити або повністю 

виключити механічну передачу, підвищити економічність та надійність роботи 

приводу й виробничого механізму в цілому. Вони успішно застосовуються в 

складі пристроїв загального і спеціального призначення. Одночасно зі 

створенням нових типів електрообладнання необхідно розробляти і правила 

безпечної їх експлуатації. Лише попередня оцінка ризиків та створення методик 

їх попередження дає змогу створити безпечні умови для використання 

електричних машин і апаратів, адже від цього залежить життя і здоров’я людей. 
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ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ СИСТЕМИ 

КОНТРОЛЮ ДОСТУПУ В РОЗУМНОМУ БУДИНКУ 

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

Кінащук О. С., студ. (гр. ІК-51, ФІОТ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Анотація. Розглянуто питання, пов’язані з організацією контрольно-

пропускного режиму на різних об’єктах, застосуванням систем контролю та 

управління доступом та питання евакуації робітників при надзвичайних 

ситуаціях, які можуть виникнути в робочому приміщенні обладнаному 

системою контролю доступу в межах програмного забезпечення розумний 

будинок. Запропоновані заходи для правильного реагування системи в 

надзвичайних ситуаціях. 

Ключові слова: система контролю доступу, дії при пожежі, розумний 

будинок, безпека персоналу, надзвичайні ситуації, пожежна безпека. 

Abstract. The issues related to the organization of control and access control at 

various facilities and the use of access control and management systems and the issue 

of evacuation of workers in emergency situations that may arise in the workplace 

equipped with access control system within the software smart home. Proposed 

measures for the proper response of the system in emergency situations. 

Keywords: access control system, violation actions, smart house, personnel 

safety, emergency situations, fire safety. 

 

Вступ. Робота працівників в офісах, що знаходяться під охороною та в 

приміщеннях з обмеженим правом допуску осіб на об’єкт потребує контролю 

всіх осіб, що проходять на об’єкт. Для автоматизації цього процесу в умовах 

системи розумного будинку використовують системи контролю та управління 

доступом, що дозволяють ідентифікувати користувача та прийняти рішення 

щодо надання доступу на об’єкт без втручання охоронного персоналу, лише за 

допомогою спеціального контролера [1]. 

Наявність такого пропускного пункту потребує передбачення плану дій 

щодо випадків, пов’язаних з надзвичайними ситуаціями. Пропускний пункт, що 

ідентифікує користувачів, як правило, має невелику пропускну здатність. А 

отже, потрібно передбачити всі необхідні дії для персоналу у випадку 

надзвичайної ситуації. 

Основними надзвичайними ситуаціями, які потребують евакуації 

персоналу є: 

– пожежна тривога; 

– задимлення приміщення; 

Аналіз стану питання. Описані вище ситуації можуть статись з різних 

причин. Передбачити кожну неможливо, а отже необхідно передбачати 

необхідні дії, у випадку коли така ситуація настала. Крім того, не можна 

виключати людський фактор, який також може призвести до пожежі чи 

задимлення приміщень, з наступною евакуацією працівників об’єкту. 
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Мета роботи: розробити комплекс заходів безпеки при евакуації осіб в 

системі розумного будинку з використанням системи контролю та управління 

доступом. 

Методики, матеріали і результати досліджень. Об’єкти, що 

знаходяться під охороною мають особливий пропускний режим для своїх 

працівників та відвідувачів. Це підвищує рівень безпеки та застерігає від 

проникнення сторонніх осіб, проте ускладнює евакуацію людей при виникненні 

надзвичайних ситуацій. 

Управління евакуацією повинно здійснюватися: 

– включенням евакуаційного освітлення та світлових покажчиків 

напрямку евакуації; 

– передачею по системі оповіщення про пожежу спеціально 

розроблених текстів, спрямованих на попередження паніки та інших явищ, які 

ускладнюють процес евакуації (скупчення людей в проходах та ін.); 

– трансляцією текстів, які містять інформацію про необхідний напрямок 

руху. 

Евакуаційні шляхи і виходи повинні втримуватися вільними, нічим не 

захаращуватися і у разі виникнення пожежі забезпечувати безпеку під час 

евакуації всіх людей, які перебувають у приміщеннях будівель та споруд. 

Кількість та розміри евакуаційних виходів з будівель і приміщень, умови 

освітленості, забезпечення відсутності задимленості повинні відповідати 

протипожежним вимогам будівельних норм. У приміщенні, яке має один 

евакуаційний вихід, дозволяється перебування не більше 50 осіб [2]. 

З одного боку необхідно передбачити відсутність перешкод та швидку 

евакуацію людей при надзвичайній ситуації, а з іншого – необхідно забезпечити 

роботу системи таким чином, щоб звичайний виклик пожежної тривоги 

зловмисником не надавав йому доступ до системи. 

У випадку використання в якості блокуючих пристроїв системи контролю 

та управління доступом електромагнітних замків, вирішення ситуації зводиться 

до звичайного знеструмлення системи. Враховуючи той факт, що пожежі часто 

супроводжуються знеструмленням або коротким замиканням, система 

автоматично буде відчинена для евакуації людей. 

При використанні турнікетів для створення пропускного пункту проблема 

евакуації також вирішується знеструмленням системи, що дозволяє припинити 

блокування проходу людям та надати можливість безпроблемного виходу [3]. 

Проте, для випадку якщо пожежа не призведе до знеструмлення 

приміщення або це не станеться відразу, необхідно передбачити спеціальні 

тривожні кнопки біля кожного елементу системи, що виконує контроль 

доступу. Цю кнопку необхідно розмістити всередині приміщення з обмеженим 

доступом та забезпечити сповіщення (звукове, сигнал тривоги, повідомлення 

охороні) про її використання для випадку, коли система була розблокована 

зловмисником, а не з ціллю евакуації персоналу при надзвичайній ситуації. Це 

рішення дозволить самостійно знеструмити систему, а для електромагнітних 
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замків знеструмити – означає розблокувати, та забезпечити безперешкодний 

прохід людей. 

Крім того, оптимальним буде інтегрувати систему контролю та 

управління доступом з системою пожежної безпеки. Це дозволить при 

виникненні будь яких ознак пожежі одразу увімкнути звукове сповіщення про 

тривогу, сповістити всіх працівників, розблокувати двері, викликати всі 

необхідні рятувальні служби та розпочати пожежогасіння методами самої 

системи пожежної безпеки. Якщо система контролю та управління доступом 

крім електромагнітних замків та турнікетів містить обмежуючі пристрої, для 

яких знеструмлення не вирішує проблему блокування проходу (наприклад, 

електромеханічний замок), необхідно забезпечити можливість відкриття таких 

пропускних пунктів у надзвичайних ситуаціях. 

Найбільш оптимальним варіантом для цього буде використання інтеграції 

системи контролю доступу з системою пожежної безпеки. При цьому, 

необхідно забезпечити резервне живлення для такої системи, що дозволить 

розблокувати двері навіть при знеструмленні приміщення. Крім того, доцільно 

буде передбачити наявність в приміщеннях, що можуть бути заблоковані у 

випадку знеструмлення, запасних ключів та засобів, за допомогою яких можна 

відкрити вихід з приміщення. 

Висновки. Для забезпечення безпечної евакуації людей повинні 

передбачатися заходи, спрямовані на: 

– створення умов для своєчасної та безперешкодної евакуації людей у 

разі виникнення пожежі; 

– захист людей на шляхах евакуації від дії небезпечних факторів 

пожежі. 

В статті було проаналізовано надзвичайні ситуації та можливі дії 

персоналу при їх виникненні. Крім того, було розглянуто необхідні дії для 

усунення небезпеки для життя людей у випадку пожежної тривоги, які доцільно 

виконати заздалегідь, при введенні системи контролю та управління доступом в 

експлуатацію. 
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СИСТЕМА ЗАПОБІГАННЯ ПОЖЕЖІ ПРИ РОБОТІ З 3Д ПРИНТЕРОМ 

 
Зінчук А. С., студ. (гр. МВ-51, ММІ КПІ ім. Ігоря Сікорського); 

Полукаров О. І., к.т.н., доц. (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Анотація. Розглянуті питання надзвичайних ситуацій під час 

експлуатації 3д принтерів та розроблена конструкція для усунення пожежної 

небезпеки.  

Ключові слова: 3д Принтер, тушіння пожежі, робота пристрою, безпека 

оператора. 

Abstract. The emergency situations while using 3d printer are described and 

the safety system is also designed for fire situations elimination . 

Keywords: 3d Printer, fire fighting, device work, operator’safety. 

 

Вступ. Адитивні технології (3Д Друк) – це одна з форм технологій 

адитивного виробництва, де тривимірний об'єкт створюється шляхом 

накладання послідовних шарів матеріалу за даними цифрової моделі. 

Застосування адитивних технологій набуло широкого використання при 

проектуванні, прототипуванні, створення форм для холодного лиття та навіть 

дрібносерійному виробництві. Особливістю також є низька вартість верстата, 

що зумовлює їх використання у домашніх умовах.  

Однією з проблем, яка випливає з такої доступності – це небезпека 

займання верстата через різні фактори, а саме: неправильні режими роботи 

(високі температури нагрівання сопла та столу), неправильно спаяні або 

встановлені контакти у електронній складовій верстата, використання 

легкозаймистих матеріалів в якості деталей принтера (рама, частини столу, 

місце кріплення плати керування). 

Мета роботи: аналіз спроектованої конструкції для тушіння пожеж з 

самого початку займання в одному з небезпечних місць в конструкції верстата; 

Методики, матеріали і результати досліджень. Принцип роботи даного 

пристрою:  

Аерозольний вогнегасник (1) встановлений поруч з місцем можливого 

займання на відстані плеча (2), на якому встановлений датчик диму (3), що 

контролює допустимий рівень задимлення у можливій зоні займання. На 

початку займання, плата керування (4) передає сигнал до серводвигуна (5), що 

провертає вал, та плечем (6), натискає на кнопку (7), яка здійснює викид 

пожежної піни у зону займання. 
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Рис.1. Схема та принцип роботи пристрою. 

 

 
 

Рис.2. Головні компоненти, які застосовуються в конструкції 

 

Перевагами даного пристрою є: 

• простота та компактність, що дозволяє його використати для більшості 

небезпечних місць принтера;  

• низька вартість: даний пристрій коштує приблизно 20 доларів. 

Недоліками є: 

• відсутність повороту сопла вогнегасного аерозолю, а отже струмінь 

може бути напрямлений лише в одну сторону; 

• відсутність залежного живлення (не можна під’єднати до блоку 

живлення більшості принтерів); 

• перекидання балону при малому вмісті суміші. 
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Код керування системою написаний на спрощеному С++: 

 

 
 

Рис.3. Працюючий прототип пристрою 

 

 Висновки. Було проаналізовано систему, яка дає змогу робітнику не 

знаходитись під час друку в приміщенні, і що може бути застосована для 
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більшості зон з підвищеною небезпекою. Проте, вона все одно не є автономною 

та безпечною, оскільки має ряд геометричних та конструкційних обмежень, які 

можна усунути в наступних версіях. 
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НАГАЛЬНІ ПИТАННЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ 

 
Зозуля Я. О., студент (гр. EП-г62, ФЕА КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Анотація. У статті проаналізовано нагальні питання щодо зменшення 

кількості нещасних випадків з травмуванням та обмеження причин виникнення 

професійних захворювань працівників. Визначено основні фактори, які 

призводять до нещасних випадків: стан виробничого середовища; технічні 

засоби та знаряддя праці; людський чинник. Запропоновано напрями 

покращення системи управління охороною праці.  

Ключові слова: охорона праці, європейська інтеграція, безпека 

виробництва. 

Abstract. The article analyzes the urgent issues of reducing the number of 

accidents with injuries and limiting the causes of occupational diseases. The main 

factors that lead to accidents are determined: the state of the production environment; 

technical tools and tools; human factor. The directions of improvement of the system 

of management of labor protection were offered. 

Keywords: labor protection, European integration, occupation safety. 

 

Вступ. Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу (ЄС) 

передбачає реформування вітчизняного законодавства з метою наближення 

його до європейської системи права, зокрема в галузі безпеки праці. 

Досягнення високих європейських соціальних стандартів неможливе без 

змінення ставлення людей до питань відповідальності за безпеку життя та 

здоров’я. Низький рівень уваги до вирішення питань безпеки, який приділяють 

вітчизняні роботодавці, призводить до великої кількості травм і захворювань 

які отримують працівники на Українських підприємствах. 

Аналіз стану питання. Нині стан охорони праці в Україні не можна 

вважати навіть достатнім. Це ми бачимо по високій чисельності травм та 

летальних випадків особливо в таких масштабних галузях як вуглевидобувна, 

агропромислова, транспортна та будівельна. У країнах ЄС відсоток летальних 

випадків на промислових виробництвах до п'яти разів менший ніж в Україні. 

Але потрібно звернути увагу на те, що за останні чотири роки рівень 

травматичних випадків поступово став меншим. Таким чином чисельність 

травмованих людей на виробництвах зменшилась від 111 627 до 26 102. 

 Мета статті – проаналізувати реальний рівень охорони праці у 

теперішній час та впровадження змін вітчизняних норм з ціллю їх наближення 

до європейського рівня.  

Методики, матеріали і результати досліджень. За показниками 

Держгірпромнагляду впродовж 2016 року на території України зареєстровано 6 

318 випадків травматизму на підприємствах, у тому числі 548 мали фатальний 

наслідок. Щодня на виробничих підприємствах отримують травми до 80 людей, 

у тому числі 10% отримують інвалідність та приблизно 2 % це летальні випадки 

[1]. Експерти International Labour Organization вказують, що на виробництвах 
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усього світу із 100 тисяч працівників щороку 6 загиблих, в той час на 

українських виробництвах це число складає 11 людей, тобто приблизно у двічі 

більше(і це враховуючи менш розвинені країни) [2]. Рівень травматичних 

випадків у Франції, у якої площа, кількість населення та рівень прогресу у 

промисловості наближений до України, рівень травматизму в десять разів 

нижче. На кожен 1 млн. тон під час видобутку вугілля в Україні гинуть п’ять 

працівників, а у США – у 20...30 разів нижче. Для основної частини країн Євро 

союзу у 2011 році рівень травматизму становив 1,39 випадків на 100 000 

працівників, а 2014 року цей показник знизився майже в півтора рази. 

Слід зазначити, що низькі рівні показників травматизму в країнах ЄС 

зумовлені не тільки високим рівнем технічного оснащення робочих місць 

засобами безпеки, але й високими стандартами організації охорони праці. 

За показниками американських дослідників, виростити, навчити та 

підготувати до самостійної праці одну людину складає вартість в середньому 

від 120 до 400 тисяч доларів. В Україні ця сума суттєво менша, але теж не мала, 

а саме 56...200 тисяч гривень (за наближеними підрахунками автора). Цієї суми 

не дораховується держава, у випадку втрати людиною працездатності в період 

найбільш активного й працездатного віку – 18...40 років, і держава додатково 

втрачає кошти які виділяються на лікування та підтримку здоров'я 

постраждалого. Окрім того, така особа не приносить ніякої користі суспільству, 

відносно працездатного періоду. 

В Україні, окрім травм на виробництві, реєструють високий показник 

захворювань які пов'язані із професією. За статистикою, на українських 

виробничих підприємствах щороку фіксують до 2,6 тис. захворювань 

пов'язаних із професією. Аналіз професійних захворювань виявив, що 

професійна патологія зафіксована у працівників більш ніж 185 професій, з яких 

2,5% становлять інженерно-технічні робітники. Ситуація з професійною 

захворюваністю, яку ми маємо, потребує впровадження групових заходів 

відносно утворення якісних умов праці, що можуть захистити робітників від 

незадовільних та небезпечних виробничих факторів. 

Серед незадовільних і згубних факторів виробництва можна виокремити 

групи, які спричинені: станом виробничого середовища; технічними засобами 

та знаряддями праці; людським чинником. Стан виробничого середовища 

визначається параметрами мікроклімату та рівнем забруднення повітряного 

середовища, які не відповідають допустимим рівням, особливо у холодний 

період року. На працівників впливає велика кількість шкідливих та 

неприйнятних виробничих чинників від промислового устаткування, 

електроустановок, а також від нових джерел, якими є персональні комп’ютери, 

копіювальні апарати, апарати мобільного зв’язку та ін. На думку експертів 

International Labour Organization, незадовільний стан з охорони праці в Україні 

[3] спричинено такими факторами: 

– недостатня кваліфікованість фахівців у сфері безпеки; 

– відсутність постійного моніторингу за станом безпеки на робочих 

місцях; 
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– недостатнє забезпечення працівників новітніми засобами 

індивідуального захисту; 

– зношення (понад 80 %) виробничого устаткування. 

Виявлено, що «людський фактор» грає вагому роль майже у 80 % 

травматичних та летальних випадків. В Україні природне і виховане чуття 

збереження життя мало розвинуте у людей, а у низці життєво важливих 

мотивацій «здоров’я» та «безпека» стоять на шостій позиції після «матеріальної 

вигоди» і «дружніх стосунків». Це у деякому сенсі пояснює той факт, що 

небезпечні інциденти частіше з'єднані із відношення до питань безпеки, ніж з 

кваліфікацією працівників або конструкцією технічного устаткування. 

Головним способом досягнення високих стандартів безпеки праці є формування 

культури безпеки життєдіяльності людей у процесі їх навчання та в умовах 

виробництва. Формування ідеї щодо необхідності приділення уваги питанням 

безпеки життєдіяльності людини в усіх сферах потрібно починати з 

дошкільного віку та супроводжувати її надалі на усіх освітніх рівнях. Мається 

на увазі створення концепції безперервної освіти з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності, яка сприяє збереженню здоров’я нації. 

Україна, відповідно до пунктів наведених в Угоді про асоціацію з ЄС 

виконує певні дії: завершено створення єдиної автоматизованої інформаційної 

системи з охорони праці, вектор дії якої спрямований на покращення способів 

керування охороною праці в країні; переробляється державне законодавство 

про охорону праці щодо використання в ньому Конвенцій і рекомендацій 

International Labour Organization та директив ЄС; налагоджують більш тісні 

зв'язки на рахунок нормотворчої співпраці з Німеччиною, Великобританією, та 

з іншими країнами. Але нині реєструють суттєві порушення норм з охорони 

праці на підприємствах недержавного сегменту. На підприємствах подібного 

типу, недотримання норм охорони праці відбувається на постійній основі. 

Наприклад, не реєстрація травматичних ситуацій, недотримання норм 

тривалості робочого дня, не виплата фінансових компенсацій за інциденти яку 

відбулись на виробництві. Основні цілі в роботі з охорони праці, націлені не на 

впровадження профілактичних робіт, а на виплату різного роду компенсацій та 

відшкодувань. Нині існує збільшення більш ніж у два рази в розрахунку на 

одного працівника виплат на відшкодування за виконання роботи в умовах які 

не відповідають нормам та виплат на поліпшення умов праці та запобігання 

виникненню надзвичайних ситуацій та травматичних випадків. 

Висновки і пропозиції. «Кожна людина забезпечена правом на життя...», 

зазначається в «Декларації прав людини». Але без створення необхідних норм 

на підприємствах неможливо повною мірою скористатися цим правом. Саме 

тому Організація Об'єднаних Націй визначила основним керунком своєї 

діяльності на найближчі п’ятдесят років перехід від безпеки держави до 

безпеки людини як індивідуума. 
 

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

Сікорського) 
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 Анотація. Розглянуто проблематику основних нормативно-правових 

актів в сфері регулювання якості та безпеки харчових продуктів в Україні. 

Проаналізовано гармонізацію законодавства з європейськими стандартами 

якості.  

 Ключові слова: безпека, якість, харчова промисловість, законодавство 

України, європейські стандарти якості.  

 Abstract. Discussed problems of the basic legal acts in the sphere of quality 

and safety regulation of food products in Ukraine. Analyzed the process of 

harmonization of legislation with European quality standards. 

 Keywords: safety, quality, food industry, legislation Ukraine, european quality 

standards. 

 

 Вступ. Найвищою соціальною цінністю в Україні на конституційному 

рівні є життя та здоров’я, а чинник що сприяє цьому це безпечність та якість 

харчових продуктів. Через конкурентні відносини серед виробників швидко 

виникають різноманіття харчової продукції для задоволення запитів споживача. 

На сьогоднішній день розвиток ринку харчової промисловості призводить до 

необхідності контролю виробництва харчових продуктів, що дозволить 

зменшити ризики виникнення негативних наслідків на здоров’я людини.  

 Cистеми управління безпечністю харчових продуктів застосовують 

практично в усьому світі як надійний захист споживачів від небезпек, які 

можуть супроводжувати харчову продукцію. Запровадження систем управління 

безпечністю харчових продуктів вимагає законодавство Європейського Союзу, 

США, Канади, Японії, Нової Зеландії та багатьох інших країн світу [1].   

 Аналіз стану питання. Проведені в останні перевірки 

Держспоживстандарту України харчової продукції, що реалізується на 

території України, засвідчили, що виникли гострі проблеми пов’язані із її 

якістю та безпечністю. Повноцінне харчування відіграє визначальну роль для 

збереження та підтримки здоров’я нації та життєвого рівня населення. В 

Україні якість і безпека продуктів харчування є питання, яке хвилює як 

спеціалістів, так і громадян. Статистичні дослідження показують, що в організм 

громадянина України з продуктами харчування надходить близько 70% 

різноманітних забруднень (хімічні, біологічні та фізичні забруднення), які 

несуть загрозу здоров’ю, повільно руйнуючи його, закладаючи причини 

майбутніх розладів і захворювань [2].  

 Система регулювання безпеки та якості повинна бути науково 

обґрунтовано, впорядковано та зменшувати потенційні ризики для здоров’я 

споживачів від хвороб, спричинених харчовими продуктами, ідентифікуючи та 
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запобігаючи проблеми по всьому харчовому ланцюгу: від виробництва 

(включаючи технології) до кінцевого споживача.  

 Мета роботи: аналіз нормативно-правових актів в сфері регулювання 

харчової промисловості з метою визначення проблем, що спричиняють 

порушення безпеки та якості харчових продуктів.  

 Методики, матеріали та результати дослідження. Україна невеликими 

крокам прямує до перетворення та гармонізації законодавства до Європейських 

норм. Цей чинник спричинив зміни до Закону України «Про основні принципи 

та вимоги до безпеки і якості харчових продуктів», що вступили в силу 20 

вересня 2015 року. В Європейському Союзі харчові продукти реалізуються 

вільно в всіх країнах-членів, а регуляторні вимоги не вимагають проходженню 

процедури реєстрації. Якість та безпека декларуються і контролюються 

виробником, що несе безпосередню відповідальність.  

 Серед значних змін з вересня 2015 року стала відміна Санітарно-

Епідеміологічної Експертизи і отримання відповідного висновку (Висновок 

СЕЕ). Для отримання документу необхідно було пройти лабораторну 

експертизу. До вересня 2015 року Висновок СЕЕ слугував підтвердженням 

якості та безпечності харчових продуктів, враховували критерії безпеки, яким 

відповідає продукт, визначало сферу застосування та реалізації. 

 Внаслідок змін з 1 січня 2018 року скасовується дія Декрету Кабінету 

Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію» та припиняє свою 

діяльність державна система сертифікації. Сертифікація харчової продукції 

мала велике значення як для кінцевих споживачів продукції так і для операторів 

ринку. Обов’язкова сертифікація продукції проводиться на відповідність 

вимогам чинним в Україні нормативних документів щодо безпеки життя, 

здоров’я людей та охорони довкілля. Даний сертифікат відповідності видається 

компетентним органом і засвідчує відповідний рівень якості продукції та 

безпечність при використанні споживачем [3]. 

 Натомість з 20 вересня 2016 року в Україні набули чинності норми в 

Законі України «Про основні принципи та вимоги до безпеки і якості харчових 

продуктів» (розділ VII), що забезпечують впровадження системи аналізу 

небезпечних факторів і контролю критичних точок для виробництва (HACCP), 

що здійснюють діяльність з харчовими продуктами. В даному пункті вказано на 

те, що всі оператори ринку харчових продуктів повинні забезпечити 

впровадження системи HACCP [4]. Встановлений термін на впровадження – 3 

роки з моменту чинності норми, тобто з 20 вересня 2019 року. Проте дане 

впровадження повинно пройти декілька етапів в залежності від виробництв:  

• до 20 вересня 2017 року впровадити систему НАССР повинні 

потужності, що здійснюють діяльність з харчовими продуктами, в складі яких є 

необроблені інгредієнти тваринного походження (необроблене молоко, м'ясо, 

риба, молюски, мед та похідні, інші продукти, що виготовлені з частин тварин); 

• до 20 вересня 2018 року впровадити систему НАССР повинні 

потужності, що здійснюють діяльність з харчовими продуктами, в складі яких 

відсутні необроблені інгредієнти тваринного походження (кондитерські 
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фабрики, виробництва по переробці та виробництву фруктової та овочевої 

продукції); 

• до 20 вересня 2019 року впровадити систему НАССР повинні малі 

потужності [4]. 

 HACCP (з анг. Hazard analysis and Critical Control Point) - аналіз ризиків, 

небезпечних факторів і контроль критичних точок виробництва, який 

передбачає систему контролю якості виробництва харчових продуктів за 

рівнями критеріїв ризику. 

 Головною метою концепції HACCP є не досягнення повної відсутності 

факторів ризику, а необхідне зменшення ризиків можливих проблем - захист 

виробничого процесу від біологічних, фізичних, хімічних та інших факторів 

ризиків забруднення [5]. 

 Концепція HACCP складається з 7 основних принципів: 

I. Проведення аналізу можливих небезпечних факторів ризику на 

виробництві. 

 Даний принцип ґрунтується на створенні технічної схеми процесу 

виробництва і аналізі кожного етапу виробничого процесу на наявність різних 

факторів ризику. Як правило, при аналізі можливих факторів ризику 

розглядають біологічні (макро- і мікробіологічні), фізичні, хімічні, а так само 

якісні фактори. 

II. Визначення критичних контрольних точок у виробничому процесі. 

Після аналізу всіляких ризиків необхідно встановити точки контролю у 

виробничому процесі для забезпечення безпеки виготовленого продукту. 

III. Встановлення критичних меж і комплексу запобігають заходів для 

кожної критичної точки. 

IV. Встановлення системи моніторингу для забезпечення контролю 

критичних точок. 

V. Розробити коригувальні дії, які варто почати, якщо в результаті 

моніторингу встановлено, що в конкретній критичній точці контролю відбувся 

вихід за критичні межі. 

VI. Розробити процедури перевірки, які дають можливість впевнитися в 

результативності системи НАССР. 

VII. Документувати процедури й реєструвати дані, необхідні для 

функціонування системи. 

 Впровадження системи на базі концепції НАССР дозволяє підприємству 

харчових продуктів:  

- забезпечити випуск безпечної продукції за рахунок системного 

контролю на всіх стадіях виробництва; 

- належним чином керувати всіма небезпечними чинниками, які 

загрожують безпечності харчових продуктів запобігати, усувати чи 

мінімізувати їх; 

- гарантувати, що харчові продукти є безпечними на момент їх 

споживання у їжу; 
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- забезпечити належні гігієнічні умови виробництва у відповідності з 

міжнародними нормами; 

- демонструвати відповідність застосовним законодавчим та 

нормативним вимогам, що до безпечності харчових продуктів [5]. 

 За інформацією Держспоживслужби та Міністерства аграрної політики та 

продовольства в Україні система НАССР лідерами за кількістю підприємств, 

які впровадили або розпочали роботу з розробки системи НАССР є 

Дніпропетровська, Волинська, Вінницька та Харківська області, де 

нараховується відповідно 60, 49, 48 і 45 таких підприємств. А в розрізі галузей  

найкращі показники у м’ясопереробній та молокопереробній. 

 Висновки. Враховуючи велике збільшення харчової продукції через 

конкурентні відносини операторів ринку України та недосконалої законодавчої 

бази України, можна очікувати вірогідність виникнення негативного впливу 

при реалізації харчових продуктів на кінцевого споживача. Після проведеного 

аналізу нормативно-законодавчої бази, можна зробити висновок, що найбільш 

сучасною та ефективною системою наразі є система на основі принципів 

НАССР. Система НАССР надає виробникові та іншим операторам ринку 

виконання умов безпеки та якості харчових продуктів та задовольняти 

міжнародні стандарти.  
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ЕКСТРАКТИ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ ЯК ІНГІБІТОРИ 

НАКИПОУТВОРЕННЯ ТА КОРОЗІЇ 

 
Калінчук О. О., студ. (гр. ХЕ-81мп, ХТФ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Анотація. Досліджено вплив рослинних екстрактів на процеси корозії та 

накипоутворення трубопроводів. 

Ключові слова:  рослинні екстракти, інгібітори, захист від корозії, накип. 

Abstract. The effect of plant extracts on the processes of scale formation and 

corrosion of pipelines. 

Keywords: plant extracts, inhibitors, corrosion protection, scale. 

 

Вступ. Утворення накипу є основною  проблемою в процесах 

теплообміну, при використанні природних вод. Формування шару накипу 

призводить до зниження гідравлічного тиску у трубах і підвищує опір 

теплопередачі, що призводить до додаткових витрат. Світові економічні втрати 

внаслідок накипоутворення оцінюються в мільярди доларів на рік. На 

сьогоднішній день пошук ефективних, екологічно безпечних та дешевих 

підходів для зменшення накипоутворення, які ще й забезпечували захист від 

коронування обладнання є актуальним завданням [1,3]. 

 Аналіз стану питань. У промисловості в якості інгібіторів 

накипоутворення та корозії в основному використовуються неорганічні 

реагенти, зокрема поліфосфати, що не є екологічно безпечним. Дані речовини 

шкодять навколишньому середовищу та здоров’ю населення, а саме 

проявляються у вигляді алергічних реакціях, як при зовнішньому так і 

внутрішньому застосуванні води із вмістом цих шкідливих компонентів, що 

транспортується по водоносіях міст. Новим підходом в боротьбі з 

накипоутворення та корозією є застосування речовин рослинного походження. 

Мета роботи: запропонувати найкращий екстракт із досліджуваних , а 

саме на основі відходів переробки цукрового буряка, редьки та ріпаку, який би 

пригнічував накипоутворення та забезпечував захист від корозії [2].  

Методики, матеріали та результати дослідження. В даній роботі було 

досліджено антискалантні властивості рослинних екстрактів на основі відходів 

переробки цукрового буряка, редьки та ріпаку. 

Дослідження накипоутворення проводили методом електрохімічного 

зсуву вуглекисневої рівноваги при катодній поляризації робочого електроду. 

Комірку об’ємом 1л заповнювали водопровідною водою, термостатували при 

25 ºС та додавали екстракти в кількості 1 або 10мл. Сталевий циліндричний 

робочий електрод обертався електродвигуном зі  швидкістю 500 об/хв та 

поляризувався при –1,1 В/х.с.е. Допоміжним електродом була  платинова сітка. 

Основним катодним процесом на робочому електроді було відновлення кисню, 

при цьому відбувається нейтралізація іонів гідрокарбонату з утворення СаСО3 

на поверхні сталі. Вплив екстрактівна формування карбонату кальцію вивчали 
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за зміною струму в часі поляризації. Зокрема визначали швидкість кристалізації 

осаду, його поруватість та масу [2].  

 

 
 

Рис.1. Поляризаційний апарат для вуглекислотного електроосадження в 

присутності природних екстрактів: 1-комірка; 2-робочий електрод(К); 3-анод 

(платина); 4-електрод поріняння (хлор-срібний); 5-капіляр Лугіна; 6-сольовий 

міст; 7-ізоляція;  8-джерело струму; 9-потенціостат; 10-перетворювач сигналу; 

11-комп’ютер; 12-електродвигун;  13-термопара. 

   

Таблиця 1  

Результати показників накипоутворення. 

  маса,мг мг/6см2 ts,с ts,хв Порист.% 

Н2О 3 0,5 2400 40 2,325581 

Re1ml 4,43 0,738333 3600 60 6,583072 

Re10ml 0,16 0,026667 1300 21,6 19,54023 

Sv1ml 3,8 0,633333 5200 86,6 1,77665 

Sv10ml 3,9 0,65 4600 76,6 2,909091 

Ra1ml 3,96 0,66 2000 33,3 1,840491 

Ra10ml 0 0 2600 43,3 22,25352 
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Рис.2. Крива залежності падіння струму в часі з додаванням екстракту 

редьки. 

 

 
Рис.3. Крива залежності падіння струму в часі з додаванням екстракту 

буряка. 
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Рис.4. Крива залежності падіння струму в часі з додаванням екстракту 

рапсу. 

 

Всі випробувані екстракти в концентрації 1 мл/л не впливають на 

кристалізацію карбонату кальцію. При збільшенні концентрації до 10 мл/л 

спостерігається збільшення поруватості осаду та зменшення маси осаду 

практично до нуля в присутності екстрактів редьки та ріпаку. В той же час 

екстракт цукрового буряку в концентрації 10 мл/л впливу на кристалізацію 

карбонату не виявив. Отримані значення поруватості та маси осаду співпадають 

з результатами для водопровідної води без додавання екстракту. 

Висновки. Аналіз результатів дослідження показав, що екстракти на 

основі відходів переробки редьки та ріпаку в концентрації 10мл/л пригнічують 

процес накипоутворення, та зменшують корозію трубопроводів систем 

водопостачання за рахунок утворення лише тонкого шару накипу, який не 

перешкоджає теплообміну. А головне метод використання екстрактів 

рослинного походження є екологічно безпечним для населення. 

 
Науковий керівник: Полукаров Ю. О., канд. техн. наук, доц. (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ НА ЯКІСТЬ 

ЖИТТЯ І РОЗУМОВУ ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ СТУДЕНТІВ  

 
Карпюк І. Ю., доцент, к. пед. наук (каф. СВ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Анотація. В роботі досліджується залежність рівня здоров’я, розумової 

спроможності і працездатності студентів від рівня їх рухової активності.  

Ключові слова: здоров’я, розумова працездатність, студенти, рухова 

активність. 

Abstract. The article discover dependency between health level, mental 

ability, working capacity and motion activity. 

Keywords: Health, mental ability, students, motion activity. 

 

Вступ. Суспільство вступило в період поступального розвитку, в процесі 

якого соціально-економічні і політичні перетворення спрямовані на 

ствердження гуманістичних цінностей. Важливе місце у цьому процесі 

займають проблеми пов’язані з якістю життя власне людини, її здоров’я, 

здорового способу життя, формування рухової (фізичної) активності. Останнім 

часом зростає соціальна значимість рухової активності в суспільстві, 

посилюється її роль у формуванні здорового способу життя. 

Аналіз стану питання. За даними науковців існує п’ять основних 

факторів які визначають здоров’я людини: рухова активність, фізична 

підготовленість, медицина, спосіб життя і генетична схильність. Ступінь їх 

впливу суттєво різний. Для поліпшення умов життя, якості харчування, 

медичного обслуговування необхідні значні матеріальні затрати. Є інший, 

більш раціональний шлях вирішення проблеми. Він полягає в пошуку і 

приведенні в дію механізмів актуалізації рухової активності людини, 

спрямованої на оздоровлення організму засобами фізичної культури. За 

твердженнями науковців 1 рухова активність – один із основних компонентів 

здорового способу життя людини, в основі якого розумне, відповідно статі, 

віку, стану здоров’я систематичне використання засобів фізичної культури і 

спорту. Термін “рухова активність” об’єднує різні рухові дії які виконуються у 

повсякденному житті, в організованих і самостійних заняттях фізичними 

вправами і спортом. Рухова активність – один із ключових показників 

фізичного розвитку людини і вона створює сприятливі умови для прояву 

фізичних якостей і сприяє швидкому оволодінню основними руховими і 

прикладними навичками. В цьому сенсі рухова активність студентської молоді 

стає більш актуальною. 

Мета роботи: Теоретичний аналіз впливу рухової активності на рівень 

здоров’я, фізичну і розумову працездатність студентів в навчальному процесі.  

Методики, матеріали і результати досліджень. Освітня діяльність 

студентів відбувається в умовах недостатньої активності і великої навчальної 

завантаженості. Останнім часом активізувалась увага до здорового способу 

життя студентів, що пов’язано зі стурбованістю суспільства погіршанням 
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здоров’я, зростанням захворюваності студентів у процесі професійної 

підготовки і зниження працездатності у подальшій трудовій діяльності 2. 

Рухова активність сучасної людини зменшується у всіх вікових 

діапазонах. Аналіз статистичного матеріалу свідчить, що у віці 21 рік тільки 40 

% чоловіків і 30 % жінок мають необхідний рівень рухової активності, який 

забезпечує достатній рівень розумової і фізичної працездатності 3. 

Студентство – особлива соціальна група, для якої характерне зниження 

рухової активності внаслідок збільшення витрат часу на навчальну діяльність, 

що у свою чергу призводить до зниження рівня здоров’я, при цьому негативний 

вплив гіподинамії значно посилюється різними шкідливими звичками (паління, 

вживання тонізуючих і алкогольних напоїв) які призводять до раннього 

спрацювання молодого організму. 

Аналізуючи щоденну діяльність студентів, науковці відмічають 

невпорядкованість її організації і хаотичність змісту. Про це свідчить не 

своєчасне харчування, систематичне недосипання, недостатнє перебування на 

свіжому повітрі, недостатня рухова активність, нехтування загартовуючими 

процедурами, порушення добового режиму через виконання завдань у нічний 

час. Негативні наслідки такої організації життєдіяльності постійно накопичу-

ються, а оскільки такі процеси тривають протягом 4–6 років навчання, то вони 

призводять до зростання числа захворюваності студентів і на час завершення 

навчання здорових молодих людей практично не залишається 4. 

Експериментальними дослідженнями доведено, що навчальне наванта-

ження студентів, особливо першокурсників має певну специфіку. Робоче 

навантаження 12–14 год. на добу, а в екзаменаційний період 16–18 год. При 

цьому висока інтенсивність освітнього процесу супроводжується стресовими 

ситуаціями, які зазвичай більші у студентів які проживають у гуртожитку 5. 

Обмеження рухової активності (гіподинамія) протирічить біологічним 

законам розвитку людини й негативно впливає на діяльність серцево-судинної 

системи, знижує пристосувальні механізми апарату кровообігу до фізичних 

навантажень, збільшує енерговитрати. При цьому спостерігається атрофія 

м’язів, зменшується міцність кісток, погіршується діяльність основних 

функціональних систем організму. Гіпокінезія (зниження загального обсягу 

рухової активності, низька рухливість, примусове зменшення обсягу довільних 

рухів) веде до зниження мікронасосної функції м’язів, зменшення роботи всіх 

ланок кровообігу, виникненню цілого комплексу порушень обміну речовин, 

системі дихання, прискорення процесів старіння. Результатом її впливу є 

зменшення обсягу м’язової маси, зниження тонусу м’язів, зменшення маси і 

щільності кісткової тканини, зниження еластичності сухожиль і зв’язкових 

склепінь, погіршання координації. Різке зменшення кількості сигналів, які 

поступають від м’язів в центральну нервову систему, негативно впливає на її 

діяльність і знижує розумову працездатність. Зміни які відбуваються в 

ендокринній системі сприяють швидкій стомлюваності, прояву емоційної 

нестабільності 6. 
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На думку Аршавського І.А. мікрофукціональні зміни які відбуваються 

при систематичному низькому рівні рухової активності помітні не відразу, але 

кумулятивний вплив гіподинамії і гіпокінезії призводить до негативних змін в 

організмі які проявляються: в зниженні функціональної активності органів і 

систем; порушенні процесів нервової і гуморальної регуляції; у прояві 

трофічних і дегенеративних змін опорно-рухового апарату; його нервово-

м’язовому і кістковому компонентах; у порушенні процесів обміну; у 

збільшенні обсягу жирової тканини 7. 

Для 60–80% студентів характерний гіподинамічний режим діяльності, їх 

рухова активність у сучасному освітньому процесі становить 40–60% біологіч-

ної потреби у рухах, при мінімальній нормі 12–15 годин на тиждень 8. 

Будь-яка, в тому числі освітня діяльність людини пов’язана з емоційними 

проявами. Кожний індивідуум має власний емоційно-енергетичний стереотип 

який обумовлений вродженими якостями характеру, станом внутрішніх органів 

які викликають той, чи інший емоційний стан засобами впливу, які можуть 

виробити у людини певні реакції. Будь-яка емоція супроводжується виділенням 

певних гормонів які впливають на позитивні або негативні процеси в організмі. 

Інтенсивні, часті і тривалі емоції, а також і нестача емоційних переживань 

знижують резистивність організму, пригнічують компенсаторні і знижують 

резервні механізми організму чим сприяють розвитку порушень внутрішніх 

процесів 9. 

Стрес-реакція за відсутності або зниженні поведінкового компонента 

викликає тяжкі порушення на рівні клітин і тканин: стрес пов'язаний із 

затримкою зовнішніх реакцій (страх, тривога, депресія), виникає при посиленні 

секреції адреналіну; стрес з яскравим проявом (агресія, лють, гнів) пов’язаній з 

виділенням норадреналіну 3. 

Переохолодження і перегрівання, хвороби та інші подразники призводять 

до розвитку комплексної неспецифічної реакції (стрес-синдрому) з вираженим 

посиленням діяльності ендокринних залоз і переваги процесів розпаду в обміні 

речовин. При цьому розрізняють такі реакції: якщо подразник занадто тривалий 

або сильний, настає заключна фаза стрес-синдрому – виснаження; якщо 

подразник не перевищує пристосувальних резервів організму, відбувається 

мобілізація і перерозподіл енергетичних і структурних резервів організму, 

активізуються процеси специфічної адаптації. 

Розумова працездатність невіддільна від загального стану здоров’я і 

рухової активності. У віці 17–20 років, коли завершується формування 

організму і його вегетативних функцій, найбільш результативні впливи 

фізичних вправ. У віці 20–29 років найвищого рівня досягає витривалість – 

одна із важливіших для діяльності людини фізична якість.  

У студентському віці відбувається активний розвиток і відносна 

стабілізація психофізіологічних функцій, завершується основний цикл 

соматичного формування людини, відбувається становлення інтелекту, його 

цілісності і структури. Навчання яке супроводжується постійною руховою 

роботою, визначає загальний тонус інтелекту 9. У цей період фізична 
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культура стає важливим засобом формування організму і біологічним 

підґрунтям для ефективного процесу пізнавальної діяльності; тренована 

мускулатура допомагає нервовій системі долати розумові навантаження 10. 

Відомо, якщо у людини сформовано інтерес до рухової діяльності, то 

вона стає засобом отримання психосоматичного комфорту, або за П.Ф. Лес-

гафтом “піднесеним відчуттям насолоди”. Позитивний вплив занять фізичними 

вправами на розвиток особистості виникає в разі, якщо потреба в руховій 

активності обумовлена внутрішніми спонуканнями, які спираються на 

позитивні емоції і інтерес. При цьому необхідною умовою підвищення 

розумової і фізичної працездатності людини, шляхом використання фізичних 

вправ є визначення рівня рухової активності. Наднормовий рівень фізичних 

навантажень веде до перевтоми, зниженню працездатності і дезадаптації 

організму. І.М. Сеченов вперше показав переваги зміни роботи одних м’язів 

іншими для відновлення працездатності перед їх повною бездіяльністю. Цей 

принцип покладено в основу організації відпочинку під час і після розумової 

діяльності. Крім того, в процесі регулярного виконання фізичних вправ у корі 

великих півкуль виникає “домінанта руху”, яка позитивно впливає на стан 

дихальної, серцево-судинної систем, активуючи сенсомоторну зону кори 

головного мозку, підвищує тонус всього організму. Ця домінанта сприяє також 

відновним процесам під час активного відпочинку 11.  

Проведений нами аналіз результатів соціологічного дослідження показав, 

що для більшості студентів (82% опитаних) здоров’я є базовою цінністю. Однак 

цілеспрямовано займатися його збереженням і примноженням не вистачає часу 

і знань. Матеріальний рівень життя більшості студентів не дозволяє їм повною 

мірою користуватися платними послугами оздоровчих центрів, басейнів, 

тренажерних залів. Однак, дослідження доводять упередженість студентів щодо 

позитивного впливу спортивної активності на якість здоров’я, формування та 

відновлення розумової працездатності 8. 

За час навчання у вищому навчальному закладі майбутній спеціаліст 

повинен навчитися підтримувати і зміцнювати здоровий психосоматичний 

тонус власної життєдіяльності формами і методами рухової активності. 

Особливість вузівського фізичного виховання визначається тим, що 

студентський період – це остання можливість отримання знань, умінь і навичок 

з фізичної культури у рамках системи освіти.  

Висновки. Необхідно вжити дієві заходи для прищеплення студентам 

зацікавленості до різних видів рухової активності, бажання займатися фізичною 

культурою, формуванням у них настанов на здоровий спосіб життя. 

1. Проблема поповнення дефіциту рухової активності, розроблення 

наукового обґрунтування засобів і методів профілактики гіподинамії і 

гіпокінезії з допомогою фізичних вправ, є важливим сучасним науковим 

напрямком. 
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ВАКЦИНАЦІЯ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

НАСЕЛЕННЯ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

Качинська Н. Ф., асист. (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського);  

Максимчук А. І., ст. (гр. УС-51, ФММ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Анотація. Розглянуто проблему вакцинації цивільного населення та 

запропоновано заходи щодо поліпшення ситуації з вакцинацією в Україні з 

метою забезпечення загальної безпеки в країні.  

Ключові слова: вакцинація, щеплення, імунітет, цивільний захист 

населення, національна безпека. 

Abstract. Discussed the issue of vaccination of the civilian population and 

proposed measures to improve the situation with vaccination in Ukraine for ensuring 

general security in the country. 

Keywords: vaccination, immunity, civil protection of the population, national 

security. 

 

Вступ. Одним з найефективніших медико-санітарних заходів щодо 

захисту людей від таких хвороб, як кір, кашлюк, пневмонія, краснуха, правець, 

гепатити, дифтерія, поліомієліт, грип тощо є імунізація населення, яка дозволяє 

щорічно запобігати від 2 до 3 мільйонів випадків смертей. В Україні, як і у всіх 

розвинутих державах світу, імунізація є невід'ємним правом людини на здорове 

й повноцінне життя. Незважаючи на те, що сучасні вакцини лишаються 

головною зброєю у  боротьбі з багатьма смертельно небезпечними хворобами,  

спостерігається тенденція до скорочення кількості людей, які бажають зробити 

вакцинацію. Тому не дивує той факт, що Всесвітня організація охорони 

здоров’я (далі - ВООЗ) внесла у щорічний список глобальних загроз 

людству такий аспект, як відмову від вакцинації [1]. 

Аналіз стану питання. У теперішній час якісні вакцини є у вільному 

доступі.  Тому найгірше, що може зробити людина, це відмовитись від 

неї. Відомо, що при щеплені від вакцинокерованої хвороби 95% 

населення, віруси не поширюються, що, відповідно, є надійним захистом 

людей від загибелі через епідемії  [1].  

Мета роботи: розглянути проблему вакцинації населення в Україні та 

запропонувати заходи щодо поліпшення ситуації, що сталася через масові 

відмови від вакцинації,  які поставили під загрозу цивільну безпеку населення 

країни.  

Результати досліджень. За даними ВООЗ, Україна знаходиться серед 

числа країн з найгіршими показниками за рівнем вакцинації проти вакцино 

керованих хвороб, серед яких Центральноафриканська Республіка, 

Екваторіальна Гвінея, Нігерія, Сомалі, Чад, Південний Судан, Сирія. Як 

приклад, можна навести, що минулого року, в Україні повний курс вакцинації 

пройшли менше 50% немовлят [2]. 

 

https://www.who.int/emergencies/ten-threats-to-global-health-in-2019
https://www.who.int/emergencies/ten-threats-to-global-health-in-2019
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Українські лікарі вже давно виказують тривогу щодо наявного 

незадовільного епідеміологічного стану в країні. Нехтування цими 

попередженнями є прямою загрозою національній безпеці держави.  

Сьогодні в Україні існують дві думки стосовно вакцинації. Певний 

прошарок населення вважає, що робити чи не робити вакцинацію є особистим 

правом кожного, інші ж впевнені, що вакцинація є обов’язковою, адже це 

забезпечує безпеку цивільного населення та національну безпеку держави в 

цілому. Прихильники думки про щеплення, як про особисте право кожного, 

аргументують свою позицію, посилаючись на частини 3 та 4 статті 284 

Цивільного кодексу України, а також на статтю 43 Закону України «Основи 

законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-XII. З цих 

статей випливає, що надавати медичну допомогу фізичній особі, яка досягла 

чотирнадцяти років, можна лише за її згодою, тобто повнолітня дієздатна 

фізична особа, що усвідомлює значення своїх дій і може керувати ними, має 

повне право відмовитися від лікування [3]. Звідси випливає висновок,  що 

щеплення - це лише право людини, а не обов’язок. 

Але охорона здоров’я та життя громадян – це питання забезпечення  

національної безпеки держави. Саме тому, у певних випадках, інтереси держави 

матимуть пріоритет порівняно з правом громадянина на самовизначення. Так, 

держава може зобов’язати певний контингент людей пройти медичні 

процедури, аби усунути загрозу заподіяння шкоди здоров’ю всього населення. 

Таким чином, право кожної окремої особи на відмову від лікування або 

профілактики закінчується там, де починаються інтереси держави у 

забезпеченні національної безпеки цивільного населення і держава вправі 

нав’язати громадянину свою волю для попередження заподіяння шкоди іншим 

мешканцям країни [4]. 

З вищевказаного витікає, що в даному питанні зійшлися інтереси окремої 

людини, зокрема її право на відмову від щеплення, з інтересами суспільства, що 

підкріплені правом держави на примус.  

Отже виконання статті 12 Закону України «Про захист населення від 

інфекційних хвороб», згідно з якою профілактичні щеплення проти дифтерії, 

кашлю, кору, поліомієліту, правця, туберкульозу є обов’язковими в Україні 

і включені до календаря щеплень, з точки зору цивільної безпеки громадян 

країни цілком обґрунтоване. Загалом обов’язкова вакцинація в Україні 

здійснюється проти десяти хвороб [5].  В свою чергу, закон допускає відмову 

від профілактичного щеплення лише за медичними показниками. 

Оскільки згідно Закону нікого примусово щеплювати не можна, держава 

впровадила санкції, що обмежують осіб, які відмовились від щеплень без 

поважних причин, в реалізації деяких прав [3]. Наприклад, в багатьох країнах 

світу, зокрема і в Україні, не зможуть відвідувати дошкільні навчальні заклади 

та школи не вакциновані належним чином діти. Слід зазначити, що деякі 

країни, навіть, стимулюють вакцинації. Зокрема, в Австралії сім’я може 

отримати соціальні виплати за умови отримання дитиною всіх планових 

вакцинацій [6]. 

http://m.edirshkoly.mcfr.ua/npd-doc.aspx?npmid=94&npid=44936
http://m.edirshkoly.mcfr.ua/npd-doc.aspx?npmid=94&npid=44936
http://m.edirshkoly.mcfr.ua/npd-doc.aspx?npmid=94&npid=43586
http://m.edirshkoly.mcfr.ua/npd-doc.aspx?npmid=94&npid=43586
http://m.edirshkoly.mcfr.ua/npd-doc.aspx?npmid=94&npid=15716
http://m.edirshkoly.mcfr.ua/npd-doc.aspx?npmid=94&npid=15716
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На сьогоднішній день, причиною критичної ситуації з вакцинацією в 

Україні стало те, що протягом останніх п'яти років система щеплень зазнала 

великих порушень. Сталось це через висококорупційні та сильно затягнуті у 

часі тендерні процедури закупівлі ліків, внаслідок чого поліклініки не 

отримували вчасно необхідну кількість вакцин. Дефіцит та низька якість 

вакцин спричинили  в Україні потужну антивакцинальну кампанію та призвели 

до зниження довіри населення до імунізації в цілому.  

Серед причин, які люди найчастіше називають при відмові від вакцинації, 

можна виділити такі [7]: 

- вакцини можуть порушити стан здоров’я, зокрема вони можуть 

викликати аутизм, нервові розлади та інші хвороби; 

- дитяча імунна система не здатна впоратись із такою кількістю вакцин; 

- хвороби вже почали зникати самі по собі; 

- серед людей, що захворіли, більшість були вакциновані; 

- зацікавленість фармацевтичних гігантів у продажах вакцин, а не у їх 

якості; 

- вакцини містять небезпечні токсини. 

Як бачимо, існує багато причин, однак здебільшого ці причини є лише 

міфами. Хоча щеплення не дає 100% гарантії захисту від захворювання, проте 

доведено зменшення ризику зараження й більш легку форму перебігу 

захворювання.  

Тому варто на рівні держави за допомогою засобів масової інформації 

пояснювати та доводити, що вакцинація потрібна для того, щоб у популяції був 

певний рівень напруги імунітету, що лише за даної умови, інфекція буде 

керована. Також необхідно розуміти, що вакцинація потрібна не лише для 

захисту здорових людей, вона захищає також і тих, кому не можна робити 

щеплення через стан здоров'я, наприклад, у зв'язку з імунодефіцитом тощо.  

Щеплення не роблять лише тоді, коли є високий ризик серйозної реакції, 

та при станах, коли імунна відповідь на введену вакцину може не сформуватися 

[8]. 

Для того, аби охопити імунізацією до 90% українців, потрібно мати 

безперебійне постачання якісних вакцин в усі регіони з одночасним 

інформуванням про країни походження, умови зберігання, терміни придатності, 

очікувані результати після щеплення та інші характеристики, а сама процедура 

обов’язково має виконуватись  на сучасному рівні спеціально підготовленим 

медперсоналом.  

Висновки. В ході дослідження було виявлено, що вакцинація – це 

питання національної безпеки держави, і для забезпечення безпеки цивільного 

населення країни, тема імунізації повинна підніматись на усіх рівнях. Виявлено, 

що Україна знаходиться в числі країн, з найгіршими показниками рівня 

вакцинації, що спричинено відсутністю у населення довіри до наявних вакцин 

та їх якості, а також неефективністю систем охорони здоров'я в державі. Було 

також виявлено, що щеплення хоч і не є обов’язковими (окрім щеплень проти 

ряду хвороб), однак здебільшого носять примусовий характер задля 

https://www.dw.com/uk/%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D1%87%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85%D1%83-%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9/a-18701670


157 
 

забезпечення безпеки суспільства в цілому.  Для покращення загальної ситуації 

з вакцинацією в країні та для відновлення довіри населення до вакцин, 

необхідно забезпечити безперебійне постачання вакцин високої якості, 

забезпечити населення професійною та сучасною інформацію про щеплення, а 

також внести до законодавства поправки, які б зобов’язали населення робити 

вакцинацію в обов’язковому порядку. Усе це дасть змогу знизити епідемії 

хвороб в країні та забезпечить національну безпеку держави та безпеку 

цивільного населення країни.  
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РОЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ В ФОРМИРОВАНИИ БЛОГОПРИЯТНОГО 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА В КОЛЛЕКТИВЕ 

 
Качинська Н. Ф., асист. (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського);  

Бабич Е. М., студент (гр. УК-51, ФММ КПИ им. Игоря Сикорского) 

 

Аннотация. Сформировано понимание благоприятного психологического 

климата в коллективе и роли лидера в нем, рассмотрены и проанализированы 

модели управления персоналом, предложены меры по борьбе со стрессом и 

кризисными ситуациями. 

 Ключевые слова: руководитель, благоприятный психологический 

климат, коллектив, мотивация, синергия. 

Анотація. Сформовано розуміння сприятливого психологічного клімату в 

колективі та роль лідера в ньому, розглянуто та проаналізовано моделі 

управління персоналом, запропоновано ряд заходів щодо боротьби зі стресом і 

кризовими ситуаціями. 

Ключові слова: керівник, сприятливий психологічний клімат, колектив, 

мотивація, синергія. 

Abstract.  An understanding of the favorable psychological climate in the team 

and the role of the leader in it was formed, models of personnel management were 

considered and analyzed, some actions were proposed to combat stress and crisis 

situations. 

Keywords: leader, favorable psychological climate, team, motivation, synergy. 

  

Вступление. Благоприятный климат в коллективе является одним из 

главных целей современного предприятия. Это один из способов улучшить 

эффективность производства и повысить конкурентоспособность предприятия 

в целом. Но, к сожалению, сейчас далеко не все руководители формируют и 

поддерживают такой подход к работе из-за непонимания важности этого 

фактора. В связи с этим, одним из главных заданий является формирование 

четкого представления о благоприятном психологическом климате в 

коллективе, и методиках его внедрения в компанию. 

Формирование целей статьи. Целью статьи является формирование 

четкого представления о благоприятном психологическом климате в 

коллективе и роли руководителя в нем. 

Изложение основного материала. «Суть любого бизнеса – персонал, 

продукт, прибыль. Если у вас проблемы с первым пунктом, о двух других 

можете забыть». Авторство этого утверждения принадлежит Ли Якокки - 

одному из выдающихся менеджеров ХХ века и с ним трудно не согласиться. 

Многочисленные исследования доказывают, что эффективность производства 

напрямую зависит от взаимодействия персонала. 

По теории праотца соционики К.Г.Юнга существует 16 типов личности [1], 

а по типологии А.Ю.Афанасьева из 4 элементов можно составить 24 психотипа 

личности [2], и результат совместной деятельности зависит от отношений, 
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которые складываются между ними. Как показывают исследования, достичь 

стабильно высоких результатов могут только коллективы с благоприятным 

психологическим климатом. Они легче преодолевают напряженные ситуации, 

предупреждают или благоприятно разрешают конфликты, препятствуют 

профессиональному «выгоранию», предотвращают стрессы, от которых, по 

данным Американского Института стресса, страдает около 65% сотрудников. 

Каким образом выстроить отношения в коллективе, чтобы он отличался не 

только высокой взаимной требовательностью и доверием, но и 

доброжелательностью, взаимопомощью, возможностью свободно высказывать 

собственное мнение? Универсального метода нет. Бесспорно, в успешном 

решении этой задачи решающее влияние оказывают личностные черты 

руководителя, его стиль управления, авторитет. Причем, должностной 

авторитет оказывает не более 65% влияния, решающую роль играет авторитет 

психологический и морально-этические качества руководителя. По результатам 

опроса, в приоритете оказались такие черты как умение находить 

нестандартные подходы, масштабное мышление, готовность к риску, высокая 

коммуникабельность, спокойствие и выдержка в критических ситуациях. 

Крайне ценна и такая черта, как гибкость. («ОК, и так может быть!»). 

Международное агенство по подбору персонала Kelly Services проводило 

исследование рынка труда, в том числе рассматривался вопрос о роли 

руководителя. Как оказалось, для наших соотечественников она является не 

столь значимой как в других странах. В Европе и Северной Америке роль 

руководителя в два раза важнее, Азиатско- тихоокеанском регионе - в три раза. 

Как уже отмечалось, любой коллектив состоит из разных психотипов 

личности и очень важно не учитывать индивидуальность сотрудников. 

Общение должно строиться на глубоком понимании и восприятии этих 

особенностей. 

В этом руководителю поможет использование социометрической методики 

для оценки межличностных отношений, модели спиральной динамики, с 

помощью которой можно определить, на каком уровне находится сотрудник; 

тимбилдинга, который способствует психологической разгрузке, обучает 

методам эффективного взаимодействия, а также мотивации, которая 

стимулирует сотрудников к качественной работе. 

Что касается стиля руководства. Консультант и бизнес–коуч Р. Кардинал 

проводила эксперименты по выяснению значимости того или иного стиля 

управления, которые показали, что ни один стиль нельзя назвать единственно 

верным. При выборе важно учитывать конкретные обстоятельства, 

взаимоотношения в коллективе, стоящие задачи. Но в любом случае 

необходимо обоснованно распределять обязанности, проявлять настойчивость, 

внимательно относиться к подчиненным. 

На мой взгляд, создание благоприятной психологической обстановки 

возможно при разумном сочетании трех стилей управления: демократического, 

коучингового и партнерского. Здесь уместно процитировать Джона Уитмора: 

«Когда директивное управление сменяется на коучинг, по всей компании 
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происходят поразительные перемены. Вместо иерархии появляется взаимная 

поддержка, вместо обвинений – справедливая оценка, внешняя мотивация 

вытесняется внутренней, рушатся защитные барьеры, и формируются команды, 

изменения уже не пугают, а радуют, и персонал думает не о том, чем угодить 

боссу, о том как удовлетворить клиента» [3]. 

Уместно рассмотреть и известные модели управления персоналом. Можно 

спорить о недостатках, достоинствах, преимуществах американской, японской, 

европейской систем управления. Но если рассматривать их суть с точки зрения 

формирования психологически грамотной атмосферы, то в несомненном 

выигрыше, на мой взгляд, окажется японская модель. Она считается наиболее 

эффективной за ее направленность на трудовые ресурсы. Упор делается на 

моральные качества сотрудников, гармоничность отношений с руководством. 

Господствует патернализм – «отеческое» отношение к работникам. Кабинеты 

управленцев часто находятся в производственных помещениях, широко 

практикуются даже совместное проведение досуга руководителей с 

подчиненными. В приоритете коллективные формы организации труда. 

Решения по управленческим делам также принимаются коллективно. В итоге 

японских работников отличает высокая интенсивность деятельности, 

творческая отдача. 

Американская модель теряет лидирующее положение, перенимает 

отдельные черты японского менеджмента. 

Если говорить об Украине, то в нашей стране наблюдается внедрение 

западных систем управления без учета национальных особенностей, попытки 

объединения американского индивидуализма и японской работоспособности. 

Результативность сомнительна.  

Широко известный метод «кнута и пряника» подразумевает, что только 

кнутом не заставишь работать эффективнее, поэтому в арсенале руководителя 

обязательно должны быть мотивирующие бонусы.  

Неоспоримо, что оплата труда является главным мотивом, но не 

единственным.  

По результатам опроса на первом месте для работников оказалось 

страхование здоровья (40%), далее – оплачиваемый отпуск (37%), 

оплачиваемые больничные (32%), прибавка к пенсии (31%). 

Отличием мотивации от стимулирования является внутренний мотив, что 

порождает стремление работать хорошо, стимулирование же воздействует на 

сотрудника иначе, как фактор извне. Выделяют два метода мотивации, 

изобразим их на рис 1. 

Для поддержания гармонии в отношениях руководитель должен 

выработать и систему поощрения. Согласно результатам одного из опросов для 

85% сотрудников словесное поощрение ценнее наград, а 78% чувствуют себя 

комфортнее, если получают одобрение со стороны коллег. 
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Рис. 1. Методы мотивации 

 

Оправдано и разрешение подчиненным менять что–либо в своей рабочей 

среде, если это не угрожает их безопасности. К примеру, служащим службы 

АМАЗОН во время работы можно в наушниках слушать музыку. Руководитель 

одной из консалтинговых компаний предоставил подчиненным право 

самостоятельно распределять свое рабочее время. При необходимости 

допускается и возможность дистанционной работы сотрудников. Эксперимент 

показал, что эффективность работы при этом выросла на 9.5%. 

Стоит прислушаться и к советам консультанта по взаимоотношениям 

Герри Чепмена. Он считает, что каждый человек отдает предпочтение одному 

из пяти «языков любви» - словам одобрения, уделенному времени, получению 

подарков, служению делам, физическим прикосновениям (рукопожатие, 

похлопывание по плечу и т.д.). Знание этих особенностей поможет наладить 

взаимоотношения [4]. 

Около 70% топ-менеджеров считают, что на формирование благоприятной 

рабочей среды оказывает ощущение счастья. По статистике 

производительность труда счастливых людей возрастает на 31 процент. На 

первый взгляд, говорить о счастье сложно вообще, тем более о счастье на 

работе. Да и экономика счастья как наука появилась сравнительно недавно. По 

опросу компании Head Hunter только 36% посетителей сайта hh.ru признали 

себя счастливыми на работе. Что же приносит работнику ощущение счастья? 

65% опрошенных указали непосредственно на саму работу, 64% счастливы 

благодаря отношениям с коллегами. Далее отмечены такие факторы как 
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возможность самореализации, хорошие условия труда, зарплата. Ученые 

Великобритании доказали, что наиболее счастливы те, кто ведет собственный 

бизнес, а вот американские исследователи утверждают, что счастье в деньгах. И 

называют сумму - 95 тыс. долларов в год. 

Значимую роль в формировании атмосферы счастья играет, естественно, 

руководитель. Прежде всего ему необходимо выявлять и устранять причины, 

которые вызывают у сотрудников неудовлетворенность, проявлять заботу об 

условиях труда и отдыхе, предоставлять возможность обсуждать с 

руководством и коллегами назревшие проблемы, создавать условия для 

самореализации, вовлеченности в рабочий процесс, устанавливать баланс 

материальных и нематериальных выгод. 

Такая обстановка позволяет, по утверждению американского психолога и 

философа Михая Чиксентмихайи, войти в Поток, а значит в счастье [5]. 

Профессор изучал феномен счастья и выдвинул идею Потока – «состояния 

полной включенности, отсутствия страха и тревог, ощущения абсолютной 

полноты жизни». Результаты его эксперимента показали, что счастливым 

человек себя чувствует, когда занимается любимыми делами. Интересная 

работа входит в их число. 

Быть счастливым можно научиться, существует множество рекомендаций 

и методик. Тем более, что это наиболее эффективный способ противостоять 

стрессам, которых, как показывает практика, избежать невозможно, даже если 

атмосфера в коллективе вполне благоприятная. Первооткрыватель стресса Ганс 

Селье утверждал, что «поскольку стресс связан с любой деятельностью, 

избежать его может лишь тот, кто ничего не делает». Каковы же его причины? 

Прежде всего специалисты по стрессу отмечают рабочие перегрузки, 

невозможность влияния на результаты своей работы, отсутствие информации, 

неоправданное давление со стороны руководства, неустроенное рабочее место, 

перемены в обществе, проблемы в личной жизни. Поскольку стрессы наносят 

вред здоровью сотрудников, материальный ущерб производству руководитель 

должен, в первую очередь, заботиться о повышении стрессоустойчивости 

коллектива. Усилия необходимо направить на социальную поддержку 

работников, включив в их социальный пакет, например, оплату обедов, занятий 

в спортивном зале или бассейне. Один из опросов показал, что получение от 

компании 50 грн на обед приносит больше удовлетворения чем организация 

поездки на море. Не менее важное значение имеет и создание на рабочем месте 

комфортных условий, соблюдение санитарно-гигиенических норм. Стать 

уравновешеннее сотрудникам поможет и физическая культура. Для снятия 

напряжения необходимо оборудовать релакс-комнаты. 

Если все же не удалось предотвратить стрессовую ситуацию, необходимо 

проанализировать стрессогенные факторы, определить уровень стресса, 

установить контроль. В этих условиях руководитель должен быть образцом 

спокойствия, сосредоточенности, суметь делегировать полномочия, 

рационально возложив ответственность на коллег, оставив за собой право 

решать стратегические вопросы. Необходимо рационализировать рабочее 
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время, максимально информировать сотрудников, оценивать обстоятельства, а 

не личность работника. В общении должны преобладать компромиссы и 

уступки, исключить иронию и сарказм. Кроме этого для успешного 

преодоления стресса необходимо уметь переключать внимание, менять 

отношение к сложившейся обстановке. 

Эти меры помогут сохранить психологически комфортную атмосферу и 

создать самый продуктивный тип коллектива (по классификации американских 

исследователей Блейка и Мутона), в котором царит деловитость и 

человечность, руководитель сочетает интересы производства и сотрудников.  

Это команда, которой под силу, по словам Чарльза Ричардса «достичь годовых 

целей за неделю». 

Выводы. В данной статье было сформировано четкое представление о 

благоприятном психологическом климате в коллективе и роли руководителя в 

нем. Рассмотрены и проанализированы модели управления персоналом. Так же 

была собрана статистика, описывающая факторы, влияющие на уровень счастья 

в коллективе и на рабочем месте. Так же были предложены некоторые действия 

по борьбе со стрессовыми и кризисными ситуациями. 
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Анотація. Проаналізовано основні загальні вимоги стандарту IEC 62061  

щодо проектування та розробки пов'язаних з безпекою систем управління 

промисловим обладнанням, в яких використовуються електричні, електронні та 

програмовані електронні системи управління (ПБЕСУ), а також визначенні 

основні особливості і порядок застосування відповідних процедур, що 

передбачені цим стандартом. 

Ключові слова: система управління, безпека, машини, механізми. 

Abstract. Analyzed the main general requirements of the IEC 62061 standard 

for the design and development of electrical, electronic and programmable electronic 

industrial control systems are analyzed, as well as the main features of the relevant 

procedures provided for by this standard. 

Keywords: control system, safety, machines, mechanisms. 

 

Вступ.  Сучасне реформування  системи промислової безпеки в Україні  на 

основі подальшої імплементації європейського та національного законодавств 

передбачає узгодження питань технічного регулювання та приведення існуючої 

в Україні нормативної бази з безпеки промислового обладнання та продукції у 

відповідність до існуючих європейських та міжнародних  стандартів, що 

регламентують вимоги безпеки при  їх проектуванні, виробництві та 

експлуатації, включаючи і вимоги безпеки при проектуванні  пов'язаних з 

безпекою систем управління.  

Аналіз стану питання. Проектування пов'язаних з безпекою систем 

управління промисловим обладнанням повинно здійснюватися з урахуванням 

вимог Directive 2006/42/EC  і діючих у цій сфері технічних регламентів та 

гармонізованих стандартів EN ISO 12100-1/2,  EN 954-1 (ДСТУ EN 954-1: 

2003), EN ISO 13849-1 (ДСТУ EN ISO 13849-1-2016) та IEC 62061 [1-6]. 

Як бачимо, на основі  стандарту ISO 13849-1 на даний час вже розроблений 

національний стандарт ДСТУ EN ISO 13849-1:2016 «Безпечність машин. Деталі 

систем управління, пов’язані з забезпеченням безпеки. Частина 1. Загальні 

принципи проектування». Нажаль цього не можна сказати про стандарт ІЕС 

62061 «Safety of machinery – Functional safety of safety-related electrical, electronic 

and programmable electronic control systems» - «Безпека машин. Функціональна 

безпека, що пов’язана з безпекою електричних, електронних та програмованих 

електронних систем управління» [6], який на даний час є основним стандартом 

щодо проектування пов'язаних з безпекою електричних, електронних або 

програмованих електронних систем управління (ПБЕСУ), на відміну від 

стандарт ISO 13849-1, який регламентує вимоги безпеки при проектуванні лише 

електромеханічних систем управління.  
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Слід також зазначити, що хоча стандарт IEC 62061 і був розроблений як  

альтернатива стандарту EN ISO 13849-1, але тільки комплексне використання 

цих стандартів, а саме IEC 62061 та  EN ISO 13849-1, і дозволяє створювати 

високоефективні, з точки зору безпеки, системи управління промислового 

обладнання. Безумовно, що визначення основних особливостей 

функціонування та застосування стандарту IEC 62061 і його імплементація у 

національне законодавство у сфері промислової безпеки є на даний час 

першочерговою задачею, яку необхідно як найшвидше вирішувати.  

Мета роботи: визначення основних особливостей і порядку застосування 

відповідних процедур, що передбачені стандартом IEC 62061 щодо 

проектування та розробки пов'язаних з безпекою систем управління 

промисловим обладнанням, в яких використовуються електричні, електронні та 

програмовані електронні системи управління (ПБЕСУ).  

Методики, матеріали і результати досліджень. Згідно із стандартом IEC 

62061 ПБЕСУ повинна бути розроблена (або обрана) з урахуванням 

специфікації вимог до системи безпеки і, де це необхідно, з урахуванням 

специфікації вимог до програмного забезпечення системи безпеки. 

ПБЕСУ повинна відповідати: 

а) вимогам безпеки апаратних засобів, включаючи: 

- обмеження архітектури на повноту безпеки апаратних засобів; 

- вимоги до ймовірності небезпечних випадкових відмов апаратних засобів: 

b) вимогам до систематичної повноті безпеки, включаючи: 

- вимоги до можливості уникнути відмови; 

- вимоги до управління систематичними помилками; 

с) вимогам до поведінки ПБЕСУ при виявленні помилки; 

d) вимогам проектування та розроблення пов'язаного з безпекою 

програмного забезпечення. 

Проект ПБЕСУ повинен враховувати можливості і обмеження людини (в 

тому числі розумно передбачуване неправильне використання) і бути 

придатним для дій, які виконуються операторами, обслуговуючим персоналом 

та іншими категоріями осіб, які можуть взаємодіяти з ПБЕСУ. 

Також необхідно, щоб при проектуванні всіх інтерфейсів враховувався 

«людський фактор», а також рівень підготовки або обізнаності оператора, 

особливо при масовому виробництві підсистем, коли оператором може бути 

будь-яка людина. 

Мета проекту повинна полягати у тому, щоб розумно передбачувані 

помилки, зроблені оператором або обслуговуючим персоналом, були 

попереджені або усунені на етапі проектування. Якщо це неможливо, то, щоб 

мінімізувати можливість виникнення помилок оператора повинні бути також 

застосовані відповідні додаткові засоби (наприклад, реалізація дії вручну з 

додатковим підтвердженням перед її виконанням). 

З метою сприяння реалізації вищезазначених властивостей, в ході розробки 

ПБЕСУ повинні бути також розглянуті питання ремонтопридатності та 

придатності спроектованої  ПБЕСУ до тестування. Необхідно, щоб проект 
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ПБЕСУ, його діагностичні функції і функції реакції на відмову були 

документально оформлені, при цьому дана документація повинна: 

- бути точною, повною і короткою; 

- відповідати визначеній меті; 

- бути доступною і підтримуваною. 

Необхідно також зазначити, що дані, отримані в результаті проектування, 

розробки та реалізації ПБЕСУ, обов’язково повинні бути на відповідних етапах 

верифіковані. 

У разі виникнення небезпечного збою в будь-який з підсистем, має бути 

передбачено виконання специфікованої функції реакції на відмову. Така 

специфікація може містити дії щодо ізоляції несправних частин підсистеми для 

продовження безпечної експлуатації машини в той час, як відбувається ремонт 

несправних частин. 

Для запобігання систематичним відмовам апаратних засобів повинні бути 

застосовані наступні заходи: 

a) ПБЕСУ повинна бути спроектована та реалізована згідно з планом 

функціональної безпеки; 

b) правильні вибір, склад, схеми, складання та встановлення підсистем, в 

тому числі кабелів, проводів і будь-яких з'єднань; 

c) застосування ПБЕСУ відповідно до специфікації виробника; 

d) дотримання вказівок виробника щодо застосування, наприклад, 

інструкцій з установки та експлуатації (див. ІSO 13849-2); 

e) застосування підсистем з сумісними робочими характеристиками (див. 

ІSO 13849-2); 

f) ПБЕСУ повинна бути захищена відповідно до IEC 60204-1; 

g) запобігання втрати функції заземлення відповідно до IEC 60204-1; 

h) не повинні використовуватися документально не оформлені режими 

роботи компонентів (наприклад, «зарезервовані регістри» програмованого 

обладнання); 

i) розгляд передбачуваного неправильного використання, змін умов 

навколишнього середовища і т.п. 

Крім того, повинен  бути застосований, принаймні, один з наступних 

методів і/або заходів, з урахуванням складності ПБЕСУ і рівня повноти безпеки 

(РПБ) для тих функцій, які будуть реалізовані ПБЕСУ: 

а) аналіз проекту апаратних засобів ПБЕСУ (наприклад, за допомогою 

перевірки або наскрізного контролю) для виявлення в результаті оглядів і/або 

аналізу розбіжностей між специфікацією і реалізацією; 

b) пакети і/або засоби автоматизованого проектування, що забезпечують 

функції моделювання та/або аналізу, що дозволяють виконувати процедури 

проектування на систематичній основі з використанням попередньо 

розроблених і протестованих елементів. 

Для управління систематичними збоями повинні бути застосовані наступні 

заходи: 
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a) використання знеструмлення – ПБЕСУ повинна бути сконструйована 

таким чином, щоб при відключені електроживлення машини переходили в 

безпечний стан і залишалися в ньому; 

b) контроль за впливом тимчасових відмов підсистеми - ПБЕСУ повинна 

бути сконструйована таким чином, щоб, наприклад: 

- зміна напруги (переривання, падіння і т.п.) в окремих підсистемах або 

елементах підсистеми не приводило до виникнення будь-якої небезпеки 

(наприклад, переривання напруги, що впливає на електричні кола управління 

двигуном, не повинно привести до його несподіваного запуску в тому випадку, 

коли електроживлення двигуна відновлено); 

c) управління наслідками помилок і іншими наслідками, що виникають в 

результаті будь-якого процесу передачі даних, включаючи помилки передачі, 

видалення, вставки, повторне упорядкування, спотворення, затримка і 

нелегальне проникнення. 

* Примітки: 

1. Більш детальну інформацію можна знайти в IEC 60870-5-1, EN 50159-2 

і IEC 61508-2. 

2. Термін «нелегальне проникнення» означає, що справжній зміст 

повідомлення визначено неправильно. Наприклад, повідомлення від небезпечного 

компонента прийняті як повідомлення від безпечного. 

d) якщо в інтерфейсі відбувається небезпечний збій, то повинна бути 

виконана функція реакції на відмову до того, як може статися небезпека через 

цей збій. Якщо відбувається збій, який знижує стійкість до відмов апаратних 

засобів до нуля, то реакція на цей збій повинна бути виконана за час, що не 

перевищує передбачуваний  середній час відновлення /MTTR/. Вимоги, 

перераховані в даному пункті, відносяться до інтерфейсів, які є входами і 

виходами підсистем і всіх інших частин підсистем, що включають або 

використовують кабельні з'єднання в процесі інтеграції (наприклад, вихідний 

сигнал перемикання пристрою світлової завіси, вихід датчика положення 

огорожі і т.п.). 

* Примітка: Підсистема або її елемент не повинні самі виявляти збій на 

своїх виходах. Функція реакції на відмову може бути ініційована також будь-

якою подальшою підсистемою після виконання діагностичного тесту. 

Для функціональної безпеки ПБЕСУ повинна відповідати наступним 

критеріям щодо електромагнітної стійкості (Directive 2014/30/EU): 

- небезпечні умови або небезпеки не повинні вноситься; 

- пов'язані з безпекою функції управління (ПБФУ) повинні виконуватися 

без збоїв; 

- виконання ПБФУ, що реалізуються ПБЕСУ, може бути порушено 

тимчасово або постійно, якщо безпечний стан машини підтримується або 

досягнуто до виникнення небезпеки. Якщо електромагнітні (ЕМ) явища можуть 

призвести до пошкодження компонентів, то необхідно впевнитися (наприклад, 

шляхом аналізу), що вони не будуть впливати на функціональну безпеку, в 
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тому числі і для більш низьких значень параметрів ЕМ явищ, які можуть 

привести до часткового пошкодження компонентів. 

При проектуванні та розробці ПБЕСУ повинні виконуватися наступні 

основні загальні вимоги: 

1. ПБЕСУ повинна бути спроектована і розроблена відповідно до 

специфікації вимог до безпеки ПБЕСУ. 

2. Необхідно дотримуватися чітко структурованого процесу проектування, 

який повинен бути документально оформлений. 

3. Якщо для досягнення необхідної повноти безпеки при виявленні збою є 

потреба у застосуванні діагностики, то ПБЕСУ повинна забезпечувати 

виконання заданої функції реакції на відмову. 

4. Якщо ПБЕСУ або компонент ПБЕСУ (тобто її підсистема (и)) реалізує 

(ють) ПБФУ і інші функції, які не стосуються безпеки, то всі її технічні засоби і 

програмне забезпечення повинні розглядатися як пов'язані з безпекою до тих 

пір, поки не буде встановлено, що ПБФУ і інші не пов'язані з безпекою функції 

виконуються досить незалежно (тобто відмова будь-якої функції, що не 

стосується безпеки, не стане причиною відмови ПБФУ). 

5. Якщо ПБЕСУ або її підсистеми реалізують ПБФУ з різними РПБ, то 

вимоги до апаратних засобів і програмного забезпечення ПБЕСУ або її 

підсистем повинні визначатися ПБФУ з найвищим РПБ, якщо не буде 

встановлено, що виконання ПБФУ з різними РПБ досить незалежно. 

6. З'єднання (наприклад, провідники, кабелі), крім тих, що 

використовуються для цифрової передачі даних, повинні розглядатися як 

елементи однієї з підсистем, до якої вони підключені. 

7. Якщо система цифрової передачі даних реалізується як частина ПБЕСУ, 

то вона повинна задовольняти відповідним вимогам IEC 61508-2 відповідно до 

цільового значенням РПБ для ПБФУ. 

8. Інформація щодо застосування ПБЕСУ повинна визначати методи і 

заходи, необхідні для використання протягом проектних стадій життєвого 

циклу ПБЕСУ і забезпечення відповідного РПБ. 

Проектування і розробка ПБЕСУ повинні виконуватися відповідно до чітко 

визначеного процесу, що враховує всі пов'язані з ним аспекти. У стандарті IEC 

62061 використовується підхід, заснований на застосуванні структурованого 

процесу проектування ПБЕСУ. Нижче наведено порядок процесу проектування 

і термінологія, яка застосовується на різних його стадіях: 

1. Визначити пропоновані ПБЕСУ для кожної ПБФУ відповідно до 

специфікації вимог до системи безпеки (СВСБ). 

2. Для кожної функції виконати декомпозицію ПБФУ до функціональних 

блоків і створити початкову концепцію архітектури. 

3. Деталізувати вимоги безпеки для кожного функціонального блоку. 

4. Виділити функціональні блоки для підсистем ПБЕСУ. 

5. Виконати верифікацію. 

Що стосується проектування архітектури ПБЕСУ, то кожна ПБФУ, як 

зазначено в специфікації вимог до безпеки ПБЕСУ, повинна бути структурно 
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декомпозована до рівня функціональних блоків, наприклад, як це показано на 

рис.1.  

 
Обов’язково необхідно, щоб така структура була документально 

оформлена і включала: 

- її опис; 

Віртуальне уявлення. 

Функціональний опис. 

 

Рис. 1. Розподіл вимог до безпеки між функціональними блоками  

в підсистемах  
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ФВ – функція безпеки В 

 

Ф = ФБ1 & ФБ2 & ФБn  

де: Ф – логічна функція;  

ФБn – функціональні блоки. 
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- вимоги до безпеки (функціональні вимоги та до повноти безпеки) для 

кожного функціонального блоку; 

- визначення входів і виходів кожного блоку. 

* Примітки: 

1. Процес декомпозиції дозволяє сформувати структуру функціональних 

блоків, яка повністю описує функціональні вимоги і вимоги до повноти ПБФУ. 

Цей процес повинен бути застосований до рівня, що дозволяє встановити 

функціональні вимоги і вимоги до повноти безпеки для кожного 

функціонального блоку, який буде реалізований в підсистемі. 

2. На входах і виходах кожного функціонального блоку може бути 

інформація, що підлягає обробці (наприклад, про швидкість, положення, 

режим роботи тощо). 

3. Функціональні блоки представляють функції ПБФУ і не включають 

діагностичні функції ПБЕСУ (для досягнення цілей стандарту IEC 62061-1 

діагностичні функції розглядаються як окремі, що можуть мати структуру, 

відмінну від ПБЕСУ). 

Необхідно, щоб початкова концепція архітектури ПБЕСУ була створена 

відповідно до структури функціональних блоків. 

Кожен функціональний блок повинен бути реалізований відповідної 

підсистемою в архітектурі ПБЕСУ (одна підсистема може реалізовувати в собі 

більше одного функціонального блоку). 

Кожна підсистема і реалізовані в ній функціональні блоки повинні бути 

чітко визначені. 

Необхідно, щоб архітектура була документально оформлена, а її 

підсистеми і їх взаємозв'язок були детально описані. 

Вимоги до безпеки для кожного функціонального блоку повинні бути 

сформульовані, як зазначено в специфікації вимог до безпеки відповідної 

ПБФУ, а саме стосовно: 

- функціональних вимог (наприклад, вхідна та вихідна інформація 

функціонального блоку, внутрішня логіка роботи); 

- вимог до повноти безпеки. 

Вимоги з безпеки для підсистеми повинні бути такими ж, як і для 

функціональних блоків, які вона реалізує. Якщо система реалізує більше одного 

блоку, то для неї застосовується вимога з найбільшим значенням повноти 

безпеки. Ці вимоги повинні бути документально оформлені у вигляді 

специфікації вимог до безпеки системи. 

Процес проектування і розробки підсистеми повинен чітко дотримуватися 

визначеної процедури, що враховує всі аспекти, які охоплюються цим 

процесом. Структура даного процесу приведена на рис.2. 

Висновки. Приведені в даній роботі матеріали повинні допомогти 

інженерно-технічним працівника щодо запровадження у процес проектування 

та виготовлення промислового обладнання стандарту IEC 62061, який 

регламентує вимоги безпеки при проектуванні та розробці пов'язаних з 
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безпекою систем управління, в яких використовуються електричні, електронні 

та програмовані електронні системи управління. 

Також ці матеріали свідчать про необхідність подальшої прискореної 

імплементації вітчизняного та європейського законодавств в сфері промислової 

безпеки.  

 
Необхідність впровадження стандарту IEC 62061, який регламентує вимоги 

безпеки при проектуванні та розробці ПБЕСУ промисловим обладнанням, 

безумовно, є першочерговою задачею, яку необхідно вирішити, і зробити це 

IEC 62061 Формування архітектури 

підсистемі у відповідності до 

внутрішньої структури елементів 

підсистеми 

Деталізація вимог до безпеки 

(функціональній та повноті)  

для кожного елемента підсистеми 

Вибір пристрою  

(або декількох пристроїв)  

для ідентифікованих 

елементів підсистеми 

Проектування та розробка  

елементів підсистеми 

Формування підсистеми з її 

елементів та документальне 

оформлення проекту 

Визначення досягнутих 

показників безпеки підсистеми 

Рис. 2. Структура процесу проектування та розробки підсистеми 



172 
 

необхідно як найшвидше. Без вирішення цієї задачі Україна не в змозі буде в 

подальшому ефективно конкурувати на європейському та світовому ринках.   
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ОЦІНКА ЙМОВІРНОСТІ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВІДМОВ В СИСТЕМАХ 

УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ МАШИН І МЕХАНІЗМІВ  

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

 

Анотація. Визначені основні особливості застосування за стандартом IEC 

62061 так званого спрощеного підходу щодо виконання процедури оцінки 

ймовірності виникнення небезпечних відмов пов’язаних з безпекою 

електричних, електронних та програмованих електронних систем управління 

(ПБЕСУ) машин і механізмів. 

Ключові слова: система управління, безпека, машини, механізми. 

Abstract. Identification of the main features of the application of the 

simplified approach (according to IEC 62061) to determine the likelihood of 

dangerous failures of electrical, electronic and programmable electronic safety 

management systems of machines and mechanisms. 

Keywords: control system, safety, machines, mechanisms. 

 

Вступ.  Імплементація європейського та національного законодавств в 

сфері промислової безпеки передбачає узгодження питань технічного 

регулювання та приведення існуючої в Україні нормативної бази з безпеки 

промислового обладнання та продукції у відповідність до існуючих 

європейських та міжнародних  стандартів, що регламентують вимоги безпеки 

при  їх проектуванні, виробництві та експлуатації, включаючи і вимоги безпеки 

при проектуванні  пов'язаних з безпекою систем управління.  

Аналіз стану питання. Основними  нормативними документами, що 

регламентують вимоги безпеки з розробки, проектування та експлуатації 

машин і механізмів є Directive 2006/42/EC і діючі у цій сфері технічні 

регламенти та стандарти EN ISO 12100-1/2,  EN 954-1 (ДСТУ EN 954-1: 2003), 

EN ISO 13849-1 (ДСТУ EN ISO 13849-1-2016) та IEC 62061 [1-6]. 

Як бачимо, на основі  стандарту ISO 13849-1 на даний час вже розроблений 

національний стандарт ДСТУ EN ISO 13849-1:2016 «Безпечність машин. Деталі 

систем управління, пов’язані з забезпеченням безпеки. Частина 1. Загальні 

принципи проектування». Нажаль цього не можна сказати про стандарт ІЕС 

62061 «Safety of machinery – Functional safety of safety-related electrical, electronic 

and programmable electronic control systems» - «Безпека машин. Функціональна 

безпека, що пов’язана з безпекою електричних, електронних та програмованих 

електронних систем управління» [6], який на даний час є основним стандартом 

щодо проектування пов'язаних з безпекою електричних, електронних або 

програмованих електронних систем управління (ПБЕСУ), на відміну від 

стандарту ISO 13849-1, який регламентує вимоги безпеки щодо проектування 

лише електромеханічних систем управління.  

Хоча стандарт IEC 62061 і був розроблений як  альтернатива стандарту EN 

ISO 13849-1, але тільки комплексне використання цих двох стандартів, а саме 

IEC 62061 та  EN ISO 13849-1, і дозволяє створювати високоефективні, з точки 
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зору безпеки, системи управління промислового обладнання. Безумовно, що 

визначення основних особливостей функціонування та застосування стандарту 

IEC 62061 і його імплементація у національне законодавство у сфері 

промислової безпеки є на даний час першочерговою задачею, яку необхідно як 

найшвидше вирішувати.  

Одним з основних завдань при проектуванні пов'язаних з безпекою 

електричних, електронних або програмованих електронних систем управління 

(ПБЕСУ)  є виконання процедури оцінки ймовірності виникнення небезпечних 

відмов цих систем. 

Мета роботи: визначення основних особливостей застосування за 

стандартом IEC 62061 так званого спрощеного підходу щодо виконання 

процедури оцінки ймовірності виникнення небезпечних відмов пов’язаних з 

безпекою електричних, електронних та програмованих електронних систем 

управління (ПБЕСУ) машин і механізмів.  

Методики, матеріали і результати досліджень.  

Розглянемо основні особливості  викладеного у стандарті IEC 62061 [6] 

спрощеного підходу щодо оцінки імовірності небезпечних випадкових відмов 

апаратних засобів для базових архітектур підсистем, що використовуються у 

ПБЕСУ, а також відповідні формули, які можуть бути використані для 

підсистем, виконаних з елементів як низької, так і високої складності.  

По суті, ці формули є спрощеними виразами теорії аналізу надійності та 

призначені для виконання розрахунків, пов'язаних з безпекою. Всі формули, що 

приведені нижче, є справедливими при виконанні наступної умови:          1 >> λ 

∙ Т1, де: λ – загальна інтенсивність відмов; Т1 –  найменше значення з інтервалу 

значень між контрольними перевірками або терміну служби для підсистем, що 

працюють в режимі з високою частотою запитів.  

Якщо для електромеханічних пристроїв інтенсивність відмов визначається 

за допомогою величини B10 , яка характеризує кількість робочих циклів, коли 

кількість компонентів, що відмовили, досягає 10%  із числа робочих циклів C, 

заданих для застосування, то при оцінці небезпечних випадкових відмов 

апаратних засобів підсистем використовуються наступні характеристики: 

PFHD = λD ∙ 1 год. - середня ймовірність небезпечних відмов за годину; 

DC - охоплення діагностикою; 

T1 - інтервал між контрольними перевірками або термін служби (в 

залежності від того, що менше); 

T2 - інтервал діагностичних перевірок; 

β – так званий бета-фактор, який характеризує сприйнятливість до відмов із 

загальної причини; 

λ = λS + λD, - загальна інтенсивність відмов; 

λS - інтенсивність безпечних відмов; 

λD - інтенсивність небезпечних відмов; 

λD = λDD + λDU, де λDD - інтенсивність виявлених (знайдених) небезпечних 

відмов; λDU - інтенсивність не виявлених (не знайдених) небезпечних відмов; 
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λDD = λD ∙ DC; 

λDU = λD ∙ (1 - DC). 
*Примітка: Для рівнянь (A) - (D), які будуть розглянуті нижче, інтенсивність відмов 

елементів підсистеми (λ) передбачається постійною і достатньо низькою             (1 >> λ ∙ 

Т), а це означає, що середній час між небезпечними відмовами має бути набагато більше 

інтервалу між контрольними перевірками або терміну служби підсистеми. Саме тому 

можна використовувати наступне основне рівняння: 

λ = 1/MTTF, 

де: MTTF – середній час напрацювання на відмову. 

 

Базова архітектура підсистеми типу А 

(стійкість до відмов дорівнює нулю, без функції діагностики) 

У даній архітектурі будь-який небезпечна відмова елемента підсистеми 

викликає відмову ПБФУ. Для архітектури типу А (рис.1) ймовірність 

небезпечної відмови підсистеми дорівнює сумі ймовірностей небезпечних 

відмов всіх елементів підсистеми. 

λDssA = λDe1 + …….+  λDen 

                                                                                                                     (1) 

PFHDssA = λDssA ∙ 1 год. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Примітка: На рис.1 приведено логічне представлення архітектури підсистеми типу 

А, яке не повинно розглядатися як її фізична реалізація. 
 

Базова архітектура підсистеми типу В 

(стійкість до відмов дорівнює одиниці, без функції діагностики)  

 

У даній архітектурі одиночна небезпечна відмова елемента підсистеми не 

викликає відмови ПБФУ. Таким чином, повинна відбутися небезпечна відмова 

більш ніж одного елемента перш, ніж може відбутися відмова ПБФУ. Для 

архітектури типу В (рис.5) ймовірність небезпечного відмови підсистеми 

дорівнює: 

λDssB = (1 - β)2 ∙ λDe1∙ λDe2∙T1 + β ∙ (λDe1∙ λDe2)/2 
                                                                                                                                            (2) 

PFHDssB = λDssB ∙ 1 год., 

де: T1 - інтервал між контрольними перевірками або термін служби (в 

залежності від того, що менше); β – бета-фактор. 

Підсистема А 

Елемент 

підсистеми 1 

λDe1 

Елемент 

підсистеми n 

λDen 

 

Рис.1. Логічне представлення підсистеми типу А 
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* Примітка: На рис.2 приведено логічне представлення архітектури підсистеми типу 

В, яке не повинно розглядатися як її фізична реалізація. 

 

Базова архітектура підсистеми типу С 

(стійкість до відмов дорівнює нулю, з функцією діагностики) 

У даній архітектурі будь-який не виявлений небезпечний збій елемента 

підсистеми призводить до небезпечного відмови ПБФУ. Якщо виявлено збій 

елемента підсистеми, то діагностична (і) функція (ї) ініціює (ють) функцію 

реакції на збій. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Примітка: На рис.3 показано логічне представлення архітектури підсистеми типу 

С,  яке не повинно розглядатися як її фізична реалізація. 

Показана функція діагностики може здійснюватися: 

- підсистемою, що діагностується; 

- іншими підсистемами ПБЕСУ; 

- підсистемами, які не беруть участі у виконанні пов'язаних з безпекою функцій 

управління. 

Підсистема В 

Елемент 

підсистеми 1 

λDe1 

Відмова за 

загальною 

причиною 

Рис.2. Логічне представлення підсистеми типу В 

Елемент 

підсистеми n 

λDe2 

 

Підсистема С 

Елемент 

підсистеми 1 

λDe1 

Діагностична (і) функція (ї) 

Рис.3. Логічне представлення підсистеми типу С 

Елемент 

підсистеми n 

λDen 
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Для архітектури типу С (рис.3) ймовірність небезпечного відмови 

підсистеми дорівнює: 

 

λDssC = λDe1∙ (1 – DC1) + λDen∙ (1 – DCn)   
                                                                                                                                            (3) 

PFHDssC = λDssC ∙ 1 год. 
 

Базова архітектура підсистеми типу D 

(стійкість до відмов дорівнює одиниці, з функцією діагностики)  

У даній архітектурі одиночна відмова будь-якого елемента підсистеми не 

викликає відмови ПБФУ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Примітки: 

1.На рис.4 показано логічне уявлення архітектури підсистеми типу D, яке не повинно 

розглядатися як її фізична реалізація Показана функція діагностики може здійснюватися: 

- підсистемою, що діагностується; 

- іншими підсистемами ПБЕСУ; 

- підсистемами, які не беруть участі у виконанні ПБФУ. 

2. Передбачається, що реакцією на відмову такої підсистеми є припинення відповідної 

операції. 

 

Для елементів підсистеми різної конструкції (рис.4): 

 

λDssD =  (1 – β)2∙{[ λDe1∙ λDe2∙( DC1 + DC2 )]∙T2 /2 + [ λDe1∙ λDe2 ∙ (2 – DC1 – DC2 

)]∙T1 /2 } + β∙(λDe1 + λDe2)/2 
                                                                                                                                                (4) 

PFHDssD = λDssD ∙ 1 год., 

Підсистема D 

Елемент 

підсистеми 1 

λDe1 

Діагностична (і) 

функція (ї) 

Рис.4. Логічне представлення підсистеми типу D 

Елемент 

підсистеми 2 

λDe2 

Відмова за 

загальною 

причиною 
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де: λDe1 - інтенсивність небезпечних відмов 1-го елемента підсистеми; λDe2 - 

інтенсивність небезпечних відмов 2-го елемента підсистеми; DC1 - охоплення 

діагностикою 1-го елемента підсистеми; DC2 - охоплення діагностикою 2-го 

елемента підсистеми. 

 

Для елементів підсистеми однакової конструкції: 

 

λDssD =  (1 – β)2∙{[ λDe
2∙(2∙DC )]∙ T2 /2 +[ λDe

2∙( 1 – DC)]∙T1 }+β∙(λDe) 
                                                                                                                                                (5) 

PFHDssD = λDssD ∙ 1 год., 
 

де: λDe – ітенсивність небезпечних відмов 1-го або 2-го елементів підсистеми; 

DC - охоплення діагностикою 1-го або 2-го елементів підсистеми. 

 

У разі реалізації функцій діагностики,  кожна підсистема повинна бути 

забезпечена пов'язаними з нею функціями діагностики, які необхідні для 

виконання вимог щодо архітектурних обмежень та до ймовірності небезпечних 

випадкових відмов технічних засобів. 

Функції діагностики розглядаються як окремі, що можуть мати відмінну 

від ПБФУ структуру і можуть виконуватися: 

- самою підсистемою, що потребує діагностики; 

- іншими підсистемами ПБЕСУ; 

- підсистемами ПБЕСУ, які не виконують ПБФУ. 

Функції діагностики повинні відповідати наступним вимогам, які можуть 

застосовуватися до пов'язаних з ними ПБФУ стосовно: 

- запобігання систематичним відмовам; 

- управління систематичними відмовами. 

Ймовірність відмови функції (ій) діагностики ПБЕСУ повинна бути 

врахована при оцінці ймовірності небезпечного відмови ПБФУ. 
* Примітка: Тимчасові обмеження, що застосовуються до тестування підсистеми, 

яка виконує функції діагностики, можуть відрізнятися від тих, які застосовуються до 

ПБФУ, і в загальному випадку інтервал тестування повинен відповідати вимогам, які 

застосовуються до підсистеми зі стійкістю до відмов апаратних засобів, що дорівнює 1. 

 

Повинний бути представлений чіткий та ясний опис функції (й) 

діагностики ПБЕСУ, їх здатності виявити відмову або їх реакції на відмову, а 

також повинен бути виконаний аналіз їх вкладу в повноту безпеки відповідних 

ПБФУ. 

Для виконання спрощеного підходу при оцінці ймовірності випадкових 

небезпечних відмов технічних засобів підсистем застосовується наступне: 

- якщо для досягнення необхідної імовірності небезпечної випадкової 

відмови технічних засобів необхідна функція (і) діагностики ПБЕСУ і 

підсистема має стійкість до збоїв апаратних засобів більше нуля, то виявлення 

збою і задана реакція на збій повинні бути виконані до настання небезпечної 

ситуації через цей збій; 
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- при реалізації функції (й) діагностики ПБЕСУ має бути, як мінімум, 

прийнято, що ймовірність випадкової відмови технічних засобів і систематична 

повнота безпеки однакові і дорівнюють значенню, заданому для відповідної 

(их) ПБФУ; 
* Примітка: Обмеження архітектури на повноту безпеки апаратних засобів не 

застосовується при реалізації функції (й) діагностики. 

 

- якщо значення ймовірності небезпечної випадкової відмови технічних 

засобів на порядок більше, ніж задано для ПБФУ, то повинна бути виконана 

перевірка, щоб визначити чи будуть працездатні функції діагностики або 

діагностуючі пристрої. Передбачається, що така перевірка повинна бути 

виконана як мінімум 10 разів у проміжку між контрольними перевірками 

підсистеми. 
* Примітки: 

1. Перевірка функції (й) діагностики повинна, наскільки це практично можливо, 

охоплювати на 100% ті компоненти, які реалізують функцію (і) діагностики. 

2. Якщо функція діагностики реалізується логічним пристроєм ПБЕСУ, то немає 

необхідності окремо виконувати її тестування, так як її відмова може бути виявлена, як 

відмова ПБФУ. 

3. Перевірка може бути виконана або зовнішніми засобами (наприклад, за допомогою 

випробувального обладнання), або за допомогою внутрішніх динамічних перевірок 

(наприклад, вбудованих в логічний пристрій) ПБЕСУ. 

 

Оцінка імовірності небезпечних відмов (PFHD) повинна бути заснована на 

імовірності випадкових небезпечних відмов апаратних засобів кожної 

відповідної підсистеми. Імовірність випадкових відмов апаратних засобів в 

ПБЕСУ є сумою ймовірностей небезпечних випадкових відмов апаратних 

засобів всіх підсистем (PFHDn), що беруть участь в реалізації ПБЕСУ, і включає 

в разі потреби імовірність небезпечних помилок цифрової передачі даних 

комунікаційних процесів (PTE): 

 

 PFHD = PFHD1 + …… + PFHDn + PTE      (7) 
* Примітки: 

1. Даний підхід заснований на визначенні функціонального блоку, тобто відмова будь-

якого функціонального блоку може призвести до відмови ПБФУ. 

2. Взаємодії, відмінні від цифрової передачі даних, вважаються частиною підсистем. 

 

Висновки.  Визначенні основні особливості застосування за стандартом 

IEC 62061 так званого спрощеного підходу щодо виконання процедури оцінки 

ймовірності виникнення небезпечних відмов пов’язаних з безпекою 

електричних, електронних та програмованих електронних систем управління 

(ПБЕСУ) машин і механізмів. 

Приведені в даній роботі матеріали повинні допомогти інженерно-

технічним працівника щодо запровадження у процес проектування та 

виготовлення промислового обладнання стандарту IEC 62061, який 

регламентує вимоги безпеки при проектуванні та розробці пов'язаних з 
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безпекою електричних, електронних та програмованих електронних систем 

управління. 
 

Література 

 

1. Machinery Directive: Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of 

the Council of 17 May 2006. / Official Journal of the European Union — 09.06.2006. 

— L157. — pp. 24-86. 

2. Постанова КМ України від 30 січня 2013 р. № 62 про затвердження 

Технічного регламенту безпеки машин (із змінами, внесеними згідно з 

Постановою КМ № 632 віл 28.08. 2013 року). 

3. EN ISO 12100-1/2 «Safety of machinery General principles for design and risk 

evaluation. Basic concepts.». 

4. ДСТУ EN 954-1:2003 «Безпечність машин. Елементи безпечності систем 

керування. Частина 1. Загальні принципи проектування». 

5. ДСТУ EN ISO 13849-1:2016 «Безпечність машин. Деталі систем 

управління, пов’язані з забезпеченням безпеки. Частина 1. Загальні принципи 

проектування». 

6. IEC 62061 «Safety of machinery – Functional safety of safety-related electrical, 

electronic and programmable electronic control systems». 
 

  



181 
 

ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ВИМОГ ДО ПОВ’ЯЗАНИХ З 

БЕЗПЕКОЮ ФУНКЦІЙ УПРАВЛІННЯ МАШИН ТА МЕХАНІЗМІВ 

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

Грітчина К. С., Паренюк А. В., студенти (гр. ТЯ-52 ТЕФ,  гр. ДГ-81 ФЕЛ  

КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Анотація. Проаналізовано основні особливості і порядок застосування 

відповідних процедур за стандартом IEC 62061  щодо визначення основних 

вимог до пов'язаних з безпекою функцій управління (ПБФУ) машин та 

механізмів у разі застосування електричних, електронних і програмованих 

електронних систем управління промисловим обладнанням. 

Ключові слова: безпека, функції управління, машини, механізми. 

Abstract. Determination according to IEC 62061 of the basic requirements for 

the functions of safety management of machines and mechanisms in the case of the 

use of electrical, electronic and programmable electronic control systems the 

industrial equipment. 

Keywords: safety, control functions, machines, mechanisms. 

 

Вступ. У відповідності до вимог Directive 2006/42/EC та діючих у цій 

сфері Технічних регламентів і гармонізованих стандартів EN ISO 12100-1, 

EN ISO 12100-2, EN ISO 14121, необхідність у функціях безпеки 

визначається із стратегії зниження ризику [1-3]. 

Слід зазначити, що застосування будь-яких захисних заходів, які 

використовуються для усунення існуючих небезпек та зниження рівнів 

можливих ризиків, повинно здійснюватися в певній послідовності у 

відповідності до вимог EN ISO 12100-1 [3], що  проілюстровано на рис.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Послідовність виконання захисних заходів згідно з  

EN ISO 12100-1 

 

1 етап:  Запобігання небезпекам: усунення існуючих небезпек та 

зниження рівнів можливих ризиків за рахунок відповідних конструктивних 

заходів на етапі проектування та  розробки машини. 

2 етап:  Захист від небезпек: зниження рівнів можливих ризиків за 

рахунок введення необхідних захисних заходів. 

1 етап 

Запобігання 

небезпекам 

 

2 етап 
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небезпек 

(безпечні 

небезпеки) 
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Визначення 

(виявлення) інших 

джерел небезпек  
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3 етап: Визначення (виявлення) інших джерел небезпек: зниження 

рівнів можливих ризиків за рахунок надання додаткової необхідної 

інформації /попереджень/ про залишкові ризики. 

Якщо остаточний результат 1 етапу "Запобігання небезпекам" не 

призводить до достатнього зниження рівнів можливих ризиків відповідно до 

вимог EN ISO 12100-1, то ітераційний процес при проектуванні, відповідно 

до вимог ISO 13849-1 або ІЕС 62061 [4-5], повинен бути використаний також 

і на  2 етапі – "Безпечні небезпеки". 

Ті частини систем управління машиною, які вирішують завдання 

безпеки, визначені в міжнародних стандартах, як "частини, що пов'язані з 

безпекою в системах управління" - "safety-related parts of control systems" 

(SRP/СS). Відповідно до вимог обох стандартів (ISO 13849-1 та ІЕС 62061) 

необхідні функції безпеки повинні бути забезпечені саме SRP/CS.  

Аналіз стану питання. Вимоги до пов'язаних з безпекою функцій 

управління (ПБФУ) машин та механізмів при їх проектуванні в основному 

регламентуються наступними стандартами, це ISO 13849-1 та ІЕС 62061. 

Якщо на основі  ISO 13849-1 вже розроблений національний стандарт ДСТУ 

EN ISO 13849-1:2016 «Безпечність машин. Деталі систем управління, 

пов’язані з забезпеченням безпеки. Частина 1. Загальні принципи 

проектування», то цього не можна сказати стосовно стандарту ІЕС 62061, 

який на даний час є основним стандартом щодо проектування пов'язаних з 

безпекою електричних, електронних або програмованих електронних систем 

управління (ПБЕСУ). Слід зазначити, що  стандарт IEC 62061, як і EN ISO 

12100-1 представляє собою альтернативу стандарту EN ISO 13849-1, який 

регламентує вимоги безпеки лише при проектуванні електромеханічних 

систем управління. Саме комплексне використання стандартів IEC 62061 та  

EN ISO 13849-1 дозволяє створювати високоефективні, з точки зору  

безпеки,  системи управління промислового обладнання. Безумовно, що 

визначення основних особливостей функціонування та застосування 

стандарту IEC 62061 і його імплементація у національне законодавство у 

сфері промислової безпеки є на даний час першочерговою задачею, яку 

необхідно вирішувати.  

Мета роботи: визначення основних вимог до пов'язаних з безпекою 

функцій управління (ПБФУ) машин та механізмів при використанні 

електричних, електронних і програмованих електронних систем управління 

промисловим обладнанням. 

Методики, матеріали і результати досліджень. Основним стандартом, 

який визначає вимоги до проектування і реалізації пов'язаних з безпекою 

електричних, електронних і програмованих електронних систем управління 

промисловим обладнанням є стандарт IEC 62061 [5]. 

Саме цей стандарт встановлює відповідні процедури щодо визначення 

основних вимог до ПБФУ, які реалізуються у пов'язаних з безпекою 

електричних, електронних або програмованих електронних системах 

управління (ПБЕСУ).  
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Згідно із IEC 62061, якщо функції безпеки обрані для реалізації 

(повністю або частково) ПБЕСУ, то ПБФУ повинні бути в обов'язковому 

порядку специфіковані. 

Специфікація кожної ПБФУ повинна включати специфікацію: 

- функціональних вимог; 

- вимог до повноти безпеки. 

Також вони повинні бути документально оформлені в специфікації 

вимог до системи безпеки (СВСБ). 

* Примітка: Якщо для виконання функцій безпеки використовується 

неелектричне обладнання спільно з електронними засобами, то цільові 

значення відмов, що застосовуються до неелектричних обладнання, в 

стандарті ІЕС 62061 не розглядаються. Електронні засоби – це будь-які 

пристрої і системи, що працюють на електричних принципах, в тому числі: 

- електромеханічні пристрої; 

- непрограмовані електронні пристрої; 

- програмовані електронні пристрої. 

СВСБ повинна бути перевірена, щоб забезпечити узгодженість і 

повноту для призначеного використання. 

Для оформлення специфікації функціональних вимоги і специфікації 

вимог до функціональної безпеки для кожної ПБФУ необхідна наступна 

інформація: 

- для кожної конкретної небезпеки результати оцінки ризику для 

машини, в тому числі всі функції безпеки, які визначені як необхідні для 

зниження ризику; 

- експлуатаційні характеристики машини, в тому числі: 

- режими роботи; 

- час циклу; 

- характеристика часу відгуку; 

- умови навколишнього середовища; 

- взаємодія персоналу з машиною (наприклад, при ремонті, установці, 

прибиранні і т. ін.); 

- вся інформація, яка відноситься до ПБФУ і може вплинути на 

проектування ПБЕСУ, наприклад, це: 

- опис поведінки машини, яку ПБФУ повинна забезпечити або їй 

запобігти; 

- усі інтерфейси між ПБФУ, а також між ПБФУ і будь-якими іншими 

функціями (всередині або поза машиною); 

- необхідна функціональна реакція на відмову для ПБФУ. 

* Примітка: Деяка інформація може бути недоступна або повністю не 

визначена перед початком ітераційного процесу проектування ПБЕСУ, 

тому в процесі проектування необхідно оновлювати специфікації вимог до 

безпеки ПБЕСУ. 
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Специфікація функціональних вимог до ПБЕСУ повинна містити 

докладний опис кожної реалізованої ПБЕСУ, включаючи у відповідних 

випадках: 

- умова (и) (наприклад, режим роботи машини), при якому (их) ПБЕСУ 

повинна бути активна або заблокована; 

- пріоритет тих функцій, які можуть бути одночасно активні і викликати 

конфліктну ситуацію; 

- частоту роботи кожної ПБЕСУ; 

- необхідний час реакції кожної ПБЕСУ; 

- інтерфейс (и) ПБФУ з іншими функціями машини; 

- необхідний час відгуку (наприклад, пристрої введення і виведення); 

- опис кожної ПБФУ; 

- опис функції (й) реакції на відмову і на будь-які обмеження, 

наприклад, на повторний запуск або продовження роботи машини в тих 

випадках, коли первісна реакція на відмову - зупинка машини; 

- опис навколишніх умов (наприклад, температури, вологості, пилу, 

хімічних речовин, механічних вібрацій і ударів); 

- випробування і будь-які необхідні для цього кошти (наприклад, 

випробувальне обладнання, порти доступу тестів); 

- частоту циклів виконання операцій, робочий цикл і/або категорії 

застосування для електромеханічних пристроїв, призначених для 

використання в ПБФУ. 

Також повинні виконуватися вимоги до рівнів електромагнітної (ЕМ) 

стійкості. ПБЕСУ повинні мати рівні стійкості відповідно до стандартів з 

електромагнітної сумісності (Directive 2014/30/EU). 

При складані специфікації вимог до повноти безпеки ПБФУ вимоги до 

повноти безпеки для кожної ПБФУ повинні визначатися виходячи з оцінки 

можливого ризику, щоб забезпечити необхідне його зниження.  

У стандарті IEC 62061 вимога до повноти безпеки повинна надаватися у 

вигляді цільової величини відмов для ймовірності відмов за годину для 

кожної ПБФУ. 

Вимоги до повноти безпеки для кожної ПБФУ повинні задаватися в 

термінах РПБ відповідно до наведеної таблиці 1 та документально 

оформлятися. 

Таблиця 1 

                         Рівні повноти безпеки. Цільові величини відмов 
Рівень повноти безпеки 

 (РПБ) 

 

Імовірність небезпечних відмов за годину 

(PFHD) 

3 ≥ 10-8 - <10-7 

2 ≥ 10-7 - <10-6 

1 ≥ 10-6 - <10-5 

* Примітка:  Якщо  необхідна  повнота  безпеки ПБФУ менше, ніж РПБ 1, то, як 

мінімум, вимоги категорії В (стандарт ISO 13849-1)   повинні бути забезпечені. 
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Висновки. Проаналізовано основні особливості і порядок застосування 

відповідних процедур за  стандартом IEC 62061 щодо визначення основних 

вимог до пов'язаних з безпекою функцій управління (ПБФУ) машин та 

механізмів у разі застосування електричних, електронних і програмованих 

електронних систем управління промисловим обладнанням. 
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Анотація. У даній роботі наведені методи боротьби з акустичним 

забрудненням міст транспортом. Також у роботі розглянуто вплив даного 

забруднення на організм людей.    

Ключові слова: акустичне забруднення, транспорт, шум. 

Abstract. In this work it is showed methods, to deal with acoustic pollution of 

towns by transport. Also in this work reviewed influence of this pollution in human 

body. 

Keywords: acoustic pollution, transport, sound. 

 

  Вступ. Погіршення стану оточуючого середовища шумом весь час 

зростає. Досить часто це стосується великих міст. Опитування показало, що 

більше 50 відсотків респондентів, стурбовані шумом. Рівень якого зріс у 10-15 

разів за останні 10 років [1].  

Основним джерелом акустичного забруднення є автотранспорт, за ним 

слідує залізничний транспорт та метрополітен (особливо його відкриті ділянки), 

далі трамваї та в деяких містах авіаційний транспорт. 

Мета роботи: дослідити вплив шумового забруднення на міста, 

розглянути методи боротьби з ним. 

Методики, матеріали і результати досліджень.  

Вплив акустичного забруднення від транспорту на організм людини 

 Шум може впливати на людей по різному. Наприклад, до часткової або 

повної втрати слуху може призвести довготривалий вплив інтенсивного 

шуму (вище 80 дБА). В залежності від інтенсивності та тривалості впливу шуму 

відбувається менше або більше зниження чутливості органів слуху, що в свою 

чергу призводить до тимчасового зсуву порога чутності. Для прикладу, звуки 

звичайної розмови відповідають 40 - 50 дБА, шепіт - 30, а крик - 75. Шум 

транспорту, та електроприладів може досягати 55 дБА, а шум мотора досягає 80 

дБА. Таким чином тривала присутність людини поруч з людиною, що кричить 

приблизно може дорівнювати присутності поруч з працюючим двигуном 

автомобіля [2]. 

Боротьба з шумом в Україні 

 Існують певні рекомендації щодо забудов, у яких зазначено, що відстань 

від бровки земляного полотна зазначених доріг до житлових забудов і 

садівницьких товариств має становити більше 100 м, для доріг IV категорії - 50 

м, забезпечивши на відповідних територіях гігієнічних норм якості 

атмосферного повітря та рівнів шуму. Для захисту від акустичного забруднення 
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вздовж доріг слід передбачати смуги зелених насаджень шириною більше 10 м 

[3]. 
Для зниження шуму, утвореного автомобільним транспортом, 

рекомендується застосуванням наступних методів:  

- зменшення швидкості руху транспорту; 

- покращення регулювання вуличного потоку; 

- обмежити рух для певного виду транспорту в певний час на окремих 

трасах;  

- встановлення протишумових екранів і удосконалення звукоізоляції 

будинків;  

- покращення частин транспорту, а саме транспортної і ходової [4].  

Зелені насадження є ефективними у боротьбі з шумом. З їхньою 

допомогою можна досягти зменшення рівня шуму до 8 дБА, якщо сформовані у 

вигляді спеціальних шумозахисних смуг. Спосіб насадження дерев в смузі 

може бути або рядовим або шаховим і бажано при дотриманні наступних умов: 

- відстань між деревами має складати менше 4 м; 

- висота дерев має бути у межах від 5 м до 8 м; 

- кущів від 1,5 м до 2 м.  

Більш ефективним у цьому випадку для боротьби з шумом буде шахове 

насадження. А для забезпечення більшої ефективності шумозахисту доцільно 

використати хвойні породи зелених насаджень, у порівнянні з породою 

листяних, і не залежать від пори року. Але через те, що вони погано ростуть у 

містах, зазвичай хвойні породи об’єднують із листяними породами дерев, для 

більшої ефективності [5].  

Також варто зазначити, що в умовах недостачі території ефективним 

засобом захисту від шуму створеного транспортними засобами, і стисненої 

міської забудови доречним буде використання житлових шумозахисних 

будинків-екранів. Вони зазвичай розташовуються в перших ярусах забудов 

вздовж вулиць та транспортних магістралей. При цьому розриви між 

будинками мають знаходитися на максимальній відстані один від одного, тоді 

як самі розриви мають бути мінімальними [5]. 

Екрани теж є не менш ефективними засобами для зменшення шумового 

забруднення, і є високо ефективними будівельно-акустичними засобами для 

зниження шуму на території міст, розміщенні між джерелами шуму та 

об’єктами захисту від нього. Екранами можуть бути як придорожні спеціальні 

захисні стіни, підпорні, штучні так і природні рельєфи місцевості – земляні 

вали, відкоси, насипи, тераси і т. д. або їх комбінації. У приміщеннях будинків, 

де рівні звуку можуть допускатися більше 45 дБА, теж можна називати 

екраном. В певній мірі форма екранів-стінок відіграє досить велику роль, адже 

більш ефективним є екран Г-образного профілю, ширина верхньої полки якого 

дорівнює 0,6 м. Екран-стінка такої ж висоти буде менш ефективним на 2,5 дБА, 

ніж екран Г-образного профілю [5]. 
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Світова практика боротьби з шумом 

 Закони про шум, які були прийняті на початку 70-х років ХХ століття у 

більшості розвинених країнах, мали такий сенс, що акустичний забруднювач 

повинен платити штраф, розмір якого може бути достатньо високим. Зараз 

будь-який громадянин такої країни, звернувшись до суду й указавши джерело 

шумового забруднення, може отримати непогану компенсацію. І очевидно, що 

винна особа або підприємство, зобов'язані змінити рівень шуму у межах норми 

[5].  

 У нинішній час країни Європи з високим показником розвитку, 

витрачають на боротьбу з акустичним забрудненням близько по 110 млрд євро 

на рік — приблизно один відсоток від світового ВВП [5]. 

 Для колісно-рейкового транспорту в таких країнах як Німеччина і США 

стали застосовуватися таку прийоми зменшення рівня шуму: використання 

шумопоглинаючих колісних блендів, заміна колодок гальм на дискові й т.п.. 

Шкідливий вплив шумового і навіть хімічного забруднення можна знизити 

простим збільшенням кількості зелених насаджень у містах [6]. 

 Шумопоглинаючий асфальт – покриття для доріг із спеціального 

асфальту, що знижує шум, головною характеристикою якого є високий рівень 

пористості - 26 % складає обсяг порожнеч (у звичайних асфальтових покриттях 

він становить близько 6 %). І як приклад, можна згадати Німеччину, яка 

спромоглася такою технологією, знизити рівень шуму на дорогах в середньому 

на 5 дБА [6]. 

Шум як джерело альтернативної енергії  

На конкурсі хмарочосів «eVolo 2013», був представлений проект 

«Soundscraper», який має на увазі будівництво хмарочоса, покритого десятками 

тисяч особливих «війок», кожна з яких буде служити уловлювачем звуку. 

Зібрана таким чином кінетична енергія буде перетворюватись в електричну, 

при цьому забезпечуючи, як мінімум, потреби самої будівлі. Автори проекту 

підрахували, що одна така споруда може виробляти до 150 МВт/год [7]. 

 «Зелений шум» аеропортів 

Дизайнер Хьyoнг-Юей Джоу створив гаджет «Green Noise», здатний 

перетворювати децибели шуму у вати. Пристрій має вигляд динаміка,  що 

оснащений триногою для стійкості й мобільності. Основним місцем його 

застосування автор замислював аеропорт, де кожен злітаючий літак виробляє 

шум рівнем близько 140 децибел, що еквівалентно 240 КВт потужності [7]. 

Таким чином для захисту від шуму можуть бути використані наступні 

засоби:  

- змінити орієнтацію всіх тихих приміщень вікнами в протилежну 

сторону від джерела шуму; 

- зональне планування та забудова території підприємства і житлового 

масиву;  

- як екрани і бар’єри використовувати природний рельєф місцевості; 

- створення густих смуг лісових насаджень біля проїзної частини доріг;  

- розташувати у виїмці проїзну частину; 

http://ua-referat.com/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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- зменшення дистанції між об’єктом і джерелом шуму;  

- покращення рівня звукоізоляції вікон житлових і виробничих будинків; 

- як безперервний екрануючий бар’єр використовувати перший ряд з 

будівель комунального та побутового призначення;  

- установлення протишумових екранів уздовж вулиць в місцях із досить 

великими показниками шуму та високим рівнем інтенсивності руху 

автотранспорту для міст, які мають щільно забудовані райони.  

Висновки. Отже, згідно з вимогами, такі будівлі, як школи, лікарні, 

адміністрації обов’язково мають розташовуватися подалі від шуму. 

Ще одним рушієм у боротьбі з шумом має виступати законодавство, яке 

має регулювати нормування шумового навантаження і забезпечувати механізми 

захисту людей, які страждають від цього навантаження. 

 Надмірне шумове забруднення дуже шкідливе для людського організму, 

однак іноземні вчені навчились і з цього отримувати користь, створюючи 

технології, які з шуму роблять енергію. Дані технології можуть бути 

впровадженні і в українських містах поблизу залізничних сполучень, просто 

серед вулиць, мостів метро, які часто стають місцями найбільших заторів в 

місті. 

 
Науковий керівник: Луц Т. Є., ст. вик. (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 
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МЕХАНІЗМИ ЗМЕНШЕННЯ РІВНЯ ШУМУ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ 

ОПЕРАТОРА КОНТРОЛЮ АВТОМАТИЧНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ 

ТЕХНОЛОГІЧНИМ ПРОЦЕСОМ ВИРОБНИЦТВА АЗОТНОЇ КИСЛОТИ 

 
Ковтун А. І., канд. техн. наук,  асистент (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського); 

Сліпченко В. О., студент (гр. ЛА-81 м.н., ІХФ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Анотація. В роботі розглянуто та проаналізовано промислове 

виробництво азотної кислоти. Відповідно до аналізу, поставлено вимоги щодо 

забезпечення відповідного рівня автоматизації технологічного процесу. Згідно з 

даними вимогами, розглянуто операторський блок керування системою 

автоматизації та запропоновано шляхи вирішення потенційних загроз безпеці 

праці обслуговуючого персоналу операторського приміщення. 

Ключові слова: азотна кислота, нітратна кислота, автоматизація, схема 

автоматизації, умови праці, рівень шуму, охорона праці. 

Abstract. The industrial nitric acid production was analyzed. According to the 

analysis, the requirements for providing the appropriate level of automation of the 

technological process are set. According to these requirements, the operator control 

unit of the automation system is considered and ways of solving potential security 

threats to the operator personnel are proposed. 

Key words: nitric acid, automation, automation scheme, working conditions, 

noise level, labor protection. 

 

Вступ. Азотна кислота є надзвичайно важливим продуктом хімічної 

промисловості. Її виготовлення відбувається в дуже великих кількостях, а 

використання знаходиться в галузях кольорової металургії, виробництва 

нітратних добрив, для розділення металічних сполук, а також в технологічних 

процесах виробництва поліетиленів. Поширене її використання також при 

виготовленні вибухових сполук, фотоелементів та плівок, синтезу штучних 

ниток та волокон, забарвлюючих речовин, що мають органічну природу, 

фармацевтичних засобів тощо [1]. 

Аналіз стану питання. Азотна кислота (вона ж нітратна кислота) має 

хімічну формулу HNO3, відноситься до сильних кислот та являється 

одноосновною. Реагує з великою кількістю металів, висококорозійна, виступає 

в ролі сильного окисника. При довгому зберіганні, має властивість до набуття 

жовтуватого відтінку, що обумовлюється накопиченням оксидів азоту. 

Прийнято використовувати водний розчин азотної кислоти з концентрацією 68 

%, оскільки саме в такій пропорції, кількісне співвідношення кислоти до води 

залишається сталим як в рідкій фазі, так в газоподібній під час випаровування 

розчину. При перевищенні концентрації в 86 % - таку кислоту називають 

димною [2]. 

Мета роботи: запропонувати механізми зменшення рівня шуму на 

робочому місці оператора контролю автоматичної системи керування 

технологічним процесом виробництва азотної кислоти. 
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Методики, матеріали і результати досліджень. В середині XVII 

сторіччя Йоганном Рудольфом Глаубером було отримано чисту нітратну 

кислоту завдяки перегонці азотної кислоти з селітрою. Наразі, даний процес її 

отримання використовують під час її добування в лабораторних умовах. 

Лише у XVIII сторіччі Антуан Лоран Лавуазьє визначив якісний склад 

кислоти, дослідивши, що вона в своєму складі має оксиген та нітроген. 

Тільки на початку XIX століття, виробництво азотної кислоти почало 

набирати промислових обертів, після того як з’явився широкий доступ до 

нітрата натрію та азотної кислоти. Наразі, актуальним є виробництво що 

полягає в каталітичному окисленні аміаку на платинових прокладках, що його 

відкрив Ч.Ф. Кульман у 1838 році. Однак, такий спосіб виготовлення азотної 

кислоти залишався досить дорогим, порівняно з  тим що базується на отриманні 

з селітри. Лише після винайдення так званого синтетичного «Аміаку Габер і 

Бош» названого на честь його першовідкривачів, «платиноїдний» метод набрав 

популярності [3]. 

Започаткував виробництво азотної кислоти з аміаку, використовуючи 

платинові каталізатори, у промислових масштабах – Вільгельм Оствальд, на 

початку XX століття. Цей дешевий спосіб через окиснення аміаку, наразі 

витіснив всі інші промислові способи добування азотної кислоти [3]. 

Він полягає трьох послідовних хімічних реакціях, що наведені нижче: 

 

4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O 

2NO + O2 → 2NO2 

4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3 

 

Всі три реакції – екзотермічні, перша – необоротна, інші – оборотні. 

Концентрація отриманої таким методом азотної кислоти коливається в 

залежності від технологічного оформлення процесу від 45 до 58%. Для 

отримання концентрованої азотної кислоти, або зміщують рівновагу в третій 

реакції шляхом підвищення тиску, або в розбавлену азотну кислоту додають 

сірча-ну кислоту і нагрівають, при цьому азотна кислота, на відміну від води і 

сірчаної кислоти, випаровується [4]. 

В основу схеми виробництва азотної кислоти покладено охолодження 

нітрозних газів та абсорбція оксидів азоту; продукція випускається у вигляді 

60%-ї HNO3. Перший комплексний агрегат даного типу, було випущено у 1976 

році [5]. 

Технологічну схему процесу виробництва азотної кислоти представлено 

на рис. 1. 
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Рис. 1. Технологічна схема процесу виробництва азотної кислоти 

 

Попередньо очищене повітря з атмосфери надходить до компресора 8, 

після якого розділяються на два потоки: подається на контактний апарат та 

підігрівач аміаку. Рідкий аміак через ресивер 1 поступає в випаровувач 2. Після 

випаровування газоподібний аміак очищують від механічних домішок у фільтрі 

3 і направляють в підігрівач аміаку 4, де він нагрівається до 120 °С повітрям. 

Очищене повітря і аміак поступають у змішувальну камеру 5 контактного 

апарату 6. Після проходження очищення у фільтрі, що вмонтовано в 

контактний апарат, аміачно-повітряна суміш поступає на двоступінчастий 

каталізатор, що складається з трьох платиноїдних сіток та шару неплатинового 

каталізатору. Далі нітрозні гази поступають в котел-утилізатор 7, що 

знаходиться під контактним апаратом, де за рахунок їх охолодження 

отримують водяну пару, що далі використовується в інших виробничих 

процесах підприємства. Живлення системи виконується завдяки подачі хімічно 

очищеної води, що була деаерована в деаераційній колоні 14. Вода проходить 

теплообмінник 15, де нагрівається нітрозними газами до 100 °С та економайзер 

9, після чого поступає на сепараторний барабан 16, де пара за температури 100 

°С відділяється та прямує до котла-утилізатора. 

Нітрозні гази після котла-утилізатора, з температурою в межах 300…310 

°С, охолоджуються в економайзері 9, віддають свою теплоту в підігрівачі 10 і 

потім надходять до водяного холодильника 11 для подальшого охолодження до 

55 °С. При охолодженні нітрозних газів відбувається конденсація парів води з 

утворенням технічної азотної кислоти, концентрацією близько 45%, що 

подається далі в газовий промивач 12. В промивачі відбувається одночасно з 

охолодженням промивка нітрозних газів, розчинених у кислоті, від 

нітритнітратних солей та подальша конденсація азотної кислоти. Кислота 

нижньої частини промивача подається в абсорбційну колону 18, а нітрозні гази, 

проходячи через компресор 13, сильно нагріваються, що дозволяє використати 
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отримане тепло для попереднього підігріву води перед котлом, у холодильнику 

15, де вони охолоджуються до 155…165 °С, та в резервному холодильнику 

другої ступені 17. Після цього, гази потрапляють в абсорбційну колону 18. У 

верхній частині, до колони поступає вода. Знизу колони відводиться азотна 

кислота з концентрацією 58…60 %; вона поступає в продувочну колону 19 для 

видалення з неї розчинених оксидів азоту і далі прямує до накопичувальних 

резервуарів. Гази, що відходять з верхньої частини колони далі 

використовуються у вторинних технологічних процесах підприємства [6]. 

На підставі здійсненого аналізу особливостей технологічного процесу 

виробництва азотної кислоти, його апаратурного оформлення та норм 

технологічного режиму необхідно забезпечити такий рівень автоматизації 

виробництва: 

- контроль і сигналізацію значень температури пари на виході з котла-

утилізатора; 

- регулювання витрати газів в котлі-утилізаторі; 

- контроль температури газів на проміжних етапах процесу охолодження 

(між теплообмінниками); 

- контроль і сигналізацію значень температури нітрозних газів перед 

подачею на абсорбційну колону; 

- контроль витрати рідкого аміаку на вході в систему;  

- контроль витрати повітря перед подачею на технологічні об’єкти; 

- контроль витрати води перед подачею на утилізаційний контур. 

Для забезпечення даного рівня автоматизації процесу виробництва, 

застосовуються сучасні  засоби автоматизації, представлені переважно 

електричними пристроями з уніфікованим сигналом виходу, що дозволяє 

виконувати дистанційне керування з операторського блоку через встановлене 

там комп’ютерне обладнання. Зв’язок між місцем знаходження виробничих 

потужностей та операторським блоком виконується через мережу інтерфейсу 

RS-485.  

При обслуговуванні процесу автоматизації оператор знаходиться в 

окремому приміщенні. 

Одним із важливих аспектів на будь-якому виробництві та при виконанні 

будь-якого виду діяльності є підтримання безпечних та комфортних умов праці 

для кожного члена обслуговуючого персоналу на всіх кроках роботи. 

Джерелами шуму в даному виробництві виступають електродвигуни 

насосів перекачки речовин по трубопроводам. Також одними з джерел шуму є 

вентилятори, гучність роботи яких сягає 80-100 дБ. Гучність не повинна 

перевищувати 80 дБ (ДСН 3.3.6037-99). 

Оператор,   що   здійснює   спостереження   за  технологічним   процесом, 

знаходиться    в    операторній, в цьому приміщенні необхідно забезпечити 

рівень шуму згідно регламенту. 

Оскільки шум від вентиляційного агрегату поширюється через повітряне 

середовище, по будівельних конструкціях і через стінки повітропроводів, 

боротьба з шумом може здійснюватися, методом зниження початкової гучності 
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устаткування, ізоляцією агрегатів за допомогою віброзахисних елементів. Для 

зменшення виробничого шуму передбачено проведення наступних заходів: 

– розміщення операторського приміщення в оптимальному місці, де шум 

розповсюджується найменше; 

– операторська повинна бути виконана цегляною кладкою (або іншим 

матеріалом з високими шумоізоляційними властивостями) та оштукатуреною з 

обох сторін; 

– встановлення шумоізоляційних екранів на корпуси двигунів і насосів; 

– своєчасний ремонт і заміна елементів устаткування. Змащування всіх 

контактних поверхонь, що спричиняють підвищення рівня шуму через власний 

рух.   

Висновки. Після виконання вищенаведених заходів та дотримання даних 

рекомендацій, рівень шуму в приміщенні управління, де працює оператор, не 

буде перевищувати 60 дБ, що відповідає ДСН 3.3.6.037-99. 

Також обслуговуючий персонал необхідно забезпечити індивідуальними 

засобами захисту – протишумовими вкладишами «Беруші СТ – 1» та 

протишумовими навушниками ПШН – Б (ГОСТ 12.1.029). Окрім цього, 

рекомендовано постійно здійснювати моніторинг фактичного рівня шуму 

(наприклад за допомогою приладу ВШВ-003, або інших, що мають відповідну 

сертифікацію) [7]. 
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Анотація. Аналіз статистики втрат відомих нам інцидентів свідчить про 

те, що пожежа є найважливішою причиною великих втрат у хімічній 

промисловості. Саме тому є необхідним розміркувати як просунуті запобіжні 

заходи при пожежі можуть звести до мінімуму ризик від таких пошкоджень. 

Ключові слова: протипожежний захист, пожежна безпека, хімічна 

промисловість, запобіжні заходи, причини та наслідки інцидентів. 

Abstract. An analysis of the loss statistics of known incidents suggests that the 

fire is a major cause of great losses in the chemical industry. That is why it is 

necessary to consider how advanced precautions in the case of a fire can minimize 

the risk of such damage. 

Key words: fire protection, fire safety, chemical industry, precautions, causes 

and consequences of incidents. 

 

Вступ. Звіти німецької системи повідомлень про великі аварії - ZEMA 

(Zentrale Melde- und Auswertestelle für Störfälle und Störungen in 

verfahrenstechnischen Anlagen) показують наслідки головних аварій 

технологічних об'єктів за період з 2003 по 2013 рік. Вони свідчать, що викиди 

та пожежі є найбільш поширеними наслідками аварій. У багатьох випадках 

виділені речовини є горючими і також можуть призвести до пожежі при 

наявності джерела загоряння. Підсумовуючи це, згідно зі звітами "ZEMA", 

можна сказати, що вогонь є суттєвою небезпекою на заводах хімічного 

виробництва. 

Аналіз стану питань. Важко знайти інформацію про ймовірність 

виникнення пожеж на хімічних або технологічних підприємствах. Згідно з 

даними з Фінляндії [Tillander K., 2003], частота пожеж для промислових 

установ становить 6,4 * 10-6  [1 / м² / а]. Для порівняння, частота пожеж у 

житлових будинках становить 4,7 * 10-6 [1 / м² / а], що для тієї самої області 

нижче на 25%. Припускаючи, що площа хімічного заводу середнього розміру 

складає 5000 м², ймовірність виникнення пожежі становить 2,5% на рік, або 

статистично на заводі пожежа відбувається  кожні 40 років. 

Мета роботи: проаналізувати проблеми пожежного захисту у хімічній 

промисловості. 

 Методики, матеріали і результати досліджень. Одним із 

найважливіших факторів успіху в хімічній промисловості є впровадження 

нових знань в швидкий та ефективний спосіб. З цієї точки зору засвоєння 

досвіду є ключовим елементом у методології безпеки галузі, якій властиві 

небезпеки. 

Цьому є багато прикладів: внаслідок пожежі на складі в Швейцарії 1986 

року і забруднення частини річки Рейн виникла проблема збереження 
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вогнегасної води та безпечного зберігання небезпечних товарів. Відповідні 

настанови були розроблені фахівцями хімічної промисловості та були 

реалізовані за дуже короткий проміжок часу. Також приклади засвоєних уроків 

– це розроблені вказівки щодо поводження та зберігання з горючих матеріалів, 

таких як рідини або порошки, або вказівки щодо загроз при 

пожежонебезпечних роботах. 

Регулярне вивчення інцидентів та втрат призвело до кращого розуміння 

факторів ризику виробництва та позитивно вплинула на законодавство та 

ефективність робіт. 

 

Рис. 1. Наслідки головних випадків на технологічних об’єктах (дані 

ZEMA за 2003-2010 роки) 

Шляхи виникнення пожеж в хімічній промисловості 

Статистика пожеж демонструє, що рівня первинного захисту для 

зниження ризику шкоди для людини та навколишнього середовища на даний 

час досягнуто [Altorfer F. et al., 2008]. 

Наступним кроком є концентрація уваги на захисті майна і, таким чином, 

робочих місць у хімічній промисловості в Німеччині та Європі. Тому важливо 

проаналізувати основні причини та наслідки інцидентів, спричинених вогнем. 

На жаль, наявної в даний час інформації недостатньо. Головне завдання 

робочої групи полягає в тому, щоб змінити це, систематично збираючи та 

аналізуючи причини випадків. Погляд на статистику пожежних причин в 

хімічних/фармацевтичних компаніях у 2005-2009 роках показує, що не було 

виявлено жодної причини, які могли б призвести до пожежі. 

Що стосується розслідування інцидентів у німецькій хімічній 

промисловості, то можна стверджувати, що причини пожеж складні і 

різноманітні. 
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Ось кілька прикладів: 

• Франкфурт: пожежа після вибуху парів метанолу, спричинена 

технічними роботами; 

• Франкфурт: пожежа через зварювальні роботи; 

• Базель: рельєф термічного розкладу призводить до пожежі; 

• Франкфурт: пожежа після витоку органічного розчинника; 

• Людвигсхафен: пожежа через поламку фільтрувального преса. 

Усі причетні компанії мали на місці систему управління безпекою. Що 

стосується статистики подій за втратами, то вони були кращими, ніж середні 

показники хімічної промисловості (отримані за офіційними даними нещасних 

випадків на виробництві, визначених страховою асоціацією). 

           

Рис 2. Наслідки пожеж на хімічних виробництвах на основі аналізу інцидентів 

на хімічно-фармацевтичних підприємствах (Wehmeier G., 2012) 

Проста порада, яка вказує на недоліки безпеки об'єктів у пожежних 

ситуаціях, і натяк на оптимізацію безпеки установ не захистить від пожежі. 

Потрібна більш широка концепція протипожежного захисту, яка допускає 

окремі недоліки безпеки на хімічному заводі. 

 

Оцінка ризику виникнення пожеж 

Першим етапом розгляду потенційної небезпеки пожежі на хімічному 

заводі є оцінка ризику, на основі якого повинний бути забезпечений 

відповідний рівень захисту. 

Рівень захисту, з однієї сторони, є мірою протидії загрозі життю 

співробітників, прилеглої території та навколишньому середовищу, а з іншої – 

це питання бізнесу. Вплив на фінанси може бути різним - зупинка 

підприємства, втрата продажів або долі ринку. Закріплення сталого рівня 

захисту для виробничої установи починається з визначення найгіршого 

сценарію. Аналіз технологічного ризику, наприклад HAZOP, або оцінка ризику 

страхової компанії в цьому випадку надають дуже корисну інформацію. Всі 
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можливі і реалістичні наслідки пошкоджень, включаючи зупинку виробництва 

або фінансові втрати будуть засновані на ідентифікації цих пошкоджень. 

Базові міри протипожежного захисту добре пристосовані для запобігання 

отриманню людьми та оточуючим середовищем шкоди. А от фінансовий ризик, 

пов'язаний з пожежними інцидентами, є часто недооцінюваним. Витрати 

пов’язані з зупинкою бізнесу можуть значно перевищувати втрати пов’язані з 

втратою самих активів.  

Найбільш критичною проблемою є пожежне навантаження, на яке 

впливають леткі органічні розчинники з низькою температурою спалаху. Тому 

застосування і обробка подібних речовин у виробничому цеху може значно 

підвищити ризик виникнення пожежі. Для приблизного обрахування ризику 

необхідно знати найбільшу індивідуальну кількість (LIQ) або загальний об'єм 

такого розчинника (TV) на установі з температурою кипіння нижче 150°C. 

Обидва значення, на додаток до інформації про збереження та обробку речовин, 

дозволяють визначити рівень пожежного захисту за допомогою інструкції 

Експертної Комісії Захисту Швейцарської Хімічної Індустрії [ESCIS, 2012]. 

Вона визначає три рівня захисту: 1) базові міри захисту, 2) додаткові міри 

протипожежного захисту, 3) додаткові заходи захисту. 

Таблиця 1 

Визначення рівнів пожежного захисту (ESCIS, 2012) 

 

Врешті-решт, має бути прийняте управлінське рішення, яке відповідає на 

питання: чи готове підприємство впоратись із ризиком? Це значить чи 

правильно підібрані міри захисту у відповідності до можливих майнових та 

людських втрат.   
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Міри протипожежного захисту 

Базовий захист включає в себе загальноприйняті та встановлені законом 

міри, такі як вогнегасники, настінні гідранти, ручна сигналізація, 

водопостачання, конструктивний захист від вогню, тощо. Додатковими та 

доповнюючими мірами захисту можуть бути: зменшення пожежного 

навантаження, збільшення розділу займистих речовин, система автоматичного 

виявлення вогню, датчики раннього сповіщення (дим, тепло, газ), 

напівфіксовані та фіксовані (спринклери, водяні спреї) системи вогнегасіння, 

пожежні бригади. 

Список визначає пункти, які можна включити відповідно до потенційних 

(фінансових або соціальних) впливів. Окрему увагу варто наголосити на 

спринклерах, що задовольняють потреби хімічної промисловості – короткий 

час спрацювання, гнучкість дизайну та надійність.      

Приклади застосування 

На одному з хімічних підприємств було проведено більш глибоку оцінку 

ризику пожежі. На дільниці працює добре навчена та обладнана пожежна 

команда. Спочатку, в кожному цеху перевірялась кількість летких органічних 

розчинників з низькою температурою спалаху. На більшості хімічних заводів 

виявився більш високий рівень місткості спалахуючих розчинників у 

відношенні певних порогових значень. Встановлені міри протипожежного 

захисту, добре описані в галузевих стандартах, були достатніми для 

попередження небезпеки для людей і навколишнього середовища, але не 

враховували фінансові ризики. Вони були вирахувані як сума майнових втрат, 

втрата продажів унаслідок зупинки бізнесу і втрати долі ринку. У випадку 

виробництва проміжних продуктів треба враховувати втрати усієї виробничої 

мережі. Докладніший погляд на потенційні втрати через пожежу виявив 

невідомий або, принаймні, неусвідомлюваний майновий ризик. Отже, самі цехи 

з більшим вогневим навантаженням були облаштовані власними системами 

спринклерів, а зовні було розташовано водні установи пожежогасіння з 

системою автоматизованого активування.        

Коефіцієнт витрат 

Комплексна концепція протипожежного захисту в першу чергу розглядає 

фінансовий аспект. Це означає мінімізацію втрат через зупинку бізнесу та 

загроз на ринку. Прості виробничі процеси можуть бути перенесені в інші 

місця, або необхідні матеріали можуть бути закуплені, що буде означати низькі 

витрати, пов’язані з втратою виробництва. Зокрема, у хімічному виробництві 

часто немає можливості перемістити продукцію в запланований час чи 

закупити необхідні матеріали. В цьому прикладі витрати на зупинку бізнесу 

були розраховані в 8-12 разів вище, ніж затрати на заміну будівель та 

обладнання. Пожежа може призвести до занадто високих втрат у цеху, котрий 

виробляє важливий проміжний продукт у виробничому ланцюгу.  

Вартість встановлення спринклерів і систем автоматизованого гасіння 

водою варіюються від 50 до 180 €/м2 (за даними 2010 року), в залежності від 

розміру та складності виробництва. В даному прикладі відношення витрат 
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пов’язаних з пожежним ризиком до інвестицій в технічну складову 

протипожежного захисту складає 250. Для вузькоспеціалізованого хімічного 

виробництва час окупності інвестицій в протипожежний захист складає менш 

ніж як один місяць (розрахунок засновано на показниках частоти промислових 

пожеж у Фінляндії [Tillunder K., 2003]).  

Висновки.  Загальною метою є цілковита та поступова мінімізація 

ризиків і зменшення значень та тяжкості пожежних інцидентів шляхом 

коригування безпечності виробництва, безпеки робочого місця і впровадження 

превентивних протипожежних заходів. Викладений матеріал, призначений для 

формування належної концепції протипожежного захисту, можуть дати 

поштовх до впровадження додаткових мір захисту в залежності від горючих 

компонентів, фінансових та соціальних інтересів. На даний момент, 

передовими представниками хімічної промисловості створена робоча група 

“Preventive Industrial Fire Safety”, яка проводить глибокий аналіз причин та 

наслідків пожежних випадків з метою формування вимог до знань про пожежну 

профілактику та концепцій протипожежного захисту. До цього часу інформація 

і статистика про інциденти з пожежами в хімічній промисловості трапляються 

вкрай рідко. Партнери зацікавлені в безпечному та безперервному (хімічному) 

виробництві. Головні умови – низькі ризики з однієї сторони, а з іншої – 

конкурентна вартість виробництва. Поєднання цих двох цілей потребують 

диференційованого підходу. Усі члени робочої групи вносять свій величезний 

досвід для досягнення загального розуміння найефективнішої концепції 

протипожежного захисту хімічної промисловості. 

Те, що було попередньо сказано – це невеликі тези та висновки, що вже 

були обговорені робочою групою, і з метою забезпечення власних хімічних 

виробництв передовими засобами протипожежного захисту, всім власникам 

подібних виробництв в Україні рекомендується слідкувати за роботою групи 

“Preventive Industrial Fire Safety”, та грамотно інтегрувати їх напрацювання в 

реалії українського бізнесу та промисловості.    
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ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ВИГОТОВЛЕННІ ДРУКОВАНИХ ПЛАТ   

 
Ковтун А. І., канд. техн. наук,  асистент (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського); 

Кирик В. О., студ. (гр. ДЕ-61, ФЕЛ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

 Анотація. Розглянуто та оцінено фактори, які становлять небезпеку при 

виробництві друкованих плат. Запропоновано способи запобігання небезпечних 

випадків та заходи у разі виникнення аварій. 

Ключові слова: друкована плата, кислота, луг, виробництво. 

Abstract. Explore and evaluate the factors that put at risk the manufacturing of 

PCBs. Propose ways to prevent dangerous accidents and measures in case of 

accidents. 

Keywords: printed circuit board, acid, meadow, production. 

 

Вступ. При виготовленні електронних приладів та пристроїв 

компонентну базу, зазвичай, кріплять при застосуванні друкованого монтажу. 

Саме виготовлення друкованих плат є досить простою технологією в реаліях 

сучасного світу, але під час виробництва неможливо уникнути шкідливих та 

небезпечних для людини матеріалів та похідних продуктів внаслідок реакцій. 

Аналіз стану питань. В першу чергу варто розглянути небезпеку 

ураження електричним струмом, вибухо- і пожежонебезпеку, термо- та хімічні 

опіки, ураження шкірних покривів та отруєння на виробництві друкованих 

плат. 

Мета роботи: розробити заходи безпеки на масовому виробництві 

друкованих плат. 

Результати досліджень. Розглянемо небезпеку, яку становлять окремі 

речовини, які використовуються у процесі виготовлення. 

Сірчана кислота – речовина 2-го класу небезпеки, згідно ГОСТ 12.1.007. 

Подразнює слизову оболонку верхніх дихальних шляхів, вражає легені. При 

потраплянні на шкіру викликає важкі опіки. 

Хлористий водень – речовина 2-го класу небезпеки. При вдиханні 

викликає кашель, біль в горлі, затруджене дихання та задишку. При 

потраплянні на шкіру – обмороження, важкі опіки. 

Формальдегід – речовина 2-й клас небезпеки, згідно ГОСТ 12.1.007-76. 

Формальдегід має яскраво виражений подразнюючий ефект слизових оболонок 

очей та дихального тракту. Загальні симптоми пов’язані з дією формальдегіду: 

запалені очі, ніс і горло, головний біль і нудота. 

Водень ціаністий (синильна кислота) – речовина 2-го класу небезпеки. 

При дії даної кислоти на організм людини спостерігається: головний біль, 

нудота, блювання, біль у животі. Також з’являються: задишка, судоми, 

підвищується серцебиття та можлива втрата свідомості. В таблиці 1 написано 

порядок дій при виготовленні плат, матеріали для виконання технологічних 

процесів та забруднюючі речовини, які є наслідком процесів. 
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Таблиця 1  

Використовувані матеріали та забруднюючі речовини при виготовленні 

друкованих плат 

 

Технологічний 

процес 

Матеріал Забруднюючі 

речовини 

Механічна 

обробка, 

свердління та 

фрезування 

Склотекстоліт фольгований Пил скловолокна та 

полімерного 

компоненту, мідний 

пил 

Хімічні та 

гальванічні 

процеси: 

  

А) підготовка 

поверхні, прояв 

рисунку; 

Сірчана кислота, 

тринатрійфосфат, сода 

кальцинована, мідь двохлориста, 

амоній хлористий, соляна 

кислота 

Кислота сірчана, луг, 

водень хлористий 

Б) травлення 

міді із заготовок, 

видалення олова; 

Мідь двохлориста, кислота 

соляна, амоній хлористий, аміак 

водний, залізо хлорне, оцтова 

кислота, спирт етиловий 

Водень хлористий, 

аміак 

В) видалення 

захисного шару 

фарби та 

фоторезисту; 

Натрій їдкий, кислота соляна, 

натрій хлористий 

Луг, водень хлористий  

Г) металізація 

отворів та 

доріжок; 

Кислота сірчана, натрій 

хлористий, кислота соляна, аміак 

водний, гідрооксид натрію, 

формалін, нікель хлористий, мідь 

сірчанооксидна, натрій 

вуглекислий  

Сірчана кислота, 

фтористий водень, 

водень хлористий, 

формальдегід   

Нанесення 

металорезисту 

Олово борфторисне, свинець 

борфторисноводневий, борна 

кислота, гідрохінон 

Водень хлористий 

Покриття 

кінцевих 

друкованих 

контактів  

Диціаноаурат калію, лимонна 

кислота, кобальт сірчанокислий  

Водень ціаністий 

 

 Вдихання хімічних речовин в будь-якому агрегатному стані викликає 

подразнення/враження верхніх дихальних шляхів і отримання загально 

токсичного ефекту при всмоктуванні речовин в кров. Тому, для проведення 
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робіт з лугами, кислотами та іншими рідкими речовина слід користуватись 

засобами індивідуального захисту. 

 Також багато шкідливих речовин можуть потрапити до організму через 

шкіру. Найбільш небезпечними речовинами є: розчини з присадками хрому, 

концентровані кислоти, луги та розчинники. 

 Якщо ж під час роботи з мідненням або срібленням контактних груп Ви 

відчули запах мигдалю, то це є сигналом утворення ціаністого водню, який, в 

свою чергу, утворюється в результаті контакту ціаністого розчину та 

вуглекислоти.  

 В зв’язку з технологічним розвитком стало можливим виробництво з 

мінімальною участю людини. Тим не менш, оператори (люди, що стежать за 

процесом виготовлення) мають бути віддалені від ванн на визначену відстань і 

цим можна зменшити вплив шкідливих речовин на людину. 

 Тим не менш, за  певних умов неможливо обійтись без ручних робіт і, в 

такому випадку, ці роботи дозволяються лише при відсутності речовин 1 та 2 

класів небезпеки та за умови використання засобів колективного й 

індивідуального захисту працюючих. 

 На останок хотілося б додати, що на кожному робочому місці має бути 

встановлена витяжка з вентиляцією, а працюючі мають застосовувати засоби 

індивідуального захисту органів дихання, очей та шкірних покривів.  

 Висновки. Було розглянуто фактори, які чинять небезпеку на 

виробництві друкованих плат та розроблено комплекс заходів, спрямованих на 

запобігання і врегулювання небезпечних ситуацій. 
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ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ В ТЕХНОЛОГІЇ СИНТЕЗУ ЦІАНОСПІРОПЕНТАНУ 

 
Ковтун І. М., канд. техн. наук,  доц. ( каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського); 

Медведько С. П.., студ. (гр. ХО-81мп, ХТФ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Анотація. Розлянуті та оцінені фактори, які становлять небезпеку в 

синтезі ціаноспіропентану. Запропоновані способи запобігання небезпечних 

випадків та заходи у разі виникнення аварій. 

Ключові слова: ціаноспіропентан, дихлорметан, тетрагідрофуран, 

пожежна безпека. 

Abstract. Factors that constitute danger in synthesis of cyanospiropentane are 

discussed. Measures emergency situation preventions and measures in case of 

accidents are proposed. 

Keywords: cyanospiropentane, dichloromethane, tetrahydrofuran, fire safety. 

 

Вступ. Ціаноспіропентан завдяки становить інтерес завдяки своїй будові 

та відносно простому способу отримання із комерційно доступних вихідних 

речовин. Оскільки він представляє собою карбонітрил, можна передбачити його 

широке використання у синтезі полімерів, та інших, більш складних похідних у 

тонкому органічному синтезі. Така перспективність натякає на необхідність у 

технології, спроможній виробляти ціаноспіропентан у великих кількостях, і при 

цьому присутня необхідність у оцінку факторів, які обумовлюють небезпеку у 

цьому процесі,та заходи запобігання та ліквідації небезпечних ситуацій. 

Аналіз стану питань. На хімічному виробництві ціаноспіропентану, 

відповідно з речовинами, які використовуються, розглянуто пожежно- та 

вибухонебезпечність, та хімічну небезпеку. 

Мета роботи: розроблення заходів безпеки на масовому виробництві 

ціаноспіропентану. 

Результати досліджень.  Насамперед необхідно розглянути небезпеку, 

яку становлять окремо речовини, які використовуються та утворюються у 

процесі синтезу.  
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Відповідно до технологічної схеми, перелік речовин наведено у таблиці 1: 

•1-(гідроксиметил)циклопропілацетонітрил

•дихлорметан

•трибромід фосфору
1. Заміщення

•1-(бромометил)цикпопропілацетонітріл

•дихлорметан

•гідрокарбонат натрію
2. Промивання

•1-(бромометил)цикпопропілацетонітріл

•дихлорметан

•гідрокарбонат натрію

•толуол

3. Азеотропна 
сушка

•1-(бромометил)цикпопропілацетонітріл

•тетрагідрофуран

•трет-бутилат калію

4. Циклізація

•ціаноспіропентан

•тетрагідрофуран5. Промивання

•ціаноспіропентан6. Перегонка
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Таблиця 1 

 

Для проведення маніпуляцій з усіма вищеперечисленими речовинами 

необхідно використовувати засоби індивідуального захисту. 

1. 1-(Гідроксиметил)циклопропілацетонітрил – загальних заходів наразі 

розроблено не було, але можна передбачити небезпечність для здоров’я 

людини. Температура кипіння становить більше 300С, корозійна здатність 

відсутня. Особливих вимог до зберігання немає. 

2. Трибромід фосфору – корозійно небезпечний, на повітрі реагує з 

водяною парою, утворюючи бромоводень, що обумовлює його корозійну 

здатність та небезпечність для здоров’я людини. Бромоводень далі може 

реагувати з металами і утворювати водень та вибухонебезпечні суміші, що 

обумовлює його вогне- та вибухонебезпечність. Зберігати необхідно у 

приміщеннях окремо від активних металів та не допускаючи вологи.  

Використання води при тушінні пожарів заборонено  [1]. 

3. Трет-бутилат калію – корозійно небезпечний, реагує з водою. 

Необхідно зберігати окремо від дихлорметану  [2]. 

4. Дихлорметан – вогне- та вибухонебезпечний, небезпечний для здоров’я 

людини. Може реагувати з основами, утворюючи карбени, які запалюються на 

повітрі. Зберігати необхідно окремо від трет-бутилату калію. 

5. Тетрагідрофуран – вогне- та вибухонебезпечний, небезпечний для 

здоров’я людини. На повітрі здатен окиснюватись з утворенням 

вибухонебезпечних пероксидів. Зберігати в інертій атмосфері. 

6. Толуол – вогне- та вибухонебезпечний, надзвичайно небезпечний для 

здоров’я людини та навколишнього середовища. Уникати потрапляння у 

навколишнє середовище [3]. 

Речовина Основний фактор небезпеки 

1-(Гідроксиметил)циклопропіл 

ацетонітрил 

Можливо небезпечний для 

здоров’я 

Трибромід фосфору 
Корозійний, реагує з водою, 

небезпечний для здоров’я 

Трет-бутилат калію Корозійний 

Дихлорметан 
Вогненебезпечний, небезпечний 

для здоров’я 

Тетрагідрофуран 
Вогненебезпечний, небезпечний 

для здоров’я 

Толуол 
Вогненебезпечний, небезпечний 

для здоров’я 

1-(бромометил)циклопропіл 

ацетонітрил 
Небезпечний для здоров’я 

Ціаноспіропентан 
Можливо небезпечний для 

здоров’я 

Бромтрифторметан Небезпечний для здоров’я 
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7.1-(Бромометил)циклопропілацетонітрил – алкілгалогенід, 

передбачається небезпечність для здоров’я людини. Температура кипіння вище 

300С. Передбачається корозійна здатність. 

8. Ціаноспіропентан – можливо небезпечний для здоров’я людини, 

легкокиплячий.  

9. Бромтрифторметан – використовується в якості хладагенту, 

небезпечний для здоров’я людини та викликає руйнування озонового шару 

атмосфери у разі викидів.  

Для усіх вищеперечислених речовин у разі виливу необхідно у першу 

чергу евакуювати персонал з приміщення, де відбувся вилив, вимкнути 

електричне обладнання та забезпечити сильну вентиляцію. Для висококиплячих 

речовин (толуол, 1-(гідроксиметил)циклопропілацетонітрил) необхідно уникати 

їх потрапляння у навколишнє середовище, а для легкокиплячих (дихлорметан, 

тетрагідрофуран) забезпечення вентиляції має бути достатньо для 

урегулювання аварії. У будь-якому випадку, а особливо для триброміду 

фосфору, для захисту персоналу рекомендується використовувати водяні спреї. 

Крім того, у разі виливу таких речовин як дихлорметан та трибромід фосфору 

забороняється використання підземних укриттів, оскільких густина їх газової 

фази (та бромоводню) вище за густину повітря [4]. 

Висновки. Було розглянуто фактори, які чинять небезпеку на 

виробництві ціаноспіропентану та розроблено набір мір, спрямованих на 

запобігання і врегулювання небезпечних ситуацій. 
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МОНІТОРИНГ НАВКОЛИШНЬОГО ГАЗОВОГО СЕРЕДОВИЩА 

 
Ковтун І. М., канд. техн. наук,  доц. ( каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського); 

Матвєєв О. М., студ. (гр. ХЕ-81мн, ХТФ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Анотація. Розглянуто та оцінено методи моніторингу навколишнього 

газового середовища. Запропоновано спосіб швидкого визначення концентрації 

деяких технологічно важливих та небезпечних газів. 

Ключові слова: моніторинг, газове середовище, гранично допустима 

концентрація, гази. 

Abstract. Methods of monitoring the environment environment are reviewed 

and evaluated. The method of rapid determination of the concentration of some 

technologically important and dangerous gases is proposed. 

Keywords: monitoring, gas environment, maximum permissible concentration, 

gases. 

 

Вступ. Зазвичай повітря на 21 % складається з кисню та на 79 % з азоту 

також до його складу входять інші гази, але їхній сумарний вклад складає 

менше ніж 1 %. У наслідку роботи хімічної, сільськогосподарської, 

металургійної та багатьох інших промисловостей склад повітря змінюється, він 

збагачується речовинами, які дуже часто є шкідливими для живих організмів, 

втому числі і людей. Надмірна концентрація чи тривалий вплив шкідливих 

речовин негативно впливає на здоров’я людини і викликає різні захворювання, 

навіть інколи з летальним результатом. Дуже часто наявність шкідливих 

речовин не можна визначити ні по запаху ні по зміні кольору повітря Тому 

моніторинг газового середовища є доволі актуальною темою. Вміст шкідливих 

речовин у газовому середовищі чітко регламентований державою: ДСП-210-97. 

Аналіз стану питань. В даній роботі розглянуто методи моніторингу 

газового середовища. 

Мета роботи: запропонувати швидкий та ефективний метод визначення 

концентрації шкідливих речовин у газовому середовищі. 

Результати досліджень. На сам перед необхідно проаналізувати, які 

речовини у газовому середовищі є шкідливими, згідно ДСП-210-97, де й 

прописані гранично допустимі концентрації. Розглянемо на прикладі газів, які 

найчастіше зустрічаються у промисловості (таблиця 1). Аміак, монооксид азоту 

та оксид азоту зустрічаються при виробництві нітратної кислоти, азотних 

добрив. Озон та хлор використовую при знезараженні питної води. Хлор, 

діоксид вуглецю, монооксид вуглецю застосовується у металургійному 

виробництві.  

Існують різні методи визначення концентрації компонентів газових  

середовищ, але найбільшого поширення набув контактний метод, який включає 

як класичні методи хімічного аналізу так і сучасні методи інструментального 

аналізу. Цей метод загальному поділяють на спектральні, хроматографічні та 
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електрохімічні методи. Спектральні та хроматографічні методи потребують 

складного та дорогого обладнання тому виключимо їх з подальшого розгляду. 

 

Таблиця 1 

Гранично допустимі концентрації газів у промисловості 

№ Речовина Гранично допустима концентрація, мг/м3 

Максимально 

разова 

Середньо 

добова 

Клас 

небезпеки 

1 NO2 0,085 0,04 2 

2 NO 0,4 0,06 3 

3 NH3 0,2 0,04 4 

4 Cl2 0,1 0,03 2 

5 CO2 5 3 4 

6 H2S 0,008 - 1 

7 О3 0,16 0,03 1 

 

Нижче приведено електрохімічні методи аналізу (рис.1). 

 
 

Рис. 1. Класифікація електрохімічних методів аналізу 

 

Для моніторингу шкідливих речовин у газовому середовищі набули 

широкого застосування газові електрохімічні сенсори. Перевагою яких є: 

✓ Широкий робочий діапазон температур від -30 до +50 °С; 

Електрохімічні методи аналізу

Методи без перебігання 
електродних реакцій

Пряме 
кондуктометричне 

вимірювання

Кундоктометричне 
титрування

Методи, які засновані на перебіганні 
електродних реакцій

У відсутністі 
струму

Потенціометри-
чний метод

Електрохімічні 
сенсори

Під дією струму

Вальтамперометри-
чний метод

Амперометричне 
титрування

Кулонометричний 
метод
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✓ Широкий робочий діапазон відносної вологості 20…90%; 

✓ Тривалий термін експлуатації; 

✓ Можливість використання як для періодичного так і безперервного 

моніторингу; 

✓ Висока чутливість; 

✓ Висока селективність; 

✓ Висока швидко дія; 

✓ Широкий діапазон концентрації; 

✓ Можливість аналізувати різних газів (NH3, Cl2, HCl, O3, CO, H2S, SO2, 

NO, NO2, HF, H2, O2); 

✓ Доступність; 

✓ Порівняно низька вартість. 

Висновки. Виходячи з переваг газових електрохімічних сенсорів, їх 

можна рекомендувати для періодичного та безперервного моніторингу 

навколишнього середовища на вміст шкідливих речовин. 
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УБЕЗПЕЧЕННЯ ЦЕМЕНТНОГО ЗАВОДУ У РАЗІ ВИБУХУ 

ВУГІЛЬНОГО ПИЛУ 

 
Ковтун І. М., канд. техн. наук, доц. (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського); 
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Анотація. Розглянуті та вивчені основні причини виникнення вибухів 

пилоповітряних сумішей, які становлять небезпеку при виробництві 

портландцементу. Запропоновані оперативні дії швидкого реагування при 

виникненні подібних ситуацій. 

Ключові слова: вугільний пил, пожежа, вибух, портландцемент. 

Abstract. Examined and studied the main causes of dust blast explosions, 

which constitute a danger in the production of Portland cement. The proposed 

operational actions of rapid response in the occurrence of similar situations.. 

Keywords: coal dust, fire, explosion, portland cement. 

 

Вступ. Вибухи газу і вугільного пилу відносяться до аварій з найбільш 

тяжкими наслідками в економічному і соціальному плані. Світова і вітчизняна 

практика вуглевидобутку супроводжувалася катастрофічними наслідками 

вибухів з великим числом смертельно травмованих. Вражаючими факторами 

при вибухах є ударна хвиля, висока температура газоподібних продуктів 

вибуху, що містять токсичні гази, в основному оксид вуглецю. Основним 

травмуючим фактором при вибуху в 75% випадків є отруєння оксидом 

вуглецю, інші 25% припадає на опіки і безпосереднього впливу ударної хвилі. 

Аналіз стану питань. При виробництві портландцементу, відповідно з 

використанням вугілля в якості палива, розглянуто пожежно- та 

вибухонебезпечність вугільного пилу. 

Мета роботи. Розроблення заходів безпеки при виробництві 

портландцементу, цех випалу. 

Результати досліджень. Насамперед необхідно розглянути небезпеку, 

яку становить вугільний пил самостійно, який утвориться в процесі випалу 

портландцементного клінкеру. 

Виробнича потужність ПрАТ "Дікергофф Цемент Україна" складає 828 

000 тон клінкеру в рік. У якості технологічного палива використовується 

вугілля. Для його підготовки на підприємстві існує спеціально відведена 

ділянка. Там відбувається дроблення, транспортування і зберігання вугілля. 

Технологічний процес супроводжується накопиченням вугільного пилу як у 

самому приміщенні, так і в обладнанні. 

Вугільний пил складається з частинок розміром до 300 мкм в переважній 

більшості дрібних фракцій. Найбільше у вугільному пилі присутні частинки 

розміром від 20 до 50 мкм, які мають неправильну форму [1]. Вугільний пил 

сипучий і легко розлітається під впливом легких поштовхів. У поєднанні з 

повітрям він утворює вибухонебезпечну суміш. 
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У якості можливого сценарію виникнення надзвичайної ситуації 

розглядається викид великої кількості вугільного пилу в приміщення у 

результаті порушення функціонування системи вентиляції. У разі появи іскри 

виникає вибух і пожежа. 

Зони руйнувань і детонаційної хвилі при вибуху вугільного пилу в 

приміщенні підготовки вугілля були розраховані за методикою оцінки 

аварійних вибухів паливно-повітряних сумішей (РД 03-409-01) [2]. Вихідними 

даними для розрахунку були прийняті: питома теплота згорання вугілля Q = 

15000 кДж / кг, нижня концентраційна межа поширення полум'я вугільного 

пилу φ = 70 г / м3, об’єм приміщення 4435,2 м3. 

Під час виконання роботи були встановлені: 

✓ маса вугільного пилу, що необхідної для вибуху 745,1 кг; 

✓ радіус зони детонаційної хвилі 9,3 м. 

 При оцінці наслідків вибуху були розраховані радіуси зон руйнувань:  

r1 = 37,2 м – радіус зони повних дозволів,  

r2 = 55,8 м – радіус зони сильних руйнувань,  

r3 = 74,4 м – радіус зони середніх руйнувань,  

r4 = 111,6 м - радіус зони слабких руйнувань.  

Зона небезпечного теплового впливу склала 16 м. Тепловий вплив 

становить небезпеку тільки на працівників ділянки підготовки вугілля. 

Таким чином, у зону повних руйнувань потрапляють цех випалу з 

надлишковим тиском 1500 кПа та лабораторія з надлишковим тиском 1232 кПа 

будівлі будуть повністю зруйновані, відновлення даних об'єктів неможливо.  

У зону сильних руйнувань потрапляють: склад вугілля (з надлишковим 

тиском 37 кПа), склад вогнетривів (з надлишковим тиском     47 кПа), автоваги 

(з надлишковим тиском 38 кПа) та енергетичний цех (з надлишковим тиском 32 

кПа), біля будівель будуть зруйновані несучі конструкції, утворяться тріщини в 

стінах, деформуються перекриття. Відновлення елементів можливе, але 

зводиться до нового будівництва з використанням деяких збережених 

конструкцій та устаткування. 

У зону середніх руйнувань потрапить приміщення, де знаходяться 

обертові печі, з надлишковим тиском 29 кПа, можливе руйнування покрівлі, 

перегородок, а також частини обладнання. відновлення можливо при 

капітальному відновлювальному ремонті з використанням збережених 

основних конструкцій і устаткування. 

У зону слабких руйнувань потрапляє відділення підготовлення 

глинистого компоненту з надлишковим тиском 15 кПа. Вибух викличе 

руйнування найменш міцних конструкцій будівель, споруд, і агрегатів, 

заповнень віконних і дверних прорізів, зрив покрівлі. Основне обладнання буде 

пошкоджено незначно, відновлювальні роботи зводяться до середнього 

відбудовувального ремонту. У результаті вибуху втрати людей складуть 

близько 30 осіб. З огляду на те, що працівники знаходяться в будівлях, можна 

припустити що, основною причиною загибелі буде отримання травм, 

несумісних з життям, від руйнування будівель. 
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Одним з найбільш ефективних превентивних заходів, здатних запобігти 

вибуху а, отже, збитки і втрати, є установка аналізатора пилу. Аналізатор вже 

при незначному збільшенні концентрації пилу за рахунок постійного контролю 

повітря робочої зони подає звуковий і світловий сигнали, а також відправляє 

сигнал на пульт диспетчера. При спрацьовуванні аналізатора передбачена 

зупинка технологічного процесу на ділянці підготовки вугілля. 

Після зупинки технологічного процесу передбачаються заходи щодо 

виявлення причин, які призвели до підвищення концентрації вугільного пилу в 

приміщенні за допомогою візуального огляду обладнання. При виявленні 

несправності передбачено усунення джерела надмірного викиду вугільного 

пилу. Необхідним заходом також є зниження концентрації вугільного пилу до 

нормативних значень. Очистка приміщення виконується за допомогою системи 

вентиляції. На випадок, якщо система вентиляції вийшла з ладу і стала 

причиною підвищення концентрації вугільного пилу, на ділянці підготовки 

вугілля передбачена установка прецизійного кондиціонера, що відповідатиме за 

підтримку температури приміщення, але в якості резервної функції можлива 

очистка повітря від пилу. 

Дані заходи дозволяють знизити ризик виникнення надзвичайної ситуації 

на ділянці підготовки вугілля на 30% [3]. 

Для запобігання всіх можливих наслідків від вибуху необхідно 

передбачити превентивні заходи щодо забезпечення безпеки: 

✓ підтримання у справному стані систем вентиляції; 

✓ систематичне прибирання цехів від вибухо-пожежного пилу; 

✓ звільнення проходів, під'їздів до цехів і об'єктів; 

✓ підтримання у справному стані прямого телефонного зв'язку з 

диспетчером підприємства. 

У якості оперативних заходів передбачені: 

✓ оцінка фактичної обстановки і прогнозування можливого характеру 

розвитку надзвичайної ситуації (проводиться органами управління цивільної 

оборони і надзвичайних ситуацій об'єкта і включає оцінку ймовірності 

виникнення вибуху і ступеня пошкодження об'єкта, прогнозування руйнувань 

на об'єкті, визначення площі загоряння); 

✓ прийняття (уточнення) рішення на захист персоналу об'єкту 

керівником. У ньому визначаються заходи по ліквідації наслідків вибуху, 

ділянки проведення рятувальних робіт, порядок розшуку і надання допомоги 

постраждалим, розподіл залучених сил і засобів по ділянках рятувальних робіт 

та їх завдання; 

✓ оповіщення персоналу об'єкта за допомогою локальної мережі 

оповіщень; 

✓ постановка завдань аварійно-рятувальним формуванням; 

✓ ліквідація наслідків вибуху (гасіння пожеж, локалізація вогнища, 

проведення рятувальних робіт). 

Висновки. У результаті застосування всіх вище зазначених превентивних 

заходів ризик виникнення вибуху пилоповітряної суміші зводиться до 



214 
 

мінімуму. Готовність до оперативного реагування дозволить скоротити втрати і 

матеріальні збитки від пожеж. 
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ЗАПОБІГАННЯ РОБОЧОМУ ТА ЕМОЦІЙНОМУ ВИГОРАННЮ ЯК 

ЧАСТИНА ОХОРОНИ ПРАЦІ 

 
Котильова А. О., студентка (гр. УМ-51, ФММ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Анотація. Розглянуті поняття емоційного та професійного вигорання, їх 

симптоми та стадії. Запропоновані правила для уникнення та профілактики 

появи синдрому професійного вигорання. 

Ключові слова: емоційне вигорання, професійне вигорання, симптом, 

дистрес, стресостійкість. 

Abstract. The concepts of emotional and professional burnout, their symptoms 

and stages are considered. Proposed rules to avoid and prevent the emergence of a 

syndrome of professional burnout. 

Keywords: emotional burnout, professional burnout, symptom, distress, stress 

resistance. 

 

Вступ. На сьогоднішній день, у зв’язку з швидким темпом життя та 

підвищенням рівня навантаження, розповсюдження професійного та 

емоційного вигорання на робочому місці набагато збільшилося.  

Аналіз стану питання. Можна спостерігати не лише розширення 

кількості симптомів цих хвороб, а й зростаюче збільшення професій, що 

призводять до небезпечного синдрому вигорання. Переважно до таких 

спеціальностей можна віднести людей, що напряму працюють з людьми, а саме 

лікарів та вчителів, менеджерів та більшість офісних працівників, соціальних 

працівників та держслужбовців. Саме тому можна стверджувати, що синдром 

вигорання є «хворобою» соціальних і комунікативних професій. 

Мета роботи: запропонувати правила для уникнення та профілактики 

появи синдрому професійного вигорання. 

Методики, матеріали і результати досліджень. Терміном «професійне 

вигорання» у психологічній літературі почали користуватися відносно 

нещодавно. Вперше його використав американський психіатр Х. Дж. 

Фрейденбергер, щоб охарактеризувати психічний стан здорової людини, що 

активно щодня спілкується з клієнтами та постійно перебуває в нервовій 

атмосфері на робочому місці [1]. Синдром емоційного вигорання – це синдром, 

що з’являється на тлі постійного стресу і призводить до виснаження емоційно-

енергетичних і особистісних ресурсів людини, що працює [1].  

Автор навчально-методичного посібника «Профілактика «синдрому» 

професійного вигорання у працюючих в екстремальних умовах» О. 

Мірошниченко виділяє такі види симптомів [3]:  

• Психофізичні; 

• Емоційні; 

• Поведінкові; 

• Соціально-психологічні; 

• Інтелектуальні 



216 
 

До перших відносять загальну астенію, безсоння, відчуття фізичного та 

емоційного виснаження, зниження сприйнятливості і швидкості реакції на 

зміни зовнішнього середовища, хронічну втому, запаморочення. До емоційних 

відносять негативізм та песимізм, підвищену дратівливість, байдужість, нудьгу, 

пасивність і депресію. До поведінкових можна віднести зниження ентузіазму, 

нестача енергії, невиконання важливих завдань, зміну робочого режиму. 

Соціально-психологічними симптомами є нервові зриви, почуття тривожності, 

відчуття ізоляції та втрата надії. Інтелектуальний стан фахівця, який страждає 

на синдром професійного вигорання, буде мати такі характеристики, як 

труднощі в концентрації уваги, зростання апатії, цинізм або байдужість до 

нововведень, формальне виконання роботи. 

За класифікацією російського вченого В. Бойка існує класифікація 

характерних виявів, що супроводжують різноманітні складові «професійного 

вигорання» [3]. За В. Бойко компоненти даного синдрому характеризуються 

таким чином:  

1. «Напруження». 

Людина відчуває емоційне виснаження та втому, що викликані її 

професійною діяльністю.  

2. «Резистенція» 

Людина відчуває надмірне емоційне виснаження, яке спричиняє 

виникнення захисних реакцій за яких людина стає відстороненою, байдужою та 

емоційно закритою. За такої ситуації емоційне залучення до будь-якої справи 

чи комунікації викликає відчуття перевтоми.  

3. «Виснаження» 

Людина є психофізично перевтомленою, спустошеною. Вона не визнає 

власних професійних досягнень, порушує професійні комунікації. 

Розвиваються  психомоторні порушення.  

Б. Перлман і Е. Хартман створили модель, за якою існує чотири стадії для  

професійного вигорання [4]:  

1 стадія – напруженість. Вона пов’язана з тим, що людина докладає 

додаткових зусиль для адаптації до ситуаційних робочих вимог. Це створює 

протиріччя між працівником та його робочим оточенням і запускає процес 

емоційного вигоряння. 

2 стадія − відчуття стресу. Перехід від першої стадії вигоряння до другої 

залежить від самої особистості і від її статусно-рольових і організаційних 

змінних. Але велика кількість стресових ситуацій не завжди можуть викликати 

переживання, оскільки людина об’єктивно оцінює свої можливості і 

усвідомлює основні вимоги в певній робочій ситуації.   

3 стадія – реакція. В різних варіаціях відбуваються афективно-когнітивні, 

фізіологічні чи поведінкові реакції.  

4 стадія − емоційне вигорання. Ця стадія є наслідком довготривалого 

переживання хронічного психологічного стресу, або дистресу.  

Для уникннення професійного вигорання людина повинна мати наступні 

якості: 
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• підтримання гарного фізичного стану та піклування про своє здоров’я; 

• необхідно бути впевненим у своїх силах та здібностях; 

• потрібно бути оптимістичною та життєрадісною особою; 

• у напружених умовах необхідна здатність до конструктивних змін; 

• товариськість, відвертість, висока мобільність, самостійність; 

• треба не боятися просити про допомогу та вміти приймати її; 

Для уникнення синдрому вигорання при роботі необхідно дотримуватися 

таких правил психологічної безпеки як: 

• у вільний час займайтеся тим, що вам подобається. Вмійте 

переключатися; 

• майте рівновагу між роботою та особистим життям; 

• приділяйте достатньо часу для сну, щоб відчувати себе бадьоро; 

• турбуйтеся про себе, своє здоров’я, харчування та режим дня; 

• кожного вечора аналізуйте день, що пройшов та налаштовуйтеся на 

хороший наступний день; 

• не бійтеся просити про допомогу або підтримку. 

Якщо виявити професійне вигорання на початкових стадіях, то можна 

уникнути його розвитку до стадії дистресу.  

Висновки. Потрібно систематично оцінювати стан та потенційні 

здібності працівника, а також проводити тренінги по стресостійкості. 

Організація праці, конструктивне розв’язання конфліктів, підтримка колег, 

зміна очікувань щодо результатів своєї праці є важливими елементами для 

профілактики синдрому професійного вигорання. Також необхідно адекватно 

оцінювати власну компетенцію, вдосталь відпочивати.  
 

Науковий керівник: Полукаров О. І., канд. техн. наук, доц. (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря 

Сікорського) 
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КОНТРОЛЬ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВАНТАЖО- ТА 

ПАСАЖИРОПЕРЕВЕЗЕНЬ НА СУДНІ 
 

Криушин О. О., студ. (гр. ХО-81мп, ХТФ КПІ ім. Ігоря Сікорського); 

Полукаров Ю. О., доцент, к.т.н. (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

 Анотація. Розглянуті основні надзвичайні ситуації під час перебування і 

обслуговування судна. Проаналізовано заходи щодо забезпечення безпеки 

екіпажу, вантажу на судні і самого транспорту, у цілому. Надані рекомендації із 

контролю робочих та технологічних процесів на судні. 

 Ключові слова: судно, Міжнародний кодекс управління безпекою, 

офіцер з безпеки судна. 

 Abstract. Issues of emergency situations during servicing the ship were 

discussed. Analysed safety measures in order to provide safe place for workers, crew 

and ship in common. Recommendations of control of working and technological 

processes were given. 

 Keywords: ships, The International Safety Management Code, ship safety 

officer. 

 

Вступ. Міжнародний кодекс управління безпекою у судноплавстві 

ставить перед собою три основні задач: безпека людей на борту, безпека судна 

та вантажу і безпека морського середовища. Для того, щоб забезпечити 

максимальну безпеку судна, Міжнародний кодекс управління безпекою 

спрямований на самі основи функціонування судна - забезпечення належного 

обслуговування суднової техніки [1]. Це включає регулярне тестування 

обладнання та систем, інспекцію суднової техніки через певні проміжки часу, 

прийняття правильних рішень та заходів дії у разі невідповідності, ведення 

записів і нотаток про причини та заходи підтримки для подальшого 

використання, навчання суднового персоналу та навчання їх останньою 

оновленою інформацією в галузі. 

Основними надзвичайними ситуаціями під час перебування і праці на 

судні є: 

- проблеми із погано ізольованими електричними приборами;  

- вибухи машин та генераторів; 

- робота із ремонту із використанням розпечених матеріалів;  

- обвали перехідних мостиків. 

Аналіз стану питання. Відповідно до Міжнародного кодексу управління 

безпекою, кожне судно серед персоналу визначає офіцера з безпеки судна як 

лідера комітету безпеки. Це людина із попередньо набутим досвідом, знаннями 

та навичками для розгляду важливих питань безпеки, пов'язаних із безпекою 

судна та його екіпажу. 

Мета роботи: дослідити основні функції офіцеру із безпеки судна і 

визначити основні превентивні заходи для забезпечення безпечного вантажо- та 

пасажироперевезень та безпечних умови праці персоналу судна. 
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Методики, матеріали і результати досліджень.  Відповідно до 

Міжнародного кодексу управління безпекою, офіцер, що відповідатиме за 

безпеку на судні повинен мати не менше двох років морської служби на судні. 

У випадку кораблів-танкерів, офіцер з безпеки повинен мати шість місяців 

досвіду роботи на суднах-танкерах на додаток до двох років морської служби 

на судні [2]. 

Призначений офіцер служби судна повинен мати необхідні якості, щоб 

належним чином брати на себе обов'язки, передбачені відповідним положенням 

Міжнародного кодексу управління безпекою. Він також повинен допомагати у 

належному виконанні кодексу на судні. 

Службовець, що відповідає за безпеку судна має право переглядати всі 

обов'язки, пов'язані з безпекою судна [3]. Деякі з його важливих обов'язків 

включають наступне: 

- розгляд усіх потенційних небезпек для здоров'я та безпеки судна та 

його екіпажу; 

- перевірку машин та приборів, що перебувають на судні; 

- допомогу комітету з безпеки судна вживати суттєвих заходів для 

підвищення безпеки судна; 

- контроль якості кріплень конструкцій; 

- забезпечення дотримання положень кодексу безпечних методів роботи 

та інструкцій з безпеки, правил та керівництва щодо безпеки та здоров'я судна; 

- перевірку безпеки судна принаймні кожні три місяці або частіше за 

необхідності; 

- контроль чистоти. Палуба і навіть вантажні трюми повинні бути вільні 

від масла або жирного матеріалу. Якщо палуба знаходиться в такому стані, її 

необхідно негайно очистити. 

- надання дозволу щодо зварювальних ремонтних робіт на судні. 

- перевірку на те, що екіпаж підтримує високий рівень свідомості 

безпеки і знає всі важливі аспекти кодексу, що стосуються безпеки; 

- розгляд скарг екіпажу, пов'язані зі здоров'ям та безпекою; 

- надання рекомендацій майстру судна з метою уникнення потенційної 

небезпеки, яка може призвести до нещасного випадку або шкоди для екіпажу; 

- ретельне дослідження будь-якої аварії, пов'язаної із смертю екіпажу, 

велику або дрібну аварії; 

- обліку всіх нещасних випадків, що відбуваються на судні, включаючи 

смертельні випадки, великі або незначні травми, а також випадки смерті. Також 

надає цю інформацію до відома капітана судна, представника безпеки або будь-

якого офіційного представника компанії; 

- створення ефективної системи управління безпекою;  

- надання рекомендацій важливих аспектів, пов'язаних з безпекою в 

плані технічного обслуговування судна; 

- надання капітану судна інформації щодо недоліків, пов'язаних із 

здоров'ям екіпажу та безпекою судна; 
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- інформування капітана, коли хтось із членів екіпажу не працює 

відповідно до правил, зазначених у кодексі; 

- негайне припинення будь-яких робіт судна, які можуть завдати шкоди 

кораблю або завдати шкоди команді судна. Повідомляє про це майстру корабля 

і приймає відповідні заходи. 

Офіцер служби безпеки судна не зобов'язаний виконувати будь-які з 

вищезазначених обов'язків, коли надзвичайні дії приймаються з метою 

збереження безпеки судна. Крім того, він також не відповідає за будь-який вид 

лікування або надання першої допомоги у випадку надзвичайної ситуації. 

Також комітет з безпеки має притримуватися кодексу Міжнародних 

небезпечних морських вантажів (International Maritime Dangerous Goods Code). 

Для кожного класифікатора товару (дев’ять класифікаторів: вибухові, гази, 

рідини, тверді речовини, речовини, що окислюються, токсичні, радіоактивні, 

піддатливі до корозії та інші, що не належать до перших восьми) необхідно 

знати умови зберігання та пакування вантажу (наприклад, для заморожених 

товарів має контролюватися температура, товари із токсичною дією мають 

зберігатися окремо від вантажу) [4]. Вантажні трюми що містять небезпечний 

вантаж або фуміговані контейнери, повинні бути добре провітрювані. Вхід у 

таке приміщення з недостатньою вентиляцією заборонений. 

Будь-який вид розливу нафти або витоку необхідно запобігти, щоб 

уникнути забруднення морів. Коли відбувається інцидент, що спричиняє втрату 

або ймовірну втрату за борт упакованих небезпечних вантажів у море, капітан 

зобов'язаний негайно повідомити відомості про такий інцидент до найближчої 

прибережної держави. 

Всі зміни в документах розглядаються та затверджуються уповноваженим 

персоналом. Більше того, всі документи, необхідні для безпеки судна, згадані в 

посібниках з заходів безпеки на суднах [5]. 

Судноплавна компанія відіграє важливу роль у забезпеченні належного 

впровадження Міжнародного кодексу управління безпекою на кораблях. 

Офіцер з безпеки повинен виконувати свої обов'язки належним чином, 

регулярно надаючи всю необхідну інформацію. 

Дотримання суворої політики безпеки, що впроваджується в рамках 

Міжнародного кодексу управління безпекою, не тільки допомагає забезпечити 

безпеку життя та навколишнього середовища, але й надає переваги 

судноплавній компанії різними способами. 

Висновки. З метою забезпечення безпечного вантажо- та 

пасажироперевезень та безпечних умови праці персоналу судна згідно 

Міжнародного кодексу управління безпекою судно створює комітет безпеки, 

який очолює офіцер із питання безпеки на судні. Ця посада передбачає 

аналітичну складову, в якій офіцер, базуючись на попередніх надзвичайних 

ситуаціях, передбачає, як запобігти та уникнути їх у подальшій роботі на судні. 

Усі дії офіцера з питань безпеки мають рекомендаційний характер і спрямовані 

на створення комфортного і безпечного середовища на судні для нормальної 
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роботи, захисту пасажирів, працівників, збереження цілісності вантажу та судна 

і уникнення техногенних катастроф із забрудненням морського середовища. 
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Анотація. Проаналізовано існуючі підходи до оцінки виробничих ризиків 

та  планування профілактичних заходів. Запропоновано підхід до оцінки 

виробничого ризику, який базується на використанні статистичних даних про 

виробничий травматизм. 

Ключові слова: охорона праці, виробничий ризик, планування, 

інформаційна система. 

Abstract. The existing approaches to the estimation of industrial risks and 

planning of preventive measures are analyzed. The approach to the estimation of 

industrial risk, which is based on the use of statistical data on occupational injuries, is 

proposed. 

Key words: occupational safety, occupational risk, planning, information 

system. 

 

Вступ. В умовах адаптації законодавства України з охорони праці до 

європейського і міжнародного законодавств, посилюється використання 

світового науково-практичного досвіду й поглиблення міжнародного 

співробітництва у сфері охорони праці. Результатом має стати підвищення 

рівня захищеності людини на виробництві, запобігання аваріям та нещасним 

випадкам, посилення профілактики виробничого травматизму та професійної 

захворюваності. Концепція реформування системи управління охороною праці 

в Україні зумовлює необхідність переходу до системи управління гігієною та 

безпекою праці на основі ризикоорієнтованого підходу [1].  

Аналіз стану питання. Використання в сфері охорони праці ідеології 

ризику набула останнім часом особливої актуальності. У зв’язку з цим 

постають завдання формалізації процесу виникнення виробничої травми, 

виявлення основних закономірностей формування причинно-наслідкових 

зв’язків в процесі травмування, кількісного оцінювання впливу на рівень 

виробничого травматизму різноманітних причин і визначення критеріїв та 

методів обґрунтування рішень з профілактики травматизму.  

Аналіз наукових праць свідчить, що традиційно розроблення заходів зі 

зниження виробничого травматизму здійснюється на підставі аналізу причин та 

видів подій, що призвели до нещасних випадків, з урахуванням даних про 

обставини нещасних випадків та даних про потерпілих [2, 3]. Використання 

теорії ризику дозволяє науково обґрунтувати прийняття комплексу технічних і 
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організаційних рішень [4, 5]. Разом з тим, оцінка виробничих ризиків потребує 

здійснення постійного контролю, аналізу показників діяльності об’єкта 

управління, а також передбачають прогнозування динаміки змін цих показників 

[6, 7].  

Мета роботи: провести дослідження основних методів оцінки 

виробничих ризиків та розробити й обґрунтувати для практичного 

використання підхід до оцінювання ризику настання нещасного випадку на 

підприємстві. 

Методики, матеріали і результати досліджень. Підприємства різних 

видів економічної діяльності виявляють усе більшу зацікавленість у досягненні 

належних результатів у сфері охорони праці. Все більш популярними для 

обґрунтування заходів з профілактики виробничого травматизму стають 

методи, що базуються на оцінюванні виробничих ризиків. 

Процедура обґрунтування профілактичних заходів, спрямованих на 

захист персоналу від нещасних випадків складається з двох взаємопов’язаних 

етапів: оцінки стану умов та безпеки праці та формування плану заходів з 

поліпшення умов праці та забезпечення належного рівня безпеки. 

Існуючі підходи до оцінки виробничих ризиків базуються на прагненні 

використовувати кількісні критерії, що визначають умови та рівень безпеки 

праці (як для окремих працівників, так і для професій або виробництва в 

цілому). Але єдиної думки щодо подібних критерій ні в практиків, ні у вчених 

немає. Пояснюється це, зокрема, тим, що високий рівень безпеки праці до 

останнього часу визначався, насамперед, відсутністю чи низьким рівнем 

виробничого травматизму. Разом з тим оцінка виробничих ризиків може 

розглядатися як розрахункова величина, яка залежить від множини факторів 

технічного, організаційного, соціально-психологічного характеру. 

Затверджених (рекомендованих для практичного використання на виробництві) 

методик, призначених для оцінки виробничих ризиків, як деяку залежність від 

множини факторів на даний час не існує. Саме тому кожен дослідник має змогу 

пропонувати свої критерії для вирішення поставлених перед ним завдань, що 

вирішуються з використанням відповідного аналітичного апарата та 

інформаційного забезпечення. 

Більшість існуючих критеріїв базується на імовірнісному підході до 

оцінки виробничих ризиків. При цьому використовується або статистична 

імовірність (коефіцієнти частоти і важкості травматизму, результати 

соціологічних та експертних опитувань тощо), або розрахункові показники, що 

визначають імовірність настання травматичної події та очікуваної величини її 

наслідків. Разом з тим, останнім часом все частіше використовуються якісні 

методи оцінки виробничих ризиків. 

Критерії оцінки виробничих ризиків, розраховані на основі статистичної 

інформації, часто неможливо отримати через відсутність необхідних даних.  

Таке становище спостерігається в умовах структурної перебудови економіки. 

При цьому, поодинокі випадки (або відсутність взагалі протягом року 
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нещасних випадків) на підприємстві не завжди можуть свідчити про належний 

рівень безпеки праці. 

Критерії, на базі використання динамічної імовірності, у частині оцінки 

безпеки елементів виробничих процесів, дозволяють одержувати і 

використовувати статистично достовірну інформацію на будь-яких, у тому 

числі й на дрібних підприємствах. Однак одержання такої інформації дуже 

трудомісткий процес, що вимагає залучення висококваліфікованих виконавців 

на тривалий час. Тому в даний час немає загальноприйнятих узагальнених 

критеріїв оцінки безпеки праці, а існуючі на практиці методи і показники 

аналізу безпеки праці не забезпечують зростаючі вимоги до управління 

охороною праці на підприємстві. 

Оперативне планування здійснюється за підсумками контролю стану 

охорони праці в структурних підрозділах і на підприємстві в цілому. 

Оперативний план складається для вирішення повсякденних актуальних 

завдань із усунення виявлених небезпек і вжиття заходів для усунення причин 

нещасних випадків. Оперативні заходи, спрямовані на усунення виявлених 

небезпек зазначаються у відповідних наказах по підприємству, або у плані 

заходів, що затверджуються у встановленому порядку.  

Одним із варіантів обґрунтування обсягів фінансування заходів з охорони 

праці є використання середніх для України значень таких витрат у розрахунку 

на одного працюючого. Для більш точного визначення обсягів фінансування 

розрахунки можуть виконуватися для окремих видів економічної діяльності з 

урахуванням витрат на одного працюючого, характерних для кожного виду 

діяльності. Обґрунтування обсягів фінансування профілактичних заходів 

виконується в два етапи. На першому етапі визначається плановий обсяг витрат 

на виробництво, виходячи з допущення про те, що витрати на охорону праці 

можна розділити на постійні і змінні. Витрати на заходи з охорони праці мають 

переважно характер разових вкладень, плануються на визначений період і 

істотних змін їх протягом цього періоду не відбувається. Тобто їх можна 

віднести до постійних (умовно-постійних). Збитки внаслідок нещасних 

випадків на виробництві і професійних захворюваннях є змінними (умовно-

змінними) витратами, оскільки кількість травм і збитки внаслідок них, як 

правило, змінюються зі зміною обсягів виробництва та внаслідок інших 

обставин. Таке припущення щодо визначення витрат на профілактичні заходи 

дозволяє використовувати для оцінки обсягів фінансування метод аналізу 

беззбитковості виробництва. 

Оцінка збитків від виробничого травматизму може проводитись при 

вирішенні двох завдань. Перше завдання полягає у визначенні загальної суми 

збитків від виробничого травматизму для країни загалом, розрахунок 

середнього значення вартості нещасного випадку, оцінка ризику травмування з 

урахуванням тяжкості. Результати вирішення такого завдання потрібні органам 

державного управління та нагляду для усвідомлення значущості збитків та 

необхідності постійної уваги до профілактики виробничого травматизму.  
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Інше завдання полягає у визначенні економічного ефекту від реалізації 

профілактичних заходів для стимулювання роботодавця щодо інвестицій в 

охорону праці шляхом оцінки збитків від виробничого травматизму. Вирішення 

цього завдання необхідно проводити з урахуванням структури збитків від 

виробничого травматизму, яка повинна враховувати не лише прямі і очевидні 

втрати, а непрямі, які є не меншими, ніж прямі, а в деяких випадках і значно 

переважають їх. Лише при врахуванні всіх втрат від виробничого травматизму 

можна отримати реальну картину збитків підприємства, що може бути вагомим 

стимулом для посилення профілактики травматизму. 

Таким чином, виходячи з результатів проведеного дослідження можна 

стверджувати, що актуальним завданням залишається розробка підходу до 

оцінки виробничих ризиків, прийнятного для підприємств різних форм 

власності та видів економічної діяльності. Для вирішення поставленого 

завдання пропонується достатньо простий підхід, заснований на обробленні 

статистичних даних про виробничий травматизм. Ризик того, що з одним 

працівником i-тої професії підприємства (конкретного виду економічної 

діяльності) трапиться нещасний випадок з тимчасовою втратою працездатності  

пропонується обраховувати за формулою: 

    ii
НВ

i
НВ KPR = ,  

де i
НВR  – ризик того, що з одним працівником i-тої професії трапиться 

нещасний випадок з тимчасовою втратою працездатності; трапиться нещасний 

випадок з тимчасовою втратою працездатності; i
НВP  – імовірність того, що з 

одним працівником i-тої професії підприємства у обраному виді економічної 

діяльності може трапитись нещасний випадок з різними наслідками за 

визначений період; iK – коефіцієнт, що враховує наслідки нещасного випадку. 

Розрахунок значень i
НВP  та iK може здійснюватись різними способами. 

Зокрема, імовірність того, що з одним працівником i-тої професії підприємства 

у обраному виді економічної діяльності може бути визначена спрощено, як 

відношення кількості потерпілих  до середньооблікової кількості працюючих 

помножене на 1000 (коефіцієнт частоти травматизму). Коефіцієнт, що враховує 

наслідки нещасного випадку, може бути визначений як відношення кількості 

втрачених робочих днів до загальної кількості відпрацьованих робочих днів 

працівниками i-тої професії у обраному виді економічної діяльності. 

Розрахунок узагальненого показника виробничого ризику (для підрозділу, 

підприємства або групи підприємств) пропонується як середнє значення суми 

ризиків за професіями: 
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де n  – кількість професій, для яких розраховано рівень виробничого ризику. 

 

Запропонований підхід до оцінювання виробничих ризиків дозволяє 

провести порівняльну оцінку стану охорони праці для різних підрозділів 
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підприємства або для різних підприємств. Отримані результати дозволять 

обґрунтувати пріоритетні напрямки розробки профілактичних заходів зі 

зниження виробничих ризиків. 

Практична реалізація запропонованого підходу (а також переважної 

більшості з розглянутих) потребує наявності спеціалізованих інформаційних 

систем та актуалізованих баз даних про виробничий травматизм.  

Висновки. Основою обґрунтованого планування та реалізації дієвих 

профілактичних заходів є виявлення існуючих на виробництві небезпек та 

адекватна оцінка виробничого ризику. Однак, процес оцінки ризиків, як базис 

системи охороною праці, потребує проведення комплексу наукових 

досліджень. Оцінка ризиків повинна здійснюватись з урахуванням галузевої 

приналежності підприємств (виду економічної діяльності). Запропоновано 

підхід до оцінки виробничого ризику, який базується на використанні 

статистичних даних про виробничий травматизм. Відзначено необхідність 

застосування інформаційних систем для оцінювання виробничого ризику. 
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Анотація. Розглянуто питання використання інформаційних технологій 

для обробки даних щодо випадки виробничого травматизму, які підлягають 

спеціальному розслідуванню, а саме: смертельні та групові нещасні випадки, а 

також нещасні випадки з тяжкими наслідками та аварії. Проаналізовано стан 

виробничого травматизму серед працівників гірничорудної та нерудної галузей 

у 2018 році. 

Ключові слова: інформаційна система, управління охороною праці, 

виробничий травматизм. 

Abstract. Issues of the use of information technology for the processing of 

work injury cases subject to special investigation are considered, namely: fatal and 

group accidents, as well as accidents with severe consequences and accidents. The 

state of industrial injuries among the workers of mining and nonmetallic industries in 

2018 is analyzed. 

Keywords: information system, labor protection management, occupational 

injuries 

 

Вступ. Одним із найбільш важливих маркерів ефективності державного 

управління в сфері промислової безпеки та охорони праці є високоякісна, 

достовірна та об’ємна інформаційно-аналітична підтримка, яка 

використовується під час опрацювання, прийняття й виконання 

адміністративних рішень щодо підвищення безпеки на виробництві та іншій 

діяльності. 

Наукові основи використання інформаційних технологій для аналізу 

стану виробничого травматизму зумовлені, насамперед, тим, що в різних 

структурах управління функціонують автоматизовані інформаційні системи, що 

накопичують дані з питань охороні праці [1, 2]. У випадку функціонування 

(своєчасного наповнення) таких баз даних, а також наявності інструментальних 

засобів для обробки інформації дається можливість оцінити ступінь впливу 

множини вхідних чинників на величину вихідних змінних, та як наслідок, 

підготувати оптимальні управлінські рішення щодо усунення впливу 

шкідливих та небезпечних виробничих чинників. 
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Застосування інформаційних систем, сучасного математичного апарату, 

методів теорії прийняття рішень та експертних оцінок дозволить вивести на 

інший рівень ступінь наукової обґрунтованості усієї множини управлінських 

рішень. 

Мета роботи. Розробка нових підходів до аналізу виробничого 

травматизму в Держпраці, для практичної реалізації цих підходів 

запропоновано  використання спеціалізованої інформаційної системи.  

Методики, матеріали і результати досліджень. Аналіз існуючих 

інформаційних систем у галузі охорони праці свідчить, що накопичено 

позитивний досвід їх використання для вирішення задач адміністративного 

моніторингу травматизму. Зокрема, такі системи дають змогу оперативно 

опрацьовувати великі обсяги інформації, здійснювати облік та обробку даних, 

проводити складні математичні розрахунки тощо. В інформаційних системах, 

що функціонують на рівні Держпраці та регіональному, реалізовано 

можливості формування сумарних форм звітності в розрізі галузей та за 

територіальною ознакою, підготовки порівняльного аналізу з аналогічним 

періодом минулого року та розрахунку показників за визначеними критеріями. 

У Рекомендації МОП № 31 «Про запобігання нещасним випадкам на 

виробництві» встановлено, що одержання та аналіз статистичних даних про 

нещасні випадки (НВ) на виробництві є першим кроком на шляху до зниження 

рівня виробничого травматизму. 

Розроблена відділом інформаційних технологій ДУ «ННДІПБОП» 

інформаційна система «Повідомлення» призначена для виконання всіх операцій 

з обробки даних щодо випадків виробничого травматизму, які підлягають 

спеціальному розслідуванню, а саме: смертельні та групові НВ, а також НВ з 

тяжкими наслідками та аварії. Система встановлена на рівні центрального 

апарату Держпраці та у територіальних управліннях. Основні функції 

підсистеми: 

− формування бази даних про виробничий травматизм за матеріалами 

спеціальних розслідувань; 

− накопичення (занесення) інформації до бази даних; 

− редагування інформації в базі даних; 

− аналіз виробничого травматизму за різними ознаками, формування 

оперативних довідкових документів; 

− формування звітів про виробничий травматизм; 

− побудова вибірок та документування інформації (друк, експорт в Excel). 

У системі використовуються класифікатори, передбачені Порядком 

розслідування та ведення обліку НВ, професійних захворювань і аварій на 

виробництві, а також загальнодержавні класифікатори КОАТУУ, КОДУ та 

інші.  

Для підвищення ефективності роботи користувачів розроблено алгоритм 

роботи з системою, який містить формалізований опис основних операцій, які 

виконують користувачі у процесі введення, обробки, збереження та передачі 

даних на рівні територіальних управлінь в умовах функціонування системи. 
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Алгоритм передбачає чітке виконання користувачами визначеного порядку дій 

(блоків алгоритму), наявність комплексу технічних та програмних засобів. Крім 

того, необхідною умовою раціонального виконання етапів алгоритму є 

належний рівень підготовки користувачів системи. 

При проведенні аналізу виробничого травматизму здійснюється: 

− аналіз динаміки зміни показників виробничого травматизму за видами 

нагляду та територіальною ознакою; 

− аналіз причин НВ, пов’язаних з виробництвом (як смертельних, так і 

тяжких); 

− аналіз розподілу НВ за видами подій, у наслідок яких сталися випадки 

травматизму на виробництві; 

− аналіз розподілу НВ за професіями; 

− аналіз у динаміці коефіцієнтів травматизму (Кт, Кч та ін.). 

Це дає можливість виявити найбільш травмонебезпечні галузі нагляду та 

регіони, в яких відбуваються негативні зміни динаміки стану виробничого 

травматизму.  

Дані про НВ й аварії на виробництві надходять від територіальних 

управлінь і обробляються в структурних підрозділах Держпраці. Аналіз 

проводиться на всіх рівнях на основі сформованого банку даних і охоплює весь 

комплекс взаємозв'язків між показниками травматизму, обставинами, 

причинами НВ і заходами щодо їхньої профілактики.  

Структурно дані про НВ розділено на три блоки: 

− інформація загальна інформація про НВ (дата НВ, час НВ, ступінь 

ризику, причина НВ, тип та вид події, дані про склад комісії з розслідування 

НВ, дані про підприємство, де стався НВ, дані про стан розслідування НВ); 

− інформація про потерпілих (опис місця події, стислий опис обставин 

НВ, код події , код причини НВ, дані про потерпілого та характер травми); 

− інформація про хід розслідування НВ. 

Проаналізуємо стан травматизму серед працівників гірничорудної та 

нерудної галузей за даними НВ, зафіксованих інформаційною системою 

«Повідомлення» у 2018 році. Дані про загальний стан травматизму наведені в 

таблиці 1. 

За даними таблиці 1 найбільша кількість потерпілих, в тому числі й зі 

смертельним наслідком, зафіксована у Вінницькій та Дніпропетровській. 

За результатами аналізу найбільш травмонебезпечних професій 

працівників гірничорудної та нерудної галузей виявилось, що найбільш 

уразливою групою професій є водії автотранспорту, гірничі робітники очисного 

вибою, а також електрогазозварники. 
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Таблиця 1  

Розподіл НВ за регіонами 

Область Всього 

потерпі

лих 

Чол. Жін. У т.ч. 

зі cм. 

н. 

Чол. Жін. 

Вінницька обл. 21 18 3 12 11 1 

Дніпропетровська обл. 13 12 1 10 10 0 

Житомирська обл. 8 8 0 6 6 0 

Запорізька обл. 8 8 0 2 2 0 

Київська обл.  9 7 2 0 0 0 

Кіровоградська обл. 4 4 0 4 4 0 

Львівська обл. 2 2 0 1 1 0 

Тернопільська обл. 1 1 0 1 1 0 

Всього 66 60 6 36 35 1 

 

 

За результатами розподілу НВ зі смертельними наслідками найбільш 

уразлива група професій це водії автотранспорту та гірничі робітники очисного 

вибою (табл. 2). 

 

Таблиця 2  

Розподіл НВ за професіями 

Професія Всього 

потерпілих 

Потерпіли

х зі 

смертельн

им 

наслідком 

Апаратник хімічних процесів  1  

Апаратники  1 1 

Бухгалтер  1  

Вантажник  1 1 

Водій автотранспортного транспорту  7 3 

Гірничий робітник очисного вибою (ГРОВ)  4 3 

Гірничий робітник підземний, МПУ  3 2 

Головний інженер  1 1 

Екскаваторник  1 1 

Електрогазозварник  4  

Електрослюсар з ремонту електроустаткування  3 2 

Електрослюсар підземний  1  

Завантажувач-вивантажувач  1 1 

Інші  5 1 

Кріпильник  2  
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Продовження табл.2 

Майстер  3 2 

Машиніст бурової установки  2 2 

Машиніст драги  1 1 

Машиніст наземного устаткування  2 1 

Машиніст насосної установки  1 1 

Машиніст тепловозу  2 2 

Менеджер  1  

Монтажник технологічних трубопроводів  1  

Монтер колії  1 1 

Налагоджувальник технологічного устаткування  1 1 

Начальник дільниці  1  

Оператор з добування газу  1 1 

Оператор пульта керування  1 1 

Охоронець  1 1 

Провідний інженер-фахівець  1  

Складач поїздів  1 1 

Слюсар з ремонту автомобілів  3  

Слюсар-ремонтник  2  

Сторож  2 1 

Токар  1  

Формувальники  1  

Всього по професіям  66 36 

 

За результатами розподілу НВ зі смертельними наслідками за професіями 

працівниківвиявилось, що найбільш уразливою групою професій є водії 

автотранспорту та гірничі робітники очисного вибою (по 3 потерпілих). 

Для НВ зі смертельним наслідком, які стались з працівниками 

гірничорудної та нерудної галузей у 2018 році розподіл за причинами подано на 

рис. 1 (на діаграмах позначено: кількість потерпілих осіб, а в дужках – відсоток 

від загальної кількості потерпілих).  

 

 
Рис.1. Причини виробничого травматизму, де: 
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14.0. – відсутність або неякісне проведення медичного обстеження 

(професійного відбору) 

18.0. – порушення технологічного процесу 

19.0. – порушення вимог безпеки під час експлуатації обладнання, 

устаткування, машин, механізмів тощо 

20.0. – порушення вимог безпеки під час експлуатації транспортних засобів 

22.0. – незастосування засобів індивідуального захисту (у разі їх наявності) 

24.1. – невиконання посадових обов’язків 

24.2. – невиконання вимог інструкцій з охорони праці 

25.0. – інші організаційні причини 
 

 

За результатами аналізу НВ за технічними причинами склали 31,25% від 

загальної кількості. Діяльність працівників гірничорудної та нерудної галузей 

щільно пов’язана з експлуатацією спеціалізованої техніки, вихід з ладу або 

порушення способу експлуатації якої може призвести до трагічних наслідків. За 

організаційними причинами сталося  62,5% НВ від загальної кількості, а за 

психофізіологічними причинами – 6,25 %. Додатково слід зазначити, що ще 

шестеро громадян загинули під час групових НВ.  

Серед організаційних причин необхідно виділити невиконання вимог 

інструкцій з охорони праці та невиконання посадових обов’язків, що складає 

38% від загальної кількості НВ зі смертельним наслідком. Серед технічних 

причин виділяється неякісне розроблення або відсутність проектної 

документації на будівництво, реконструкцію виробничих об’єктів, будівель, 

споруд, інженерних комунікацій, обладнання, устаткування тощо – 60% від 

загальної кількості НВ зі смертельним наслідком. 

Висновки. Розроблена та впроваджена в усіх територіальних управліннях 

інформаційна система «Повідомлення» призначена для виконання всіх операцій 

з обробки даних про випадки виробничого травматизму, які підлягають 

спеціальному розслідуванню, а саме: смертельні та групові НВ, а також 

випадки з тяжкими наслідками. Вхідними даними для інформаційної системи 

«Повідомлення» є акти про НВ за формою Н-1, які заповнюються згідно з 

Порядком розслідування та ведення обліку НВ, професійних захворювань і 

аварій на виробництві (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 30.11.2011 р. № 1232). Впровадження системи «Повідомлення» забезпечило 

можливість проведення детального аналізу стану виробничого травматизму. У 

результаті впровадження системи досягнуто: 

− скорочення часу, що витрачають фахівці на збір та обробку даних, а 

також на формування звітності;  

− забезпечення оперативності та об’єктивності аналізу стану 

виробничого травматизму;  

− наукове обґрунтування планування державного нагляду на основі 

аналізу даних про виробничий травматизм. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ОФІСНОГО ПРОСТОРУ 

ТИПУ «OPEN SPACE» ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ 

РОБОТИ СПІВРОБІТНИКІВ 

 
Кузьмич Ю. В., студентка (гр. УМ-51, ФММ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Анотація. Розглянуте поняття офісу типу open space або відкритого типу, 

виділені переваги та недоліки такого планування, перераховані вимоги до 

організації робочої зони працівників у такому офісі та надано рекомендації для 

покращення роботи в офісі та підвищення працездатності.  

Ключові слова: офіс з відкритим плануванням (відкритого типу), 

продуктивність, працездатність, робоча зона, офісний простір, особистий 

простір, ергономіка. 

Abstract. The article considered the notion of office type of open space or 

open type, the advantages and disadvantages of such planning, the requirements for 

the organization of the work area of employees in such an office, recommendations 

for improving the work in the office and improving the efficiency of work. 

Keywords: open-plan office (open-ended, open space), productivity, work 

capacity, working area, office space, personal space, ergonomics. 

 

Вступ. Оскільки, останнім часом, ділова діяльність дуже активно 

розвивається, істотно зросла необхідність в офісних приміщеннях. Але 

більшість офісних приміщень є недостатньо адаптованими до специфіки 

сучасної офісної роботи. Офіси з відкритим плануванням, що називають «open 

space», де всі працівники сидять в одному великому приміщенні, стають все 

більш популярними в нашій країні. Можливо, скоро за кількістю таких офісів 

ми наздоженемо США, де в «open space» працює понад 90% співробітників [1]. 

У зв'язку з цим в даній статті проаналізовано переваги та недоліки організації 

робочої зони працівників офісів такого типу, їх вплив на продуктивність праці 

та емоційний стан працівників і надано рекомендації щодо способів 

покращення організації офісного простору з точки зору підвищення 

продуктивності і комфорту праці працівників і реалізації головної складової 

робочого процесу «інтелектуального виробництва». 

Аналіз стану питання. У сучасному світі значно змінилися уявлення про 

робочий процес і його організації, розширилися напрямки діяльності компаній. 

Головною складовою робочого процесу у більшості компаній є «інтелектуальне 

виробництво» і його кінцевий результат - знання. Змінився спосіб організації 

робочого простору, все більшої актуальності набуває відкритий тип організації 

простору і командний вид роботи, в якому основне місце займає комунікація 

між співробітниками. Сформувалося нове покоління, покоління 

інформаційного суспільства, яке шукає можливості для розвитку творчих 

взаємин, розширення меж трудової діяльності, самореалізації і самовираження. 

Разом зі зміною погляду на робочий процес змінюється і уявлення про те, яким 

повинен бути сучасний офіс, з'явилася необхідність в нових способах 
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організації робочого простору, функціонального і комфортного для кожного 

співробітника і для реалізації основного на сьогодні виду діяльності в офісі - 

роботи з інформацією. 

Мета роботи: запропонувати рекомендації щодо покращення офісного 

простору типу «open space» для підвищення продуктивності роботи 

співробітників. 

Методики, матеріали і результати досліджень.  На сьогоднішній день 

досліджуються види організації офісного простору і зміни ідеології офісної 

роботи і простору. Питання, пов'язані з новою ідеологією офісного простору, 

розглядалися в працях Г. Хенна, К. Йенга, З. Хадід, Н. Фостера, Р. Роджерса, М. 

Фуксас, С. Бениша, А. Генслера, Х. Яна та інших дослідників. Всі ці 

дослідження спрямовані на розвиток архітектури ділових центрів, але, на жаль, 

дуже мало публікацій і досліджень, спрямованих на організацію внутрішнього 

простору офісу. Існують публікації зарубіжних дослідників, що стосуються 

ефективності офісного простору, організації офісного інтер'єру і його вплив на 

економічні показники підприємств. У нашій країні такі дослідження практично 

відсутні. Але, не дивлячись на наявність цих робіт, проблема організації 

предметно-просторового середовища офісів вивчена не повністю і є 

необхідність в практичних рекомендаціях і методах вирішення, які будуть 

враховувати екологічний, психологічний, фізіологічний і соціальний аспект. 

Офіс відкритого типу - це варіант планування офісного приміщення, 

характерними рисами якого є велика кількість вільного простору для 

працівників нижчого та середнього рівнів, кілька великих і просторих кабінетів 

для менеджерів вищої ланки, невелика кількість закритих переговорних кімнат. 

Велике приміщення для працівників нижчого та середнього рівнів розділене на 

робочі простори перегородками середньої висоти, які часто є частиною столів і 

створюють ілюзію окремого кабінету. Стіни між вільним простором, 

кабінетами менеджерів вищої ланки, переговорними кімнатами і кімнатами 

відпочинку найчастіше виконуються з скла, щоб підтримувати концепт офісу 

відкритого типу [3]. 

Щоб краще зрозуміти суть відкритого офісу ми розглянемо основні 

переваги та недоліки офісу такого типу. 

До переваг відносяться легкість контролю керівниками над 

співробітниками, простота спілкування між колегами (на робочі та навіть 

особисті теми), відсутність пліток позаочі, зоровий контакт (що дозволяє 

підтримувати робочу атмосферу та відчуття довіри в колективі). Усі ці фактори 

впливають на емоційний стан працівників офісу та відповідно на рівень їх 

продуктивності. 

Основним недоліком таких офісів було виділено високий рівень шуму. 

Голландські вчені провели дослідження, в ході якого з'ясували, що 32% 

офісних співробітників буквально виходять з себе, якщо колеги поблизу 

розмовляють надто голосно. В такому офісі  постійні телефонні дзвінки не 

додають спокою обстановці. Вони дратують 30% співробітників [1]. 
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Ще одним мінусом такого офісу є також побутові конфлікти між 

працівниками. Зазвичай такі конфлікти виникають через температуру в офісі, 

яка не всіх влаштовує, наприклад, відкрите або не відкрите вікно, або ж 

температура від роботи кондиціонера.  

Також в офісах такого типу працівники хворіють втричі частіше, ніж в 

офісах з окремими кабінетами, адже інфекційні захворювання в одному 

приміщенні між інфікованими передаються швидше [2]. 

Повна відсутність особистого простору працівників є теж суттєвим 

недоліком. Хоч у таких офісах зазвичай передбачені спеціальні перегородки 

або спеціальні столи з відділами чи полками, але психологічний дискомфорт 

все ж залишається.  

Також велику роль в ефективності відкритого простору грає розмір офісу, 

розміщення столів і техніки, а також заповненість приміщення працівниками. 

Важливим аспектом в проектуванні офісу є ергономічна організація 

робочих місць співробітників. Вона може забезпечити поліпшення фінансових 

показників діяльності компанії  на суму, відповідну 6% їх заробітної плати за 

рік. Головна мета ергономіки - забезпечення ефективності, безпеки та 

комфортності робочого процесу. Тобто створення таких умов праці, які 

сприятимуть зниженню втоми працівника і збереження його здоров'я. Офісні 

меблі - це не тільки предмет обстановки, але й інструмент підвищення 

продуктивності працівників офісу. Ефективним способом є раціональне 

використання робочих площ і приміщень при правильній розстановці офісних 

меблів. Найбільш вдалим для даного типу офісу вважається розташування 

столів за принципом, коли необхідні для щоденної роботи полиці та інші 

предмети знаходяться на відстані витягнутої руки. [5]. Спеціальними 

дослідженнями доведено, що завдяки дотриманню норм ергономіки 

економиться досить значна кількість робочого часу. 

Велику частину цього робочого часу співробітники офісу проводять у 

сидячому положенні за робочим столом. Тривала сидяча робота шкідлива для 

будь-якої людини: деформується хребет, травмуючи диски, з’являється напруга 

у плечовому поясі. Для часткового зняття навантаження з м'язів плечового 

поясу передбачена підставка, що підводить монітор над поверхнею столу або 

спеціальне настільне кріплення. Сидіння має бути забезпечене підлокітниками, 

мати максимальну глибину посадки і не пережимати артерії під колінами [4]. 

Пружна спинка крісла анатомічної форми зменшує навантаження на хребет, 

конструкція повинна рівномірно підтримувати тіло по всій площі його 

зіткнення з кріслом. Нога повинна стояти більшу частину часу на підлозі 

повною ступнею - для неї це найбільш здорове положення. Цю проблему може 

вирішити підставка для ніг, спеціально розроблена для зняття напруги в м'язах 

ніг при тривалій роботі [5]. Розміщення меблів і обладнання повинні дозволяти 

проводити всі офісні процеси на мінімальній площі, не жертвуючи при цьому 

комфортом і продуктивністю працівників. Комфортне і функціонально 

адаптоване робоче місце сприяє зниженню втоми, і демонструє, що 
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співробітника цінують, створюючи здорову психологічну обстановку, що 

ініціює віддачу людини в роботі [5]. 

Отож, розглянемо основні вимоги до безпеки робочого місця працівника 

офісу open space. В офісі з сучасними комп'ютерами з плоскими моніторами 

кожному працівнику встановлено не менше 4,5 кв. м. При цьому розташувати 

робочі місця потрібно так, щоб відстань між задньою поверхнею одного 

монітора та екраном іншого була не менше 2 м, а між бічними поверхнями цих 

пристроїв - не менше 1,2 м. Екран монітора повинен знаходитися на відстані від 

50 до 70 см від очей працівника. Стіл, на якому розташований монітор, повинен 

мати простір для ніг висотою не менше 60 см, шириною не менше 50 см і 

глибиною: на рівні колін - не менше 45 см, на рівні простягнутої ноги - не 

менше 65 см. Віконні отвори в приміщенні з комп'ютерами повинні бути 

оснащені регульованими пристроями, які захищають від сонячних променів, 

наприклад жалюзі. Кабінети потрібно обладнати захисним заземленням [5]. 

Висновки та рекомендації. Крім дотримання необхідних вимог до 

організації робочого простору, також можна виділити основні рекомендації 

керівництву та працівникам, які допоможуть підвищити працездатність та 

покращити обстановку в офісі: 

1. Для зниження рівня шуму в офісі, усім працівникам слід говорити на 

середніх тонах, не заважаючи іншим, також можна скористатися навушниками 

під час телефонних чи онлайн-розмов. 

2. Щодо температури повітря в офісі, то варто завжди підтримувати 

середній рівень по приміщенню, при цьому провітрювати його кожні 2-3 

години мінімум по 10 хв. Також керівництву варто передбачити окреме місце 

відпочинку, куди працівник зможе вийти і подихати свіжим повітрям 

(відкривши вікно чи вийшовши на балкон) та відпочити. 

3. Співробітникам не варто їсти на робочому місці, оскільки запах їжі та 

порушення робочої атмосфери негативно вплинуть на колег. Отже, керівництву 

необхідно виділити окреме приміщення для прийому їжі працівниками та 

оснащити його усім необхідним. 

4. Усі пристрої, що спільно використовуються (принтери, сканери тощо) 

рекомендовано розташувати в кутку офісу, щоб мінімізувати шум від їх 

використання. 

5. Керівництву також рекомендується сформулювати певні корпоративні 

правила поведінки в конкретному офісі, надрукувати їх та розвісити у місцях, 

де працівники матимуть можливість з ними ознайомитись. Це допоможе 

мотивувати співробітників та покращити загальну роботу офісу. 

Отже, дотримуючись необхідних вимог до організації офісів та робочих зон, 

керівництво компанії обов’язково покращить показники продуктивності праці 

працівників в офісі та значно підвищить рівень мотивації, командного духу та 

загального емоційного стану співробітників. 

 
Науковий керівник: Полукаров О. І., канд. техн. наук, доц. (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря 
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ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ З  ГАЛОГЕНАМИ ТА СТИСНЕНИМИ 

ГАЗАМИ НА ХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

 
Кулик І. В., студент (гр. ХО-81мп, ХТФ КПІ ім. Ігоря Сікорського); 

Полукаров Ю. О., к.т.н., доц. (кафедра ОППЦБ, КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

 Анотація. Вивчені та розглянуті заходи охорони праці, можливого 

уникнення та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при роботі з 

галогенами та стисненими газами на хімічних виробництвах. 

 Ключові слова: галогени, стиснені гази, обладнання, інструктаж. 

 Abstract. Occupational safety issues, possible prevention and elimination of 

the consequences of emergency situations during work with halogens and 

compressed gases were studied and discussed. 

 Keywords: halogens, compressed gases, equipment, training. 

  

 Вступ. Сучасні хімічні виробництва не можуть обійтися без експлуатації 

стиснених газів та галогенів – рідкий азот є важливим охолоджуючим агентом, 

стиснений кисень, хлор є чудовими окисниками та реагентами так само як і 

бром, водень незамінний відновник. Разом з тим робота з резервуарами, 

приладами для їх вимірювання та дозування є областю підвищеної небезпеки 

через можливість вибуху, загоряння, витоку та створення техногенної НС. 

Отож, основні надзвичайні ситуації при роботі з газами: 

− вибух; 

− пожежа; 

− витік. 

 Аналіз стану питання. Основними причинами катастроф під час 

використання стиснених газів і галогенів є зношеність обладнання з часом, від 

корозії, несприятливих зовнішніх умов і тд. – балонів, дьюарів, редукторів, 

резервуарів, труб і тд. Існує небезпека також пошкодження машинами та 

механізмами, транспортерами підприємства. Не варто, також, забувати і про 

халатність та не кваліфікованість кадрів підприємства. 

 Мета роботи. Проаналізувати причини НС при роботі зі стисненими 

газами та галогенами та розробити заходи безпечної їх експлуатації. 

 Методики, матеріали та результати досліджень. Частина газів, що 

перебувають під тиском, є корозійно небезпечними, обладнання та резервуари 

великих розмірів можуть знаходитися ззовні цеху, на вулиці, під дією 

несприятливих зовнішніх умов, що може призвести до пошкодження. 

 Транспортування великогабаритних та важких вантажів підприємством за 

допомогою транспортера, кран-балки при поганому закріплені може пошкодити 

обладнання під тиском та обладнання для галогенів. 

 Робота механізмів, машин, відкривання реакторів, фільтрів – все це може 

пошкодити, вивести з ладу обладнання та трубопроводи для стиснених газів та 

галогенів. 
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 Все це веде до пошкодження приладів з можливістю виникнення НС, 

зазначених вище – загоряння, вибуху чи витоку речовини.  З метою ліквідації 

пошкодження приладів під тиском та для галогенів: 

• слід негайно після знаходження несправності зупинити роботу приладу 

згідно виробничих інструкцій; 

• усунути небезпеку життю і здоров’ю людей якщо така є; 

• зупинити за можливістю роботу інших апаратів та знешкодити 

процеси, що залежать від роботи даного приладу; 

• працівник чи бригада працівників з використанням всіх заходів безпеки 

має приступити до діагностики та усунення несправності. 

• Заходи запобігання НС такого характеру мають наступний вигляд: 

• всі прилади, балони, резервуари з галогенами та під тиском повинні 

бути змонтовані та встановлені згідно будівельного плану підприємства, мати 

належне маркування (вибите чи нанесене фарбою) – товарний знак, номер 

балона, маса порожнього балона (з точністю до 0,1-0,2 кг в залежності від 

місткості), дата виготовлення, робочий тиск тощо; 

• всі огляди, технічні перевірки, гідростатичні випробування повинні 

проводитися виключно за графіком із занесенням в журнал обліку. 

• Іншою суттєвою причиною НС є людський фактор, а саме порушення 

технологічних режимів, некваліфікованість чи недосвідченість кадрів. Для 

запобігання такого роду НС передбачені: 

• ввідний,  

• на кожному робочому місці мають бути передбачені інструкції з 

охорони праці при роботі з обладнанням під тиском та обладнанням з 

галогенами; 

• раз на рік кожен працівник має проходити медичне обстеження; 

• після перерви в роботі більше, ніж на 12 місяців, незадовільного 

проходження атестування, а також зміни в роботі і конструкції обладнання 

працівники мають пройти новий інструктаж з правил роботи та охорони праці. 

• Інший рівень небезпеки становлять отруйні гази – галогени, 

ціановодень, чадний газ, вуглекислий газ тощо (особливо два останні, що не 

мають запаху і блокують клітинне дихання). Робота з такими газами передбачає 

високі вимоги до охорони праці: 

• до роботи допускаються фахівці, які досягли 18 років, пройшли всі 

інструктажі, стажування та успішно склали іспит з техніки безпеки та правил 

ескплуатації приладів; 

• всі працівники повинні мати засоби індивідуального захисту, що 

відповідають вимогам безпеки; 

• приміщення має бути обладнане високоефективною вентиляцією. 

Висновки. Проаналізовано надзвичайні ситуації та чинники, що їх 

породжують, при роботі зі стисненими газами та галогенами. Крім того, 

наведений короткий аналіз охорони праці при експлуатації обладнання під 

тиском, зі стисненими газами та галогенами. Наведено головні заходи для 
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першочергового усунення НС за участі стиснених газів, галогенів та 

обладнання для їх обслуговування. 
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НЕБЕЗПЕКИ ПОГІРШЕННЯ СТАНУ ШКІРИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ 

СУЧАСНИХ КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ 
 

Левковська А. В., студ. (гр. БТ-62, ФБТ КПІ ім. Ігоря Сікорського); 

Ільчук О. С., асистент (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Анотація. Проаналізовано компоненти сучасних косметичних засобів, 

зокрема таких, як: консерванти, поверхнево-активні речовини та барвники. 

Саме вони, залежно від своєї структури, здатні викликати на шкірі запальні 

процеси, подразнення, алергічні реакції, у найгіршому випадку – рак шкіри. 

Запропоновано декілька варіантів попередження виникнення даної небезпеки 

як у межах локальних підприємств, так і при індивідуальному використанні. 

Ключові слова: косметичні засоби, консерванти, барвники, поверхнево-

активні речовини, шкіра, алергія, небезпека. 

Abstract. Information about the components of modern cosmetics, such as 

preservatives, surfactants and dyes are analyzed. It can cause inflammatory processes, 

irritation, allergic reactions, in the worst case – a cancer on the skin depending of 

their structure. There are several variants of the prevention of occurrence of this 

danger are offered both within the limits of local enterprises and also at an individual 

use. 

Keywords: cosmetics, preservatives, dyes, surfactants, skin, allergy, danger. 
 

Вступ. Сьогодні косметичними засобами користуються усі, незалежно від 

віку та статі. Використання шампунів, миючих засобів з догляду за тілом, а в 

окремих випадках і частинами тіла – руками, ногами тощо – є невід’ємною 

частиною нашого повсякденного життя. При застосуванні часто не 

задумуються про наслідки, а саме виникнення різноманітних захворювань 

шкірного покриву. Тому варто знати про безпеку використання того чи іншого 

засобу. 

Аналіз стану питання. Сучасна кількість косметичних засобів дає 

можливість індивідуального вибору для кожної людини. До того ж, постійно 

відбувається поновлення товару, завдяки різноманітним розробкам у галузі 

хімічного та біотехнологічного виробництва: появі нових синтетичних сполук, 

виділення екстрактів з різної рослинної та тваринної сировини, використання 

полімерних сполук мікробіологічного походження. Таке «оновлення» може 

бути шкідливим для споживачів. Новітні складові, через заборону тестування 

на тваринах, можуть разом з потрібним ефектом викликати побічні, що є іноді 

непередбачуваним [1]. 

Мета. Розглянути можливі негативні наслідки, викликані дією сучасних 

косметичних засобів на шкіру та надати рекомендації з їх зменшення. 

Методики, матеріали і результати досліджень. Проблема правильного 

застосування косметичних засобів виникла дуже давно. Вперше воно згадується 

ще в історії Єгипту, коли за часів фараонів розвинулась технологія одержання з 

рослин пахучих і фарбувальних речовин. Але з цим було відомо, що уже у ті 

часи до складу тієї ж жіночої пудри входили різні токсичні речовини, а 
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минулого століття навіть миш’як використовувався для поліпшення кольору 

шкіри, а темні плями видаляли ціанідом калію [2].  

Сьогодні складовими косметичних засобів можуть бути чисті речовини чи 

їх суміші. Метою їх дії є поліпшення стану шкіряного покриву, а саме: 

зволоження, очищення від токсинів та різноманітного забруднення, 

вирівнювання тону, запобіганню появи запальних процесів, надання приємного 

запаху тощо.  Складові речовини можуть бути як природного походження, 

тобто тваринного, рослинного чи мінерального або ж синтетичними – 

утвореними шляхом хімічного синтезу, відділення, осадження. Сполуки 

останнього типу характеризуються високими ступенем чистоти, їх фізико-

хімічні характеристики є сталими – це дуже важливо, адже ця сталість потрібна 

при введенні речовини у багатокомпонентну композицію. Основними 

природними компонентами є тваринні та рослинні жири, рослинні екстракти, 

ефірні олії. Також окремо виділяють складові таких груп: віск, вуглеводи, вища 

карбонові кислоти, ПАР (поверхнево-активні речовини), стабілізатори, 

синтетичні парфумерні аромати [1]. 

На цей час вже стало відомо про вплив великої кількості шкідливих 

речовин, як старих, так і деяких нових, але випадки захворювань шкіри від 

впливу косметичних засобів і зараз залишаються не поодинокими. Аналізуючи 

електронну базу компонентів косметичних засобів, можна простежити, що: 

- близько 33% косметичних засобів обов'язково включають у себе 

компонент, який може бути канцерогенним; 

- більше 55% продукції включають у себе такі компоненти, що 

допомагають іншим діючим речовинам проникати у нижні шари шкіри і навіть 

впливати на судини; 

- 11% компаній приховують дійсний склад своєю продукції. 

Найбільше шкоди здоров’ю шкіри завдають саме речовини груп 

консервантів, ПАР та барвників.  

Консерванти – хімічні речовини, які захищають косметичну продукцію від 

шкідливої дії мікроорганізмів, які можуть розмножуватись там при 

неправильному зберіганні, та подовжують термін зберігання. Мікроорганізми 

також можуть потрапити, якщо упаковка не є герметичною. Для маркетингу це 

вигідно, адже чим довше можна використовувати засіб, тим він є більш 

привабливим. У той же час, високий вміст консервантів підвищує ризик появи 

алергічних реакцій (подразнення, висипання, набряк), адже такі сполуки є 

досить агресивними. Наприклад, метилпарабен – головний бактериостатик, 

який хоча й є найменш токсичним з усіх речовин, але при концентрації в 0,1% 

призводить до руйнування майже всіх епітеліальних клітин шкіри. Також 

небезпечними є похідні формаліну або будь-яких інших альдегідів, які 

призводять до деструкції біополімерів, а це веде до швидкого старіння шкіри, а 

у гірших випадках – до утворення на поверхні шкіри мутагенних речовин. Так, 

є можливість заміни хімічних консервантів на натуральні, наприклад, сорбінову 

кислоту чи бджолиний віск. Проте, людям з алергію на, наприклад, мед, краще 

не використовувати такі засоби. І на даний момент, найбільшою задачею 
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технологів є встановлення рівноваги між ефективністю консервантів та їх 

безпечністю [3]. 

Поверхнево-активні речовини – хімічні сполуки, здатні адсорбуватись на 

межі поділу фаз, одна з яких, зазвичай, представлена водою, і знижує 

поверхневий натяг. ПАР регулюють змочування, полегшують диспергування, 

підвищують або знижують стійкість суспензій, емульсій, пін – поширених форм 

косметичної продукції. За рахунок своїх властивостей, ці речовини полегшують 

і навіть сприяють проникненню інших речовин вглиб шкіри. Найбільш 

небезпечним серед них є діоксан – C4H8O2 – циклічне хімічне з’єднання, проте 

найчастіше на звороті продукції він зазначається як диетиленоксид. Не 

дивлячись на свої добру розчинну здатність, він здатний викликати рак. Також 

його доволі важко виявити у складі, до того ж, при неправильному зберіганні 

діоксан утворюється у засобі самостійно.  

Барвники – будь-яка речовина, яка здатна надавати забарвлення засобу. 

Такі речовини можуть бути органічними або неорганічними, але обов’язково 

нерозчинними. Походження може бути як натуральним, так і синтетичним.  

Найчастіше, використання синтетичних барвників може призвести до розвитку 

онкологічних захворювань шкіри. До таких належать барвники групи FD&C, 

адже деякі з них є такими, що подразнюють шкіру, а інші ж – сильними 

канцерогенами. До того ж, шкоду можуть приносити і речовини, які 

застосовуються у синтезі органічних барвників – нітрозаміни. Анілінові фарби 

у помадах; хромові, срібні та нікелеві солі у косметичних олівцях є сильними 

алергенами [2]. 

Зараз відбувається зміна не тільки асортименту продукції, а й 

використання косметичної сировини: згущувачів (природних та синтетичних), 

БАР (біологічно-активних речовин), антиоксидантів тощо. Така зміна може 

призвести до загального зниження бар’єрної функції епідермісу через нестачу 

незамінних жирних кислот тощо. 

Щоб уникнути такого негативного впливу, виробники мають обов’язково 

контролювати безпечність компонентів з медичної точки зору, щоб вони не 

були токсичними, сенсибілізуючими, подразнюючими. Важливо також стежити 

за умовами зберігання сировини, адже порушення може призвести до 

подальшого забруднення косметичної продукції патогенними чи умовно-

патогенними мікроорганізмами. Варто обов’язково вводити ще і токсиколог-

гігієнічну перевірку товарів, бо це – гарант безпеки та функціональності 

продукції [4]. 

Існують і деякі правила саме для користувачів: 

1. не зберігати продукцію в теплі, якщо цього не написано в інструкції; 

2. забезпечувати достатню герметичність; 

3. проводити тест на відкритих ділянках, найкраще на згині ліктя, або за 

вухом; 

4. не бажано користуватись косметикою з перевищеним кінцевим 

терміном; 

5. читати етикетки уважніше, звертаючи увагу на склад. 
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Якщо раптом правило було порушено, і на шкірі виникла алергія – 

звернутись до лікаря, щоб точно впевнитись з алергеном. 

Висновки. Поки триває конкуренція на ринку товарів косметичного 

призначення – не варто звертати увагу на рекламу чи яскравість упаковки, адже 

там зазначаються тільки кращі сторони застосування даної продукції. 

Косметичні засоби є обов’язково багатокомпонентними, і при цьому ж 

виключення одного з них може призвести до зміни консистенції, а також 

властивостей чи ефективності товару. Тому, виключити повністю шкідливі 

компоненти, які при всьому можуть бути чудовими консервантами або 

поверхнево-активними речовинами поки ще не можливо. Слід обирати товари, 

які пройшли експертну перевірку, і слідкувати за сертифікатами якості 

компаній (наприклад, наявність сертифікату «COSMO Standart» вказує на повну 

органічність засобу). Для цього існують спеціальні бази даних, на яких можна 

перевірити як товари, так і окремі компоненти [5]. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ БІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ ЗВАРЮВАЛЬНИХ 

АЕРОЗОЛІВ  (Частина 2) 

 

Левченко О. Г., д.т.н., проф. (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського);  

Явдощин І. Р., канд. техн. наук, Степанюк С. М., канд. техн. наук  

(Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України) 

 

Анотація. Наведено результати дослідження розчинності зварювальних 

аерозолів (ЗА), що утворюються при застосуванні електродів з рутиловим 

покриттям, в біологічних середовищах. Встановлено, що при збільшенні 

кислотності рутилового покриття і, відповідно, при збільшенні сполук кремнію 

в ЗА їх розчинність знижується. Для електродів з більш високою основністю 

шлаку зі збільшенням у складі електродного покриття вмісту сполук калію 

розчинність ЗА у дистильованій воді та в імітаторі шлункового соку зростає. 

Розчиняються переважно сполуки калію і натрію. 

Ключові слова: зварювальні аерозолі, хімічний склад, токсичність, 

розчинність, біологічне середовище. 

Abstract. The results of the solubility research of welding aerosols (WA), 

which are formed with the use of electrodes with rutile coating in biological 

environment, are presented. It is determined that when the acidity of the rutile coating 

increases and, i.e. the amount of silicon compounds in the WA is also increased, the 

WA solubility decreases. Electrodes with a higher basicity of slag with the increase 

of potassium compounds content in their coating have increased solubility of WA in 

distilled water and in the simulant of gastric acid. Potassium and sodium compounds 

are dissolved predominantly. 

Keywords: welding aerosols, chemical composition, toxicity, solubility, 

biological environment. 

 

Токсична дія зварювальних аерозолів (ЗА) залежить від їх хімічного 

складу і визначається переважно складом електродного покриття. В свою чергу 

токсична дія ЗА на організм людини залежить від розчинності  хімічних 

сполук, що входять до складу аерозолів [1]. Для отримання інформації про 

біологічний і токсичний вплив хімічних сполук, що входять до складу ЗА, на 

організм зварників, взаємозв’язок їх токсичності з фізико-хімічними 

властивостями ЗА необхідні дослідження розчинності ЗА в біологічних 

середовищах. У попередніх дослідженнях [2] було показано як розчинність ЗА 

залежить від вмісту в них та у покритті електродів, при зварюванні якими ці ЗА 

утворюються, фторидів та сполук лужних металів як обов’язкових компонентів 

покриття електродів.  

Дослідження впливу основності покриття рутилового виду і вмісту в 

ньому сполук лужних металів на розчинність зварювальних аерозолів 

Наступним етапом даної роботи було дослідження біологічної активності 

ЗА на основі впливу основності електродного покриття рутилового виду і 
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вмісту в ньому сполук лужних металів на розчинність ЗА в біологічних 

середовищах.  

Для дослідження розчинності ЗА використовували дистильовану воду та 

0,3 % розчин HCl в якості аналога шлункового соку, як було показано в 

попередній роботі [2]. Для цього було розроблено та відпрацьовано спеціальну 

методику [3] порівняльних досліджень біологічної активності зварювальних 

аерозолів на організм людини шляхом визначення їх розчинності.  

Дослідними електродами проводили зварювання і відбирали проби ЗА за 

стандартною методикою [4] на паперовий фільтр. Розчинність вивчали в 

імітаторі шлункового соку (0,3% HСl) та дистильованій воді при 37 °С на 

протязі 4 годин. 

Для дослідження впливу складу електродного покриття рутилового виду 

на розчинність ЗА по аналогії з попередніми експериментами [2] було також 

підготовлено дві серії електродів з різною основністю і різним вмістом калію та 

натрію. Склад покриття дослідних електродів рутилового виду представлено в 

таблиці 1. Основність шлаку [5] регулювали за рахунок зміни вмісту в покритті 

електродів мармуру (CaCO3) та кварцового піску (SiO2). 

 

Таблиця 1 

Склад покриття дослідних електродів рутилового виду з різним вмістом 

калію та натрію 

 

Компоненти 

покриття 

Масова частка, % 

З мармуром З кварцовим піском 

РК-1 РК-2 РК-3 РК-4 РС-1 РС-2 РС-3 РС-3 

Мармур 17 17 17 17 - - - - 

Рутил 50 50 50 50 50 50 50 50 

Кварцовий 

пісок 

- - - - 17 17 17 17 

Fe-Mn 15 15 15 15 15 15 15 15 

Слюда 6 6 6 6 6 6 6 6 

Fe-порошок 10 6 2 6 10 6 2 6 

Целюлоза 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

КМЦ 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Поташ - 4 8 - - 4 8 - 

Сода - - - 4 - - - 4 

Тип рідкого 

скла 
K K K Na K K K Na 
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Перша серія (умовна назва РК) не містила кварцовий пісок, а частка 

мармуру становила 17 %. Друга серія (умовна назва РС) навпаки – не містила 

мармуру, а частка кварцового піску становила 17 %. Сполуки калію в кожній 

серії електродів вводили в покриття у вигляді карбонату калію (К2СО3) в 

кількості 0, 4 та 8 % мас.: РК-1, РК-2, РК-3 для першої серії та РС-1, РС-2, РС-3 

для другої серії, відповідно. Для кожної серії також підготовили дослідний 

зварювальний електрод без карбонату калію, але з додаванням в покриття 4 % 

соди: РК-4 і РС-4, відповідно.  

Хімічний склад шлаків, що утворювались при зварюванні дослідними 

електродами обох серій (РК і РС) з покриттям рутилового виду (за 

результатами рентгенфлуоресцентного аналізу) та показник їх основності 

наведено в таблиці 2.  

Як видно з таблиці, основність шлаку електродів серії РК знаходиться в 

межах 0,70…0,80, а електродів серії РС – в межах 0,39…0,50. 

Отримані дані елементного складу фільтратів для серії РК наведено на рис. 

1, а для серії РС – на рис. 2. Встановлено, що, як і у випадку з покриттям 

основного виду [2], розчинність ЗА електродів з покриттям рутилового виду в 

імітаторі шлункового соку значно вища, ніж у дистильованій воді і вона також 

суттєво залежить від вмісту сполук калію і зростає зі збільшенням частки 

поташу в покритті. 

 

Таблиця 2  

Харакреристика шлаків дослідних електродів з покриттям рутилового виду 

 
Серія 

електро-

дів 

Масова частка, % Основ-

ність 

шлаку 
Na2O MgO Al2O3 SiO2 K2O TiO2 MnO Fe2O3 CaO 

РК-1 1,20 0,09 2,36 12,98 2,48 48,70 12,02 8,17 12,01 0,70 

РК -2 2,03 0,17 3,18 14,48 5,38 44,15 11,18 8,91 10,48 0,77 

РК -3 0,86 0,06 2,04 14,22 7,69 41,97 12,94 11,03 9,48 0,80 

РК -4 1,48 0,09 2,6 14,88 0,81 45,41 10,87 12,64 11,18 0,74 

 

РС-1 0,81 0,04 2,06 24,03 2,09 45,89 12,02 12,11 0,92 0,46 

РС -2 1,14 0,06 2,47 26,52 4,70 43,86 11,01 9,27 0,92 0,44 

РС -3 1,32 0,09 2,77 26,41 6,71 41,44 11,68 9,01 0,78 0,50 

РС -4 1,48 0,10 2,75 25,79 0,88 46,25 11,59 9,51 0,90 0,39 
 

 

Встановлено, що для електродів варіантів РК-3 (8 % поташу) та РК-4 (4 % 

соди) фільтрати знаходяться в колоїдному стані. Це унеможливлює точне 

визначення величини розчинності. Для серії РС (з додаванням кварцового 

піску) ситуація ще складніша, оскільки у всіх дослідах з дистильованою водою 

фільтрати колоїдні з осадом, а в той же час у всіх дослідах з 0,3 % розчином 

HCl фільтрати прозорі, тобто розчинні. При цьому розчинність ЗА в імітаторі 
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шлункового соку для електродів серії РС (з кварцовим піском) майже в два рази 

нижча, ніж для електродів серії РК (з додаванням мармуру). 

Слід також відмітити, що взагалі розчинність ЗА електродів з покриттям 

рутилового виду в обох середовищах дещо нижча, ніж у електродів основного 

виду [2], особливо в імітаторі шлункового соку. 

 
 

  

  

  
 

Рис. 1. Вміст елементів в нерозчинному залишку ЗА в залежності від виду 

використаного розчинника для електродів серії РК-1…РК-4:                                         

а – вихідний стан, б – дистильована вода, в – 0,3 % розчин HCl 
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Рис. 2. Вміст елементів в нерозчинному залишку ЗА в залежності від виду 

використаного розчинника для електродів серії РС-1…РС-4: 

а – вихідний стан, б – дистильована вода, в – 0,3 % розчин HCl 

 

Для обох серій електродів також характерні наступні результати: 

• в електродах з більш високою основністю шлаку (серія РК) з ростом 

вмісту сполук калію в ЗА (з 9,2 до 15,4 %) розчинність зростає як в 

дистильованій воді (з 29-30 % до 53-56 %), так і в імітаторі шлункового соку (з 

66-67 % до 90-92 %); 

• при зменшенні рівня основності (серія РС) з ростом вмісту сполук 

калію в ЗА (з 4,89 до 11,43 %) розчинність нижча, хоча зростає також з 23-24 % 

до 39-44 % в дистильованій воді, а в імітаторі шлункового соку з 26-39 % до 67-

72 %; 
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• розчиняються переважно сполуки калію і натрію; 

• збільшення сполук натрію в ЗА підвищує розчинність у дистильованій 

воді і трохи знижує в імітаторі шлункового соку; 

• при збільшенні кислотності рутилового покриття (звідси і при 

збільшенні сполук кремнію в ЗА) розчинність в дистильованій воді та імітатор 

шлункового соку дещо знижується, хоча при цьому зберігаються 

закономірності, наведені вище. 

 

Дослідження впливу складу звʼязуючого електродного покриття на 

розчинність зварювальних аерозолів 

Якщо раніше при виробництві електродів з покриттям основного виду 

використовувалось переважно натрієве рідке скло, яке забезпечувало його 

меншу гігроскопічність, тобто схильність до поглинання вологи із 

навколишньої атмосфери, то в останні роки все частіше використовуються 

комбіновані розчинні силікати – натрієво-калієві, натрієво-літієві, натрієво-

калієво-літієві, які забезпечують цілий ряд вельми корисних показників – 

покращення санітарно-гігієнічних показників, зменшення гігроскопічності 

покриття, зниження вмісту дифузійного водню в метал зварних швів та ін. В 

зв'язку з цим стає актуальним питання вивчення впливу складу зв’язуючого, 

тобто водорозчинного силікату, на склад та розчинність ЗА, які визначають 

його токсичність. На першому етапі досліджень ми вивчали вплив ординарних 

водорозчинних силікатів – натрієвого, калієвого та літієвого, на хімічний склад 

та розчинність ЗА. Для проведення досліджень було підготовлено три варіанти 

електродів: УОНИ-13/55 діаметром 4,0 мм, виготовлених на основі калієвого 

рідкого скла (варіант 11-58), натрієвого рідкого скла (варіант 11-57) та літієвого 

рідкого скла (варіант 11-66). 

Дослідними електродами проводили зварювання і відбирали проби ЗА за 

стандартною методикою на паперовий фільтр. Розчинність вивчали в імітаторі 

шлункового соку (0,3% НСl) та дистильованій воді при 37°С впродовж 4 годин. 

Отримані дані про хімічний склад ЗА, масову частку нерозчинного 

залишку (Х, %), його елементного складу та якості фільтратів наведено в 

таблиці 3 та на рисунку 3. 

Аналіз вихідного аерозолю (склад його ЗА) показав, що водорозчинний 

силікат впливає головним чином на вміст в ЗА лужного елементу, який входить 

до складу зв’язуючого. Тобто при використанні калієвого рідкого скла у складі 

ЗА із лужних металів превалює вміст калію (16,55 % проти 4,1 % і 1,84 % у 

варіантах 11-57 та 11-66 відповідно). 

При використанні натрієвого рідкого скла превалює вміст натрію (11,71 % 

проти 1,49 % і 0,80 % відповідно у варіантах 11-58 та 11-66). На жаль, в наших 

експериментах ми не мали можливості визначити вміст літію у складі ЗА, 

оскільки детектор нашого аналізатора міг фіксувати лише починаючи з бору. 

Щодо впливу складу звʼязуючого на розчинність ЗА, базуючись на результатах 

даних, приведених в таблиці 3, можна зробити наступні висновки: 
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Таблиця 3 

Результати розчинності ЗА електроду з покриттям основного виду з різними зв’язуючими в імітаторі 

шлункового соку та дистильованій воді при 37°С впродовж 4 годин 

Елементний склад ЗА у вихідному стані та його нерозчинного осаду у відповідних умовах Х, % фільтрати 

 O F Na Al Si Cl K Ca Ti Mn Fe Zn 
 

  Варіант 11-57: з Na склом 

вихід.стан.  28,68 25,33 11,71 0,49 2,60 0,41 4,10 7,19 0,51 4,33 14,12 0,53   

дист. вода  37,08 14,59 1,92 0,48 3,20 0 0,86 10,94 0,47 7,04 22,97 0,45 61-64 
колоїдні + 

осад 

0,3% НСl 48,26 0 1,46 0,08 0,99 0 0,27 1,48 2,07 16,83 27,85 0,71 11-13 прозорі 
 

Варіант 11-58: з К склом 

вихід.стан.  26,62 27,44 1,49 0,30 2,49 0 16,55 6,40 0,52 4,02 13,98 0,19   

дист. вода  27,14 17,16 0,28 0,64 3,41 0 0,80 12,61 0,51 8,41 28,67 0,38 50-51 прозорі + 

осад 

0,3% НСl 49,42 0 0 0 0,85 0 0,61 1,07 0,82 18,43 27,88 0,85 6-7 прозорі 

 

Варіант 11-66: з Li склом 

вихід.стан.  28,96 30,82 0,80 0,32 3,31 0,11 1,84 8,77 0,56 5,43 18,35 0,73   

дист. вода  25,52 16,29 0,27 0,65 3,49 0 0,59 12,81 0,37 9,48 30,34 0,20 73-77 колоїдні + 

осад 

0,3% НСl 53,84 0 0,24 0,19 1,25 0 0 1,26 0,56 11,95 30,38 0,29 24-27 прозорі 
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Рис. 3. Вміст елементів у нерозчинному залишку ЗА в залежності від виду 

використаного розчинника для електродів серії 11-57 (Na скло), 11-58 (К скло),  

11-66 (Li скло): а – вихідний стан, б – дистильована вода, в – 0,3 % розчин HCl 



255 
 

• найменшу розчинність ЗА як в дистильованій воді, так і в імітаторі 

шлункового соку забезпечує літієве скло (23-27% та 73-76 % відповідно), 

найбільшу – калієве скло (49-50 % та 93-94 % відповідно); 

• розчинність ЗА в імітаторі шлункового соку набагато вища порівняно з 

дистильованою водою; 

• сполуки фтору частково розчиняються в дистильованій воді і повністю в 

імітаторі шлункового соку; 

• як у воді, так і в імітаторі шлункового соку, відмічається високий ступінь 

розчинності сполук, які містять натрій та калій; 

• в імітаторі шлункового соку добре розчиняються також сполуки, що 

містять кремній та кальцій. 

• збільшення сполук натрію в ЗА підвищує розчинність у дистильованій 

воді внаслідок утворення розчинного лугу NaOH в результаті його гідролізу NaCl 

+ H2O = NaOH і трохи знижує во імітаторі шлункового соку, оскільки додатково 

утворюється сода NaCl, яка може випадати в осадок. 

Важко зробити висновки щодо розчинності сполук, що містять літій, 

враховуючи вищезгадані можливості апаратури стосовно аналізу літію. 

 

Висновки 

 

Для  розроблення нових низькотоксичних покритих зварювальних 

електродів можна користуватись результатами досліджень розчинності ЗА в 

імітаторі шлункового соку та дистильованій воді як одним із показників 

токсичності ЗА.  

Отримані результати показують, що розчинність ЗА, які утворюється при 

зварюванні електродами з покриттям рутилового та основного видів, коливається 

в широких межах в залежності від складу електродного покриття і від хімічного 

складу самого ЗА. При цьому необхідно враховувати, що з підвищенням вмісту 

сполук лужних металів у складі ЗА, особливо сполук калію, розчинність ЗА 

зростає як у воді, так і в імітаторі шлункового соку. Для електродів з більш 

високою основністю шлаку зі збільшенням у складі електродного покриття вмісту 

сполук калію, розчинність ЗА, що утворюються при застосуванні цих електродів, 

зростає як у дистильованій воді, так і в імітаторі шлункового соку. При зменшенні 

рівня основності покриття з ростом вмісту сполук калію в ЗА розчинність нижча, 

хоча також зростає в дистильованій воді та в імітаторі шлункового соку. 

Розчиняються переважно сполуки калію і натрію. Збільшення сполук натрію в ЗА 

підвищує розчинність у дистильованій воді і трохи знижує в імітаторі шлункового 

соку. При збільшенні кислотності рутилового покриття і, відповідно, при 

збільшенні сполук кремнію в ЗА розчинність в дистильованій воді та імітатор 

шлункового соку дещо знижується. 
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Помітний вплив на розчинність ЗА, що утворюються при зварюванні 

електродами з покриттям основного виду, чинить склад звʼязуючого – розчинного 

силікату. Найбільша розчинність ЗА зафіксована при використанні в якості 

звʼязуючого калієвого рідкого скла, найменша – при використанні літієвого 

рідкого скла. Можна прийти до висновку, що вельми цікаво було б використати 

отримані результати досліджень шляхом оцінки токсичності ЗА з різним рівнем 

розчинності на живих клітинах (цитотоксичність) або тваринах. 
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Анотація. Представлено систему захисту операторів контактного 

зварювання від електромагнітного випромінювання, розроблену на основі 

проведених досліджень, у відповідності з державними санітарними нормами і 

правилами при роботі з джерелами електромагнітних полів ДСН 3.3.6.096-2002. 

Впровадження запропонованого комплексу заходів захисту зварників від 

магнітних полів  (оптимізація режимів зварювання, захист відстанню й часом та 

застосування екрануючого засобу індивідуального захисту) дозволяє знизити його 

рівень нижче гранично допустимого рівня. 

Ключові слова: електромагнітна безпека, контактне зварювання, рівень 

магнітного поля. 

Abstract. In this paper the system of protection of resistance welding operators 

from electromagnetic radiation is presented, developed on the basis of investigations 

conducted in accordance with the state sanitary norms and rules DSN 3.3.6.096-2002 

regarding operation with the sources of electromagnetic fields. Implementation of the 

proposed complex of measures for protection of welders from magnetic fields 

(optimization of welding modes, distance and time protection and the use of shielding 

means of individual protection) can reduce radiation below the maximum permissible 

level. 

Keywords:  electromagnetic radiation, resistance welding, magnetic field level. 

 

Як відомо, нашу планету пронизують потоки електромагнітних 

випромінювань – космічного, навколоземного та земного походження. Довжини 

хвиль електромагнітного спектру цих  випромінювань лежать в діапазоні від 

десятих часток міліметра до тисяч кілометрів, при цьому кожна з ділянок цього 

надзвичайно широкого спектра  зіграла свою неповторну роль в розвитку  

біосфери Землі [1]. Життя на нашій планеті виникло в тісній взаємодії  з 

електромагнітними випромінюваннями і, насамперед, з електромагнітним полем 

(ЕМП) Землі. Людина пристосувалася до земного поля в процесі свого розвитку і 

воно стало не тільки звичною, але й необхідною умовою нашого життя. Таке поле, 

вважається нормальним і не завдає здоров'ю людей ніякої шкоди. Середня 

інтенсивність магнітного поля Землі коливається від 25 до 65 мкТл (0,25-0,65 Гс) і 

сильно залежить від географічного положення. Інтенсивність магнітного поля 

Землі в деяких випадках буває на кілька порядків нижча рівнів електромагнітних 
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випромінювань усіх штучних джерел. Джерелами ЕМП промислової частоти є 

будь-які електроустановки і струмопроводи.  

Одним із таких штучних джерел є електричне контактне зварювання. Його 

широке впровадження в автомобільній, авіаційній, будівельній та інших галузях 

промисловості України привело до створення великого парку електричного 

обладнання і зварювальних машин (здебільшого змінного струму 50 Гц) різних 

типів та призначення потужністю більше десятків і сотень кВт. Під час 

експлуатації цього обладнання на робочих місцях зварників (операторів 

контактного зварювання) генеруються магнітні поля (МП) значної напруженості 

(до 80 кА/м) з частотою 50-1000 Гц, які за напруженістю МП значно перевищують  

гранично допустимий рівень (ГДР) і становлять пряму небезпеку для їх здоров’я 

[2]. 

Основними джерелами МП, які можуть надати шкідливу біологічну дію на 

оператора в робочій зоні є ланки вторинного струму зварювального 

трансформатора, консолі, електродотримачі, електроди і частини виробів, що 

зварюються.  

Уже кілька десятиліть поспіль особлива увага приділяється питанням 

електромагнітної сумісності виробничого обладнання, що за європейськими 

стандартами має назву «електромагнітна екологічна сумісність (EMVU)», а також 

дії ЕМП на біологічну систему і безпосередньо на людину. У числі небагатьох 

всесвітніх проектів Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я (ВООЗ) реалізується 

Міжнародний електромагнітний проект (WHO International EMF Project), що 

підкреслює актуальність і значення, що надається міжнародною громадськістю цій 

темі [3,4]. 

Небезпека даного чинника полягає в його «уповільненому» прояві, у 

результаті чого можуть розвиватися захворювання переважно серцево-судинної, 

нервової та статевої систем [4].  

Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами 

електромагнітних полів ДСН 3.3.6.096-2002 [5] встановлюють вимоги до умов 

праці зварників, при роботі яких виникають МП та електромагнітні 

випромінювання 

Метою даної роботи є розроблення системи захисту операторів контактного 

зварювання від електромагнітного випромінювання. 

Виконані в Інституті електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України  

роботи з гігієнічної оцінки способів контактного електрозварювання з 

урахуванням спектрального складу МП показали, що інтенсивність опромінення 

працюючих (або енергетичне навантаження МП згідно ДСН 3.3.6.096-2002) 

залежить від типу використаного зварювального обладнання, потужності режиму 

його роботи (амплітуди та тривалості вмикання зварювального струму), форми 

кривої зварювального струму (тривалості пачки імпульсів, паузи між пачками 

імпульсів, кількості циклів, тривалості фронтів імпульсів, кута фазового 
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регулювання нагрівання, cos φ тощо), геометричних розмірів та конфігурації 

джерел МП, розміщення робочих місць відносно цих джерел, а також 

особливостей фізичних процесів зварювання, які визначаються такими відомими 

технологам термінами, як «змінний опір зварювальної точки», «рідкі перемички», 

«пульсуюче оплавлення» і тому подібне, які призводять до додаткової 

трансформації спектрів МП [6]. 

Виконані дослідження дали можливість розробити систему захисту 

працюючих від електромагнітного випромінювання під час обслуговування 

машин контактного електрозварювання, яка включає в себе заходи наведені на 

рисунку 1 [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Система захисту працюючих від ЕМП 

 

Вибір засобів захисту має здійснюватися в залежності від умов дії ЕМП на 

організм людини з урахуванням характеристик випромінювань та поставлених до 

них вимог. Засоби захисту повинні забезпечити наступні функції: 

• Забезпечити зниження енергетичного навантаження ЕМП на робочих 

місцях операторів машин контактного зварювання до санітарних норм. Тому на 
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стадії розроблення нових технологічних процесів та обладнання, необхідно 

виконувати оцінку ефективності пропонованих засобів захисту. 

• Не спотворювати характер процесу зварювання. 

• Не знижувати продуктивність зварювання в значній мірі (необхідно 

приймати компромісне рішення). 

• Забезпечувати нормальні санітарно-гігієнічні умови для обслуговуючого 

персоналу. 

• Бути надійним в експлуатації. 

 

Висновок. Впровадження запропонованого комплексу заходів захисту 

зварників від магнітних полів  (оптимізація режимів зварювання, захист відстанню 

й часом та застосування екрануючого засобу індивідуального захисту) дозволяє 

знизити їх рівень до ГДР. 
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БЕЗПЕКА ПРАЦІ ПРИ РОБОТІ З  ПРЕКУРСОРАМИ І НАРКОТИЧНИМИ 

РЕЧОВИНАМИ В БІОТЕХНОЛОГІЧНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ. СТАН 

ПИТАННЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ  НАРКОТИКІВ У СВІТІ 

 
Лемішко Ю. К., студ. (гр. БТ-61, ФБТ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Анотація. Розглянуті питання охорони праці при роботі з наркотичними 

речовинами і прекурсорами в біотехнологічній промисловості, а також легалізація 

наркотиків у світі. Запропоновані заходи для покращення безпеки працівників на 

виробництвах.  

Ключові слова: біотехнологічна промисловість, прекурсор,  психотропні 

речовини, наркотичні речовини, безпека праці, марихуана, канабіс. 

Abstract. The issues of labor protection in dealing with narcotic substances and 

precursors in the biotechnology industry, as well as legalization of drugs in the world are 

considered. Proposed measures to improve the safety of workers in the industry. 

Keywords: biotechnology industry, precursor, psychotropic substances, narcotic 

substances, labor safety, marijuana, cannabis.  

 

Вступ. Проблема охорони праці набуває особливого значення в умовах 

сучасного виробничого середовища. Особливо важлива безпека праці з 

небезпечними речовинами, які можуть завдати шкоди працівникам.  

В біотехнологічні промисловості часто застосовуються прекурсори в 

лабораторіях на підприємствах, їх можна описати як хімічні речовини, вихідні 

компоненти (реагенти), а також вони є учасниками реакцій синтезу хімічних 

речовин. Можна сказати, що з одного прекурсору, який взаємодіє з іншими 

утворюється нова речовина. Також прекурсори можна визначити як хімічні 

речовини та відповідно їх солі, що є джерелом виробництва, виготовлення 

наркотичних, хімічних і психотропних речовин, включених до Переліку 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого 

постановою КМУ від 06.05.2000 р. №770 [1]. 

Щоб працювати з відповідними речовинами підприємство має виконувати 

відповідні норми, всі працівники мають дотримуватися цих норм, що мають на 

меті убезпечувати нешкідливі умови праці і попереджати про небезпечний вплив 

цих хімічних речовин на здоров’я працівників.  

Аналіз стану питання. Дане питання є актуальним і обов’язковим на 

кожному біотехнологічному і фармацевтичному виробництві через те, що  

використання прекурсорів зустрічається дуже часто. Кожне підприємство має 

мати кваліфікованих робітників, які проінформовані по питанню безпеки праці на 

виробництві з відповідними матеріалами, с приводу даного питання проводяться 

інструктажі. Легалізація наркотичних речовин у побуті зараз постає гострим 

питанням у нашій країні, але планується скоріше її вирішення. 
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Мета роботи полягає в огляді основних питань з  безпеки праці для роботи з 

прекурсорами і наркотичними речовинами і вказати основні заходи відносно 

охорони праці, правила  зберігання цих речовин, а також ситуація в світі с 

приводу легалізації наркотичних речовин і порівняння з Україною. 

Методики, матеріали і результати досліджень. Так як прекурсори є 

джерелом виробництва наркотичних засобів , їх поділяють на такі групи: 

• оборот яких контролюється кримінальним кодексом і для них прописани 

чіткі вимоги по контролю (фенілацетон, сафрол, піперональ, ергометрин, 

ерготамін, ефедрин і т. д.); 

• хімічні речовини і прекурсори, стосовно яких вживаються певні заходи 

контролю (сірчана кислота, соляна кислота, етиловий ефір, ацетон, толуол, 

фенілоцтова кислота і т. д.). 

Також до цього списку іноді відносять солі вищезазначених кислот, а саме тоді, 

якщо утворити сааме ці солі можливо. Виняток тільки солі сірчаної  і сульфатної 

кислот  [2]. 

Щоб підприємство могло використовувати дані речовини – треба мати 

ліцензію, а також мають виконуватися наступні пункти (відповідно до Постанова 

Кабінет Міністрів України «Про затвердження Порядку ліцензування діяльності, 

пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» № 

1387 від 05.12.2007р.): 

- нормативно-технічна документація: певні ISO, ДСТУ та ГОСТи; 

- база матеріалів, яка потрібна для контролю обрахунку і схоронності 

відповідних  речовин; 

- працівники, які повинні пройти навчання та інструктажі безпеки і охорони 

праці. 

 

Кожний співробітник обов’язаний отримати висновок з наркодиспансеру, 

який затверджує, що  за висновком медогляду у співробітника не виявлено ніяких 

наркотичних хвороб  [2]. 

На біотехнологічних виробництвах прекурсори повинні зберігатися в 

спеціально відведених місцях, які мають бути обладнані відповідно за Вимогами 

до об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зберігання вилучених 

з незаконного обігу таких засобів і речовин, затвердженими наказом МВС від 

15.05.2009 № 216, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 12.08.2009 за 

№ 759/16775. 

Після роботи з  прекурсорами їх залишають у спеціальному місці, а це 

приміщення, шафу чи сейф закривають, а після того як робочий день закінчився, 

то обов’язково опечатується, відповідно це місце має контролюватися і бути під 

пожежною сигналізацією та знаходитися під охороною. Присутність сторонніх 

осіб на підприємстві, а саме там, де ці речовини зберігаються – заборонено. Якщо 



263 
 

на виробництві зберігаються прекурсори і наркотичні  речовини, які не можна 

використовувати в Україні, то відповідно підприємство несе кримінальну 

відповідальність [2]. 

З точки зору безпеки праці на виробництві, робота з прекурсорами є 

небезпечною, через властивість даних речовин сипатися, відповідно фасування є 

одним із найшкідливіших етапів виробництва для працівників, а найшкідливіші 

вважаються галогенові препарати і з списку А. Дана робота є шкідливою тому, що 

повітря в зоні роботи може бути забруднене пилом і токсичними випарами і 

газами. Відповідно, для забезпечення безпеки праці на виробництві, 

встановлюються фасувальні автомати. А також, щоб зменшити вплив небезпечних 

речовин на працівників в повітрі, обов’язково дане приміщення обладнується 

вентиляцією, а ще витяжними шафами, які мають бути над кожним робочим 

місцем в лабораторії. В боксах, де працівники фасують вже виготовлену 

продукцію має бути не тільки природне освітлення, а й комбіноване [3]. 

 Працівники обов’язково мають працювати в змінному взутті, халатах або 

спеціальному технологічному одязі для чистих приміщень (так як робота з даними 

речовинами може проводитися в повністю стерильних умовах), використовувати 

одноразові рукавички, маски і шапочки, захисні окуляри (для захисту шкіри рук, 

очей і слизової носової порожнини). Раз в 3 місяці працівники лабораторій 

проходять планові інструктажі з охорони праці на виробництві, а раз у пів року — 

медичний огляд. Кожні 2 роки робітники, які працюють з прекурсорами мають 

отримувати сертифікат від нарколога про відсутність наркотичних захворювань. 

На даний час найпоширеніші наркотики в світі – це канабіс або попросту 

марихуана. Поки в Україні всі наркотичні речовини використовують тільки на 

виробництвах або в медичній сфері, а їх нелегалізоване використання карається 

законом, у світі стрімко зростає легалізація так званих “легких наркотиків”. 

Розглянемо ситуацію в декількох країнах світу і порівняємо з Україною. 

1. США, де марихуана легалізована у більшості штатів. У декількох штатах 

вона повністю дозволена, у інших двох десятків штатів – це використання чисто у 

лікувальних цілях, але з низьким рівнем тетрагідроканабідинолу (той самий 

наркотичний компонент), інші штати ще не визначилися, але використання 

канабісу не карається кримінальною відповідальністю, а декриміналізована 

окремими актами. Станом на кінець 2018 року марихуана була дозволена законом 

у 33 штатах. 

2. Канада. Саме в цій країні повністю легалізували марихуану з 2018 року ( а 

також в Уругваї і Грузії). Спочатку продавали певний перелік товарів із вмістом 

марихуани, але напої і страви з нею ще досі під забороною, але вже цього року 

мають легалізувати і їх. 

3. Нідерланди. З 1972 року в цій країні легалізовані легкі наркотики, але не 

більше 20 грамів. В великих містах є спеціальні кава-шопи, де можна купити 

печиво, шоколадку, пиво і навіть чай з канабісом. На вулицях Амстердаму дуже 
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часто можна зустріти людей, які 

курять марихуану. Купити її можна 

навіть туристу, але якщо 

виповнилося 18 років.  

4. Німеччина. Для власного 

використання марихуану ще не 

дозволили, але с приводу цього в 

країні проводять постійні 

демонстрації, а от в 2017 році 

дозволили використовувати у 

медичній сфері. Тому зараз  такі 

препарати можна придбати в аптеках 

за рецептом лікаря у сухій формі. 

Розглянуто тільки невелику 

частину країн по даному питанню, 

більше інформації стосовно ситуації 

у світі на рисунку 1. Щодо стану 

питання в Україні: 30 січня була 

створена петиція на сайті Верховної 

Ради стосовно легалізації медичної 

марихуани, адже в наш час нею 

можна вилікувати такі хвороби, як 

рак, епілепсію, склероз, хворобу  

 

 

 

 

Альцгеймера і багато інших. Голова МОЗ України підтримала цю петицію, вона 

підкреслила, що використання марихуани в медичних цілях є нормою і звичайною 

світовою практикою [4]. 

Ми вважаємо, що легалізація такого продукту є виправданою, але тільки у 

медичних цілях. Це допоможе у вирішенні питань лікування багатьох хвороб, які 

на даний час є невиліковними, а також сприяє зменшенню популяризації “чорного 

ринку” в Україні. Також легалізація може покращити і економічні показники в 

країні, як це сталося в Грузії, адже експорт марихуани збагатив казну на 400 млн 

доларів, а ці гроші уряд хоче використати для боротьби з бідністю. Інше питання 

постає в тому, де брати вже готовий продукт, так як вирощування строго 

заборонено і карається законом. 

Висновки. Було проаналізовано основні заходи безпеки при роботі з 

наркотичними, психотропними речовинами і прекурсорами, розглянуті правила 

зберігання і базові принципи роботи з даними речовинами. Для отримання ліцензії 

Рис. 1.  Карта легалізації 

марихуани у світі та у Європі 
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на роботу з прекурсорами треба обов’язково мати кваліфікований персонал, 

відповідну нормативно-технічну документацію і відповідну базу для ведення 

обліку цих речовин. А легалізація таких продуктів, а точніше “легких наркотиків” 

у побуті і для власного використання є нормальним явищем у світі, навіть в 

країнах Євросоюзу.  

 
Науковий керівник: Гусєв А. М., к.б.н., доцент (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 
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Анотація. Стаття висвітлює проблеми сучасного місць роботи, які 

впливають на зір людини. Виявлена необхідність вирішити цю проблему, як одну 

з необхідних для ефективної роботи за комп’ютером та іншими гаджетами для 

збереження здоров’я людини. В результаті аналізу проблем і наслідків викладені 

методи рішення, а також вправи, націлені на вирішення цієї проблеми. 

Ключові слова: зір, покращення зору, безпека роботи за комп’ютером, 

здоров’я очей, вправи для очей. 

Abstract. This work is an overview of different problems of modern work places, 

which have a strong impact on human vision. There is a necessity to solve this problem, 

because it is one of the most important for keeping people health. In the result of 

analysis the reasons and consequences there are some solving methods. Moreover, the 

article contains exercises in order to improve the problem.  

Kewords: vision, vision improvement, health security, eye health, exercise for 

eyes. 

 

Вступ. В сучасному світі не тільки робота, а і життя майже всіх людей 

пов’язано з використанням комп’ютера та різних гаджетів. Велика частина світу 

використовує свій смартфон щонайменше 6 годин на день, така сама кількість 

часу виділяється і для комп’ютера. Таке навантаження неодмінно впливає на зір, і 

багато дітей та молоді втрачає зір лише через те, що не знають елементарних 

правил безпеки для збереження зору. На жаль, сучасна молодь приділяє цьому 

мало уваги, надаючи перевагу не замислюватись про те, що не турбує їх не даний 

момент. Так може з’явитися велика кількість проблем з зоровим апаратом у 

дорослому віці. Але проаналізувавши, які саме чинники погіршують нас зір і як 

безпечно використовувати гаджети і зупинити погіршення зору, можна допомогти 

покращити здоров’я багатьом людям. 

Мета. Обґрунтувати необхідність профілактики зниження та захворювань 

зору, виокремити проблеми, з якими найчастіше стикаються користувачі гаджетів 

і проаналізувати доступні рішення.  

 Результати. Багато людей, які замислюються про свій зір, знаходяться в 

омані великої кількості міфів, яку кожного дня ми отримує з мережі Інтернет. 

Проблема в тому, що щодня людина знаходить велику кількість суперечливої 

інформації, а підтвердження можна знайти майже будь якій точці зору. Тому 

спочатку варто розібратися у правдивості широковідомих фактів, і вже потім 
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обирати певну точку зору. Один з міфів – зір неминуче погіршується з віком, і 

кожному у поважному віці знадобляться окуляри принаймні для зору.  

Зорова система, так само як і будь-яка інша система організму людини, з 

часом погіршується. Зрозуміло, це відбувається, якщо нічого не робити для 

збереженя її молодість і еластичність, і не приймати заходи щоб уникнути напруги 

і ригідності, що накопичуються з роками. Процес погіршення зору можна 

виправити. Очі та зорова система позитивним чином реагують на вправи, 

релаксацію, усунення стресу. Успіх у цій справі повністю залежить від конкретних 

кроків, спрямованих на збереження зору. 

Другий міф полягає в тому, що зір погіршується внаслідок підвищеного 

навантаження на очі: якщо багато читати, сидіти за комп'ютером, або занадто 

багато дивитися телевізор, то можна зіпсувати зір. Статистика з цього питання 

така: тільки 2% учнів четвертих класів короткозорі; у восьмому класі їх близько 

10-20%; до моменту закінчення університету короткозорі вже 50-70% студентів. 

Це начебто говорить про те, що чим більше людина читає або використовує 

гаджети, тим більше у неї шансів стати короткозорою [3]. 

Але причина не в самому навантаженні. Причина в тому, як 

використовуються очі при підвищеному навантаженні. А як правильно 

«користуватися» очима і як зберегти той хороший зір, з яким особа народилася, 

зазвичай не вчать. Крім того, підвищене навантаження на очі, пов'язана з 

читанням, роботою за комп'ютером, вимагає правильного харчування очей і 

організму в цілому, і якщо ці вимоги не виконуються належним чином, це також 

сприяє погіршенню зору. Без сумніву, вирішальне значення мають неправильні 

звички зору, а не саме навантаження на очі. Справжня проблема - відсутність 

знань. Принципи здорового зору необхідно вивчати, пропагувати і широко 

застосовувати. 

Якщо не вживати жодних заходів задля усунення ефекту навантаження на 

зір від використання гаджетів,то результат погіршення зору неминучий. За 

словами Речел Бішоп з Національного інституту ока США, коли людські очі 

спрямовуються  на екран, відбувається наступне: 1) особа менше моргає, що 

призводить до висушування рогівки; 2) око фокусується на одному місці, очні 

м'язи перенапружуються, а деградація м'язів є однією з причин короткозорості; 3) 

очі розширюються більше звичайного, і шкідливий вплив на них посилюється. У 

випадку з електронною книгою або смартфоном до сказаного додається ще шкода 

від освітленого екрану: якщо світло надто яскраве і контрастне, очі страждають 

[4].  

У класичній офтальмології тривале читання є фактором ризику розвитку 

короткозорості, особливо в ранньому віці. На думку дитячих офтальмологів, 

читати потрібно за партою, з прямою спиною, а відстань від очей до книги 

повинно бути 40-45 см. При цьому найкраще, щоб у приміщенні було природне 

світло і відсутні тіні. Джерело світла має бути яскравим і рівномірним, при цьому 
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безперервно читати слід не більше 45 хвилин. Особливо шкідливим є читання 

лежачи, так як неможливо виконати всі вище наведені рекомендації. Більше того, 

через неправильне положення очей відносно об'єкта (книги), може розвиватися 

астигматизм. Що стосується розміру шрифту, то він має не перенапружувалися 

при читанні, і в даному випадку важливий не тільки кегль (13 – 14), а й інтервали 

між рядками [3].  

Щоб запобігти погіршенню зору, варто також слідкувати за харчуванням. 

Фаст-фуд: гамбургери і кока-кола, а за харчовою складовою насичені жири і цукор 

- перші в світі продукти, які псують судини. А мікроциркуляція в судинах очей є  

ключовою для їх здоров'я. Такі продукти позбавлені головного очного вітаміну А. 

Для збереження зорі варто вживати ті продукти, які містять необхідні вітаміни (А, 

D, Е, С), поживні речовини (лютеїн, зеаксантин і лікопін): яскраві помаранчеві і 

зелені овочі (томати, капуста, шпинат, зелений горошок); ягоди (особливо 

чорниця); тваринні і рослинні жири, які містять вітаміни А, D, Е і Омега-3-жирні 

кислоти (як вершкове, так і рослинне масла, яйця, печінка, риба); фрукти; 

морепродукти [5]. 

Також на зір погано впливає «кабінетний» спосіб життя. Люди занадто мало 

часу проводять поза приміщенням на природі і відкритих просторах. Так, світовий 

рекорд встановив Сінгапур, де кількість короткозори людей - 82%. Головний 

ворог міопії - прогулянки. І зайва година на свіжому повітрі знижує ризик 

короткозорості на 26 відсотків. По-перше, природне світло, який яскравіше 

штучного освітлення, сприяє виробленню допаміну в сітківці. Допамін - це 

нейромедіатор, який в тому числі обмежує зростання очного яблука. По-друге, 

поза приміщенням наші очі природним чином фокусуються на найдальших 

об'єктах, навіть на лінії горизонту, якщо ми знаходимося за межами міста [6].  

Іншою проблемою є те, що люди вважають методом позбавлення від 

поганого зору носіння окулярів. Але це пастка, адже окуляри не тільки не 

покращують зір, а можуть його навіть і погіршити. Відстань між лінзами має 

відповідати з точністю 0,1 мм відстані між зіницями. Це дуже важливо, тому що 

на сітківці ока існує макули - точка особливої чутливості, через яку йде велика 

частина зорової інформації. Якщо міжцентрову відстань очок порушено, на 

новому місці утворюється інша макули. Так, знявши окуляри, ви можете раптом 

побачити 3 стовпа замість одного [1]. 

Але у будь-якому разі є комплекс вправ, який може не тільки запобігти 

падінню зору, а й покращити його. Варто приділяти лише 5-7 хвилин для 

виконання простих вправ на день, виконуючи їх вранці і ввечері. Очима рухати 

легко, але з максимальною амплітудою, намагаючись зазирнути за "горизонт". Всі 

частини тіла залишаються нерухомими – вправи виконуються лише очима.   

 Є такі загальновідомі вправи:  

1. «вгору-вниз». Дивитися очами вгору - максимально наверх - потім вниз, 

немов намагаючись лише очима побачити основу шиї. Повторити 8-10 разів;  



269 
 

2. «вправо-вліво». Намагатися побачити вухо - то ліве, то праве, повторити 

8-10 разів;  

3. Малювати очима «метелика»: напрям погляду у верхній правий кут, 

потім, потім перевести погляд в протилежний бік - дивитися в лівий нижній кут. 

Лівий верхній кут - правий нижній. Повторити 8-10 разів на кожну сторону. Після 

чого змінити напрям;  

4. Малювати вертикальну «вісімку». Робити великі кола очима. 8 разів - в 

один бік, 8 - в іншу;  

5. Малювати горизонтальну "вісімку" або "знак нескінченності". 8 разів - в 

одну сторону, 8 - в інший [2]. 

Висновок. У XXI-ому столітті технології все більше розвиваються, 

спонукаючи користувачів збільшити час на їх використання. Тому разом і з 

новими захопленнями виникає проблема погіршення зору, яку теж необхідно 

вирішувати. Проаналізувавши причини не тільки об’єктивні причини зниження 

зору, а й міфи на цю тематику, можна зробити висновок, що над зором, як і будь-

яким елементом нашого організму, потрібно працювати і докладати зусиль для 

підтримки належної форми. На жаль, багато людей вважають, що з віком їм у 

будь-якому випадку доведеться носити окуляри, а на щоденне навантаження очей 

ніяк не можна вплинути. Вони надають перевагу жити у стані нинішнього 

комфорту, не задумуючись про майбутнє. Однією з причин є велика кількість 

різної інформації, з якої важно виокремити правдиву. Інші люди стикались з 

некваліфікованими лікарями, які одразу прописували пацієнту окуляри, не 

зважаючи на те, що його зір ще можна виправити природним чином, а окуляри 

можуть навіть погіршити зір. Тому, якщо вживати правильну їжу, 

використовувати електронні носії належним чином і регулярно виконувати вправи 

для зору, то можна ніколи не стикнутися з цією розповсюдженою проблемою.  
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Анотація. В даній роботі розглядається проблема забруднення 

навколишнього середовища пластиковими пакетами. Запропоновані рекомендації 

щодо зменшення забруднення та окреслені основні способи вирішення даної 

проблеми. 

Ключові слова: пластикові пакети, поліетилен, навколишнє середовище, 

безпека, пластик. 

Abstract. In this paper, theproblem of environmental pollution with plastic bags 

is considered.  Recommendations to reduce pollution are proposed and them ainways of 

solving this problem ar identified. 

Keywords: plastic bags, polyethylene, environment, safety, plastic. 

 

Вступ. На сьогоднішній день, поліетилен є невід’ємною частиною нашого 

життя. Кожен із нас, так чи інакше, контактує з ним щодня. Це можуть бути: 

пакети, вироби з пластмаси, обгортки з солодощів, пляшки та інші предмети 

постійного вжитку. 

Найпопулярнішою упаковкою в наш час служать поліетиленові пакети. Ми в 

основному використовуємо їх щодня для надійного зберігання, перенесення, 

захисту від подряпин, пошкоджень і забруднень. Поліетиленові пакети зберігають 

продукти та речі від небажаних пошкоджень протягом довгого часу. Сфери 

застосування пакетів найрізноманітніші. Поліетиленові пакети використовуються 

на підприємствах, в різноманітних компаніях, господарстві, у домашньому 

використанні, вони скрізь знаходять своє місце. Але разом з тим, поліетиленові 

пакети у нашій країні не переробляються належним чином. Зазвичай, 

використаний пакет потрапляє на звалище разом зі сміттям, а у гіршому випадку – 

потрапляє в навколишнє середовище: ліси, річки, моря, океани, де завдає 

непоправної шкоди природі та її мешканцям. 

Аналіз стану питання. Проблема сміття в 21 столітті, без перебільшень, 

стала глобальною. Поява поліетиленових пакетів, колись спричинила справжню 

революцію. Однак, вже давно, весь світ усвідомив, якої шкоди це завдає нашій 

планеті та здоров’ю і добробуту людей. 

На даний час передові країни світу скорочують використання 

поліетиленових пакетів, а деякі і взагалі на шляху до повної відмови їх 

використання. На жаль, Україна не володіє ресурсами забезпечення безпеки 

навколишнього середовища від поліетилену, що може призвести до екологічної 
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катастрофи. Тому актуальним є пошук та аналіз альтернативи пластиковим 

пакетам [1,2]. 

Мета роботи: пошук варіантів заміни поліетиленових пакетів 

альтернативними безпечними матеріалами з метою подальшого вжитку.  

Методики, матеріали і результати досліджень. З часу появи 

поліетиленових пакетів до наших днів їх використання настільки збільшилося, що 

вони становлять половину усього поліетиленового сміття на планеті. За 

підрахунками ООН вже у 2050 році на сміттєзвалищах буде знаходитися близько 

12 млрд тон пластикового сміття, а видобуток нафти на дані потреби становитиме 

20% від загального [3]. 

Вчені, що досліджують світовий океан називають сміття новим «морським 

видом» [3]. Такий вид відходів перебуває у навколишньому середовищі тривалий 

час і не піддається біологічній деструкції, утворюючи стійке забруднення. 4 трлн 

пластикових пакетів щороку використовує населення Землі для забезпечення 

власних потреб, що спричинює смерть 1 млн птахів, 100 тис. морських ссавців та 

незлічені косяки риб [4]. 

Основна причина такої невтішної статистики – безвідповідальність людей, 

які викидають вживані пластикові пакети. Цьому також сприяє відсутність 

системи та стимулюючих факторів для сортування сміття. Даний ресурс 

використовується зовсім неефективно, адже його «життя» триває близько 20-30 

хв, а в подальшому розкладається в природі тисячі років становлячи небезпеку, 

оскільки продукти розкладу потрапляють в ґрунт та воду. 

Завдяки спільним зусиллям ми можемо зменшити обсяги вжитку 

поліетиленових пакетів використовуючи їх повторно або надаючи перевагу 

альтернативним варіантам. Країни світу, в останні роки, активно борються з 

даною проблемою та винайшли 4 основні способи [3]: сортування; повна або 

часткова заборона; утилізація; використання біополіетилену. 

За даними ООН 23 країни світи повністю відмовились від використання 

поліетиленових пакетів: Ефіопія, Кенія, Руанда, Марокко, Панама, Індія, Монголія 

та ін. Більшість Європейських країн використовують економічні інструменти 

впливу, такі як запровадження податку на виробництво та використання. Це – 

Греція, Італія, Болгарія, Чехія, Швейцарія, Хорватія, Іспанія, Латвія та ін. [3]. 

На жаль, в Україні, жоден з цих способів не впроваджений на 

законодавчому рівні, а заводи з утилізації не вміщують таку кількість пластику, 

яку треба переробити. Тому на даний момент, важливим є пошук альтернативних 

варіантів поводження з поліетиленовими відходами. 

Біополіетилен – вид поліетилену, що виготовлюється з застосуванням d2w 

(оксо-біообавки). Деструкція відбувається від 2 до 5 років під впливом наступних 

факторів: сонячне світло, вода, повітря [5]. Зовнішньо немає жодної відмінності 

між звичайним поліетиленом та біополіетиленом, але для навколишнього 
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середовища – це порятунок від непоправного негативного та руйнуючого впливу 

поліетилену. 

Папір, який найчастіше всього використовують для пакування продуктів є 

чудовим варіантом для заміни поліетиленовому пакуванню. Паперові пакети 

можна помітити у кондитерських відділах магазинів для пакування наступних 

продуктів: хліб, булочки, печиво, тістечка та ін. На жаль, така упаковка коштує 

більше, ніж поліетиленовий пакет та й трапляється значно рідше, але замінивши 

пакет на паперовий ми знімемо навантаження на довкілля та врятуємо життя не 

одному морському жителю. 

Торбинки з тканини – найпростіший та найзручніший варіант для заміни 

пластикових пакетів. На ринку України представлений широкий асортимент еко-

сумок, та й врешті таку торбинку можна пошити самостійно. Еко-торбинка 

прослужить не один рік і збереже ресурси на утилізацію пластикових пакетів. 

Багаторазова тара – ще одна альтернатива пластиковим пакетам. Кілька 

коробочок, лотків та баночок для нефасованих продуктів зіграють свою роль в 

поліпшенні екологічній ситуації на планеті. 

Висновки.  Великою проблемою в Україні та світі є використання, 

забруднення навколишнього середовища поліетиленовими пакетами. З’ясовано, 

що країни світу, в основному європейські та африканські, повністю або частково 

відмовляються від використання пластикових пакетів. Україна знаходиться на 

шляху до вирішення даної проблеми. Необхідно замінити пластикові пакети на 

альтернативні варіанти, такі як: папір, торбинки з тканини, багаторазова тара. 

Використання цих ресурсів значно зменшить кількість поліетиленових пакетів у 

навколишньому середовищі, що буде сприяти відновленню біосфери та зменшить 

кількість забруднення у лісах, морях, океанах та річках. 
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Анотація. Розглянуті питання надзвичайних ситуацій під час експлуатації та 

обслуговування аміачно-холодильних установок. Запропоновані заходи для 

ліквідації порушень та унеможливлення надзвичайних ситуацій. 

Ключові слова: аміачно-холодильні установки, розгерметизація 

обладнання, ліквідація порушень, запобігання пожежі, безпека ремонтного 

персоналу. 

Abstract. Discussed issues of emergency situations during operation and 

maintenance of ammonia-refrigeration units. Proposed measures for the elimination of 

violations and the elimination of emergency situations. 

Keywords: ammonia-refrigeration units, depressurization of equipment, 

elimination of violations, fire prevention, safety of repair personnel. 

 

Вступ. Робота, яка пов’язана з експлуатацією та обслуговуванням аміачно-

холодильних установок досить складна та небезпечна. Це пов’язано з тим, що 

машиністу і оператору таких холодильних установок доводиться мати справу з 

токсичним і вибухонебезпечним холодоагентом - аміаком, з апаратурою, що 

працює під високим тиском. Працівники повинні обслуговувати електродвигуни 

напругою до 6 кВ, під час ремонтів їм доводиться переміщати важкі предмети.  

В процесі експлуатації аміачно-холодильних установок повинні строго 

дотримуватися вимоги і правила техніки безпеки. Усі працюючі на аміачно-

холодильних установках повинні пройти інструктаж і спеціальне навчання з 

техніки безпеки. Діяльність обслуговуючого персоналу регламентується 

санітарними та протипожежними нормами, правилами влаштування та 

експлуатації електрообладнання та посадовими інструкціями. Всі працюючі на 

аміачно-холодильних установках щорічно підтверджують свою групу допуску з 

електробезпеки, проходять перевірку знань, медичний огляд та психологічну 

експертизу.  

Основними надзвичайними ситуаціями під час експлуатації аміачно-

холодильних установок є: 

– розгерметизація технологічного обладнання і токсичне ураження людей ; 

– дія електричного струму; 

– пожежі. 

Аналіз стану питання. Існують різні причини, що викликають аварії під час 

експлуатації аміачно-холодильних установок. Вибухи і аварії холодильних 

установок можуть відбуватися внаслідок гідравлічного удару, розриву 
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нагнітального трубопроводу при падінні на нього вантажу або відмові запобіжних 

пристроїв, розривів балонів, наповнених холодильним агентом, через вибух 

газоповітряної суміші при ремонтних роботах з відкритим полум'ям, витоків 

аміаку через нещільності з'єднань [1].  

Мета роботи: розробити комплекс заходів безпеки під час обслуговування і 

експлуатації аміачно-холодильних установок. 

Методики, матеріали і результати досліджень. Внаслідок неправильних 

дій персоналу при запуску, зупинці, підключенні чи відключенні, виконанні 

окремих технологічних операцій (спуск масла, відтавання охолоджуючих 

приладів, злив аміаку з цистерн чи балонів, передремонтне звільнення обладнання 

від аміаку) можливе руйнування обладнання (компресорів, аміачних насосів), 

апаратів трубопроводів. Постійна дія високого тиску нагнітання на обладнання, 

може призвести до розриву (порушення герметичності) трубопроводів, посудин, 

апаратів, і як наслідок витікання аміаку, що характеризується токсичністю              

(гранично допустима концентрація аміаку в робочих приміщеннях 20мг/м3) та 

вибухонебезпечністю (при концентрації в повітрі 200-300 г/м3 виникає загроза 

самовільного вибуху) [1]. 

 Тому, перед початком роботи, особливе значення мають огляди та 

перевірки всього обладнання на справність, перевірка наявності засобів 

пожежогасіння, справність заземлення компресорів, ресивера, двигунів, пускових 

пристроїв, манометрів і запобіжних клапанів, витяжної і припливної вентиляції. 

Для ліквідації порушень повинні бути прийняті негайні заходи щодо: 

– усунення небезпеки для життя людей і забезпечення збереження 

обладнання; 

– забезпеченню нормальної роботи неушкоджених установок; 

– локалізації пошкодженої ділянки, відшукання і ремонту пошкодженого 

елемента з подальшим відновленням нормальної роботи елементу [2]. 

Відновлення роботи холодильних установок може проводитися 

підприємством, що експлуатує цю установку, або сторонньою організацією, при 

наявності відповідної ліцензії на проведення ремонтних робіт. 

Ремонт може проводитися як при повністю зупиненій холодильній 

установці, так і при її частковій експлуатації (по окремих вузлах і ділянках 

установки), в залежності від виду обладнання, наявності резерву, можливості 

виділення ремонтованої ділянки від іншої частини установки, обсягу ремонту, 

забезпечення безпеки ремонтних робіт і т.д. Відшукання місця пошкодження, як 

правило, організовується негайно.  

Основою організації ремонту холодильного обладнання на підприємстві, що 

експлуатує аміачну холодильну установку, повинна бути система планово-

попереджувального ремонту (ППР), що проводиться за заздалегідь складеними 

графіками. Річний і місячний графіки ППР повинні затверджуватися технічним 

керівником підприємства. 
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 На підприємстві (організації) повинна вестися документація, що 

підтверджує своєчасність і якість проведених ремонтних робіт відповідно до 

вимог ППР. Порядок безпечного проведення ремонтних робіт повинен бути 

передбачений інструкцією, затвердженою технічним керівником підприємства [3]. 

Для запобігання негативних наслідків дії електричного струму для аміачної 

холодильної установки передбачається аварійне дистанційне відключення 

розподільчого щита холодильної установки: 

– з поста управління холодильною установкою в приміщенні холодильних 

машин; 

– з місця, захищеного від забруднення аміаком в разу аварії в приміщенні 

холодильних машин. 

 Світильники повинні мати вибухозахищене виконання. Металеві корпуси 

всього пересувного, переносного і ручного електрообладнання, призначеного для 

роботи під напругою вище 24 В постійного струму і 12 В змінного струму, 

повинні бути заземлені. Всі встановлені манометри повинні бути опломбовані або 

мати клеймо повірки [4]. 

Для ліквідації порушень повинні бути прийняті негайні заходи щодо: 

– усунення небезпеки для життя людей і забезпечення збереження 

обладнання; 

– забезпечення нормальної роботи неушкоджених установок; 

– локалізації пошкодженої ділянки, відшукання і ремонту пошкодженого 

елемента з подальшим відновленням нормальної роботи елементу. 

Для запобігання пожежі в робочій зоні, перш за все, необхідно виключити 

можливість розгерметизації технологічного обладнання, про що було зазначено 

вище, забороняється експлуатація холодильної установки з несправними 

приладами, категорично забороняється куріння в машинних відділеннях, а також в 

інших приміщеннях, де встановлене холодильне обладнання. Зберігання масла 

слід передбачати в окремому приміщенні. 

Для ліквідації порушень повинні бути прийняті негайні заходи щодо: 

– усунення небезпеки для життя людей і забезпечення збереження 

обладнання; 

– забезпечення нормальної роботи неушкоджених установок; 

– локалізації пошкодженої ділянки, відшукання і ремонту пошкодженого 

елемента з подальшим відновленням нормальної роботи елементу. 

При отриманні інформації про порушення роботи обладнання 

(спрацьовування пристроїв захисту, сигналізації, повідомлення колег) необхідно: 

– визначити, на якому з об'єктів відбулося порушення і характер цього 

порушення; 

– визначити наявність небезпеки для життя людей і збереження обладнання 

та вжити заходів щодо запобігання цієї небезпеки шляхом організації охорони або 

посиленого контролю, зниження навантаження або відключення обладнання; 
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– визначити, чи потрібно для виконання дій залучення персоналу і (або) 

суміжних організацій; 

– вирішити, хто повинен бути притягнутий до відшукання ушкодження. 

Висновки. Було проаналізовано надзвичайні ситуації та план їх ліквідації. 

Сюди входить усунення небезпеки для життя людей і забезпечення збереження 

обладнання, забезпечення нормальної роботи холодильних установок, що 

залишились неушкодженими, відновлення роботи ушкоджених елементів та 

багато інших заходів. 
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КУЛЬТУРА БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ ЯК ОСНОВНИЙ АСПЕКТ 

ВПРОВАДЖЕННЯ ОСОБИСТІСНОЇ ТА СУСПІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 

 
Лук`яненко А. О., к.т.н. (каф. ОППЦБ  КПІ ім. Ігоря Сікорського); 

Сингаївський В. В., студ. (гр. ОФ-81 мн, ФМФ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Анотація. В даній роботі висвітлені питання культури безпеки України, яка 

пов’язана з державною політикою нашої країни і спрямована не на досягнення 

повної безпеки, а лише передбачає впровадження допустимих норм, що є одним із 

гострих питань, яке слід вирішити. Важливо, створити належні умови, в яких 

підростаюче покоління змогло б опановувати технології прийняття оптимальних 

рішень задля збереження життя та швидкого реагування на зміни в середовищі, 

викликані небезпечною ситуацією, задля збереження безпеки для себе та 

навколишніх осіб.  

Ключові слова: культура безпеки, особиста безпека, суспільна безпека. 

Abstract. In this paper, the issues of the Ukrainian security culture are discussed, 

which is related to the state policy of our country and is aimed not at achieving full 

security, but only provides for the introduction of permissible norms, which is one of the 

acute issues to be solved. It is important to create the right conditions in which the 

younger generation could master the technologies of making the best decisions to save 

lives and respond quickly to changes in the environment caused by a dangerous 

situation, in order to maintain security for themselves and others. 

Key words: culture of safety, personal safety, public safety. 

 

Вступ. Одним із головних завдань сьогодення є вміння донести до 

суспільства, наскільки важливо зміцнювати своє здоров’я, виховувати високі 

культурні якості, навички безпечної поведінки, прививати культуру безпеки. 

Зокрема, це завдання можна реалізувати шляхом вивчення окремого предмету в 

навчальних закладах, який об’єднує знання щодо формування культури 

збереження та захисту життя людини. 

Наукова література визначає поняття «культура безпеки» як  рівень розвитку 

особистості або суспільства в цілому, який можна охарактеризувати значущістю 

запровадження безпеки в процесі повсякденної діяльності людини на 

особистісному чи на суспільному рівнях, поведінкою в умовах небезпеки або 

надзвичайної ситуації, мірою захисту від потенційно небезпечних ситуацій, що 

загрожують життю в будь-якій сфері життєдіяльності. Співробітниками 

Національного інституту стратегічних досліджень проблеми впровадження 

культури безпеки в Україні Д. С. Бірюковим, О. О. Мартюшевою, Ю. М. 

Скалецьким, Л. Д. Яценком було наголошено, що суттєвою причиною 

ускладнення проблем пов’язаних з навколишнім середовищем є невисокий 

показник культури безпеки, як наслідок, постає питання порушення екологічної 
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рівноваги, підрив здоров’я нації. Тема, висвітлена в роботі, є досить актуальною, 

тому існує необхідність в проведенні наукових досліджень та їх структуризації [1-

2]. 

 Суспільству слід навчитися зберігати спокій та не втрачати розсудливість в 

умовах надзвичайної ситуації, не проявляти байдужості, а проводити дослідження 

щодо потенційних небезпек, швидко реагувати та робити все для того, аби їм 

запобігти, відновлювати та розвивати сприятливу життєдіяльність. Критично 

важливо систематично стимулювати населення займатися розвитком 

самодисципліни та підтримувати систему цінностей безпечного існування на 

належному рівні.  

Мета роботи. В нашій країні державна політика спрямована не на 

досягнення повної безпеки, а лише передбачає впровадження допустимих норм, 

що є одним із гострих питань, яке слід вирішити. Нерідко, впровадженні заходи 

знижують ризики загроз життю людини лише при певних умовах, в яких вони 

сприймаються суспільством як викликана необхідність. В той же час, невиконання 

повноцінного захисту та недотримання вимог культури безпеки помітно 

впливають на ситуацію в країні, як, наприклад, зростання аварійно небезпечних 

ситуацій на автошляхах та збільшення нещасних випадків в процесі праці.  

Необґрунтоване скорочення навчального навантаження з таких дисциплін, 

як «Безпеки життєдіяльності» та інших, ігнорування формування особистісних 

якостей людини, що дозволяють підвищити рівень безпеки, навмисне 

відокремлення культури безпеки з-поміж культурного простору – все це впливає 

на неналежну підготовку фахівців. Саме тому метою даної роботи є дослідження 

процесів формування загальнокультурних компетенцій та основних аспектів 

впровадження особистісної та суспільної безпеки на всіх культурних рівнях. А 

також пошук шляхів вирішення посталої проблеми, пов’язаної із неналежним 

забезпеченням безпеки в умовах діяльності людини в будь-яких сферах та в 

шкідливих для здоров’я умовах [3]. 

Виклад основного матеріалу. Під поняттям «культура безпеки» розуміють 

систему цінностей особистості чи суспільства, ідеалів, переконань та правил, які 

допомагають забезпечити безпечну професійну або суспільну діяльність. Культура 

безпеки формується впродовж усього життя людини і є однією з ключових ланок у 

формуванні особистості. Тому важливо, створити належні умови, в яких 

підростаюче покоління змогло б опановувати технології прийняття оптимальних 

рішень задля збереження життя та швидкого реагування на зміни в середовищі, 

викликані небезпечною ситуацією, задля збереження безпеки для себе та 

навколишніх осіб [4].  

Інше тлумачення культури безпеки описує її як соціальний процес, що 

направлений на запровадження необхідних умов існування і життєдіяльності 

окремої людини чи групи людей згідно з рівнем їхнього розвитку і типом 

поведінки задля підтримки рівня ризиків в межах допустимих норм. 
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Згідно зі статистичними даними та аналізом ситуації, культура безпеки в 

Україні недостатньо розвинена та характеризується системними недоліками щодо 

ведення державної політики. Хорошим прикладом, який це підтверджує, може 

стати показник смертності пов’язаний з нещасними випадками. В порівнянні з 

іншими країнами Європи, статистика смертності від нещасних випадків в Україні 

в 3-5 разів вища. У відповідності до результаті 2008 року, показник смертності 

становив 132,4 на кожні 100 000 чоловік населення (загальна кількість загиблих 

склала 61 377).     

В період з 1991 по 2008 роки країна втратила в наслідок нещасних випадків 

у побуті та на виробництві близько 1,2 мільйонів українців, кількість травмованих 

наблизилася до 12 мільйонів. Серед причин високої смертності населення, нещасні 

випадки займають 3 місце після захворювань кровобіжної системи та злоякісних 

пухлин. Якщо ж розглядати цей показник лише відношенню до працездатного 

населення, то він займає першість. Через зовнішні причини, близько 98% смертей 

трапляються  у невиробничій сфері діяльності. 2008 року це значення відповідало 

59,9 тисячам осіб, серед яким 9400 загинуло внаслідок аварій на дорогах. Якщо 

порівнювати показники виробничого травматизму в Україні з показниками країн 

Європейського Союзу, то Україна – друга після Португалії. Високий степінь 

смертності пов'язаний з неналежними санітарно-гігієнічними нормами на робочих 

місцях та низькими показниками безпеки [6]. 

Для більшості країн завдання з покращення культури безпеки стало 

предметом посиленої уваги з боку держави, визнане держорганами з 

врегулювання небезпечних ситуацій як пріоритетний напрямок своєї роботи. В 

Україні культура безпеки знаходиться на низькому рівні через недотримання 

правил техніки безпеки, брак знань персоналу щодо їх впровадження, низьку 

організованість та дисципліну робітників на виробництві, через недостатній 

контроль за робочим процесом. Виробничі небезпеки з’являються внаслідок 

неуважності фахівців, ігнорування правил безпечного поводження на робочому 

місці, внаслідок зневаги до небезпеки [8].  

Незабезпечення працівників засобами індивідуального та колективного 

захисту, відсутність пільг та компенсацій робітникам, що працюють в умовах 

підвищеної небезпеки чи в умовах, шкідливих для здоров’я, зневажливе ставлення 

до інструктування персоналу з техніки безпеки та охорони праці – типові 

порушення [5]. Національно-культурні відмінності також ускладнюють процес 

реалізації універсальних шляхів вирішення проблем, пов’язаних з підвищенням 

безпеки життєдіяльності в різних країнах. Саме низький рівень культури безпеки 

українського суспільства суттєвим чином і зумовлює неприпустимо високий 

рівень травматизму [7]. 

Задля змін на краще слід впроваджувати дієві заходи з поліпшення ситуації 

на краще:  
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• створити єдину систему цінностей, норм та правил культури безпеки, які 

будуть сприяти поліпшенню здоров’я та безпеки, а також впровадженню сучасних 

стандартів; 

•  приділити високу увагу вивченню дисциплін «Основи безпеки 

життєдіяльності», «Безпека життєдіяльності», «Цивільний захист»; 

•  зацікавити молоде покоління вивчати зазначені предмети шляхом 

впровадження STEM-технологій в освіті;  

• у всіх сферах діяльності поставити безпеку на чільне місце; 

•  зайнятися підвищенням інформованості суспільства щодо різних 

небезпек та загроз; 

•  сприяти розвитку безпечного існування  на усіх культурних та суспільних 

рівнях.    

Висновок. Запровадження ефективних підходів поліпшення заходів з 

культури безпеки шляхом структуризації базових навчальних предметів «Безпека 

життєдіяльності», «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі», «Цивільний 

захист» допоможе сформувати загальну систему цінностей та основних 

пріоритетів культури безпеки. Завдяки використанню сучасної нормативно-

правової бази Європейського Союзу щодо безпеки життєдіяльності та охорони 

праці, можна посприяти підвищенню конкурентоспроможності робітників на 

ринку праці.  

Культура безпеки життєдіяльності направлена на самовдосконалення та 

розвиток людини у процесі навчання, на опанування особистістю не лише 

наукових знань, а гуманістичних переконань та поглядів, розвиток вмінь та 

навичок спрямованих на підвищення рівня обізнаності, як слід поводитися під час 

надзвичайної ситуації чи техногенної катастрофи. Вона сприяє зниженню рівня 

потенційних небезпек для люди в процесі діяльності. Саме тому дослідження 

процесів її формування залишається актуальним питанням і до цього моменту, яке 

слід досліджувати та займатися його вирішенням [9]. 
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АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ З  ДИХАЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ  

ПРИ ПЛАВАННІ В БАСЕЙНІ  
 

Макогін О. О., студентка (гр. БТ-62, ФБТ КПІ ім. Ігоря Сікорського); 

Гусєв А. М., доцент (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 
 

Анотація. Дане дослідження представляє розгляд проблеми виникнення 

захворювань органів дихальних шляхів серед осіб, які відвідують басейн у 

звичайному режимі та тих, хто займається цим професійно на міжнародному рівні. 

Запропоновані способи зменшення такого впливу на респіраторну систему 

відвідувачів басейну. 

Ключові слова: хімічна обробка води, астма, хлор, респіраторна система, 

циркуляція повітря. 

Abstract. This study presents an examination of the problem of respiratory tract 

diseases among those who visit the pool in the usual mode and those who are 

professionally engaged at the international level. The ways of reducing such an impact 

on the pool visitors' respiratory system are proposed. 

Keywords:  chemical treatment of water, asthma, chlorine, respiratory system, air 

circulation. 

 

Вступ. Регулярні фізичні вправи є важливим компонентом для покращення 

стану здоров’я, і плавання є одним із найбільш розповсюджених видів діяльності в 

розвинутих країнах. Плавучість води і тепла атмосфера в закритих басейнах 

користуються популярністю для немовлят, старшого покоління та людей літнього 

віку. Не зважаючи на визнані переваги для здоров’я, є дані, що люди, які 

регулярно відвідують криті хлоровані плавальні басейни, піддаються ризику 

розвитку захворювань дихальних шляхів, пов’язаних з повторним вдиханням 

побічних продуктів хлору. Хлор – недорога та проста у використанні речовина, у 

зв’язку з чим використовується у всьому світі у плавальних басейнах у якості 

хімічного дезінфікуючого засобу, що слугує бар’єром проти мікробних 

забруднювачів. Так як швидкість вентиляції під час плавання визначає кількість 

побічних продуктів вдихуваного хлору, професійні плавці під час довготривалих 

тренувань в басейні є найбільш схильними до їх впливу. Дія цих факторів також 

пояснює високу поширеність захворювань верхніх та нижніх дихальних шляхів. 

Тому важливим є обговорення поширеності порушень роботи органів дихальної 

системи у плавців з метою запобігання потенційного довготривалого 

пошкодження дихальних шляхів. 

Аналіз стану питання. Хімічна обробка води є фактором, що 

використовується для досягнення належного рівня мікробіологічної чистоти води, 

проте у людей, що тривалий час перебувають у такому середовищі вплив побічних 
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продуктів даної сполуки призводить до захворювань органів верхніх дихальних 

шляхів. 

Мета роботи: з’ясування впливу хімічної обробки води в плавальних 

басейнах на стан здоров’я органів дихальної системи у відвідувачів басейну та 

плавців, що займаються плаванням на міжнародному рівні. 

Методики, матеріали і результати досліджень. Про симптоми 

захворювань дихальних шляхів найчастіше повідомляють  працівники басейна та 

плавці, які найчастіше піддаються дії хлорованої  води в басейні[1,2]. Серед цих 

симптомів найбільш поширеними є кашель, біль у грудях, задишка, менш 

поширені – головний біль, нудота, подразнення очей, носа та горла. 

Mustchin та Pickering описали раптовий початок розвитку захворювання у 

плавців під час тренувань в щойно відчиненому басейні. Більшість із 24 осіб, що 

займалися плаванням, тренуючись, почали скаржитися на кашель, біль у горлі та в 

грудях, у результаті цього половині осіб довелося покинути басейн [3]. 

Розвиток симптомів, скоріш за все пов’язаний із сильним хімічним запахом 

в басейні, тому було висловлено припущення, що низькі концентрації 

газоподібного хлору  змогли викликати незначне подразнення бронхів у 

спортсменів. У дослідженні Penny було описано захворювання 57-річного 

чоловіка, який скаржився на кашель протягом 12-24 годин після купання в також 

нещодавно відчиненому басейні. Як виявилося, у даному закладі 

використовувалася система регенерації тепла, яка рециркулювала більшу частину 

повітря в приміщенні замість подачі свіжого повітря. Тому було припущено, що 

саме цей фактор став причиною розвитку подразнення бронхів [4]. 

Для дослідження впливу хімічно обробленої води на стан здоров’я плавців 

було проведено дослідження Zwick та його колегами. Вони порівняли 14 

професійних плавців із 14 контрольними особами за віком та статтю, які не були 

піддані впливу оточуючого середовища закритого басейна такою мірою, як перші. 

Таким чином, було показано, що у першої групи  була більш поширеною алергія 

та субклінічна сенсибілізація до аероалергенів, а також неспецифічна 

суперчутливість бронхів у порівнянні з контрольною групою [5]. 

Одне із найбільш всезагальних досліджень про розповсюдженість проблем зі 

станом здоров’я органів дихальної  системи було проведено серед 738 

професійних плавців. Було з’ясовано, що найчастіше реєстрованими 

захворюваннями було виявлено бронхіт - у 24,9% респондентів, поліноз – у 16,9%, 

астма – у 13,4%, а також пневмонія – у 10,2%. Також спостерігали цікаву 

закономірність -  серед тих плавців, які поскаржилися на астму - 21% особа брала 

участь у змаганнях міжнародного рівня [6]. 

Дуже важливим фактором, що забезпечує зниження концентрації хімічних 

аерозолів, що формуються на поверхні води в закритому басейні є ефективна 

вентиляція приміщення. Досліджуваними були відвідувачі басейну, а також 

учасники змагань з плавання олімпійського рангу. Вони скаржилися на 
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погіршення стану здоров’я саме після установки нової системи вентиляції повітря 

в приміщенні басейну, адже внаслідок цього подача свіжого повітря в басейн була 

знижена від рівня 42 м3/с до 14 м3/с. Ця зміна співпала в часі зі збільшенням 

кількості респіраторних захворювань серед персоналу та відвідувачів. Після того, 

як рівень подачі збільшили до 35 м3/с, відбулося полегшення симптомів та 

зменшення скарг. 

З вище наведеного, можна припустити, що завдяки простоті використання, 

ефективності, а також низькій вартості, хлор буде використовуватися ще тривалий 

час, однак зменшення впливу побічних продуктів хлору може значно знизити 

ризик порушення роботи дихальних шляхів у плавців. Для цього відвідувачам 

треба дотримуватися прийнятих правил поведінки для відвідувачів басейну: 

- використовувати купальник та шапочку спеціально призначені для 

плавання; 

- дотримуватися правил особистої гігієни перед входом в басейн; 

- приймати душ з милом перед входом до басейну; 

Персонал, у свою чергу,  повинен регулювати рівень NCl3 у середовищі.  

Приміщення мають бути організовані таким чином, щоб відбувався регулярний 

контроль роботи вентиляційного обладнання з метою видалення концентрованих 

хлорамінів, не допускалося пересікання між брудними та чистими зонами, 

зливний бак повинен бути обладнаний ефективною вентиляцією з механічним 

приводом, а також повинна бути установлена система очистки. Ще одним 

важливим фактором є контроль максимального числа одночасно плаваючих осіб у 

розрахунку на об’єм [7].  

Для попередження ризику виникнення захворювань було також 

запропоновано використання альтернативних хімічних дезінфікуючих засобів. На 

сьогодні, вони користуються все більшою популярністю. Це спричинено тим, що 

певними дослідженнями було доведено факт того, що використання 

дезінфікуючих речовин, що містять мідь та срібло не викликають пошкодження 

епітелію у плавців, однак проблемою їх масштабного користування є те, що вони 

не в повній мірі видаляють органічні речовини із води, оскільки будь-який 

дезінфікуючий агент не повинен ставити під загрозу мікробіологічну чистоту 

води. Траплялися випадки спалахів гепатиту А у плавальних басейнах без 

достатньої дезінфекції [8]. Саме тому, згідно з законодавством деяких країн, окрім 

комплексного використання способів інтенсивного збільшення об’ємів свіжого 

повітря через закрите приміщення та альтернативних засобів знезараження,  

користуються вторинною обробкою води хлором або бромом у невеликій 

кількості. 

Висновки. Плавання є одним із найпопулярніших видів занять спортом, 

який включає в себе комплекс вправ, які покращують фізичну підготовку людини 

та її загальний стан здоров’я. Проте в літературі містяться описи випадків, при 

яких у плавців, що тривалий час займаються у басейнах із хімічно обробленою 
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хлором водою спостерігається збільшення випадків проблем із органами 

респіраторної системи внаслідок впливу на них побічних продуктів хлору. Для 

уникнення даної проблеми без зниження рівня мікробіологічної чистоти в басейні, 

варто підтримувати вентиляційне обладнання в належному стані для ефективної 

циркуляції повітря, контролювати вміст галоген похідних сполук у приміщенні 

басейну та слідкувати за максимальною кількістю плавців, що одночасно 

знаходяться у воді. 
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ВПЛИВ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ 

ЗАСОБІВ ЗВ’ЯЗКУ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ 

 
Материкін А. А., студ. (гр. ІК-41, ФІОТ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Анотація. Розглянуто питання впливу електромагнітного випромінювання 

засобів зв’язку на здоров’я людини. Наведено рекомендації щодо обмеження 

імовірно шкідливої дії випромінювання як Wi-Fi мереж, так і мобільних телефонів 

з метою зменшення або блокування електромагнітного випромінювання. 

Ключові слова: електромагнітне випромінювання, Wi-Fi мережи, засоби 

зв’язку, здоров’я людини. 

Abstract. The question of influence of electromagnetic radiation of means of 

communication on human health is considered. Recommendations for limiting the likely 

harmful effects of Wi-Fi networks and mobile phones in order to reduce or block 

electromagnetic radiation are given. 

Keywords: the electromagnetic radiation, Wi-Fi networks, communications, the 

human health. 

 

Вступ. Ми, котрі сьогодні проживаємо у сучасній техносфері, постійно 

знаходимося у полі дії електромагнітного випромінювання. Зокрема, мова піде в 

основному про випромінювання засобів Інтернет-зв’язку – роутерів, мобільного 

зв’язку – мобільних телефонів. 

Ситуація така, що є аргументи як на користь безпечності такого 

випромінювання, так і його шкоди організму людини, тому що дослідження, 

проведені у цьому напряму, не підтверджують на 100% наявність негативної чи 

нейтральної дії. Це пов’язано з неявною дією випромінювання на організм на 

клітинному рівні протягом малих проміжків часу, яка ще не повністю досліджена 

сучасною наукою, а також із розтягнутим у часі кумулятивним (накопичувальним) 

ефектом, що не дає провести аналіз функціонування організму швидко, локально 

та без урахування великої кількості інших факторів впливу довкілля (їжа, 

вирощена на великій кількості добрив та оброблена проти шкідників, забруднені 

вода, повітря, дефектність генотипу при народжені із-за, наприклад, вживання 

великої кількості алкоголю батьками). 

Аналіз стану питання. Щодня ми піддаємося впливу електромагнітного 

випромінювання, яке може викликати несприятливі зміни в організмі. Спектр 

частот електромагнітного випромінювання досить широкий – від гамма-

випромінювання до низькочастотних електричних коливань, тому викликані ними 

зміни можуть бути досить різноманітними. 

На характер наслідків впливає частота, інтенсивність та час впродовж якого 

відбувалося опромінення. Деякі частоти викликають тепловий вплив, інші 
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завдають руйнівної дії на клітинному рівні. При цьому продукти розпаду можуть 

викликати загальне отруєння організму. 

З всебічним розповсюдженням електромагнітного випромінювання засобів 

зв’язку актуальним стає ступень нашої інформованості щодо обмеження імовірно 

шкідливої дії випромінювання на організм людини з метою збереження здоров’я в 

несприятливих умовах сучасного світу. 

Мета роботи: дослідити питання впливу електромагнітного 

випромінювання засобів зв’язку на здоров’я людини та сформувати алгоритми 

безпечного користування Wi-Fi мережами та мобільними телефонами. 

Методики, матеріали і результати досліджень. Викладатимемо бачення 

проблеми паралельно з двох точок зору по кожному пункту. Нешкідливість Wi-Fi 

випромінювання роутера аргументують у 100000 разів меншою інтенсивністю за 

випромінювання мікрохвильової печі [1]. 

По-перше, порівнювати вплив випромінювання останньої із роутером не 

доцільно, оскільки в печі енергія, що генерується основним елементом – 

магнетроном, блокується спеціальним екраном настільки, що якщо покласти 

мобільний телефон у піч, закрити її і зателефонувати на нього, то він буде поза 

зоною досяжності. 

По-друге, при порівнянні впливу випромінювань різних засобів потрібно 

враховувати не інтенсивність випромінювання, а густину потоку енергії 

випромінювання, яка, до речі, у роутера вища за мобільні телефони, та, що 

важливо, експозиційну дозу випромінювання, яка відображає кумулятивний ефект 

тривалої дії на живий організм і яка є логічно більшою за короткотривалу дію 

мобільного телефону [2]. 

Наступним є те, що сила дії випромінювання швидко падає із відстанню від 

джерела за законом зворотніх квадратів [1]. Але ця позитивна річ може 

нівелюватися, якщо попри один роутер у квартирі, який стоїть у віддаленому куті, 

присутня сумарна дія роутерів сусідніх квартир та ретрансляторів, встановлених 

на будинках та у дворах. 

Також, довжина хвилі Wi-Fi випромінювання (12 см) є приблизно такою ж, 

як і у космічного фонового випромінювання (0,001 – 0,5 м), яке постійно впливало 

на наших предків. Але, як бачимо, діапазон останнього є значно більший за 

перший і, разом з цим, не можна відхиляти той факт, що космічне 

випромінювання не шкодило і не шкодить здоров’ю людини (а може, навіть без 

нього організм нормально і не функціонував би) із-за певної зміни діапазону хвиль 

та кількості енергії у часі, під що за значний еволюційний час підлаштовувалися 

живі організми Землі. 

Існують дослідження, що підтверджують можливий негативний вплив Wi-Fi 

випромінювання: 

– спостерігався згубний вплив на сім’яники зростаючих щурів; 
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– при використанні портативних комп'ютерів, підключених до Інтернету 

через Wi-Fi, зменшується рухливість сперматозоїдів людини і збільшується 

фрагментація ДНК сперми; 

– змінювалася товщина рогівки ока щурив, що може призвести до 

неправильного заломлення та, як наслідок, сліпоти; 

– з’являлися деструкційні процеси в мозку в новонародженому потомстві 

щурів; 

– а також ще безліч інших результатів, серед яких вплив на вегетативну 

нервову систему, серцевий ритм, спинний мозок, вплив на нирки під час вагітності 

щурів і т.п. [3]. 

З досліджень простежується закономірність, що найбільше страждають 

важливі органи і системи організму, як наприклад, мозок, особливо, ще дитячий 

[4]. Це може підтверджуватися високою втомлюваністю у школах зі 

встановленими мережами Wi-Fi, зниженням швидкості процесів мислення, 

зменшенням сконцентрованості та глибини мислення. Але з інших джерел, 

тканина людського мозку є стійкою до зовнішніх чинників, тому що клітини, із 

яких вона складається, уже сформовані до народження і протягом життя не 

діляться – а саме при діленні клітин молекули ДНК клітин можуть пошкодитися, 

оскільки під час цього процесу вони виходять із захисних оболонок для 

копіювання [5]. 

Цікавий експеримент, що підтверджує негативний вплив техногенного 

електромагнітного випромінювання, провели школярки із Данії. Вони пробували 

виростити із насіння салат. У результаті, насінини, які були в полі дії Wi-Fi, не 

зійшли [1]. Але усі вищенаведені дослідження є не глибокими у кількості 

експериментів і з вірогідністю підтверджують пряму залежність порушень 

функціонування живих організмів від впливу випромінювання. 

З огляду на все вищесказане, світ все-таки задумується над даною 

проблемою. Улітку 2011 року Всесвітня організація охорони здоров’я визначила 

електромагнітні поля Wi-Fi, мобільних мереж і телефонів, радіосигналів, 

мікрохвильової печі і бездротових домашніх телефонів, як «можливо 

канцерогенні» агенти, для яких докази шкоди є ще точно не підтвердженими [1]. У 

2011 році комісія в Європі видала рекомендації на заборону Wi-Fi і WLAN в 

школах. Деякі країни послідували цьому, а Франція ввела заборону на будь-які 

види безпровідних зв'язків у школах [1]. 

Рекомендації щодо обмеження імовірно шкідливої дії випромінювання як 

Wi-Fi мереж, так і мобільних, можуть здатися злегка надмірними, але вони усі 

напряму стосуються того, щоб зменшити або заблокувати випромінювання [6]. Це: 

– не носити мобільний телефон близько до репродуктивної системи (у 

карманах штанів); 

– переводити телефон в автономний режим (який вимикає модуль зв’язку з 

мобільною мережею в телефоні), коли ви спите, перебуваєте у метро (адже чим 
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гірше покриття мобільної мережі в певному об’ємі простору та/або чим більше він 

закритий перешкодами (стінами будинку, землею) – а в метро так і є – тим 

інтенсивніше телефон шукає мережу і, відповідно, створює більше 

випромінювання), коли перебуваєте на іншій території «поза зоною досяжності»; 

– якщо телефон знаходиться не в автономному режимі, тобто в мережі, то 

намагатися класти його подалі від себе та розташовувати ближче до вікна, а ще 

краще у цьому разі розташовувати свій пристрій задньою панеллю до вікна; 

– намагатися не підносити до вуха телефон при розмові, а використовувати 

гучний зв’язок або навушники і сам телефон тримати в руці на відстані від рота і 

голови, розташувавши його так, щоб говорити прямо у місце, де його мікрофон. 

Часто, у частини людей німіє вухо під час розмови, якщо тримати гаджет біля 

нього; 

– надавати перевагу кабельному з’єднанню з Інтернет-мережею та ставити 

роутер, як і телефон, подалі від робочих місць, вимикати його на ніч; 

– у програмних налаштуваннях роутера перевірити потужність сигналу – 

часто за замовчуванням заводських налаштувань пристрою потужність сигналу 

встановлена на максимумі, і її можна зменшити; 

– для захисту від зовнішніх випромінювань можна обклеїти підлогу, стелю 

і зовнішні стіни усього житла фольгою, а зверху вже накласти шпалери за смаком, 

при цьому усі стики між полотнами фольги повинні бути заклеєні спеціальним 

скотчем із металу, тому що хвилі проходять через найменшу щілину такого 

покриття. 

Висновки. Вибір залишається за нами. Наукові дослідження проводяться 

далі. Не можна відкидати ймовірність того, що їх гальмують виробники засобів 

зв’язку, особливо, роутерів. Імовірний шкідливий вплив випромінювання можна 

сприймати як буденну частину техногенного фактору, до якого людський організм 

уже поступово звикає – можливо, ми продовжуємо еволюціонувати у своїй 

техногенній сфері. 

 
Науковий керівник: Землянська О. В., ст. викл. (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 
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ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ НА ВУГІЛЬНИХ ШАХТАХ 

 
Михальчук В. В., студ. (гр БТ-62, ФБТ КПІ ім. Ігоря Сікорського); 

Iльчук О. С., асистент (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Анотація. Розглянуто питання надзвичайних ситуацій та травматизму під час 

роботи на вугільних шахтах. Проаналізовано нещасні випадки, професійні 

захворювання, які найчастіше трапляються у шахтах. Запропоновано шляхи для 

мінімізації наслідків нещасних випадків. 

Ключові слова: шахта, аварія, нещасний випадок, травматизм, метан, 

професійні захворювання. 

Abstract. The problem of emergencies and injuries during work on coal mines are 

considered. The analysis of accidents, occupational diseases, which occur most often in 

mines. The ways to minimize the consequences of accidents are proposed. 

Keywords: mine, accident, danger, accident, traumatism, methane, occupational 

disease. 

 

Вступ. Видобувна справа відома вже не одне тисячоліття. Вона є 

прибутковою галуззю промисловості, адже дає можливість отримувати вугілля та 

іншу велику кількість поживних ресурсів. Однак, також, це є одна з 

найнебезпечніших професій. Щодня шахтарі наражають себе на колосальну 

небезпеку, яка досить часто може призвести до фатальних наслідків. І не завжди 

виникнення цієї небезпеки напряму залежить від людини. Оскільки в Україні є 

великі й досить відомі родовища кам’яного вугілля, ведуться постійні роботи по 

його видобутку, тому аналізування проблем, які виникають саме у вугільних 

шахтах є актуальною  задачею. На фонi зменшення загальної кiлькостi осiб, 

працюючих у вугiльних шахтах Донбасу, за останнi роки суттєво збiльшилась 

питома вага гiрникiв, якi працюють у дуже складних умовах. 

Найбiльш тяжкi умови працi у гiрникiв основних професiй (забiйникiв, 

гiрникiв очисних забоїв, прохiдникiв), бiльш сприятливi ‒ у гiрникiв допомiжних 

професiй (пiдземнi електрослюсарi, крiпильники та iн.). Фiзiологiчнi дослiдження, 

проведенi на шахтах Донецької областi, показали, що праця гiрникiв основних 

професiй в нормальних мiкроклiматичних умовах супроводжувалась збiльшенням 

частоти пульсу, посиленням легеневої вентиляцiї, почастiшанням енерговитрат 

[1]. 

Вугільна промисловість відома особливо небезпечними і важкими умовами 

праці та високим рівнем травматизму. Шахта являє собою розгалужену систему, 

що складається з складних елементів, таких як засобів виймання і доставки 

вугілля, гірського видобутку, енергопостачання, транспорту, підйому та інших. 

Ситуація ускладнюється ще тим,  що умови у шахті не є постійними. Тобто, такі 

параметри, як повітря, вологість, газ, вода, тиск постійно змінюються. До цього 
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також треба додати суб’єктивні фактори, такі, як професіоналізм операторів та 

виконуючих лиць, і керівничі рішення, такі, як накази, наряди, постачання, 

дисципліна. Це ще більше ускладнює передбачуваність безпеки і безаварійного 

функціонування шахт у конкретний момент, навіть якщо один із елементів працює 

ідеально і безперебійно. Тобто, ніколи не можна передбачити, що станеться на 

шахті у наступні кілька годин. 

Серед основних небезпечних ситуацій в українських шахтах можна виділити: 

• підземні пожежі; 

• вибухи газу і вугільного пилу; 

• раптові викиди газу і вугілля; 

• обвали; 

• затоплення. 

Також певна кількість аварій відбуваються на поверхні. Але значна частина 

нещасних випадків пов’язані саме з ліквідацією наслідків аварійних ситуацій. Всі 

ці ситуації призводять до травматизму значної кількості робітників, часто зі 

смертельними наслідками, до порушення нормального режиму шахти, що сильно 

знижує продуктивність. Також великою проблемою є професійні захворювання 

шахтарів. 

Аналіз стану питання. Існують дуже різні причини, що можуть 

спровокувати виникнення будь-якої із зазначених вище небезпечних ситуацій. 

Основними проблемами на даний момент є: несвоєчасне виявлення ознак 

аварійних ситуацій, пізній виклик Гірничорятувальної служби, неправильні дії 

відповідальних керівників робіт, наявність небезпеки вибуху метаноповітряної 

суміші, відсутність можливості безпосередньої дії на джерела виникнення пожежі 

та інше.  

Мета роботи: проаналізувати основні причини виникнення нещасних 

випадків на вугільних шахтах, а також виділити основні правила поведінки 

шахтарів для скорочення травматизму.  

Методики, матеріали та результати дослідження.  

Розглянемо нещасні випадки, які найчастіше трапляються у шахтах. 

1. Вибух повітряно-газової суміші. Є найчастішим нещасним випадком у 

шахті. Найчастіше цим газом є метан. Саме цей нещасний випадок забирає з 

собою десятки життів шахтарів. Допустима концентрація метану у виробничих 

приміщеннях складає 0,5 % об., а на вихiдному струмені повiтря у вугільних 

шахтах — 1 % об. Коли концентрація метану досягає 5,1-16 % об. у сумiшi з 

повiтрям, внаслідок загорання може відбутися вибух газоповітряної суміші. 

2. Пожежі. Часто виникають внаслідок вибуху повітряно-газової суміші, але 

також можливе займання горючих матеріалів, обладнання, деревини  або навіть 

вугільного пласту у місці, де безпосередньо ведеться видобуток [2]. 
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3. Смерть від задухи. Зазвичай виникає внаслідок пожежі, при порушенні 

роботи вентиляції в шахті, при обвалах, які перешкоджають потраплянню повітря 

у переробіток, або через так зване «мертве повітря» - суміші газів N2 і CO2, які 

зустрічаються у шахтах, що не провітрюються. «Мертве повітря» небезпечне 

також з тої причини, що навіть від одного вдиху даної суміші паралізуються 

дихальні функції, і людина втрачає свідомість. 

4. Також, серед не таких значних проблем можна виділити випадіння породи з 

крівлі шахти, травми при переїзді на стрічкових конвеєрах, чи при роботі з 

лебідками і підйомними пристроями, розрив канатів при транспорті вантажів, зрив 

певної деталі чи частини обладнання, травми при зчепленні, чи розчепленні 

вагонеток, електровозів, при їзді на шахтному транспорті [3]. 

Причини нещасних випадків: 

• байдуже ставлення до шахтарів; 

• відсутність або несправність потрібної апаратури захисту, пожежогасіння, 

попереджувальних заходів по дегазації, вентиляції; 

• відсутність потрібного обладнання для реєстрації фізичних показників, 

таких як, наприклад, приборів контролю рудничної атмосфери, які зараз хоч і 

наявні, але знаходяться у занедбаному стані; 

• наявність та експлуатація обладнання для робітників шахт, які 

використовуються ще з радянських часів і вже давно вичерпали свій термін 

придатності. 

Для зменшення виникнення небезпечних ситуацій можна вжити комплекс 

заходів: потрібно насамперед збільшити фінансування шахтарської справи, 

забезпечити шахтарські підприємства необхідним сучасним обладнанням, та 

особистими засобами захисту, створити відділ, який буде контролювати стан 

фізичних показників у шахті та справність апаратури, дерев’яних опор, проводити 

регулярні інструктажі для шахтарів стосовно техніки безпеки та знання принципу 

роботи основної апаратури.  

Якщо контролювати всю шахту сенсорною технікою, що вимірює вміст 

шкідливих газів у повітрі та передає цю інформацію на центральний контрольний 

пункт, це може потребувати інвестицій у багато мільйонів євро. Проте є запобіжні 

заходи, які в рази є дешевшими, як приклад - водяні вибухолокалізуючі заслони, 

що перешкоджають поширенню фронту полум'я по гірничому видобутку через 

вибух газоповітряної суміші. Щоб створити такий заслон потрібно у верхній 

частині видобутку в тунелях встановити безліч пластикових ємностей, в кожному 

з яких буде міститися приблизно 80 літрів води. У разі вибуху ємності 

перевертаються, вода, яка виливається, перешкоджає подальшому поширенню 

вогню [4].  

В Українi у вугiльних шахтах, згiдно з результатами приймальних 

випробувань, завдяки запровадженню саморятiвникiв СI-40 та респiраторiв   РХ-
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90 має значно покращитися безпека працiвникiв при виникненнi аварiй 

техногенного та природного характеру.  

Ще однією важливою проблемою є професійні захворювання шахтарів. У 

вугільній промисловості професійні хвороби зумовлені контактом з вугільним 

пилом, зміною газового складу повітря, шумом і вібрацією, нераціональним 

освітленням і вентиляцією, постійним положенням тіла, психічним, зоровим, 

слуховим перевантаженням, тяжкою фізичною працею і підвищеним рівнем 

травматизму. Збiльшення кiлькостi випадкiв гострих отруєнь пов’язано, в першу 

чергу, з поглибленням шахт щороку на 8-12 метрiв, а в середньому їх глибина 

складає 1000 метрiв i бiльше, чим обумовлене погiршення гiрничо-геологiчних 

умов, пiдвищення температури повiтря в гiрничих виробках. Умови працi гiрникiв 

глибоких шахт характеризуються високою температурою гiрських порiд, майже 

100% вологiстю рудникового повiтря, вiддаленiстю виробок вiд свiжого 

вентиляцiйного струменя, високим енергооснащенням видобувного та 

прохiдницького обладнання, яке зосереджене на малiй площi, невисокiй швидкостi 

повiтря в тупикових пiдготовчих вибоях. Цi чинники є головними у формуваннi 

умов нагрiваючого мiкроклiмату в очисних та пiдготовчих забоях глибоких шахт. 

Пiдвищений ризик розвитку вiддалених наслiдкiв гострих iнтоксикацiй 

спостерiгається у вiковiй групi 30-49 рокiв, тобто гiрникiв з достатньою 

квалiфiкацiєю, адаптованих до роботи в пiдземних умовах [5]. 

Діагнози, що найчастіше зустрічаються серед шахтарів: 

• пневмоконіоз, хронічні та пилові бронхіти, коніотуберкульози (вплив 

повітряних аерозолів); 

• радикулопатія (захворювання, пов’язані з фізичними перевантаженнями і 

перевантаженнями органів чуттів); 

• вібраційна хвороба, артроз, катаракта (захворювання, викликані дією 

фізичних факторів). 

Оскільки захворювання, викликані впливом повітряних аерозолів, тому 

найчастіше шахти поділили на групи по пиловій ознаці: 

• малонебезпечні (шахти, що видобувають не антрацитове вугілля на пластах 

порожнистого тиску); 

• середньої небезпеки (шахти крутого падіння); 

• небезпечні (шахти, що видобувають антрацитове вугілля). 

Повністю виключити професійні захворювання, на жаль, неможливо. Тому 

треба обов’язково вводити нормований робочий день із обов’язковою обідньою 

перервою, забезпечувати шахтарів засобами індивідуального та групового захисту 

у достатній кількості (респіратори та наручні вимірювальні прилади), надавати 

тривалу щорічну відпустку, путівки у лікувальні санаторії раз на півроку чи на рік, 

скорочення пенсійного віку шахтарів, проходження обов’язкового медогляду раз 

на півроку. 
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Висновки. Запобігання виникненню нещасних випадків та мінімізація 

виробничих захворювань на вугільних шахтах, потребує вдосконалення медико-

санiтарної допомоги працюючим у шкiдливих i небезпечних умовах, 

удосконалення нормативно-методичної бази з оцiнки, профiлактики впливу 

шкiдливих виробничих чинників на робочих мiсцях, які впливають на стан 

здоров’я гiрникiв: небезпека викиду газу й пилу, недостатня освiтленiсть, тощо. 

Оскільки розглянуте питання є досить масштабним, то одразу вирішити 

існуючі проблеми вугільної промисловості не вдається, тому що це потребує 

великих інвестицій. 
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БІОПЛАСТИК З БАНАНОВОЇ ШКІРКИ ЯК ЗАМІННИК ТРАДИЦІЙНОГО 

ПЛАСТИКУ 

 
Моісеєнко Д. І., студ. (гр. БЕ-81мп, ФБТ КПІ ім. Ігоря Сікорського); 

Чикунова-Васильєва Н. П., асистент (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Анотація. розглянуто проблематику поводження з пластиковими відходами 

в Україні, зокрема небезпечність основних методів – захоронення на полігонах та 

спалювання. Проаналізовано вплив такого поводження на екологію країни та 

здоров’я населення. У статті досліджено можливі варіанти переходу від 

традиційного пластику, та розглянуто виробництво біопластику з бананової 

шкірки.  

Ключові слова: екологія, пластик, біопластик, бананова шкірка,поводження 

з промисловими відходами, законодавство України, здоров’я населення.  

Abstract. Discussed the problems of plastic waste management in Ukraine, in 

particular the danger of the main methods – landfilling and incineration. The influence 

of such behaviour on the ecology and the health of popelation is analyzed. In the article, 

the possible variants of transition from traditional plastic are investigated, and the 

production of banana peel based bio-plastic is considered.  

Keywords: ecology, plastic, bio-plastic, banana peel, industrial waste 

management, legislation of Ukraine, public health. 

 

Вступ. Від початку масового виробництва пластику у 50-х роках минулого 

століття було вироблено понад 8,3 млрд тонн цього матеріалу в усьому світі, що 

згодом перетворилось у майже 6 млрд тонн пластикових відходів, з яких лише 

близько 9% було перероблено. Він виробляється з невідновлювальної сировини 

(викопне паливо, нафта), не розкладається біологічно, а, отже, забруднює нашу 

планету. 

Біодеградація – біологічне розкладання або розпад, який відбувається в 

результаті діяльності живих організмів, найчастіше це мікроорганізми, гриби та 

водорості. Біодеградуючими властивостями володіє біопластик, це пластик, який 

виготовляється з рослинної сировини (поновлювальної сировини). Саме тому 

зараз багато уваги приділяється розробкам нових технологій з виготовлення 

біопластику, який з часом може повністю замінити традиційний пластик, а це, в 

свою чергу, покращить екологічну ситуацію в світі.  

Такою новітньою розробкою є технологія виготовлення біопластику з 

бананової шкірки, яка не тільки вирішить проблему засмічення звалищ пластиком, 

а й позбавить від відходів [1].  

Аналіз стану питання. Оскільки виробництво пластику зростає з кожним 

роком, прогнози невтішні. Очікується, що у 2050 році воно збільшиться втричі 

порівняно з 2014 р. і становитиме 20% усього світового споживання нафти.  
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В Україні переробляється тільки 3% твердих побутових відходів, решта 

викидається, вивозиться на звалища або спалюється. При цьому, що велика 

частина пластикових відходів просто викидається на вулицях, в парках, в річки та 

в лісах. Термін розкладання таких відходів може сягати 1000 років (пластикові 

пляшки), поліетиленові пакети – 500 років. При цьому пластик продовжує «жити в 

ґрунті», мікрочастинки пластику потрапляють в ґрунтові води – одне з найбільших 

джерел питної води, і концентрація яких може доходити до 15 мікрочастинок на 

літр.  

Спалювання пластикових відходів – це ще один небезпечний метод 

поводження з відходами. При спалюванні пластику виділяється небезпечний газ 

фосфен, який відомий як бойова отруйна речовина, утворюються діоксини 

(токсичні речовини, які не виводяться з організму), вплив яких може викликати 

серйозний ризик розвитку онкологічних захворювань, астми, алергії. 

Мета роботи: аналіз сучасного стану та існуючих проблем стосовно 

поводження з пластиковими відходами в Україні, пошук альтернативних методів 

вирішення екологічної проблеми, базуючись на технології виробництва 

біопластику з харчових відходів, зокрема – бананової шкірки.  

Методики, матеріали і результати досліджень. Відповідно до закону 

України «Про відходи» спалювання побутових відходів дозволяється лише на 

спеціально призначених для цього підприємствах чи об’єктах та лише на 

енергетичні цілі з метою одержання теплової та/або електричної енергії. 

Аналогічне положення міститься у статті 20 закону України «Про охорону 

атмосферного повітря», де зазначено, що не допускається спалювання 

промислових та побутових відходів, які є джерелами забруднення атмосферного 

повітря забруднюючими речовинами та речовинами з неприємним запахом або 

іншого шкідливого впливу на території населених пунктів, за винятком випадків, 

коли це здійснюється з використанням спеціальних установок при додержання 

вимог, встановлених законодавством про охорону атмосферного повітря [1;2]. 

Крім того, відповідно до «Державних санітарних норм та правил утримання 

територій населених місць», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я 

України від 17.03.2011 року забороняється спалювати побутові відходи на 

об’єктах благоустрою. До таких об’єктів належать території загального 

користування, парки, сади, сквери, кладовища, прибудинкові території та ін. Отже, 

будь-яке самовільне спалювання побутових відходів, що здійснюється не у 

спеціально відведених місцях є заборонене законом. 

Із 1 січня 2018 року, відповідно до закону «Про відходи», всі зобов’язані 

сортувати сміття. Правка, яка забороняє захоронення на полігонах непереробних 

побутових відходів, була внесена в закон ще у 2012 році. Восени в повну силу 

запрацювала Угода про асоціацію з ЄС, тож всі закони, які відповідають 

європейським нормам (а правка відповідає директивам ЄС), мають виконуватися. 
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Нажаль, в Україні ще немає повного механізму, як це реалізувати. Відсутня 

інфраструктура для збирання, первинного та вторинного сортування, для 

переробки та безпечного захоронення цих відходів. Навіть якщо б така 

інфраструктура існувала, багато людей обходили цей закон стороною і 

продовжували поводитись з відходами так, як самі до цього звикли. Важливий 

момент у становленні нових норм поведінки з відходами – екологічна свідомість 

населення, що в Україні знаходиться на дуже низькому рівні.  

Рішення – поступовий відхід від традиційного пластику та заміна його 

біопластиком. Такі зміни повинні починатись з великих компаній-виробників 

напоїв, продуктів харчування, які  використовують пластик для упаковки; 

супермаркетів, які пропонують безкоштовні поліетиленові пакети, тощо.  

Найважливішою перевагою біопластику є зниження «вуглецевого сліду» [3]. 

Вуглецевий слід – це сукупність всіх викидів парникових газів, які утворюються 

завдяки діяльності людини, організацією, підприємством, продуктом, містом 

прямо або опосередковано. Біологічною сировиною для пластику є рослини, які 

фіксують вуглець в процесі фотосинтезу та запасають його в кінцевому продукті, 

тобто він не потрапляє в атмосферу в період використання упаковки з пластику. 

 Зараз відомі технології з виробництва біопластику з кукурудзи, цукрового 

тростнику та зернових культур [4]. Проте, аналізуючи такі технології, постає 

важливе етичне питання: їжа або біопластик? Сировина, яка застосовується для 

виробництва, використовується людством для харчування. Крім того, постає 

питання вичерпання земельних ресурсів для вирощування таких культур для 

виробництва біопластику. Саме тому, увага вчених прикута до розробки нових 

технологій, в яких сировиною для виробництва будуть відходи.  

Однією з таких технологій є виробництво біопластику з бананової шкірки, 

яку розробила студентка зі Стамбулу. Крохмаль та целюлоза, які містяться в 

зовнішньому шарі шкірки, можуть бути перетворені у біопластик. З них 

створюється біоактивна плівка на основі крохмалю, яка є екологічно чистою і 

багатою на антиоксиданти. Такий біопластик вже придатний до використання в 

якості ізолюючого матеріалу та для виробництва медичних протезів. Отриманий 

біопластик не деградував з часом та володів високої міцністю. Це підтверджує 

можливість використання його як альтернативи традиційному пластику.  

Виробництво біопластику з банану є більш економічно вигідним та 

ефективним, ніж, наприклад, з відходів паперової промисловості [5]. Не дивлячись 

на свої переваги, біопластик з паперу не може бути використаний для 

виготовлення труб та будівельних матеріалів. «Банановий» біопластик володіє 

надзвичайною міцністю, що підтверджує його можливість стати повноцінним 

замінником пластику з викопного палива. 

Бананова шкірка – досить дешева сировина, яка знаходиться у великій 

кількості, тому велика кількість біопластику може бути отримана на основі цієї 

сировини.  
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Процес виробництва бананового біопластику не є складним. Для цього 

необхідно мати такі матеріали (для лабораторного виробництва, не 

промислового): 

- блендер; 

- мікрохвильова піч; 

- бананові шкірки; 

- 50 г твердого NaOH; 

- дві чашки Петрі; 

- 50 г Натрій Метабісульфат; 

- 3мл HCL; 

- два мірних стаканчика (250 мл); 

- 2 марлеві серветки; 

- лабораторні ваги. 

 

 

Рис.1. Виробництво біопластику з бананової шкірки в лабораторних умовах 

Бананова шкірка багата на крохмаль, який складається з двох різних типів 

полімерних ланцюгів, амілози та амілопектину, які утворені молекулами глюкози, 

зв’язаними разом. Саме вони виступають за формування пластику. HCl 

використовується для гідролізу амілопектину, який необхідний для процесу 

формування плівки, так як амілопектин обмежує здатність формування плівки.  

Гідроксид Натрію (NaOH) використовується для контролю рН під час 

експерименту. В якості пластифікатору, який надає міцності та пластичності 

майбутньому біопластику, застосовується гліцерол C3H8O3 (пропан-1,2,3,-тріол). 
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Він розділяє полімерні ланцюги один від одного та забезпечує формування 

кристалічної структури.  

Отриманий біопластик починає розкладатись тільки через 3 доби після 

виробництва. Для подолання цієї проблеми, додається Натрій Метабісульфат 

(Na2S2O5), який також відомий як Е223 (харчовий консервант), для збільшення 

терміну придатності біопластику. 

Отриманий біопластик, як було зазначено вище, може використовуватись в 

якості ізолюючого матеріалу та для виготовлення медичних протезів. Проте дана 

технологія є перспективною, враховуючи доступність сировини, економічну 

вигідність виробництва та характеристики отриманого пластику. Такий біопластик 

з часом може стати чудовою альтернативою традиційному пластику, 

виготовленому з нафти [6].  

Висновки. Враховуючи екологічні проблеми України, пов’язані із високим 

рівнем забрудення пластиком, необхідно шукати нові та дієві рішення їх 

подолання. Першочергово, необхідні зміни на законодавчому рівні, стосовно 

поводження з відходами, особливо небезпечними. Перехід від традиційного 

пластику до біопластику з рослинної сировини, особливо з сировини, що є 

відходами, може суттєво покращити екологічну ситуацію та рівень життя 

українців.  
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БЕЗПЕКА ІСНУВАННЯ ЛЮДИНИ 

ТА ПРАКТИЧНЕ СПІВВІДНОШЕННЯ ЕТИКИ Й ЕТИКЕТУ 

 
Молнар Е., студ. (гр. ІТ-51, ФІОТ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Анотація. У статті йде мова про взаємозв’язок етики, етикету та безпечного 

існування людини в умовах сучасного суспільства. Розглядається безпека 

спілкування як одна із фундаментальних складових безпеки життєдіяльності 

людини. Через призму базових правил загального етикету автор розкриває 

важливість їх вивчення, розуміння та дотримання. Також наголошується на 

особливій актуальності вивчення мережевого етикету як невід`ємної складової 

побутового, оскільки з розвитком мережі Інтернет через низький рівень розуміння 

цієї проблеми зростає небезпека виникнення витоку персональних даних та 

мережевого шахрайства. 

Ключові слова: етика, етика спілкування, мережевий етикет, безпека 

життєдіяльності. 

Abstract. The article deals with the relationship between ethics, etiquette and the 

safe existence of a person in a modern society. The security of communication as one of 

the fundamental components of human life safety is considered. Through the prism of 

the basic rules of general etiquette, the author reveals the importance of their study, 

understanding and observance. It also seems to emphasize the importance of studying 

network etiquette as an integral part of the household, as the development of the Internet 

because of the low level of understanding of this problem increases the risk of personal 

data leakage and network fraud. 

Keywords: ethics, ethics of communication, network etiquette, safety of life. 

 

Вступ. Кожній людині, як соціальній істоті, для ефективного співіснування з 

іншими представниками свого виду необхідні перевірені часом моральні 

установки. Саме завдяки їм ми можемо спілкуватися і знаходити спільну мову, 

визначати межі комфорту (як власні, так й інших осіб), вчимося співпрацювати і 

домовлятися з людьми, отримуючи від цього певну матеріальну або психологічну 

вигоду. 

Саме такими моральними установками є етичні правила поведінки. Існує 

чималий перелік етичних правил у різних сферах суспільного життя: соціальна 

етика, професійна етика, екологічна етика, біоетика, інформаційна етика, 

гуманістична етика тощо. 

Крім того, певні види професійної етики закріплені навіть на законодавчому 

рівні, як-от: правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб 

місцевого самоврядування, правила адвокатської етики, правила суддівської 

етики, правила професійної етики військових і т.п. 
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Аналіз стану питання. В аспекті етичних норм суб’єкти інформаційних 

відносин – особистість, суспільство і держава, а регуляторами відносин є 

громадська думка, етика і етикет. Сучасна теорія безпеки вимушено оперує 

категоріями суспільних цінностей, які в свою чергу залежать від морально-

етичних норм, що прийняті, на даний момент, у суспільстві. У зв’язку з цим цікаво 

простежити, які моральні доктрини можуть лежати в основі теорії безпеки. Їх 

огляду та аналізу присвячена ця стаття. 

Мета роботи: дослідити як практичне співвідношення етики й етикету 

впливає на безпеку існування людини у сучасному суспільстві. 

Методики, матеріали і результати досліджень. Частину етики складає 

вчення про етикет як практичне відображення моральності щодо конкретної 

ситуації. Взагалі, етикетом називають манеру поводження, систему правил 

поведінки в громадських місцях, при контактах з іншими людьми, що стосуються 

усіх форм людського спілкування. 

Сучасний етикет є наслідком інтеграції основних звичаїв практично всіх 

народів, зумовлених суспільним ладом кожної країни, особливостями її історичної 

будови. 

Розрізняють декілька основних видів етикету [1]: 

– загальногромадянський – сукупність правил, традицій і умовностей, 

дотримуваних громадянами при спілкуванні один з одним; 

– військовий – звід обов’язкових в армії правил, норм та манер поведінки 

військовослужбовців у всіх основних сферах їхньої діяльності; 

– дипломатичний – правила поведінки дипломатів, а також інших 

офіційних осіб під час спілкування один з одним на різних дипломатичних 

прийомах, візитах, переговорах; 

– діловий – правила взаємовідносин бізнесменів, маркетологів, менеджерів 

тощо; 

– придворний – це суворо регламентований порядок та форми спілкування, 

які використовуються при дворах монархів [2]. 

На відміну від норм моралі (чи то етичних правил), норми етикету носять 

більш умовний характер. Вони постають неписаною угодою про те, що вважається 

загальноприйнятним у поведінці людей, а що таким не є. 

Однак водночас вимоги етикету не є абсолютними, адже їх дотримання 

напряму залежить від місця, де відбувається спілкування, часу і відповідних 

обставин. У зв’язку з цим кожна культурна людина повинна знати базові засади 

етикету. Окрім того, тут необхідне розуміння важливості визначених правил для 

життя самої людини, для її безпечного існування у суспільстві. 

Етикет має чотирьохрівневу будову [3]: 

– вербальний, або словесний – етикетні вислови привітання, прощання, 

подяки, вибачення і т.д.; 

– паралінгвістичний – темп мовлення, інтонація, гучність, 
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– кінетичний – міміка, жести, постава; 

– проксемічний – стандартні дистанції спілкування, почесне місце для 

гостей тощо. 

Саме словесний рівень є стрижнем етикету, у зв’язку з чим кожна мова 

виробила власну систему мовленнєвого етикету, тобто спеціальних висловів 

ввічливості. У системі українського мовленнєвого етикету залежно від умов та 

змісту ситуації спілкування розрізняють 15 видів стійких мовних зворотів: 

1) звертання; 2) вітання; 3) знайомство; 4) запрошення; 5) прохання; 6) вибачення; 

7) згода; 8) незгода; 9) скарга; 10) втішання; 11) комплімент; 12) несхвалення; 

13) побажання; 14) вдячність; 15) прощання [2]. 

За допомогою мовленнєвих формул етикету створюється певна тональність 

спілкування, тобто його соціальна якість, визначена як ступінь дотримання норм 

етики у процесі комунікації. У європейському культурному середовищі виділяють 

п'ять видів тональностей спілкування:  

– висока – характерна для зустрічей на найвищому рівні (урочисті збори, 

засідання, презентації, брифінги тощо); 

– нейтральна – притаманна працівникам офіційних установ під час 

спілкування зі співробітниками; 

– звичайна – у сфері побуту; 

– фамільярна – в родині чи в дружньому колі; 

– вульгарна – у соціально неконтрольованих ситуаціях, часто перебуває за 

межею літературної мови. 

Яскравих прикладів співвідношення дотримання правил етикету і безпеки 

життєдіяльності людини можна назвати чимало. Візьмімо, наприклад, правила 

етикету при знайомстві. 

Правила хорошого тону, та й елементарні правила безпеки, не рекомендують 

знайомитися зі сторонніми людьми на вулиці, в транспорті, в ресторанах, 

кінотеатрах, інших громадських місцях. 

Це обґрунтовано тим, що, з одного боку, непристойно нав’язувати своє 

товариство незнайомій людині, адже в неї можуть бути зовсім інші думки і 

пріоритети, та й взагалі відсутність будь-якого бажання зав’язувати спілкування зі 

сторонньою людиною. З іншого боку, заводити знайомство з будь-якою 

пересічною людиною необачно та ще й небезпечно, оскільки невідомо, ким 

насправді може виявитися новий знайомий. 

Відповідно до правил етикету, для знайомства з кимось потрібен спільний 

знайомий, до якого можна звернутися, аби особу представили тій людині, з якою 

вона хоче познайомитися. За реакцією нового знайомого можна зрозуміти, чи хоче 

він продовжувати спілкування – якщо помітна прохолода у спілкуванні і явна 

відсутність будь-якого інтересу, не слід наполягати на продовженні відносин. 

Але що ми можемо спостерігати на сучасному етапі розвитку суспільства? З 

плином часу ці правила етикету втрачають актуальність. Молодь вже не виявляє 
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значної обачності під час знайомств, а зав’язувати бесіду в громадському місці або 

ж у транспорті для когось стало нормою і трактується як звичайне ненав’язливе 

проведення часу. Не кажучи вже про знайомства в мережі Інтернет – такий спосіб 

здобувати нових друзів чи навіть започаткувати романтичні стосунки 

перетворився наразі чи не в основний. 

Найбільшу небезпеку такі стрімкі зміни правил етичної поведінки (або ж 

просто нехтування ними) становлять саме для молоді. У такий спосіб юнаки та 

дівчата найчастіше потрапляють до лап численних шахраїв, адже легковажно 

ведуться на будь-які пропозиції чи обіцянки від незнайомців у мережі. Тому 

важливим є розуміння цієї проблеми, а також необхідні знання етикету 

спілкування в сукупності з елементарним дотриманням правил безпеки. 

Для вирішення цієї проблеми держава має провести низку реформ, перш за 

все, у сфері освіти, для того, щоб з наймолодшого віку розвивати обачність, 

критичне мислення та навчати правилам самозахисту від обману та шахрайства. 

Наприклад, вже зараз учням, вчителям та й взагалі всім охочим рекомендується 

пройти онлайн-курс із мережевого етикету та безпеки, розроблений компанією 

Google спільно з Міністерством освіти і науки України [4]. 

Адже, за словами розробників, мережева безпека й конфіденційність даних – 

це дві частини мережевого етикету, які можуть бути складними для розуміння. І 

часто цими категоріями не оперують навіть дорослі люди, не розуміючи 

елементарних процесів та необхідних заходів безпеки задля захисту персональних 

даних в мережі. 

Висновки. Дотримання правил етикету як частини загальнолюдської етики 

є запорукою безпечного існування людини, її ефективної та взаємно комфортної 

співпраці з іншими особами. 

Дотримуючись норм етикету інших народів – чи то держави перебування, чи 

під час спілкування з іноземними громадянами – ми убезпечуємо себе від 

можливих конфліктних ситуацій та непорозумінь, що можуть виникати через 

подекуди істотні розбіжності у культурі, традиціях та звичаях, у тому числі й 

ділових. 

Оскільки, незважаючи на тривалі та всеохоплюючі процеси глобалізації, 

правила етикету у спілкуванні не знайшли повної універсалізації. Етикет 

спілкування особливо важливим є і в епоху мережі Інтернет – саме через 

виховання необхідності дотримання мережевого етикету можна істотно 

підвищити ступінь безпеки кожної особи. 

 
Науковий керівник: Землянська О. В., ст. викл. (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 
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ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ З ЛАКРИМАТОРАМИ  

 
Мусійчук Г. Р., студ. (гр. ХО-81мп, ХТФ КПІ ім. Ігоря Сікорського); 

Луц Т. Є., ст. вик. (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Анотація. Розглянуто найпоширеніші речовини з групи лакриматорів та 

описано їх дію на організм людини за умови потрапляння на слизові оболонки 

органів. Описано правила техніки безпеки при роботі з даними отруюючими 

речовинами та запропоновано заходи первинної медичної допомоги у випадку 

необережного поводження та ураження деякими представниками класу 

лакриматорів.  

Ключові слова: лакриматори, бойові отруюючі речовини, засоби захисту, 

дегазація, блефороспазм, лакриматори аліфатичного та ароматичного ряду. 

Abstract. The most common substances from the group of lacrimators are 

considered and their effects on the human body are described, when these chemicals are 

exposed to the mucous membranes of the organs. The safety rules when working with 

these poisonous substances are described and measures of primary health care in the 

event of careless handling and damage by some representatives of the lacrimators class 

are proposed. 

Keywords: lacrimators, military poisoning substances, protection means, 

decontamination, blepharospasm, the lacrimators of the aliphatic and aromatic series. 

 

Вступ. Як відомо, лакриматорами називають речовини, здатні подразнювати 

слизові оболонки очей та викликати негайне сльозовиділення. На сьогодні 

лакриматори широко використовуються не тільки з метою самозахисту або як 

хімічна зброя, але і як комерційно доступні та ефективні реагенти в органічному 

синтезі (а саме – як алкілюючі агенти) для отримання нових перспективних 

похідних з вираженою біологічною активністю. Надалі будуть описані основні 

представники отруюючих речовин з ряду лакриматорів, а також техніка роботи з 

лакриматорами та дії у випадках ураження. 

Аналіз стану питання. До найпоширеніших лакриматорів належать 

насамперед галогенопохідні аліфатичних кетонів та нітрилів (бромацетон, 

бромпропанон, ацетилхлорид), акриловий альдегід, метилізоціанат, хлорпікрин, 

алілізотіоціанат, а також галогено- та ціанопохідні ароматичних сполук (бром-, 

хлорацетофенон, бромбензилціанід, бензилхлорид) [1], [2]. За стандартних умов 

лакриматори аліфатичного ряду, як правило, є леткими рідинами з різко 

вираженим характерним запахом, тоді як лакриматори на основі ароматичних 

сполук – тверді кристалічні речовини, нерозчинні у воді, застосовуються у вигляді 

аерозолів або розчинів. Таким чином, процеси розчинення лакриматорів 

ароматичного ряду в органічних розчинниках, перенесення речовин з ємності в 

ємність з метою проведення хімічних реакцій у лабораторії або на хімічному 
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підприємстві потребують особливої уваги та запобіжних заходів з метою 

уникнення працівниками подразнень та пошкоджень слизових оболонок очей.  

Мета роботи: дослідити потенційну загрозу від ураження слизових 

оболонок речовинами-лакриматорами, розробити комплекс заходів, спрямованих 

на усунення небезпечних для здоров’я людини наслідків у випадку необережного 

поводження з описаними сполуками.  

Методики, матеріали і результати досліджень.  

Первинною ланкою в ряді подій, які розвиваються внаслідок дії отруюючих 

речовин на органи зору, є чутливі нейрони трійникового, блукаючого та язико-

глоткового нервів. Можливі два механізми дії хімічних речовин на нервові 

закінчення: 1) пряма дія, яка призводить до порушення метаболізму в нервових 

волокнах та їх збудження; 2) опосередкована дія, яка відбувається шляхом 

активації процесів утворення в покривних тканинах брадикініну, простагландинів, 

серотоніну та інших біологічно активних речовин, які вторинно збуджують 

закінчення ноципептивних волокон. 

До обов’язкових засобів захисту при роботі з лакриматорами належать: 

окуляри, рукавиці, хімічний халат, в окремих випадках - протигаз; роботу слід 

проводити виключно під витяжною шафою в добре вентильованому приміщенні, 

після роботи посуд обов’язково потрібно дегазувати.  

У випадку необережного поводження з лакриматорами та потрапляння цих 

сполук на слизову ока спостерігаються такі симптоми: печіння, відчуття болю, 

блефороспазм, іноді – болісна реакція на світло. За умов дії високих концентрацій 

лакриматорів можливі випадки набрякання кон’юнктиви та рогівки, в особливо 

складних випадках – утворення стійкого помутніння на рогівці ока та 

васкуляризація. Характерною ознакою лакриматорів є їх здатність сенсибілізувати 

організм, - повторна дія цих речовин супроводжується різкою підвищеною 

чутливістю з боку потерпілого навіть за надзвичайно низьких концентрацій 

сполук у повітрі.  

До заходів надання першої допомоги у випадку враження лакриматорами 

належать:  

- за необхідності – вдягання протигазу, введення ампули фіциліну або 

протидимної суміші під шолом-маску протигазу та її вдихання (склад суміші: 

хлороформ - 40%, етиловий спирт - 40%, ефір – 19,7-19,5% і 0,3-0,5% нашатирного 

спирту); 

- евакуація з місця розливу речовини; 

- промивання вражених лакриматором ділянок слизової чистою водою або 

2%-м розчином гідрокарбонату натрію; у випадку стійкої та довготривалої 

алергічної реакції на подразник застосовують місцеві анестетики для переривання 

ноципептивної аферентної імпульсації (1%-й розчин дикаїну, 2%-й розчин 

новокаїну у якості крапель для очей), наркотичні анальгетики для пригнічення 

ноципептивного чуття (промедол), М-холінолітики для переривання еферентного 
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сигналу (атропін у вигляді крапель у випадку інтенсивного сльозоточіння). Для 

подальшого лікування вражених лакриматорами очей використовують 5%-й 

розчин унітіолу і 30%-й розчин тіосульфату натрію, які сприяють пришвидшеному 

загоєнню тканин, запобігають помутнінню та відновлюють прозорість рогівки ока 

[3]. 

Дегазація приміщення внаслідок забруднення розчинами бром- або 

хлорацетофенону проводиться з використанням теплих водно-спиртових розчинів 

сульфіду натрію. Залишки бензилхлориду можна дегазовувати водою або 

розчином лугу, оскільки даний лакриматор легко гідролізує [4]. 

Висновки. На сьогодні найбільш актуальними з метою використання у 

промисловому органічному синтезі речовинами-лакриматорами залишаються такі, 

як хлорпікрин, бромацетон, бромацетофенон, бензилхлорид та акролеїн, оскільки 

саме ці алкілюючі агенти є перспективними реагентами для синтезу нових 

фармацевтично привабливих білдинг-блоків. Як наслідок, проблема техніки 

безпеки під час роботи з вищеназваними реагентами та надання медичної 

допомоги у випадку пошкодження слизових оболонок також залишається 

актуальною та вимагає насамперед інформованості та кваліфікованості 

працівників, які беруть участь у виробничих процесах, пов’язаних з 

використанням речовин-лакриматорів. 

 

Література 

 

1.Whitacre, David M. Reviews of Environmental Contamination and Toxicology 

/. — Springer, 2009-08-19. — ISBN 1441900276, 9781441900272. 

2.А. И. Картамышев. Боевые отравляющие вещества. — М.: Объединение 

государственных издательств, 1934. — 109 с. 

3.Клиника, диагностика и лечение поражений отравляющими и 

сильнолействующими ядовитыми веществами.: учебное пособие / И.В. Борисова, 

В.О. Войханский, А.Д. Родосский - г. Иваново, 2003 г. – електронне видання. 

URL: https://studfiles.net/preview/3591584/. 

4.Александров В. Н., Емельянов В. И. Отравляющие вещества. — 

М:Воениздат,1990. — С. 214—217. ISBN 5-203-00341-6. 

  

https://studfiles.net/preview/3591584/


309 
 

СУЧАСНІ ГЕМОСТАТИЧНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ У 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 

 
Наточій Т. О., студ. (гр. БТ-81мп, ФБТ КПІ ім. Ігоря Сікорського); 

Гусєв А. М., к.б.н, доцент (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Анотація. Узагальнено та систематизовано літературні дані щодо різних 

типів нових гемостатичних засобів, що можуть бути використані для екстреної 

допомоги постраждалим з масивною зовнішньою кровотечою при надзвичайних 

ситуаціях. 

Ключові слова: місцеві гемостатичні засоби, кровотеча, надзвичайні 

ситуації, гемостатичний матеріал, хітозан. 

Abstract. The literature data on various types of new hemostatic drugs that can be 

used for emergency care for victims of massive external bleeding in emergencies are 

summarized and systematized. 

Keywords: local hemostatic drugs, bleeding, Emergency, hemostatic material, 

chitosan. 

 

Вступ. Тривала неконтрольована кровотеча при надзвичайних ситуаціях є 

однією з основних причин смерті як у мирному житті, так і під час бойових дій. 

Близько 40 % смертей від травм та 90 % бойових втрат трапляються на місці 

поранення до того, як постраждалий може бути транспортований до медичного 

закладу. У зв’язку з цим, актуальною є розробка та впровадження ефективних 

способів зупинки кровотечі [1]. 

Відсутність єдиного універсального засобу гемостазу сприяла появі нової 

групи препаратів – місцевих гемостатичних засобів (МГЗ), які суттєво 

розвинулись за останнє десятиліття [2]. 

Аналіз стану питання. Для зупинки зовнішньої кровотечі запропоновані 

численні способи і засоби, до яких відносяться кровоспинні джгути, стискальна 

пов’язка, пальцеве стиснення судини, туга тампонада рани тощо. Кожен з них, як 

правило, може бути застосований до певної ділянки тіла і не є універсальним. 

Джгут успішно застосовується для зупинки кровотечі з кінцівок, проте може 

призводити до ускладнень: найчастішим ускладненням при використанні джгута є 

ушкодження нервових стовбурів різного ступеня складності, що виникає 

внаслідок механічного впливу на м’які тканини, та ішемічні розлади. Поширеним 

ускладненням є виникнення больового синдрому [3, 4]. 

Крім того, можуть виникати ситуації, при яких застосування джгута 

анатомічно неможливе. Сюди належать вузлові кровотечі, тобто кровотечі з місць 

приєднання кінцівок до тулубу (підпахвові і пахвинні ділянки) та основи шиї [4].  
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Накладення стискальної пов’язки, зовнішня компресія, перетиснення артерії 

часто виявляються неефективними при тривалому транспортуванні потерпілого і 

вузловій кровотечі з крупних судин [1, 3]. 

 Збільшення кількості поранень та вузлових кровотеч викликало необхідність 

активного вивчення та впровадження нових ефективних кровоспинних засобів [4]. 

Мета роботи: розглянути сучасні гемостатичні засоби, що призначені для 

застосування у надзвичайних ситуаціях 

Методики, матеріали і результати досліджень. Крім вузлових кровотеч, 

МГЗ доцільно застосовувати при пораненнях черевної порожнини у випадку 

неможливості створення тиску на рану; при глибоких проникних травмах та 

артеріальних кровотечах; як допоміжний засіб при зніманні джгута; також, по 

можливості, після попередньої зупинки кровотечі, джгутом, його можна замінити 

на МГЗ [3]. 
МГЗ мають фізичні властивості, що забезпечують їх тісний контакт з 

травмованими тканинами та герметизацію пошкоджених судин або посилюють 

природні механізми згортання крові, сприяючи більш швидкому утворенню 

згустків чи їх укріпленню.  

Всі МГЗ за механізмом дії можуть бути поділені на 3 групи: 

1) Концентратори факторів згортання: QuikClot, QuikClot ACS+, Гемостоп, 

WoundStat, TraumaDex, Self-expanding haemostatic polymer (SEHP). Ці препарати 

швидко абсорбують велику кількість води і прискорюють формування кров’яного 

згустку, але призводять до нагрівання тканин і можливості опіків.  

2) Мукоадгезивні засоби: Hemcon, Chitoflex, Celox, Rapid Deployable 

Hemostat (RDH) dressing, modified RDH (mRDH), Syvek Patch, Syvek NT, Insta-Clot, 

BloodStop, Super Quick Relief (SuperQR), Minisponges Dressing (MSD). Дані МГЗ 

проявляють сильну адгезію до тканин і механічно герметизують рану. 

3) Прокоагулянтні засоби: Dry Fibrin Sealant Dressing (DFSD), FastAct, 

TachoComb, Combat-Gauze, X-Sponge – доставляють готові фактори згортання до 

місця кровотечі [2]. 

Виділено основні вимоги, яким має відповідати «ідеальний гемостатик» для 

застосування в екстрених умовах: 

− здатність зупинити кровотечу з крупної артерії за 2хв; 

− готовність до використання без попередньої підготовки препарату; 

− простота використання самим пораненим, парамедиком або медиком; 

− мала маса препарату; 

− термін зберігання мінімум 2 роки і здатність витримувати температури від 

-10 до +55⁰С 

− безпечність – відсутність ризику зараження або перенесення вірусів; 

− відсутність токсичного впливу на постраждалого і на того, хто надає 

допомогу; 
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− відсутність анафілактичного потенціалу; 

− простота видалення під час оперування; 

− низька вартість. 

Питання розробки препаратів, які сприяють прискореному утворенню 

тромбів в місці пошкодження судин, має тривалу історію, але нова ера в цій 

області настала в 2002 році, коли FDA було схвалено застосування гемостатичного 

агенту на основі синтетичного цеоліту QuikClot, що показав 88% ефективність в 

умовах мегаполісу і 94% – в зоні бойових дій. Проте на даний час все ще не 

створено засіб, що відповідав би вимогам «ідеального гемостатика», і робота в 

цьому напрямку триває [2, 5]. 

Одними з найсперпективніших засобів для екстреної зупинки кровотечі є 

кровоспинні пов’язки з хітозаном. Хітозан – аміносахарид, в якому містяться 

дрібні позитивно заряджені частинки, що за рахунок електростатичної взаємодії 

притягують негативно заряджені еритроцити, в результаті чого протягом 25-30 с 

утворюється щільний згусток. Також хітозан поглинає воду, за рахунок чого 

здійснюється концентрування факторів згортання крові. При цьому хітозан не 

потрапляє в судини і не змішується з кров’ю, на його ефективність не впливає 

температура тіла, він нетоксичний і не викликає місцевих реакцій. Ці властивості 

роблять хітозан зручним і ефективним матеріалом для невідкладної медичної 

допомоги на догоспітальному етапі [1, 6]. 

Для МГЗ має значення форма препарату. Бинт з хітозаном при глибоких 

вузьких пораненнях забезпечує більш ефективний гемостаз порівняно з порошком. 

Різниця в ефективності двох форм одного засобу пояснюється тим, що для МГЗ 

важливе значення має якомога тісніший контакт з джерелом кровотечі, що легше 

досягається при застосуванні м’якого бинта з гемостатиком. Порошок засипається 

в рану, заповнену кров’ю, а у випадку глибокої рани помістити порошок 

достатньо близько до джерела кровотечі є складним завданням [1]. 

Високоефективним контактним гемостатиком на основі хітозану є Celox 

(Великобританія), який випускається у вигляді порошку, гранул, вузьких смужок, 

просочених бинтів та аплікаторів (має вигляд шприца, де замість канюлі – 

ковпачок, який знімають і витискають вміст аплікатора), які дозволяють зупиняти 

кровотечу при глибоких кульових пораненнях [3, 7]. 

На основі хітозану було розроблено вітчизняний перев’язочний матеріал 

«Ревул», що виготовляється у вигляді бинта на нетканій основі в герметичній 

вакуумній упаковці. Z-подібна укладка бинта економить час на його розмотування 

й спрощує введення в рану, що є важливим в екстрених ситуаціях. 

Його переваги: швидке і просте застосування на догоспітальному етапі при 

надзвичайних ситуаціях; не чинить травматичного і термічного впливу на сусідні 

тканини і діє локально в рані; неткана основа бинта легко витягується з рани, не 

прилипає до м’яких тканин та не залишає в рані волокон, що можуть спричинити 

вторинне інфікування. До того ж хітозан має власні антибактеріальні властивості. 



312 
 

Матеріал засобу розщеплюється в організмі до природного метаболіту 

глюкозаміну, що легко виводиться, у зв’язку з чим препарат може перебувати в 

рані до 24 годин [1, 5]. 

QuikСlot Сombat Gauze (США) – сучасний аналог целоксу. Являє собою 

м’який стерильний нетканий бинт, просочений розчином інертного мінералу 

каоліну, який активізує внутрішні процеси згортання крові [3, 7]. 

MRDH – біосумісний матеріал, що складається з нановолокнистого 

матеріалу полі-N-ацетилглюкозаміну. З точки зору механізму дії, mRDH викликає 

активацію тромбоцитів і агрегацію еритроцитів. Особливістю цього агента є те, 

що він ефективний при відсутності факторів згортання або тромбоцитів. 

Стверджується, що після застосування mRDH не було зареєстровано ніяких 

серйозних травм, проте ця пов'язка є найдорожчою серед гемостатичних засобів. 

TraumaStat складається з хітозану, кремнезему (сильний активатор 

внутрішнього каскаду згортання) і поліетилену, який формує первинну структуру 

пов'язки [6]. 

Досягненням українських розробників є велика група хімічних 

гемостатичних засобів «Кровоспас», які за своїми властивостями не поступаються 

Celox і QuikСlot Сombat Gauze. Дані засоби включають понад 30 найменувань і 

можуть застосовуватись у вигляді бинтів, серветок, тампонів і губок. Препарати 

отримали сертифікат для серійного виробництва і є придатними для використання 

в цивільних умовах та на фронті [3, 7]. 

Висновки. В останні десятиліття було здійснено суттєві досягнення у сфері 

створення і вдосконалення МГЗ. Сучасні МГЗ не спричиняють серйозних 

побічних ефектів, прості у застосуванні і можуть бути використанні при вузлових 

кровотечах та тривалих інтенсивних кровотечах з поверхневих ран, коли 

традиційні засоби гемостазу не є ефективними, що сприяє підвищенню якості 

першої допомоги і зменшенню випадків летальності та інвалідазиції серед 

постраждалих. Зараз стоїть завдання широкого впровадження цих засобів у 

практику надання домедичної та медичної допомоги потерпілим. 
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ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ МОДЕЛІ ЕКОЛОГІЧНОЇ 

ОСВІТИ СТУДЕНТІВ  

 
Нестеренко Ю. В., ст. викладач (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Анотація. В роботі розглянуті питання доцільності, необхідності та 

нагальності екологічної освіти студентів в умовах сучасної екологічної кризи. 

Ключові слова: екологія, екологічна криза, екологічна освіта. 

Abstract. The article covers issues of expediency, necessity and immediateness of 

ecological education of students in the conditions of modern ecological crisis. 

Keywords: ecology, ecological crisis, ecological education. 

 

Вступ. Під екологічною кризою розуміють стійке порушення рівноваги між 

людиною, суспільством і природою, для якого характерна деградація 

навколишнього природного середовища і погіршення здоров’я населення. Ці 

прояви досягли такого масштабу, що відновлення рівноваги проблематичне без 

докорінного перегляду суспільством ставлення до природи. 

Глобальні прояви руйнування екосистеми біосфери різні. На думку 

дослідників, екологічна криза має такі характерні аспекти: техніко-економічний, 

який характеризується виснаженням природних ресурсів; власне екологічний – 

характеризується порушенням біологічної рівноваги, з високим рівнем 

забруднення навколишнього середовища і погіршенням здоров’я населення; 

соціально-політичний, який характеризується глобальністю проблеми, 

необхідністю вирішення її у масштабах усієї планети 1, 2. 

Основні причини екологічної кризи: хижацький спосіб виробництва, який 

характеризується нераціональним використанням природних ресурсів без 

одночасного вирішення питань їх збереження; недостатність екологічних знань 

про природні ресурси, закони природи і процеси взаємодії між навколишнім 

середовищем і людиною; недостатність професійних екологічних знань; 

недостатність коштів на природоохоронні заходи; помилкова думка про 

нескінченність процесів самоочищення тощо 3. 

Аналіз стану питання. Світове співтовариство починає усвідомлювати 

загрозу екологічної кризи і приступає до реальних дій для її запобігання. Люди 

починають розуміти, що безмежні порушення біосфери, яка є частиною 

глобальної екосистеми, приводять до неминучої розплати власним здоров’ям. 

Людство може існувати тільки у такій біосфері в якій воно існувало до екологічної 

кризи. Достойна якість життя можлива тільки тоді, коли потреби людей 

задовольняються за менших витрат часу, речовин і енергії, при мінімальних 

збитках для природних екосистем і здоров’я людей. 

Саме ці постулати покладені в основу концепції стійкого розвитку, 

сформованій в документах конференцій ООН [4] щодо навколишнього 
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середовища і розвитку людства. Основний висновок, який зроблено, полягає в 

тому, що на початку ХХІ сторіччя людство переживає вирішальний момент 

власної історії і для того щоб вийти із екологічної кризи необхідне 

переосмислення цінностей. Ця ідеологія отримала свій подальший розвиток у 

відповідних законодавчих документах країн світу у тому числі України 5. 

Важливе місце у розумінні і реалізації концепції посідає забезпечення 

екологічної безпеки населення, під яким розуміють захищеність життєво 

важливих потреб людини від антропогенних і природних впливів всього 

навколишнього середовища.  

Основні судження концепції стійкого розвитку, а також екологічної безпеки 

полягають у тому, що розвиток – це радість спілкування, щастя, здоров’я і 

безпека. Розвиток сталий якщо діти щасливіші за батьків, а вищою цінністю на 

землі оголошене життя. За стійкого розвитку забезпечується рівність прав 

сучасного і майбутнього поколінь на життя у сприятливому природному 

середовищі, користування природними ресурсами, збереження здоров’я і 

задоволення духовних потреб. Збиток навколишньому середовищу, здоров’ю і 

безпеці населення який завдається природокористуванням повинен 

компенсуватися відповідно до фактичних впливів 6.  

Ідеї стійкого розвитку вже визначили позицію світової спільноти на користь 

виживання, безперервного розвитку цивілізації та збереження біосфери. Нині в 

концепції сталого розвитку відбувається поступове зміщення акцентів з 

біологічного на економічний та інформаційний. Інформаційний простір, який 

розглядається як соціально-орієнтовна технологія організації культурного 

середовища сучасного суспільства, виступає дієвим інструментом досягнення і 

підтримки суспільного гомеостазу в складних умовах інформатизації. 

Концепція стійкого розвитку, більш адекватною назвою якої вважають 

“розвиток, відповідний стану природи і її законам” виникла як спроба протидії 

негативним тенденціям розвитку людського суспільства. Ще донедавна світове 

співтовариство дотримувалося споживчої ідеології, приділяючи головну увагу 

задоволенню зростаючих потреб народонаселення. У багатьох державах 

сформувалося індустріально-споживче суспільство. Тому реалізація цієї, 

орієнтованої на виживання суспільства, комплексної функції інформатизації 

полягає не тільки в задоволенні, а й у поступовій кардинальній переорієнтації 

потреб населення, їхній екологізації й інтелектуалізації для того, щоб реалізувати 

мету стійкого розвитку. 

Однією з найгостріших проблем, що привертає увагу людства під час 

науково-технічної революції, постала проблема раціонального 

природокористування і охорони довкілля. Розвиток науки і техніки сягнув такого 

рівня, коли кожен член суспільства повинен володіти певною системою 

екологічних знань. У наш час без цього неможливе ні раціональне використання 

природних ресурсів, ні вирішення проблем виробництва, ні охорони довкілля. 
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Саме з цією метою у нашій державі, як і у багатьох інших, впроваджено 

інтенсивну екологічну пропаганду. 

Мета роботи: дослідження педагогічного процесу екологічної освіти і 

виховання студентів технічного університету.  

Екологічна культура як специфічний людський спосіб адаптації в біосфері 

водночас є головним способом регуляції відносин людини і біосфери, дедалі 

потужнішим її самоорганізації та розвитку. Витоки екологічної кризи людського 

суспільства багато хто вбачає саме в моральній проблемі. Тому докорінна зміна 

раціонально-прагматичних пріоритетів освоєння світу на гуманітарно-етичні має 

утримати цивілізацію на шляху сталого розвитку, запобігти глобальній 

екологічній кризі. 

Шлях до високої екологічної культури лежить крізь екологічну освіту, яка 

на порозі третього тисячоліття стала необхідною складовою гармонійного, 

екологічно безпечного розвитку. 

Соціально-педагогічна модель екологічної освіти становить сукупність 

закономірностей, що ґрунтуються на ідеях і положеннях, які діалектично 

розвиваються відповідно до потреб і запитів конкретної історичної епохи. Понад 

трьох десятиліть міжнародна науково-педагогічна спільнота впроваджує освіту в 

галузі навколишнього середовища як неперервний процес, що охоплює всі вікові, 

соціальні та професійні верстви населення 6. 

Мета екологічної освіти і виховання – формування системи наукових знань 

при розкритті багатогранних цінностей природи. 

Від успішного розвитку екоосвіти, від створення нового стилю екомислення 

здебільшого залежить майбутня повноцінність природи. Як наслідок широкого 

впровадження екологічних знань має виникнути особливе – охоронне ставлення 

до природи, а також своєрідна “виробничо-технологічна” етика, яка змусить 

передбачати і планувати максимально повне використання відходів виробництва і 

споживання 7.  

Численні статті, книги, проекти і програми наповнені даними, які свідчать 

про колосальні порушення в природному балансі, викликані діяльністю людини. 

Внаслідок вирубки лісових масивів лісистість суші зменшилась з 75 до 25%, під 

загрозою зникнення майже п’ятдесяти тисяч видів рослин і біля 1200 видів тварин. 

У минулому сторіччі забруднення важкими металами у порівнянні з ХІХ 

сторіччям збільшилось у 10–15 разів, а плащі пустель зросли більш, ніж на 9 млн. 

кв. км. Це примушує замислитись про майбутнє нашої планети 8. 

Для вирішення проблеми екології велике значення, крім наукових знань і 

державних програм, має виховання свідомих, морально здорових людей, здатних 

втілювати ці знання і програми в життя. 

Великий обов’язок у цій справі за нашою освітою і зокрема вищою. 

Особиста відповідальність студента визначається тим, наскільки добре він розуміє 

практичні завдання охорони природи, які висуває наше суспільство. 
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Відповідальність також свідчить про готовність активно протидіяти 

безвідповідальному ставленню до природи. Формування відповідального 

ставлення до природи, в основі якого лежать розуміння її універсальної цінності. 

Глибокі знання і вміння не можуть бути отримані в рамках однієї окремої 

навчальної дисципліни. Питання співіснування людини і суспільства з природним 

середовищем повинні вивчатись комплексно, тобто кожна навчальна дисципліна 

повинна надати свій внесок в цю роботу, взаємодіючи з іншими дисциплінами. 

Спеціалісти підкреслюють такі особливості екологічної освіти, як цілісність, 

міждисциплінарність, інтеграцію 9. 

Найважливіший компонент екологічної освіти – діяльність студента. Різні її 

види доповнюють одна одну: учбова сприяє засвоєнню теорії і практики взаємодії 

суспільства і природи, оволодінню прийомами причинного мислення у сфері 

соціальної екології; гра формує досвід прийняття екологічно доцільних рішень, 

дозволяє розглянути дані питання під кутом власного майбутнього фаху; 

суспільно корисна діяльність слугує набуттю досвіду прийняття екологічних 

рішень, сприяє вивченню і охороні місцевих екосистем, пропаганді екологічних 

ідей 10.  

Студенти повинні чітко усвідомити, що природа із засобу виробництва стає 

необхідною умовою існування людини, а підтримання її життєво придатних 

характеристик – метою людської діяльності. Щоб забезпечити своє існування і 

розвиток, людина повинна не тільки організувати виробництво, а й відновлення 

природних умов – так зване екологічне виробництво. І вся виробнича діяльність 

повинна здійснюватися під кутом екологічного імперативу: “Людина – частина 

природи, вона або загине разом з нею, або відшукає шляхи порятунку”.  

На початку ХХІ століття у всьому світі велика увага приділяється 

екологічній культурі і свідомості, інформованості людей про екологічну ситуацію 

в світі, регіоні, місці проживання, їхньої обізнаності з можливими шляхами 

вирішення різних екологічних проблем, з концептуальними підходами до 

збереження біосфери і цивілізації 1. 

Підготовка студентів з високим рівнем екологічних знань, екологічної 

свідомості і культури на основі критеріїв оцінки взаємовідносин людського 

суспільства та природи, повинна стати одним із головних важелів у вирішенні 

надзвичайно гострих екологічних і соціально-економічних проблем сучасної 

України і окремих її регіонів. 

Екологічна освіта як цілісне культурологічне явище, повинна 

спрямовуватися на формування екологічної культури як складової системи 

національного і громадянського виховання всіх верств населення України, а 

особливо студентської молоді. 

Екологічна освіта набуває великого практичного значення. З одного боку, на 

базі набутих екологічних знань, створюються та підтримуються стійкі 

високопродуктивні агроекосистеми, з іншого – людство уже усвідомлює особливу 



318 
 

важливість негативних наслідків хижацького використання природних ресурсів та 

порушень екологічних законів у своїй господарській діяльності. Тому, необхідно 

поліпшувати якість екологічної освіти, зробити все можливе для запобігання 

екологічній катастрофі на землі. 

Екологічна освіта студентів є продовження попередніх етапів екологічної 

освіти, більш високим у системі безперервної багатоступеневої екологічної освіти. 

Вища екологічна освіта повинна бути організована так, щоб кожний випускник 

зумів самостійно проаналізувати екологічну ситуацію, прийняти екологічно 

доцільне рішення. Необхідно враховувати, що екологічна освіта не може 

орієнтуватися тільки на розум, необхідно впливати також на емоції та почуття 

студентів. 

Висновки. Екологічна освіта повинна: розглядати навколишнє середовище 

у всій його повноті; бути міждисциплінарною за своєю суттю; вивчати головні 

проблеми навколишнього середовища з урахуванням місцевих, регіональних і 

міжнародних поглядів на проблему; використовувати різноманітність 

навколишнього середовища, що вивчається, і широкий набір методичних 

прийомів для навчання. 

В результаті екологічної освіти: буде сформована гармонійно розвинута 

особистість з гуманістичним світовідчуттям природного середовища; кожен 

студент, а з часом кожний громадянин буде переконаний у необхідності зберігати 

та відновлювати земні простори; при плануванні будівництва підприємств, їх 

функціонуванні, розширенні та реконструкції буде враховуватись баланс 

природних ресурсів. 

Основне завдання екологічної освіти – необхідність закріпити у суспільстві 

те, що природні багатства не безмежні. Сучасне суспільство не має жити за 

рахунок майбутніх поколінь. 

Отже, екологізація в суспільстві людської свідомості засобами освіти та 

виховання створює сприятливі умови для успішної програми стійкого 

екологічного розвитку в Україні. 
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Анотація. Розглянуто методи забезпечення здоров’я астронавтів NASA яких 

вживають на космічних кораблях. 

Ключові слова: астронавти, мікрогравітація, психічне здоров’я, космічне 

випромінювання, токсикологія, NASA. 

Abstract. The methods of providing astronauts' safety on spacecraft that are used 

by NASA are considered. 

Keywords: astronauts, microgravity, mental health, cosmic radiation, toxicology, 

NASA. 

 

Вступ. За останнє століття на нашій планеті відбулись такі зміни, яких ще не 

було ніколи в історії людства. Науково технічний прогрес дозволив дати відповідь 

на багато основоположних питань.  

З давніх часів люди цікавились зоряним небом. Ця зацікавленість 

спостерігалась ще з глибокої древності. Це сприяло виникненню астрології, яка 

з’явилась, по оцінкам вчених приблизно 40-100 тисяч років тому. Однак, 

астрологія переросла до повноцінної науки, яку ми знаємо зараз як астрономію, 

лише в період Відродження. Однак, коли вдалося довести та закріпити в 

свідомості людей геліоцентричну систему світу, то стало зрозуміло, що планети – 

це конкретні об’єкти, і що їх можна відвідати. Так у 1634 році Кеплером було 

опубліковано першу фантастичну книгу про перебування людини на Місяці 

«Somnium». А те що є у фантастиці, не дає спокою мрійникам-винахідникам. І це 

стало поштовхом для створення у XX віці нової науки – Космонавтики. Так, у 

1961 році, Юрій Гагарин став першою людиною, яка вийшла на околоземну 

орбіту. Це призвело до появи такої професії, як космонавт.  

Аналіз стану питання. Професія астронавту є дуже небезпечною, і з нею 

пов’язано багато ризиків. Космічні кораблі коштують великих коштів, а від 

здоров’я екіпажу залежить багато, саме тому ця тема є актуальною. 

Мета роботи: проаналізувати принципи та методи, до яких прибігають в 

NASA, для забезпечення здоров’я астронавтів свого відомства. 

Методики, матеріали і результати досліджень. В даній статті розглянуто 

заходи, які застосовують NASA. Це  відомство уряду США, засноване 1958 року 

для досліджень у галузі аеронавтики й космічних польотів, є одним з 

найвідоміших у світі підрозділів, які займаються дослідженням космосу, та 

безпосередньо займаються відправкою людей за межі планети Земля. Також вони 

мають відкриті реєстри, та багато статей у цій сфері, що робить їх не тільки 

цікавим, але ї доступним об’єктом дослідження.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/1958
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Загально відомий факт, що польоти в космос є небезпечними, і це пов’язано 

не тільки с недосконалістю космічних апаратів, а й з тим, що специфічні умови, 

які присутні на космічному кораблі здатні нанести шкоду. Відомі наступні 4 

фактори, які здатні зашкодити астронавтам.  

Першим фактором є космічне випромінювання. Від нього на Землі нас 

захищає магнітне поле планети, яке відсутнє на космічних апаратах, і хоча 

випромінення, яке отримують астронавти, не здатне призвести до променевої 

хвороби, однак вплив при польоті, наприклад на Марс, може призвести до 

необоротних пошкоджень клітин головного мозку, які в свою чергу можуть 

призвести до порушення пам’яті, тривожності, деменції, порушення процесів 

прийняття рішення [1].  

Другим фактором, який викликає небезпеку є проблеми з психічним 

здоров’ям. Це одна з найскладніших проблем для вирішення, оскільки 

перебування в замкненому просторі в компанії одних і тих же людей протягом 

довгого проміжку часу, приводять до стресу, який здатний призвести до безлічі 

психічних відхилень [1]. 

До третього фактору відносять токсикологію та хімію навколишнього 

середовища [2]. Оскільки повітря і вода несуть важливе значення для життя 

астронавтів, то відсутність контролю та відсутність санітарно-гігієнічних заходів 

можуть призвести до зараження корабля космічними грибком [1]. Також 

неякісний контроль хімічного складу повітря та питної води може призвести до 

отруєння різними хімічними речовинами або викликати легеневу недостатність. 

Четвертим фактором є мікрогравітація. Загально відомо, що на космічних 

кораблях відсутня гравітація, і це несе справжню загрозу астронавтам, оскільки 

відсутність сил тяжіння здатне призвести до атрофії м’язів та кісток,  у зв’язку з 

цим у астронавтів виникає ряд фізіологічних проблем. Також відсутність 

гравітації здатна призводити до втрати гостроти зору, яка виникає у зв’язку з 

збільшенням спинномозкової рідини, яка здатна давити на зоровий нерв [1]. Також 

така гравітація здатна наносити шкоду серцево-судинній системі астронавтів. Це 

відносне збільшення кількості крові в верхній частині тіла, яке називається 

здвигом рідини головного мозку, може призвести до втрати зору, та до 

непритомності при поверненні на землю, об’єм серця може зменшуватись, і 

ставати поганим насосом для крові [3]. 

Поглянувши на ці фактори, пропонується дізнатися, як в NASA вирішують 

такі проблеми. 

1. Космічне випромінювання. За для контролю рівня випромінювання, та 

підтримки рівня, який впливає на екіпаж в межах норми, в NASA було створено 

спеціальну Групу Космічного Радіаційного Аналізу (англ. The Space Radiation 

Analysis Group (SRAG)). Ця група займається дослідженням людини, та 

підтримкою членів екіпажу в межах допустимого ризику від рівня космічної 

радіації, що включає в себе постійний моніторинг сонячної радіації й цілодобову 
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підтримку астронавтів, які знаходяться у космосі. Також, ця група забезпечує 

оцінку радіаційної безпеки у відношенні впливу ізотопів та радіаційного 

обладнання, яке встановлено безпосередньо на космічному кораблі [4]. 

Контроль за рівнем радіації, який припадає безпосередньо на кожного 

астронавта, відбувається за рахунок використання дозиметрів, які носять всі члени 

екіпажу, їх іноді роблять у вигляді значків, такі пристрої вимірюють рівень 

радіації та повертаються на землю для аналізу.  

Також на базі NASA створена лабораторія радіаційної біофізики, основним 

напрямком діяльності якої є проведення фундаментальних досліджень для 

розширення бази знань, та зменшення невизначеностей у відношенні ризиків для 

здоров’я та впливу космічної радіації. Крім того, розробляються комп’ютерні 

моделі  та розрахункові інструменти, які допомагають прогнозувати ризики 

розвитку раку та гострого радіаційного синдрому у астронавтів. 

2. Психічне здоров’я. З 2013 року у NASA розробляється стратегія 

Поведінкового Здоров'я та Працездатність (англ. Behavioral Health and Performance 

(BHP)), яка спрямована на дослідження у сфері зниження ризиків. Дослідження  

BHP розділенні на три основні області: поведінкова медицина, груповий ризик та 

ризик пов’язаний зі сном.  

Область дослідження поведінкової медицини спрямована на розробку 

інструментів самооцінки для раннього виявлення та лікування психічних проблем. 

Методи даної області реалізуються за рахунок проведення ненав’язливих та 

об’єктивних вимірювань настрою, когнітивних функцій, та інших поведінкових 

реакції при роботі у космосі [5]. 

В області «Командний ризик» досліджуються результати роботи команди та 

інші результати, включаючи згуртованість та комунікацію, для розробки 

інструментів і технологій, які контролюють і підтримують команди в ході 

автономних операцій [5].  

В області ризику для сну основна увага приділяється розробці контрзаходів, 

рекомендацій по лікуванню, навчання і інструктування, які оптимізують графік 

роботи і відпочинку. Кінцевим результатом є надання технологій і інструментів, 

які будуть оптимізувати адаптацію людини і команди до космічного середовища і 

підтримувати мотивацію, згуртованість, спілкування, мораль, благополуччя [5]. 

3. Токсикологія та хімія навколишнього середовища. За для вирішення 

питань стосовно токсикології та хімії навколишнього середовища, на базі NASA 

створено відділ токсикології при Національному управлінні по аеронавтиці та 

дослідженням космічного простору США. Місія Управління токсикології полягає 

в захисті екіпажів космічних кораблів від токсичного впливу. Це досягається 

шляхом оцінки і документування небезпек для здоров'я конкретних потенційних 

забруднювачів повітря або води космічного корабля перед кожним польотом.  

Управляння токсикологією та хімією навколишнього середовища контролює 

наявність забруднюючих речовин в повітрі космічних апаратів. Це досягається як 
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в польоті, так і після польоту. У польоті, два монітори якості повітря 

використовують газову хроматографію та спектрофотометрію з диференціальною 

рухливістю для точного виявлення і кількісного визначення 23 важливих цільових 

сполук для забезпечення прийнятної якості навколишнього середовища в 

реальному часі. Контейнери для відбору проб і комплекти для моніторингу 

формальдегіду використовуються для отримання проб повітря в умовах 

космічного польоту в певні моменти часу і аналізуються після польоту для більш 

докладного аналізу навколишнього середовища [2].  

На борту МКС питна вода витягується з конденсату сечі і вологи 

спеціальними водними процесорами. Зразки цієї питної води збираються на орбіті 

і повертаються на землю для аналізу. Управління також підтримує аналіз зразків 

їжі до запуску. 

Даний департамент активно просуває технологічні досягнення, щоб 

створити можливості моніторингу якості в реальному часі як для повітря, так і для 

води [2]. 

4. Мікрогавітація. В NASA створено Команда по серцево-судинним 

захворюванням на базі Управління по здоров'ю і продуктивності людини, які 

досліджують аспект впливу мікрогравітації на здоров’я астронавтів. За для цього 

команда проводить наземні і космічні дослідження, щоб краще зрозуміти 

адаптацію серцево-судинної системи до середовища космічного польоту і її вплив 

на інші фізіологічні системи, розробляє і перевіряє контрзаходи для вирішення 

проблем, які викликані космічним польотом, а також розробляє нові інструменти 

дослідження. Методи ґрунтуються на досвіді в області фізіології серцево-

судинної, дихальної та фізичної активності в поєднанні з ультразвуковою 

візуалізацією, проектуванням і аналізом даних, лабораторія серцево-судинних 

захворювань досліджує потенційні ризики для здоров'я під час космічного 

польоту.  

Виділяють наступні технології та методології, що використовуються для 

моніторингу і оцінки серцево-судинної адаптації до космічного польоту і впливу 

на інші фізіологічні системи:  

• ехокардіографія;  

• судинна томографія;  

• транскраніальна доплерографія;  

• холтерівське моніторування (амбулаторна ЕКГ) і аналіз ЕКГ;  

• амбулаторний моніторинг артеріального тиску;  

• тест на ортостатичну терпимість;  

• панорамне ультразвукове дослідження для вимірювання об'єму м'язів; 

• аналіз даних часових рядів; 

• віртуальне керування ультразвуком; 

• оптична когерентна томографія (ОКТ); 
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• заходи дослідження внутрішньоочного тиску; 

• ближня інфрачервона спектроскопія [3]. 

Однак в NASA існує і інша команда, яка займається питанням 

мікрогравітації, однак має інше спрямування, а саме група з фізичних вправ і 

контрзаходів, яка розробляє протоколи вправ і обладнання для підтримки здоров'я 

і придатності астронавтів, щоб зберегти здатність членів екіпажу виконувати 

завдання в умовах невагомості або на поверхні планети. Дана команда 

зосереджена на наступних цілях: 

1) Встановити вимоги до тестування здоров'я та медичного обстеження 

космонавтів, що стосуються опорно-рухового та аеробного фітнесу; 

2) Оцінити і перевірити нові апаратні засоби і засоби моніторингу 

контрзаходів, протоколів навчань і програм підготовки для підтримки здоров'я і 

продуктивності екіпажу під час місій Міжнародної космічної станції і майбутніх 

місій по розвідці; 

3) Кількісно оцінити вплив мікрогравітації на фізіологію і працездатність 

людини як під час, так і після космічного польоту [6]. 

Команда вивчає вплив мікрогравітації на аеробні здібності, адаптації 

опорно-рухового апарату, біомеханіку фізичного навантаження при невагомості, а 

також фізіологічну вартість діяльності під час місії для визначення вимог до 

майбутніх тренувальних пристроїв. Персонал лабораторії також здійснює 

моніторинг відповідей на вправи під час польоту для оцінки та підтвердження 

поточних і пропонованих протоколів протидії вправам. Команда оцінює 

портативні і переносні інструменти моніторингу продуктивності, такі як нові 

монітори серцевого ритму, пристрої для метаболічного аналізу та інструментальне 

взуття, що дозволяє збирати дані на місцях і ширший діапазон операційних 

середовищ. Першочергова мета команди полягає в тому, щоб оптимізувати 

здоров'я людини та продуктивність за допомогою фізичних вправ 6]. 

Висновки. В роботі було представлено заходи, до яких прибігає NASA 

задля забезпечення здоров’я астронавтів для захисту від космічного 

випромінювання, проблем з психічним здоров’ям, проблем токсикології та хімії 

навколишнього середовища, та мікрогравітації. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ НА ВИРОБНИЦТВАХ 

ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ БІОТЕХНОЛОГІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ 

 
Олійник А. В., студ. (гр. БТ-81 мп, ФБТ, КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Анотація. Розглянуто основні аспекти специфіки організації безпечних 

умов праці на біотехнологічних виробництвах. Досліджено ключові документи, 

що контролюють випуск товарів даного типу на території України. Висвітлено 

головні чинники, що впливають на безпечне протікання виробничого процесу. 

 Ключові слова: біотехнологічне виробництво, лікарські засоби,  

мікробіологічний синтез, безпека праці на підприємствах. 

 Abstract. The main aspects of specifically organization of safe working 

conditions on biotechnological manufactures are considered. The key documents that are 

controlled realization of biotechnological products in Ukraine are measured. The main 

issues that are influenced on safety of all manufacturing process are highlighted.  

 Key words: biotechnological producing, medicines, microbiological synthesis, 

working safety on manufactories. 

 

 Вступ. Біотехнологія –сучасна сфера не лише науки, а й виробництва, 

основана концепція якої є використання біологічних процесів із залученням 

метаболічних процесів живих організмів. Внаслідок чого у промислових 

масштабах отримують корисні для людства продукти: ферменти, амінокислоти, 

кормові білкові препарати, добрива, косметичні засоби, антибіотики, сироватки, 

вітаміни, гормони тощо. Саме тому є важливим дотримуватись безпечних умов як 

організації даного типу виробництва, так і забезпечити відповідними умовами 

праці його співробітників. Особливо це стосується лікарських засобів, адже вони 

безпосередньо впливають на життя та здоров’я споживачів та поряд з тим, випуск 

даних товарів супроводжується комплексом небезпечних операцій, що 

потребують ретельного контролю. 

Аналіз стану питання. Оскільки товари біотехнологічного походження 

набувають дедалі більшої популярності використання у повсякденному житті 

людей, то контроль випуску безпечної продукції та організації виробництва 

відповідно до умов належної виробничої практики є актуальним сьогодні. Адже 

випуск неякісних лікарських препаратів тягне за собою загрозу життю та здоров’ю 

населення. 

Мета роботи: розглянути аспекти безпеки на виробництві біотехнологічних 

лікарських засобів. 

Методики, матеріали і результати досліджень. На теренах України 

головним документом, що гарантує якість лікарських засобів – це Закон України 

«Про лікарські засоби», що не лише контролює та регулює відносини у сфері 

виробництва ліків в країні, проте й відповідає за їх реєстрацію, якість, реалізації, а 



327 
 

також визначає права та обов’язки організацій, підприємств, громадян й органів 

державної влади. Оскільки даний Закон передбачає виробництво ліків згідно  

міжнародних норм, то відповідно до цього була створена Настанова 42-01-2001 

«Лікарські засоби. Належна виробнича практика», що відповідає принципам та 

вимогам документу Європейського Союзу – Good Manufacturing Practice (GMP) [1, 

2]. 

В Україні державна система якості основана на відповідних стандартах ISO та 

на правилах GMP, вектор якої орієнтується більше на споживача, ніж на 

виробника. Основна задача програми – підвищення рівня відповідальності зі збоку 

підприємств. 

У Настанові 42-01-2001 «Лікарські засоби. Належна виробнича практика» 

окремим розділом представлені вимоги до персоналу у тому числі і питання про 

охорону праці, дотримання яких при виробництві забезпечить їх безпеку, 

сприятливі умови праці та збереження здоров’я у цілому [2].  

Поряд зі стандартними для більшості підприємств, основними гігієнічними 

факторами – фізичними, хімічними, біологічними – для біотехнологічного 

виробництва присутній ряд особливостей, що пов’язаний з специфічністю 

виробничого процесу, а саме з використанням різних продуцентів. Найчастіше 

ними є клітини мікробного походження. 

Тому виходячи із загальних принципів біотехнологічного виробництва, 

потенційними носіями та джерелами патогенної чи умовно-патогенної мікрофлори 

вважають промислові стоки, вентиляційне повітря, предмети промисловості та 

апарати, які безпосередньо контактують з мікроорганізмами під час всіх стадій 

виробничого процесу. Саме тому для працівників на таких ділянках виробництва є 

підвищений ризик впливу мікробних агентів на організм через органи дихання, 

травлення, шкірні покрови та слизові оболонки. 

Ще одним важливим фактором безпеки на біотехнологічних виробництвах є 

вплив відходів та викидів на довкілля. У випадку серйозної контамінації 

навколишнього середовища мікроорганізмами можливі наступні наслідки: 

• Порушення балансу екосистеми у місцевості, що є суміжною з 

підприємством, що може проявляється, наприклад, у зменшенні родючості земель 

чи відхилення у процесах самоочищення; 

• Посилене розмноження та збільшення строку життя патогенних та умовно-

патогенних мікроорганізмів, як наслідок змін у процесі самоочищення ґрунтів чи 

водойм; 

• Поява вірулентності серед умовно-патогенних мікроорганізмів через зміни 

балансу екосистеми, що тягне за собою зниження сенсибілізації організму та 

відповідно появу нових захворювань. 

Отже сучасні біотехнологічні виробництва потенційно можуть утворювати 

певні несприятливі фактори, що матимуть вплив на здоров’я не лише персоналу, а 

й на оточуюче середовище і в цілому здоров’я людей. 
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Саме тому забезпечення безпечних умов праці на даному типі виробництв 

потребує комплексного підходу, участі спеціалістів різного профілю. Особливо це 

стосується інженерів, проектувальників та конструкторів, що працюють над 

удосконаленням конструкцій апаратів, оптимізацією технологій виробництва, над 

автоматизацію небезпечних етапів виробництва тощо. Також для підвищення 

безпеки на біотехнологічних процесів є впровадження гігієнічної експертизи 

проектів виробництв, що знову створюються або реконструюються, та аналогічна 

оцінка усіх технологій та обладнання, що закупається закордоном. 

До того ж, для працівників на біотехнологічних виробництвах розробляють 

спеціальну систему лікувально-профілактичних рекомендацій, що передбачає не 

лише гігієнічну оцінку умов праці, а й удосконалення етапів та періодичності 

медичних оглядів, встановлення протипоказань при прийомі працівників на 

роботу, створення методів профілактики для уникнення порушення здоров’я [2-4]. 

Висновки. Сучасний розвиток біотехнологічних підприємств активно 

зростає, тому дедалі складніше стає повністю виключити вплив шкідливих 

факторів виробничого середовища на організм працівників та на довкілля. 

Дотримання належних умов виробництва згідно з міжнародними системами 

контролю якості організації підприємств є необхідною умовою. До того ж 

узгодження відповідними спеціалістами різних гігієнічних та екологічних питань 

при розробці та проектуванні нових чи реконструйованих біотехнологічних 

підприємств забезпечить виконання цих умов. Проте без значної глибоких 

досліджень в області гігієнічних норм продуктів біосинтезу, без розробки методів 

контролю їх кількості в об’єктах виробничого і природнього середовища 

впровадження вищезазначених систем є неможливим. Саме тому всі 

біотехнологічні виробництва повинні відповідати стандартам ISO та правилам 

GMP. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОФЕСІЙНОГО ВІДБОРУ ОСІБ, ЯКІ 

ПРАЦЮЮТЬ В ГАЛУЗІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 

 
Оленєв Д. Г., к. пед. н., завідувач. (каф. БЖД та ФВ ДУТ); 

Сергєєва Л. А., к. мед. н., доц. (каф. БЖД та ФВ ДУТ); 

Вальченко О. І., к. військ. н., доц. (каф. БЖД та ФВ ДУТ) 

 

 Анотація. Розглянуті питання щодо професійного відбору робітників для 

умов праці з високою інтенсивністю електромагнітного випромінювання 

радіочастотного діапазону. 

Ключові слова: професійний відбір, ЕМВ радіохвильового діапазону, 

чутливість організму, безпека ремонтного персоналу. 

Abstract. The questions of professional selection of workers in conditions of 

work with high intensity of electromagnetic radiation of the radio frequency range are 

considered.  

Keywords: professional selection, EMR radio waves range, sensitivity of the 

body, safety of repair personnel. 

 

Вступ. У виробничих умовах (і, зокрема, в системі телекомунікацій) 

виникає потреба працювати при збільшенні інтенсивності або часу дії 

електромагнітного випромінювання радіочастотного діапазону (ЕМВ РЧ 

діапазону). Дія радіохвильового ЕМВ на організм людини залежать від 

фізичних параметрів впливу, часу експозиції та індивідуальної чутливості 

організму. Визначення менш чутливих до неіонізуючого випромінювання 

груп працівників, подальша їх робота в умовах перевищення нормативних 

параметрів енергетичного навантаження під час ремонтних робіт або у 

надзвичайних ситуаціях, можуть мати дійсні економічні вигоди для 

виробництва в результаті поліпшення загального рівня здоров’я. 

 Аналіз стану питання. Існують різні критерії оцінки рівня професійного 

здоров’я, але вони не мають чіткого відношення до IT-галузі [1] та, особливо, при 

проведенні професійного відбору. 

Мета роботи: розробити критерії оцінки ступеню чутливості організму до 

дії неіонізуючого електромагнітного випромінювання радіочастотного діапазону. 

Методики, матеріали і результати досліджень. Діагностику ступеню 

чутливості організму працівника до дії електромагнітного випромінювання 

радіочастотного діапазону (ЕМВ РЧ) здійснювали за допомогою 

антропометричних, фізіологічних методів дослідження та медичного огляду. 

Комплексну оцінку доповнювали сукупністю додаткових критеріїв щодо 

визначення генетичної схильності людини та прояву донозологічних ознак 

розвитку професіонального захворювання від дії ЕМВ РЧ діапазону на організм. 

При проведенні дослідження проводилося обстеження робітників, в ході якого 
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отримували масо-ростові показники, вимірювали артеріальний тиск, частоту 

серцевих скорочень, виконували скринінгові процедури Бейтона, Шмішека, 

ортостатичну пробу з послідуючим розрахунком периферичного опору судин, 

визначали наявність ознак генетичної схильності та донозологічних симптомів 

впливання ЕМВ РЧ діапазону – як критеріїв реалізації несприятливої дії вказаного 

фізичного фактору, яка залежить від стажу роботи. 

Для віднесення людини до групи працівників, що не мають великої 

чутливості до ЕМВ РЧ діапазону повинна бути відсутність у родичів (генетична 

схильність) таких захворювань: ендокринної системи (особливо, підшлункової 

залози - схильність до ваго-інсулярного типу регуляції вегетативної нервової 

системи) та таких, що посилюють процеси апоптозу [2] в організмі людини 

(токсичний гепатит, інфаркт міокарду, атрофія нервової тканини, апластична 

анемія, яка супроводжується тромбоцитопенією та лімфопенією). 

Для виявлення працівників, що не мають великої чутливості до ЕМВ РЧ 

діапазону повинні бути включені в план обстеження такі донозологічні критерії, 

як: формування симптоматичного комплексу типу нейроциркуляторної дистонії 

(НЦД) та поява ознак вегетативної дисфукції ( лабільність пульсу та артеріального 

тиску; неадекватна реакція на фізичне навантаження - ортостатична проба; 

кардіалгіїї; респіраторні розлади тощо). Необхідно враховувати також і додаткові 

ознаки НЦД, такі як: тахі- та брадикардії, субфебрилітет, температурні асиметрії 

(при обстеженні), міалгії, гіпералгезії, психоемоційні розлади, вегето-судинні 

синдроми. Щодо формування астенічного синдрому, то при обстеженні, включали 

критерії, що пов’язані із зниженням фізичної працездатності, оцінювали 

порушення кисневого забезпечення фізичного навантаження (розрахунок індексу 

Робінсона). 

 При медичному огляді враховували ознаки синдрому недиференційованої 

дисплазії сполучної тканини, як аномалії колагенових структур (синдром 

гіпермобільності суглобів, сколіози та міопії – при обстеженні досліджуваних 

людей), органічних захворювань нервової системи, неврози та замасковані 

депресії, плями на шкірі (при огляді) та ін. 

 Щоб виявити менш чутливого до неіонізуючого випромінювання 

працівника при медичному обстеженні враховували захворювання (у близьких 

родичів), які пов’язані з ослабленням апоптозу. Це такі захворювання, як: тяжкі 

вірусні захворювання, пухлини (лімфоми), аутоімунні захворювання (бронхіальна 

астма, атопічний дерматит тощо). 

Для диференційної діагностики проявів впливання ЕМВ радіохвильового 

діапазону із схожими симптомокомплексами та синдромами нами враховувалися: 

синдром Да Коста, соматоформної вегетативної дисфункції, гіпервентиляційний 

синдром. 

 Алгоритм діагностування ступеню чутливості людини до дії ЕМВ РЧ 

діапазону складається, по-перше, з антропометричних (зріст, вага) та 
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фізіологічних показників (артеріальний тиск, частота серцевих скорочень), які 

порівнювали з нормативними за віком і статтю. Кожний показник оцінювали у 

балах (від +3 до -3), в залежності від значущості. По-друге, визначали при 

медичному огляді наявність ознак патологічних змін в сполучній тканині (за 

виконанням скринінгових процедур Бейтона). Далі визначали генетичну 

схильність людини при наявності захворювань у близьких родичів з 

превалюванням механізмів посилення чи ослаблення апоптозу. По-четверте, 

визначали прояви донозологічних ознак розвитку захворювання від дії ЕМВ РЧ 

діапазону. На початку здійснювали психофункціональні обстеження, і за тестами 

Шмішека – встановлювали наявність акцентуалізації особистості людини. Далі – 

ознаки парадоксальних емоційних реакцій, ознаки втоми та перевтоми 

центральної нервової системи при роботі за комп’ютером. Виявляли зрушення в 

функціонуванні вегетативної нервової системи такі як: порушення чутливості 

шкіри, змінення реакції на біль, наявність судом та набряків в кінцівках при роботі 

на персональних електронно-обчислювальних машинах та інших гаджетах. 

Виявляли наявність та характер головного болю, морфологічних змінень в шкірі. 

Потім обстежували серцево-судинну систему до і після проведення ортостатичної 

проби розраховували загальний периферичний опір судин і давали йому оцінку в 

балах. При оцінці функціонального стану дихальної системи приділяли увагу 

ознакам формування респіраторного синдрому. 

 За зведеними даними медичного обстеження людина, яка мала відмінну 

стійкість організму до ЕМВ РЧ діапазону отримувала від (–) 72 до (–) 36 балів [3]. 

Що стосується розробки донозологічних критеріїв реалізації несприятливого 

впливу ЕМВ РЧ діапазону. Нами був проведений порівняльний аналіз медичних 

показників (за допомогою критерію хі-квадрат) в групах (нечутливій та чутливій 

до ЕМВ РЧ діапазону) при експозиції 5 – 7 років та 11 - 15 років, тобто в групах з 

різним професійним стажем. Результати показали значущу вірогідність різниці 

між більш та менш чутливими (до електромагнітного радіочастотного впливання) 

групами щодо прояву таких симптомів, як: частота осіб з ознаками 

нейроциркуляторної дистонії (НЦД), скарг на головний біль, респіраторними 

симптомами та порушень психофункціонального стану організму (при Р<0,01; та 

Р=0,05). 

Слід вказати, що поява ранніх ознак впливу на організм неіонізуючого 

електромагнітного випромінювання радіочастотного діапазону залежала не тільки 

від того, в яку групу входить досліджувана людина (чутливу або нечутливу), але й 

ще від терміну дії (експозиції) фізичного фактору в роках. Результати розрахунку 

парного кореляційного зв’язку наведені в таблиці 1, де враховувались такі 

показники, як: визначення залежності частоти прояву симптомів (на 1000 осіб) від 

ступеню впливу радіохвильового електромагнітного випромінювання (який 

складався з часу експозиції у роках і підвищеної або зниженої чутливостей 

організму до радіохвильового ЕМВ). 
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Таблиця 1 

Парний кореляційний зв’язок між ступенем впливу ЕМВ радіохвиль та 

частотою прояву симптомів 

Ознака (симптом) rxy Характеристика зв’язку із 

ступенем впливу ЕМВ РЧ 

діапазону 

Симптомокомплекс НЦД +0,930 Позитивний сильний 

зв’язок 

Лабільність АТ +0,549 Позитивний зв’язок 

середньої сили 

Головний біль +0,717 Позитивний сильний 

зв’язок 

Кардіалгії -0,035 - 

Серцебиття у спокої - 0,002 - 

Респіраторні симптоми  +0,875 Позитивний сильний 

зв’язок 

Порушення 

психофункціонального стану 

(пароксизмальні реакції на 

підразник) 

+0,798 Позитивний сильний 

зв’язок 

Порушення біоритмів, безсоння -0,693 Негативний зв’язок 

середньої сили 

Алгезії +0,562 Позитивний зв’язок 

середньої сили 

Відчуття парестезій в руках -0,351 Негативний зв’язок 

середньої сили 

Відчуття парестезій в ногах +0,515 Позитивний зв’язок 

середньої сили 

Посмикування м’язів обличчя, 

повік 

+0,414 Позитивний зв’язок 

середньої сили 

Тремтіння пальців рук -0,276 Негативний cлабкий 

кореляційний зв’язок 

Судоми в м’язах ніг +0,354 Позитивний зв’язок 

середньої сили 

Біль у м’язах ніг +0,600 Позитивний зв’язок 

середньої сили 

Набряки -0,409 Негативний зв’язок 

середньої сили 

Спрага, задишка, пітливість -0,007 - 
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Кореляція рангів Спірмена теж показала наявність зв’язку деяких патологічних 

проявів від ступеню впливу на організм ЕМВ РЧ-діапазону. Але є різниця: 

достовірна (при р=0,05) позитивна кореляція рангів Спірмена була відзначена в 

залежності від ступеня фізичного впливу з кардіалгіями (r=+0,885) і головним 

болем (r=+0,942), а достовірна негативна (при Р=0,05) - з парестезіями в руках (r= 

- 0,829). 

Висновки. Запропонований алгоритм для професійного відбору працівників 

в галузі телекомунікацій може стати одним із дієвих в системі лікувально-

профілактичних заходів щодо збереження індивідуального здоров’я та зниження 

професійної захворюваності на виробництві. Також може бути застосований при 

формуванні бригад для аварійних робіт і в надзвичайних ситуаціях. 
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ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ З ПІДДОСЛІДНИМИ ТВАРИНАМИ 

У ВІВАРІЇ 

 
Остренко В. О., студ. (гр. БМ-61, ФБТ КПІ ім. Ігоря Сікорського); 

Гусєв А. М., к.б.н., доц. (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Анотація. Розглянуті можливі небезпеки, які можуть виникнути під час 

проведення до клінічних досліджень з використанням піддослідних тварин. 

Запропоновані заходи щодо ліквідації та запобіганню зараження персоналу. 

Ключові слова: ліквідація зараження, піддослідні тварини, миші, фіксація 

тварин, захист здоров'я. 

Abstract. The possible risks were considered, which may arise during pre-clinical 

studies in animal models. The measures were proposed in order to eliminate and prevent 

personnel contamination. 

Keywords: elimination of infection, experimental animals, mice, fixation of 

animals, health protection. 

 

Вступ. Незважаючи на стрімкий розвиток альтернативних методів, 

більшість експериментальних досліджень у біологічній та медичній галузях, а 

також тестування фармакологічних препаратів при доклінічних випробувань 

проводяться з використанням піддослідних тварин. 

Існує приблизно 100 хвороб, викликаних бактеріями, вірусами, грибами та 

гельмінтами, які здатні передаватися людям від заразних тварин [1]. Тому, робота 

з піддослідними мишами, щурами, мурчаками, кролями є досить складною та 

небезпечною. Щоб запобігти нещасним випадкам при роботі з інфікованими 

тваринами персонал повинен бути обережним, має виконувати правила безпеки та 

особистої профілактики. Працівники допускаються до роботи тільки після 

попереднього медичного огляду та інструктажу з правил безпеки (первинний на 

робочому місці, повторний через кожні 3 місяці). Після цього працівники щорічно 

зобов’язані проходити профілактичний та диспансерний медичний огляд.  

Аналіз стану питання. Інфікування працівників та персоналу може відбутись 

в результаті догляду за хворими тваринами, хірургічних процесах, відбору крові 

та інших проб у тварин для експерименту, розтині трупів загиблих тварин. 

Отримання подряпин та укусів відбувається в результаті неправильного 

поводження та фіксації тварин [1]. 

Мета роботи: розглянути найбільш дійові заходи безпеки під час роботи з 

піддослідними тваринами у віварії. 

Методики, матеріали і результати досліджень. Основними небезпечними 

наслідками при роботі з піддослідними тваринами є: 

⎼ зараження збудниками інфекцій; 

⎼ отримання травматизму (подряпин і укусів). 
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Тому, головною метою працівника під час роботи з інфікованими  

тваринами та їх матеріалом є запобігання поширенню збудників хвороб та 

виключення можливості інфікування.  

Для захисту свого здоров'я персонал, що доглядає за інфікованими 

тваринами, повинен носити гумові рукавиці, халат, прогумований фартух, а при 

необхідності користуватися нарукавниками, захисними окулярами і ватно-

марлевою пов'язкою. 

Використання спецодягу обов'язкове для всіх працівників, які задіяні в 

експерименті. Користуються ним тільки для проведення робіт, по закінченню яких 

одяг знімається, піддається санітарній обробці та зберігається в особистих шафах. 

Крім того, особисті речі, одяг та взуття, продукти харчування працівників 

зберігаються в окремій шафі від спецодягу. Також забороняється виносити 

лабораторний одяг за територію та переходити в ньому з одного приміщення до 

іншого [2]. Всі ці правила та вимоги встановлені з метою мінімізації можливості 

потрапляння до організму людини збудників небезпечних інфекцій. 

Під час роботи з лабораторними тваринами потрібно виключити можливість 

укусів, потрапляння крові, слини, сечі та калу на незахищені ділянки шкіри, 

слизові оболонки очей і ротової порожнини. Основним способом зараження 

персоналу є укуси тварин. Навіть якщо укус був не до крові, слина інфікованої 

тварини могла потрапити на подряпини працівника, що є безпосередньою 

загрозою зараженню. 

При нещасних випадках, пов’язаних з пораненнями або іншими 

порушеннями шкіряних покривів, потрібно видушити з рани кров і обробити її 

настоянкою йоду. Собака або кішка, яка вкусила людину,  повинна перебувати у 

вiварiї пiд наглядом лікаря протягом двох тижнів. У жодному разі не можна 

знищувати тварину. 

Якщо відбулось потрапляння небезпечного матеріалу на слизову оболонку 

очей, то необхідно здійснити промивання очей чистою водою та продезінфікувати 

розчином марганцевокислого калію. При потраплянні до ротової порожнини 

рекомендується промити її йодованою водою або розчином марганцевокислого 

калію [3]. 

Для запобігання травматизму (подряпин і укусів) в першу чергу потрібно 

дотримуватись правил правильної фіксації піддослідних тварин під час роботи. 

Наприклад, собаку можна розмістити у верстаті, кролика – сповити (обгорнути 

тканиною), інші гризуни можуть бути іммобілізовані для проведення різних 

процедур за допомогою імобілізаційного будиночка.  

Так як, близько 70 % від лабораторних тварин становлять миші, розглянемо 

методи їх фіксації, які наведено рис.1: 

1.Фіксація тварини двома руками. Для цього необхідно тримати хвіст у 

правій руці та зафіксувати голову лівою рукою. Спочатку захоплюється шкіра 

миші між великим та третім пальцями, потім замінюється третій палець із другим, 
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так щоб складка шкіри між пальцями була під прямим кутом до шиї миші. Це 

зменшить тиск на горло тварини. Потім піднімають мишу над кліткою, даючи їй 

можливість зачепитися передніми лапами за решітку. Таким чином, мінімізується 

можливості повернутися і вкусити експериментатора.  

2. Фіксація тварини однією рукою: 2.1. Потрібно захватити складку шкіри на 

голові біля вух; 2.2 Мишу потрібно держати міцно, щоб вона не мала можливості 

повернути голову та вкусити;  2.3. Потім хвіст фіксується четвертим і п’ятим 

пальцями та основою руки. Миша перевертається уверх черевцем [1]. 

 

 
Рис. 1. Методи фіксації мишей двома (1) та однією рукою (2.1, 2.2, 2.3) [1] 

 

Щоб забезпечити протиепідемічний та протиепізоотичний режими, 

мінімальна кількість приміщень для віварію повинна містити: дві ізольовані 

кімнати для відокремлення та догляду за здоровими та зараженими тваринами, 

кімнату ізолятор, приміщення для зберігання і приготування кормів, а також 

окреме приміщення для очищення, миття та дезінфекції кліток . 

Для запобігання поширенню інфекцій та можливого зараження працівник 

повинен дотримуватись наступних правил утримання та догляду за 

лабораторними тваринами: 

⎼ під час проведення вірусологічного дослідження, для нагляду за 

тваринами, які заражені вірусом, виділяється окреме ізольоване приміщення; 
⎼ заражені споровими збудниками клітки, банки, годівниці із залишками 

корму, підстилки та інші предмети з-під загиблих тварин повинні проходити 

обробку в автоклаві протягом однієї години під тиском в дві атмосфери, або 

протягом двох годин під тиском в півтори атмосфери; 
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⎼ у приміщеннях, де зберігаються та ведеться нагляд за тваринами, які були 

інфіковані вірусним матеріалом, потрібно кожного дня проводити вологе 

прибирання з 5% розчином хлораміну; 
⎼ очищення кліток і банок, де раніше розміщувались лабораторні  тварини, 

яких було інфіковано вірусним матеріалом, необхідно завжди проводити в 

гумових рукавицях. Після прибирання приблизно 3-5 кліток, рукавиці необхідно 

знезаражувати у розчині 5% хлораміну або 4% гідроксиду натрію не знімаючи з 

рук. Завершивши роботу необхідно продезінфікувати рукавиці і руки, після чого 

помістити рукавиці у розчин хлораміну. Банки, де утримуються дрібні 

лабораторні тварини, після очистки треба наповнити 5% розчином хлораміну або 

4% розчином гідроксиду натрію та залишити на 24 години; 
⎼ після експерименту посуд разом із зараженим матеріалом необхідно 

розмістити у посудину з кришками, залити 1-2% мильним розчином, опечатати та 

піддати обробці в автоклаві. Якщо використаний посуд не можна стерилізувати в 

автоклаві, його необхідно обробити кип'ятінням. 

⎼ забруднена підстилка та інші відходи від тварин повинні збиратися у 

спеціальні металеві посудини з кришками, щільно закриватися та переноситись у 

дезінфекційне приміщення. Відходи підлягають знезараженню або спалюванню. 

Методи дезінфекції та режим обробки в автоклаві встановлюються у кожному 

випадку окремо в залежності від стану тварин (здорові чи заражені), а також від 

виду інфекції [4].  

У разі нещасного випадку при роботі з інфекційним матеріалом, який веде 

до забруднення навколишнього середовища небезпечними збудниками 

захворювань, працівник лабораторії повинен негайно продезінфікувати кімнату, 

обладнання та предмети, які були заражені,а також здійснити само знезараження. 

Для усунення наслідків аварії необхідно застосовувати наступні способи 

знезараження: поверхню, яка забруднена інфекційним матеріалом, необхідно 

залити дезрозчином або покрити ганчіркою з адсорбуючого матеріалу, яка добре 

змочена дезрозчином; забруднені предмети та інструменти необхідно занурити в 

контейнер з дезінфікуючим  розчином. Після завершення проведення робіт по 

усуненню наслідків нещасного випадку, працівник повинен здати спецодяг та 

засоби індивідуального захисту для знезараження. Про аварію, яка сталась, а 

також про вчинені заходи щодо її ліквідації, працівник зобов’язаний доповісти 

керівнику установи, котрий вирішує питання про необхідність медичного нагляду. 

Висновки. Було проаналізовано основні небезпечні наслідки, які можуть 

виникнути під час роботи з піддослідними тваринами та методи їх ліквідації. 

Отже, під час роботи необхідно пам'ятати, що зовні здорові тварини, можуть бути 

носіями прихованих, небезпечних для здоров'я людини інфекцій. Тому завжди 

необхідно дотримуватись правил утримання та догляду за лабораторними 

тваринами, правил правильної фіксації та поводження з піддослідними тваринами 

під час експерименту та заходів щодо індивідуального захисту. 
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ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ПЛАСТИКУ ТА СУЧАСНІ МЕТОДИ 

ЙОГО ПЕРЕРОБКИ 

 
Перегиня О. В., студ. (гр. БТ-81мп, ФБТ КПІ ім. Ігоря Сікорського); 

Ільчук О. С,. асистент (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

 Анотація. Розглянуто різні види пластику та їх вплив на навколишнє 

середовище і, відповідно, на здоров’я людини. Проаналізовано сучасні ефективні 

та перспективні методи переробки пластикових відходів, які дозволять покращити 

екологічний стан у світі. 

 Ключові слова: пластик, полімери, забруднення, переробка, нафта, 

синтетичні волокна. 

 Abstract. Different types of plastic and their influence on the environment and, 

accordingly, on human health are considered. Modern effective and perspective methods 

of recycling plastic waste, which will improve the ecological state of the world are 

analyzed. 

Keywords: plastic, polymers, pollution, recycling, oil, syntheticfibers. 

 

Вступ. Протягом останніх років серйозною проблемою, яка привертає до 

себе все більше уваги, є забруднення навколишнього середовища виробами із 

пластику. Винайдення у 1907 році бакеліту – першої штучної пластмаси, стало 

революцією у сфері матеріалів. Оскільки пластик є порівняно дешевою 

альтернативою іншим матеріалам, він швидко набув поширення на ринку. 

Однак, уже до кінця ХХ століття пластики виявились стійкими забруднювачами 

багатьох екологічних ніш, тому що процес їх розкладання може тривати 

сотнями років [1]. Тому, на сьогодні досить важливим є питання ефективної 

переробки пластику для зменшення його негативного впливу на навколишнє 

середовище. 

 Аналіз стану питання. Пластик за своєю природою є полімерним 

матеріалом. Природних полімерів, таких як резина та шовк, існує багато, однак 

природні пластики не впливають на забруднення та не несуть загрози для 

навколишнього середовища, оскільки вони не зберігаються протягом довгого 

часу в навколишньому середовищі. Але сьогодні широкого поширення набули 

саме синтетичні пластикові матеріали, які були розроблені з метою 

попередження природнього розкладання – матеріали, отримані, переважно, з 

нафти. Оскільки синтетичні пластмаси не підлягають біологічному 

розкладанню, вони зберігаються у природних умовах протягом тривалого часу 

[1].  
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 У проаналізованій літературі наведено інформацію щодо видів пластиків 

та їх властивостей. На основі цих даних можна зробити висновки стосовно 

шкідливого впливу пластикових відходів на навколишнє середовище та на 

здоров’я людини. Роботи присвячені сучасним методам переробки пластику, а 

саме – отримання палива (нафти) та синтетичних тканин із пластикових 

відходів. Дані методи є доволі перспективними і дозволяють зменшити рівень 

забрудненості пластиками та покращити екологічний стан у всьому світі. 

Мета роботи: аналіз різних видів пластику, їхнього впливу на живі 

організми та огляд сучасних ефективних методів переробки пластику. 

Методики, матеріали та результати дослідження. За час свого розкладання 

синтетичні пластики виділяють шкідливі токсини, отруюючи  ґрунт, воду, 

рослини, тварин та наносять шкоду здоров’ю людини [2]. Нижче розглянемо 

класифікацію пластику та вплив різних його видів на навколишнє середовище 

та здоров’я людини. 

 На дні будь-якого виробу з пластику міститься інформація стосовно 

матеріалу, який був використаний при виготовленні упаковки. Дана інформація 

представляється у вигляді символу, що складається із трьох стрілок, що 

утворюють трикутник, всередині якого знаходяться цифри від 1 до 7. Цифрові 

позначення вказують на тип матеріалу, з якого зроблена упаковка (рис.1). 

 
Рис. 1. Класифікація пластику 

 

1. РЕТЕ – поліетилентерефталат. Використання даного типу пластику 

характерно, переважно, для виробництва одноразової тари для напоїв, 

наприклад, пляшки для мінеральної води. Не дозволяється використовувати 

повторно, оскільки цей матеріал виділяє токсини, що несуть небезпеку для 

здоров’я. 

2. HDPE – поліетилен низького тиску, який знаходить своє 

застосуванняпри виробництві напівтвердої тари. Є одним із найбільш 

безпечних видів пластику та може використовуватися повторно. 

3. PVC – полівінілхлорид – матеріал, який застосовують при отриманні 

плівки для пакування продуктів харчування. Він є шкідливим для організму 

людини та виділяє токсини. Під час горіння цей вид пластику виділяє дуже 
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шкідливі для здоров’я хімічні сполуки – діоксини, які вважаються навіть більш 

шкідливими, ніж ціанистий калій.  

4. LDPE – поліетилен високого тиску, який застосовуютьдля отримання 

багатьох видів пакувань. Він є досить безпечним і дозволяється повторне його 

використання. 

5. РР – поліпропілен. Досить поширений матеріалдля харчових 

контейнерів. Вважається одним із найбільш безпечних матеріалів серед 

синтетичних пластиків. 

6. PS – полістирол застосовуєтьсядля отримання пінопласту. Даний вид 

пластику виділяє токсини, тому не використовується як пакуваннядля 

продуктів харчування. 

7. OTHER – група, до якої належать багато різних хімічних речовин, що 

наносять шкоду здоров’ю, серед яких і дуже токсичний бісфенол А (ВРА). Це 

один із найбільш небезпечних видів пластиків. Бісфенол А сприяє розвиткові 

таких хвороб як шизофренія, депресія чи хвороба Альцгеймера. Споживання 

продуктів, які вступають в контакт з ВРА, може призвести до розладів нервової 

та ендокринної систем і навіть, у деяких випадках, онкологічних захворювань 

[2, 3]. 

З огляду на вищеперераховані властивості синтетичних пластиків, 

очевидно, що накопичення таких матеріалів у навколишньому середовищі має 

негативний вплив як на здоров’я людей, так і на екологію загалом. Оскільки 

вироби з пластику настільки вкоренилися в наше життя, що перестати їх 

використовувати  буде складно, тому, важливим на сьогодні є питання 

ефективної переробки пластику для зменшення його негативного впливу на 

навколишнє середовище. 

Існують різні методи переробки пластику, однак, відносно новим та 

багатообіцяючим методом є переробка пластмаси в паливо. Відомо, що пластик 

– це матеріал, який має «нафтове» походження, отже, він зберігає в собі великий 

об’єм енергії. Тому, правильним підходом є використання пластикового сміття 

для конвертації його у початковий стан, а саме – нафту [3]. 

Американська компанія Envion випустила нову установку, яка дозволяє 

отримувати синтетичну нафту із відходів пластику. Експлуатація цієї установки 

розпочалась у вересні 2009 року в Дервуді, штат Меріленд, США і результати 

випробування були досить позитивними. Завод Envion може переробляти 

більшість видів пластмас у нафту за ціною всього 10 доларів за барель. Він може 

переробляти до 10 000 тон пластикових відходів на рік, виробляючи від 3 до 5 
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барелів палива на тону пластику. Оскільки по всьому світу щорічно викидається 

близько 260 мільйонів тон пластмас, дане підприємство може отримати велику 

кількість нафти завдяки такому новому перспективному методу [3, 4]. 

Технологія отримання нафти заводом Envion складається із наступних 

етапів:вироби із пластмаси подрібнюються в порошок, потім піддаються впливу 

вакууму, що дозволяє здійснювати термічний крекінг при екстремально 

низьких температурах. Оскільки на підприємстві не користуються 

каталізаторами, єдиними потрібними ресурсами є відходи пластмас та енергія. 

Близько 62% пластикової сировини перетворюється у нафту. Побічними 

продуктами при цьому є діоксид вуглецю, кисень та зола. Енергія, що 

використовується для живлення генератора, забезпечується природним газом, 

який отримується в процесі крекінгу [4]. 

Інноваційний метод, розроблений американськими вченими дає 

можливість вирішити проблеми забруднення навколишнього середовища та 

дозволяє знизити кількість закупки нафти. 

Одним з поширених сьогодні методів переробки пластикових виробів є 

використання відходів пластику для отримання синтетичних тканин. Компанія 

VaporApparel із США в 2012 році представила на виставці EcoPrint у Берліні 

нову тканину – стовідсотковий продукт вторинної переробки. 

Назва цієї тканини – ECOSpin, вона нагадує бавовняні вироби, однак 

вироблена без використання натуральних волокон, тобто повністю зроблена із 

вторинного пластику. Задля запобігання накопичення пластикового сміття, 

VaporApparel розробила ефективний метод переробки пластику у волокна. 

Відходи пластикових виробів переробляються повітряно-струменевим методом, 

який має переваги над іншими способами отримання волокон та тканин, 

наприклад кільцевим або роторним прядінням. 

Торгова марка технології цієї компанії називається PURE-tech – це 

технологія постійного вбирання вологи. Одяг із такої тканини ефективно 

регулює температуру тіла, оскільки може вбирати та випаровувати вологу. 

Перевагою такої технології є те, що для виробництва даних тканин немає 

необхідності у тому, щоб добувати нафту та використовувати хімічні речовини, 

наприклад ксилол, параксилол і лігроїн. Кожен кілограм переробленої пряжі 

зберігає 0,75 л води та 5,8 ккал енергії, на відміну від виробництва первинних 

волокон із викопних вуглеводнів [5]. 

Висновки. Забруднення пластиковими відходами – це серйозна проблема, 

яка присутня у всьому світі. Пластики несуть шкоду не лише навколишньому 
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середовищу, а й мають безпосередній вплив на здоров’я людини завдяки своїй 

здатності виділяти токсичні речовини в процесі розкладання. Зважаючи на те, 

що вироби з пластику присутні в нашому житті практично всюди і звести їх 

використання до мінімуму не так легко, питання саме ефективної переробки є 

першочерговим на сьогоднішній день.Серед сучасних світових тенденцій 

поширення набувають такі методи переробки як отримання нафти та 

синтетичних тканин із відходів пластику. Дані способи є досить 

перспективними і дозволяють помітно знизити рівень забрудненості 

пластиками. Введення таких сучасних технологій переробки в Україні, могли б 

не лише підняти рівень екології та здоров’я людей, а й дозволили покращити 

економічне становище країни. 
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БІОЛОГІЧНА ЗБРОЯ ЯК ОДИН З ВИДІВ ЗБРОЇ МАСОВОГО УРАЖЕННЯ 

 
Попович О. О., студ. (гр. ХК-81мп, ХТФ КПІ ім. Ігоря Сікорського); 
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 Анотація. В даній науковій статті надаються загальні визначення 

біологічної або бактеріологічної зброї, біотероризму. Запропоновані заходи 

протидії біотероризму в Україні, враховуючи досвід зарубіжних країн. 

 Ключові слова: біологічна зброя, бактеріологічна зброя, зму, бактерії, 

віруси, біотерроризм,біологічна безпека. 

 Abstract. In this scientific article general definitions of biological or 

bacteriological weapons, bioterrorism are given. Proposed measures to combat 

bioterrorism in Ukraine, taking into account the experience of foreign countries. 

 Keywords:  biological weapons, bacteriological weapons, snakes, bacteria, 

viruses, bioterrorism, biological safety. 

 

 Вступ. У нинішній час яскраво виражена загроза біологічної атаки, яка може 

бути використана в цілях масового знищення людей. Докладне вивчення  

біологічної і хімічної зброї призвело до створення нового виду зброї — «генної 

зброї», яка основана на останніх досягненнях молекулярної біології. Новітні 

методи молекулярної біології можуть бути використані у двох напрямках: для 

вироблення ефективних ліків і засобів масового ураження. 

 Аналіз стану питання.  Існують різні методи поширення вірусів і інфекцій.  

Структурні частинки генної інженерії в сучасному світі широко застосовуються 

при виготовленні косметичних засобів та при виробництві продуктів харчування. 

Це простий і найбільш масовий шлях поширення небезпечних інфекцій та 

захворювань у нашому світі, тому необхідні дієві заходи з визначення впливу 

харчових добавок та косметичних засобів  на організм людини, постійна перевірка 

якості даної продукції. Статистичні дослідження свідчать про розвиток залежності 

від харчових добавок. Після припинення їх прийому у щоденному раціоні людини, 

знижується стійкість до захворювань [1]. 

 Мета роботи: ознайомитись з основними поняттями біологічного 

тероризму, розробити комплекс заходів безпеки під час застосування біологічної 

зброї. 

 Методики, матеріали і результати досліджень. Біологічна або 

бактеріологічну зброя - це вид зброї масового ураження (ЗМУ), яка для знищення 

противника використовує різні хвороботворні мікроорганізми. Основною метою її 

застосування є масове знищення живої сили противника, за рахунок провокації 

епідемій небезпечних захворювань серед  військ і мирного населення. 

 Термін «бактеріологічна зброя» не зовсім вірний, тому що для завдання 

ураження  супротивнику використовуються не тільки бактерії, але також віруси та 
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інші мікроорганізми, а також токсичні продукти їх життєдіяльності. Крім того, до 

складу біологічної зброї входять різні збудники інфекцій. 

 Іноді в окремий вид виділяють ентомологічну зброю, коли для атаки 

супротивника використовують певних комах. 

 В даний час використання біологічної зброї вважається поза законом: був 

прийнятий цілий ряд конвенцій, що забороняють його розробку, зберігання і 

використання. Однак незважаючи на всі міжнародні конвенції, регулярно 

з'являється інформація про нові розробки цієї забороненої зброї в засобах масової 

інформації. 

 Вважається, що бактеріологічна зброя, в чомусь, навіть небезпечніша за 

ядерну. Її властивості та особливості такі, що цілком можуть привести до повного 

знищення людської раси на планеті. Незважаючи на сучасні успіхи в галузі 

медицини та біології, говорити про перемогу людства над хворобами поки не 

доводиться. Ми поки не можемо впоратися з ВІЛ-інфекцією та гепатитом, і навіть 

банальний грип призводить до регулярних епідемій і частих смертельних 

випадків. Дія біологічної зброї не відрізняється вибірковістю. Вірус або патогенна 

бактерія не розуміє пізнання, де свій і чужий, і потрапивши на свободу, вони вірус 

знищує все живе на своєму шляху [2]. 

 У якості бактеріальних (біологічних) засобів можуть бути використані 

мікроорганізми, стійкі до висушування, заморожування і коливань відносної 

вологості повітря: бактерії, віруси, рикетсії, грибки, токсини. Особливість цих 

мікроорганізмів полягає в тому, що деякі з них можуть мати прихований період 

інкубації, тобто період, під час якого не спостерігається динаміка розвитку 

захворювання [3]. 

 На жаль Україна в питанні біологічної безпеки відстає від багатьох країн 

світу. Сьогодні тривають лише законодавчі розробки щодо засад протидії 

тероризму біологічного характеру. Отже, необхідно звернути увагу на зарубіжний 

досвід протидії біотероризму [4], основні положення якого, наведено нижче. 

 Основні невідкладні заходи: 

-  розгляд  законів, які б допомогли регулювати дії та співпрацю служб при 

біотерористичній атаці; 

-  введення періодичного і додаткового навчання епідеміологів, 

інфекціоністів, працівників профільних лабораторій та інших медичних закладів 

на випадок початку використання біологічної зброї;  

- надання працівникам засобів індивідуального захисту та сучасного 

спецодягу;  

- впровадження комп’ютерних інформаційно-аналітичних системи для 

спостереження за станом навколишнього середовища й колективного імунітету 

людей;  
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- введення генетичного моніторингу патогенних вірусів тварин для оцінки 

можливості «переключення» цих збудників на людину та ураження її нервової та 

імунної систем; 

- збільшення виробництва противірусних та імунобіологічних препаратів, 

антибактеріальних, а також патогенетичних лікарських засобів;  

- співпраця з міжнародними організаціями, які виступають проти 

застосування біологічної та хімічної зброї [5]. 

 Висновки. Наразі багато хто вважає, що обговорення даного питання є 

неактуальним. Однак всі існуючі на даний час засоби захисту практично безсилі 

проти такої зброї, і, якщо коли-небудь перед людством виникне загроза 

бактеріологічної війни або біологічного тероризму, ігнорування даної потенційної 

небезпеки буде коштувати людству дуже дорого. Першим кроком до розробки 

заходів і засобів захисту від бактеріологічної збої є глибоке вивчення природи 

походження, принципів дії  та особливостей даної, мабуть що, найпідступнішої 

зброї у нашому світі. 
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Анотація. Розглянуті питання впливу комп’ютерної техніки на здоров’я 

працівників, які використовують її в процесі своєї роботи. Викладені мінімальні 

вимоги до роботодавців щодо створення безпечних робочих місць. 

Ключові слова: робоче місце, роботодавець, комп’ютерна техніка, здоров’я, 

безпека, ризики. 

Abstract. The impact of computer technology on the health of employees who 

use it in the course of their work are considered. Minimal requirements for employers 

with regards to creating safe workplaces are described. 

Keywords: workplace, employer, computer technology, health, security, risks. 
  

Вступ. Сучасний етап розвитку людського суспільства характеризується 

інтенсивним впровадженням комп’ютерної техніки в усі сфери життєдіяльності 

людини. Завдяки цьому з’являються можливості автоматизації виробництва за 

рахунок вільного доступу до великих обсягів інформації і значного підвищення 

швидкості та об’ємів розрахунків. Разом із цим з використанням комп’ютерної 

техніки суттєво змінюється характер виробничого середовища: виникає ціла низка 

фізичних і психологічних факторів, які негативно впливають на здоров’я 

працівників-користувачів цієї техніки. 

Аналіз стану питання. Результати досліджень вітчизняних і зарубіжних 

вчених свідчать про пряму кореляцію між застосуванням комп’ютерної техніки та 

різними видами захворювань (погіршення зору, болі в суглобах, головний біль, 

захворювання шкіри та інші). Фахівці також підкреслюють, що з’явилися нові 

хвороби, як-от “синдром комп’ютерного зору” і “синдром Інтернету”. Відмічені 

закономірності підтверджуються також спеціалістами ВООЗ. 

Дослідження показують, що ступінь негативного впливу комп’ютерної 

техніки на працівників напряму залежить від тривалості та інтенсивності роботи з 

нею. Так, наприклад, функціональні порушення нервової системи у інженерів-

програмістів при тривалості роботи 6 і більше годин на день виникають у 2 та 2,5 

рази частіше, аніж при тривалості роботи 4-6 та 2 годин на день, відповідно. 

За іншими даними, такі поведінкові порушення як нервозність, 

роздратованість, тривога, нерішучість та замкненість часто (40-70%) виникають у 

тих користувачів, що поєднують тривалу роботу за комп’ютером зі значним 

розумовим напруженням [1]. 
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У зв’язку з цим питання забезпечення належних умов праці, функціональних 

змін у динаміці трудових процесів, захворюваності та стану інженерів-

програмістів має бути предметом постійної уваги роботодавців при створенні 

робочих місць. 

Мета роботи: запропонувати напрями діяльності роботодавців щодо 

створення безпечних робочих місць для користувачів комп’ютерної техніки з 

метою мінімізувати пагубний вплив на їх здоров’я. 

Методики, матеріали і результати досліджень. Робочі місця, призначені 

для роботи з комп’ютерною технікою, повинні відповідати Вимогам щодо безпеки 

та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями (далі - 

Вимоги), затвердженим наказом Мінсоцполітики від 14.02.2018 №207. Даний 

документ упроваджує європейські норми, які відображені у Директиві 90/270/ЄЕС 

від 29 травня 1990 року про мінімальні вимоги безпеки та здоров’я при роботі з 

екранними пристроями [2]. Цей документ передбачає дотримання його положень 

усіма підприємствами незалежно від форми власності, організаційно-правової 

форми і видів діяльності. 

Вимогами встановлені мінімальні правила щодо безпеки та захисту здоров’я 

відповідних працівників, але роботодавцю надається право в разі необхідності 

встановлювати більш жорстокі або спеціальні вимоги, якщо це є доцільним. 

Серед низки обов’язків роботодавців при створенні робочих місць особливо 

слід підкреслити необхідність їх узгодження з такими вимогами: 

- для оснащення робочого місця необхідно підбирати таке устаткування, яке 

не призводило б до виникнення зайвого шуму та виділення надлишкового тепла; 

- протягом робочої зміни забезпечувати обов’язкові часті короткострокові 

перерви для відпочинку, а саме 10-15 хвилин кожні 1-2 години роботи в 

залежності від конкретного характеру праці [3]; 

- проводити за рахунок роботодавця медичні огляди працівників та в разі 

необхідності здійснювати відповідні оздоровчі заходи; 

- проводити спеціальні лабораторні дослідження на предмет наявності 

шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і вживати заходи 

щодо усунення виявлених наявних ризиків. 

У Вимогах викладений також порядок організації робочого місця, основні 

критерії якого зводяться до таких: 

- між екраном і навколишнім середовищем за допомогою освітлення має 

бути створений необхідний відповідний контраст; 

- вплив на працівника шуму, вібрації, забруднюючих речовин, температури 

повітря, пов’язаних з випромінюванням від екранних пристроїв, має бути меншим 

гранично допустимого рівня безпеки охорони здоров’я; 

- простір робочого місця має бути достатнім для вільної зміни положення 

працівника та його рухів. 
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- для забезпечення високої ергономічності робочого місця стіл має бути 

достатнього розміру для розміщення на ньому устаткування та мати належну 

поверхню, а крісло повинне забезпечувати зручне фіксоване положення спини під 

час роботи та регулюватися по висоті. 

Вимогами передбачено також ряд правил, дотримання яких є обов’язковим 

під час роботи з комп’ютерними пристроями для попередження виникнення 

небезпечних ситуацій, а саме: під час роботи працівника на його робочому місці 

забороняється ремонтувати, обслуговувати та налагоджувати комп’ютерну 

техніку; працівнику забороняється самочинно вимикати захисні пристрої, 

змінювати конструкцію та склад пристроїв чи проводити їх технічне 

налагодження; працівнику забороняється працювати з технічними пристроями у 

разі виникнення у них нехарактерних сигналів, нестабільного зображення на 

екрані та інших несправностей [4]. 

Згідно Вимогам, програмне забезпечення, що його роботодавець надає 

працівникам, має бути узгодженим з рівнем їхньої кваліфікації, а також ступенем 

складності вирішуваних завдань. 

Висновки. Таким чином, дотримання Вимог роботодавцями при створенні 

робочих місць для роботи з комп’ютерною технікою забезпечить мінімізацію її 

шкідливого впливу на здоров’я та високу працездатність працівників, а також 

матиме низку позитивних соціально-економічних наслідків. 
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Анотація. Розглянуті питання аварійних ситуацій при роботі серверів, 

комп’ютерів та іншої оргтехніки. Запропоновані заходи для ліквідації порушень та 

унеможливлення аварійних ситуацій. 

Ключові слова: сервер, комп’ютер, оргтехніка, ліквідація порушень, 

запобігання пожежі. 

Abstract. Discussed issues of emergency situations at work of servers, computers 

and other office equipment. Proposed measures for elimination of violations and 

prevention of emergency situations. 

Keywords: server, computer, office equipment, liquidation of violations, 

prevention of fire. 

 

Вступ. Робота з серверами, комп’ютерами та іншою оргтехнікою є 

нескладною і загалом безпечною, але ніхто не застрахований від аварійних 

ситуацій при несправності електрообладнання. Часто це пов’язано з несподіваним 

перепадом напруги або порушеннями вимог техніки безпеки перед початком 

роботи. 

Основними небезпечними факторами під час роботи з серверами, 

комп’ютерами та іншою оргтехнікою є: 

– електрострум і випромінювання; 

– можливість пожежі. 

Аналіз стану питання. На даний момент розглянутими є питання 

забезпечення пожежної та електробезпеки. Проте існує багато різних факторів, які 

можуть спричинити аварійні ситуації. Для кожної такої ситуації наявні свої 

фактори, які її спричиняють, і свій комплекс дій для її уникнення.  

Мета роботи: проаналізувати небезпечні ситуації, які можуть виникнути 

при роботі або ремонтуванні оргтехніки, розробити комплекс заходів безпеки, що 

унеможливить виникнення даних ситуацій. 

Методики, матеріали і результати досліджень. Ключовим небезпечним 

фактором при роботі з оргтехнікою є електричний струм. Сервери, комп’ютери та 

інша оргтехніка при роботі весь час перебувають під електричною напругою. Як 

наслідок, існує імовірність виникнення займання внаслідок короткого замикання 

при несправності. Іншою небезпечною ситуацією при взаємодії людини з 

технікою є ураження людини електричним струмом. В першу чергу, такий 
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сценарій є найбільш імовірним при ремонті техніки, включеної в мережу. Також 

небезпечна ситуація може виникнути внаслідок пошкодження ізоляції на кабелях 

живлення. Така ситуація може виникнути через їх ненавмисне пошкодження 

користувачем або через деградацію матеріалу, з якого виготовлена ізоляція.  В 

таблиці 1 перелічено 2 основні небезпечні ситуації та причини, через які вони 

можуть виникнути. 

Таблиця 1 

Небезпечні ситуації та причини їх виникнення 
Ситуація Можливі причини виникнення 

Виникнення 

займання 

(пожежа) 

Коротке замикання : 

1. Внаслідок пошкодження ізоляції кабелю живлення чи інших кабелів 

під напругою 

2. Внаслідок появи небажаного контакту всередині системи через 

відмову 

3. Внаслідок стрибка напруги в мережі 

4. Внаслідок удару блискавки в будівлю без блискавковідводу 

Враження 

людини 

струмом 

1. Контакт людини з неізольованим кабелем під напругою внаслідок 

пошкодження ізоляції кабелю 

2. Контакт людини з елементом під напругою в процесі ремонту техніки 

3. Враження людини струмом через зону розтікання струму внаслідок 

обриву кабелю під напругою 

 

В таблиці 2 виконано аналіз причин, що приводять до небезпеки, та 

наведено можливі заходи для їх уникнення 

 

Таблиця 2 

Небезпечні фактори та заходи для їх уникнення 
Причина Рішення 

Пошкодження ізоляції 

кабелю внаслідок 

деградації матеріалу 

Підтримання оптимальних мікрокліматичних умов в 

помешканні, перевірка цілісності ізоляції перед початком 

роботи, виконання ізоляції зі стійких до деградації 

матеріалів.  

Пошкодження ізоляції 

кабелю внаслідок 

ненавмисного 

пошкодження 

Приховування кабелів від користувача під підлогу чи 

стелю, унеможливлення контакту користувача із кабелем 

Контакт людини з 

елементом під напругою 

Виконання ізоляції елементів, реалізація автоматичного 

вимкнення живлення при короткому замиканні чи контакті 

людини з струмоведучим елементом 

Займання елемента 

через несправність 

Виконання елементів із негорючих матеріалів 

Займання через стрибок 

напруги в мережі 

Реалізація захисту від стрибків напруги 
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     Продовження табл.2 
Займання через удар 

блискавки 

Реалізація блискавковідводу 

Виникнення зони 

розтікання струму через 

обрив 

Захист від обриву шляхом приховування кабелю від 

можливих джерел механічних ушкоджень, реалізація 

автоматичного вимкнення живлення при виникненні 

розриву 

 

Рекомендації для уникнення небезпечних ситуацій 

Помешкання, в яких встановлять сервери, комп’ютери та іншу оргтехніку, 

повинні відповідати нормам, погодженими з представниками державної інспекції. 

Санітарні норми освітлення при роботі – є надзвичайно суттєвими, оскільки їх не 

виконання може призвести до зниження зору працівника. Не слід забувати і про 

вимоги до параметрів мікроклімату (температура, відносна вологість), ступеня і 

сили вібрації, звукового шуму і вогнестійкості помешкання, а також 

характеристики електромагнітного, ультрафіолетового та інфрачервоного полів – 

всі ці фактори можуть вплинути на подальше здоров’я людини .  

Правила поширюються на умови й організацію праці при роботі з 

моніторами усіх типів вітчизняного та закордонного виробництва на основі рідких 

кристалів і світловипромінювальних діодів, що використовуються в електронно-

обчислювальних машинах (ЕОМ) спільного використання та персональних ЕОМ 

(ПЕОМ). Так, наприклад, комп’ютери не можна розставляти в місцях, де відсутня 

натуральна вентиляція повітря. Для уникнення можливих нещасних випадків та 

замикань, поряд з помешканнями, де відбуватиметься праця з комп’ютером (над 

чи під ними), також не дозволяється здійснення занадто сирих технологічних 

справ. Відповідне помешкання повинно містити системи центрального або 

індивідуального обігріву, кондиціювання чи вентиляції повітря. Але необхідно 

пересвідчитись, що батареї опалення, водопровідні труби, вентиляційні кабелі 

тощо, сховані у безпеці під захисними щитками, які перешкоджатимуть можливій 

взаємодії з комп’ютерами. 

Для задоволення найбільшого обсягу надійності і охорони праці при роботі з 

комп’ютером, виробничі помешкання необхідно обладнати аптечками першої 

медичної допомоги, системами автоматичної пожежної сигналізації і 

вогнегасниками. 

Для ліквідації наслідків аварійних ситуацій необхідно дотримуватись такої 

інструкції: 

– якщо на сталевих частинах корпусу техніки виявлено напругу (відчуття 

струму), заземлювальний дріт обірваний, потрібно вимкнути обладнання, одразу ж 

відрапортувати керівникові про несправності електрообладнання і без його 

настанови до праці не прийматися. 

– при припиненні подачі електроенергії, вимкнути техніку. 
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– при появі незвичайного шуму, запаху смаленого, мимовільного 

виключення комп'ютера та оргтехніки, негайно припинити роботу. 

– при виникненні пожежі негайно вимкнути техніку, знеструмити 

електромережу за винятком освітлювальної мережі, повідомити про пожежу всім 

працюючим і приступити до гасіння осередку пожежі наявними засобами 

пожежогасіння. 

– при нещасному випадку необхідно, звільнити потерпілого від 

травмуючого фактора, звернутися до медпункту, зберегти, по можливості, місце 

травмування в тому стані, в якому воно було на момент травмування. При 

звільненні потерпілого від дії електроструму слідкуйте за тим, щоб самому не 

опинитися в контакті з струмоведучою частиною та під напругою. 

Висновки. Було проаналізовано небезпечні ситуації та фактори, що їх 

викликають, розроблено рішення для запобігання даних ситуацій та план їх 

ліквідації у випадку виникнення. Приведено основні вимоги до робочого місця 

оператора такої техніки. 
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СПОСОБИ ЗАХИСТУ БАЗ ДАНИХ ВІД SQL ІН’ЄКЦІЙ 

 
Праховнік Н. А., к.т.н., доцент (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського); 

Літвінова Н. О., ст. (гр. ІТ-51, ФІОТ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Анотація. Робота розкриває причини та наслідки виникнення такого виду 

хакерських атак на бази даних (БД), як SQL ін’єкція. Розглянуто найбільш 

ефективні методи, винайдені для захисту БД від такого роду атак. 

Ключові слова: бази даних, безпека інформаційних систем, SQL ін’єкція, 

захист від кібератак, конфіденційність інформаційних ресурсів. 

Abstract. This work reveals the conditions and consequences of such a kind of 

hacker attacks on the database (DB), as SQL injection. The most effective invented 

methods to protect the database from such attacks are also considered here. 

Keywords: data bases, security of information systems, sql-injection, cyber attack 

protection, confidence of information resources. 

 

Вступ. Основою діяльності сучасних компаній будь-якого розміру є 

конфіденційна інформація різних видів, саме тому безпека даних має надважливе 

значення для успіху  у захисті баз даних. 

Аналіз стану питання.  Безпека баз даних на сьогоднішній день є найбільш 

актуальним питанням в сучасних умовах керуванням великими обсягами 

інформації. 

Мета роботи. Метою роботи є розкриття  причин і наслідків виникнення 

такого виду  атак на бази даних (БД), як SQL ін’єкція, а також  комплексний підхід 

щодо захисту сучасних  сховищ даних від такого роду атак. 

Методики та матеріали дослідження. Хакерська атака (кібератака) – 

спроба реалізації загрози. Тобто, це дії кібер-зловмисників (хакерів) або 

шкідливих програм, які спрямовані на захоплення інформаційних даних 

віддаленого комп’ютера, отримання контролю над ресурсами комп'ютера або на 

виведення системи з ладу. 

SQL ін’єкція – один з найпоширеніших способів кібератак на сайти та 

програми, що працюють з базами даних, заснований на впровадженні в запит 

довільного SQL-коду. Вони визнані одними з найстаріших і найбільш небезпечних 

атак для веб-додатків [1]. 

SQL – це мова запитів, призначена для управління даними, що зберігаються 

в реляційних базах даних. Її можна використовувати для доступу, редагування та 

видалення даних. Багато веб-додатків і веб-сайтів зберігають всі дані в базах 

даних SQL таких як, наприклад, MySQL, Oracle, SQL Server тощо. У деяких 

випадках можна також використовувати команди SQL для запуску команд 

операційної системи. Тому успішна атака SQL Injection може мати дуже серйозні 

наслідки: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/SQL
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– зловмисники можуть використовувати ін'єкції SQL, щоб отримати 

облікові дані інших користувачів бази даних. Потім вони можуть видати себе за 

цих користувачів. В найгіршому випадку, такий користувач може «виявитися» 

адміністратором бази даних з усіма привілеями до бази даних. 

– SQL дозволяє вибирати та виводити дані з бази даних. Уразливість SQL 

ін'єкцій може дозволити зловмиснику отримати повний доступ до всіх даних на 

сервері баз даних, включаючи особисту інформацію, паролі, комерційні дані та 

інтелектуальну власність. 

– SQL також дозволяє змінювати дані в базі даних і додавати нові дані. 

Наприклад, у фінансовій програмі зловмисник може використовувати SQL 

ін’єкцію для зміни залишків, анулювання транзакцій або переказу коштів на свій 

рахунок. 

– ви можете використовувати SQL для видалення записів з бази даних, 

навіть відкидання таблиць. Навіть якщо ви робити резервні копії баз даних, 

видалення даних може вплинути на доступність програми до відновлення бази 

даних. Крім того, резервні копії можуть не охоплювати останні дані. 

– на деяких серверах баз даних можна отримати доступ до операційної 

системи, використовуючи сервер баз даних. Це може бути навмисно або 

випадково. У такому випадку зловмисник може використовувати SQL ін’єкцію як 

початковий вектор, а потім атакувати внутрішню мережу за брандмауером [2]. 

Прихованою небезпекою тут є те, що SQL запити можуть контролювати 

сервер БД, про що ваша програма і не дізнається.  

Згідно з даними, взятими з останньої статистики найпопулярнішої системи 

керування веб-сайтами – Wordpress, кількість випадків SQL ін'єкцій налічує 51% 

від усіх здійснених хакерських атак. Інші ж джерела стверджують, що цей вид 

атак посідає почесне друге місце серед атак на веб-додатки. 

Не зважаючи на таку статистику, багато розробники навіть не враховують 

таку загрозу і не зважають на те, що SQL-запити можуть бути підроблені. 

Насправді такі запити, залежно від типу СКБД та умов впровадження, можуть 

обійти обмеження доступу, стандартну перевірку авторизації та аутентифікації чи 

дати можливість зловмиснику виконати довільний запит до бази даних 

(наприклад, прочитати вміст будь-яких конфіденційних даних, видалити, змінити 

або додати їх), отримати можливість читання та/або запису локальних файлів та 

виконання довільних команд на сервері. 

Зловмисники можуть використовувати уразливості SQL ін’єкцій для різних 

цілей, проте основною причиною виникнення цього «слабкого місця» є зазвичай 

те, що вхідні дані від користувача не фільтруються (відсутня обробка спеціальних 

символів, перевірка типів тощо). Розглянемо для наочності наступні приклади. 

Маємо форму пошуку товару. У якості параметрів пошуку є назва товару та 

верхня границя його ціни. 
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Приклад 1: У якості ціни користувач замість цифри «100» написав 

(не)навмисно «100’» (зверніть уваги на символ апострофа). Пошук за таким 

критерієм поверне непередбачену програмою помилку виконання. Отже, в даному 

випадку негативний наслідок – погіршення відмовостійкості та працездатності 

системи. 

Приклад 2: У назву товару користувач включить свій SQL код, тобто 

основний запит на пошук буде містити внутрішній «злочинний» запит. Таким 

чином, крім виконання основної операції, передбаченої бізнес-логікою програми, 

виконуються інші несанкціоновані операції, які можуть порушити цілісність та 

конфіденційність даних, що зберігаються у БД, або навантажити БД так, що інші 

користувачі в кращому випадку будуть змушені довго очікувати виконання їх 

запитів [3]. 

На практиці не завжди можливо провести SQL ін'єкцію за допомогою полів 

для вводу даних, тому для веб-сайтів, які передають дані через GET-запити, 

наявний ще один випадок уразливості – редагування адресного рядку браузера. 

Наприклад, за допомогою SQL ін'єкції у адресному рядку хакер може зчитати дані 

з будь-якої таблиці, використовуючи оператор UNION, наявний у більшості БД. 

Для уникнення потенційних небезпек від такого виду загроз розробник 

програмних продуктів, що працюють з базами даних, повинен знати про таку 

уразливість і вживати заходів протидії впровадженню SQL [4]. 

Наразі до ефективних способів вирішення цієї проблеми, які успішно 

застосовуються для захисту від SQL ін’єкцій, належать наступні: 

– Використання параметризованих запитів. Багато серверів надають 

можливість відправки програмою параметризованих запитів (підготовлені вирази) 

до БД. Таким чином параметри зовнішнього походження відправляються на 

сервер окремо від самого запиту або автоматично екрануються клієнтською 

бібліотекою, що дозволяє автоматично уникнути шкідливих значень в параметрах. 

– Фільтрація рядкових параметрів. Щоб впровадження коду було 

неможливо, для деяких СКБД, потрібно брати в лапки всі рядкові параметри. Так, 

у самому параметрі треба екранувати спецсимволи, тобто замінити лапки на \", 

апостроф на \', а зворотну косу риску на \\. 

– Фільтрація цілочисельних параметрів. У випадку, коли параметром 

виступає цілочисельне значення, допомагає перевірка значення параметру на тип – 

якщо змінна не є числом, запит взагалі не повинен виконуватися. 

– Усікання вхідних параметрів. Для внесення змін в логіку виконання SQL-

запиту потрібно впровадження достатньо довгих рядків. Так, мінімальна довжина 

такого рядка найчастіше становить 8 символів («1 OR 1=1»). Якщо максимальна 

довжина коректного значення параметра невелика, то одним з методів захисту 

може бути максимальне усікання значень вхідних параметрів. 

– Зменшення кількості динамічних запитів. Також не варто забувати про 

запобіжні заходи, які ніколи не завадять для того, щоб захистити інформацію, що 
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зберігається у БД. Тож, крім, контролю самих параметрів, розробник завжди має 

пам’ятати про обмеження доступу до системних таблиць, коректну обробку 

помилок та зберігання паролів у зашифрованому вигляді. 
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РИЗИКИ ПОМИЛОК ПІД ЧАС ДІАГНОСТИКИ 

МЕТОДОМ ЦИФРОВОГО ДВІЙНИКА 

 
Праховнік Н. А., к.т.н., доцент (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського); 

Сізов Д., студ. (гр. ІК-51, ФІОТ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Анотація. Коротко описані фактори ризику експлуатації механізмів, які 

були діагностовано способом цифрового двійника з допущенням помилки. Також 

коротко описані основні помилки при проведенні діагностики способом 

цифрового двійника. 

Ключові слова: помилки, ризики, діагностика, цифровий двійник. 

Abstract. A brief analysis of the risk factors for errors associated with errors. 

When conducting diagnostics using the digital twin, brief technical errors are also given. 

Keywords: errors, risks, diagnostics, digital twin. 

 

          Вступ. Одна з перспективних ідей сьогодення,  - цифрове моделювання: 

створення віртуальних копій реальних об'єктів, які виглядають і функціонують  

так само, як і їхні прототипи. Застосування цифрового двійника, допомагає 

швидко змоделювати розвиток подій в залежності від тих чи інших умов і 

факторів, знайти найбільш ефективні режими роботи, виявити потенційні ризики 

Крім того, цифровий двійник допомагає визначити кроки щодо забезпечення 

безпеки 

         Аналіз стану питання. Існують різні причини, що викликають помилки в 

методі цифрового двійника. Це можуть бути конструкторські, симуляційні, 

вимірювальні та інші помилки. Кожна, навіть мінімальна, помилка може 

обернутися великими втратами і трагедіями. Якщо ми знаємо основні помилки – 

то можемо  створити тести для мінімізації вірогідності їх допущення. 

         Метою роботи. Метою роботи є аналіз зменшення  кількості та якості 

помилок  при діагностиці  методом цифрового двійника.    

         Методики, матеріали і результати досліджень. Цифровий двійник – це 

віртуальний прототип реального технологічного процесу, фізичного виробу чи 

групи виробів. Його суть полягає в зборі та повторному використанні цифрової 

інформації. Цифровий двійник не обмежується збором даних, отриманих на стадії 

розробки і виготовлення продукту. Він продовжує накопичувати дані протягом 

усього життєвого циклу об’єкта. Це можуть бути дані про стан виробу, показники 

датчиків, історія операцій, заводська (as-build) і сервісна (as - maintained) 

конфігурація, версія програмного забезпечення та багато іншого [1]. 

 Цифровий двійник зберігає всю історію робочих даних. Що дає додаткові 

можливості для технічного обслуговування та дозволяє побачити всю картину 

цілком. 
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Метод діагностики цифровим двійником полягає в створенні симуляції 

механізму (верстата, деталі, робота), навколишнього середовища і вимір ключових 

показників. Найчастіше допускаються наступні помилки, які можна розділити на 

три категорії: Конструкторські помилки, помилки симуляції, помилки вимірювань. 

Конструкторські помилки – це порушення в самому пристрої механізму, 

наприклад неправильна конструкція, інженерні прорахунки і т.п. Головним 

завданням цифрової симуляції є виявлення таких помилок [2]. 

Власне, 90% всіх несправностей можна звести до конструкторської помилку. 

Але якщо повернутися до теми даної статті, то стане ясно, що нам не цікаві дані 

помилки, так як це помилки не самої діагностики, а інженера / конструктора. 

Помилки симуляції – це помилки програмістів при створенні симуляції. 

Наприклад неправильно симулювати фізичні закони, або неправильність обміну 

даними. 

Наприклад, у симуляції була допущенна наступна помилка: при додаванні 

великої кількості об’єктів – серверу не вистачало потужності для вираховування 

всіх показників, як наслідок – кількість «Тиків» на секунду зменшувалось, але не 

всі процеси були прив’язанні до «Тиків». Тому з’являлася помилка, тому що деякі 

процеси не відбувалися синхронно. Якщо би я не виправив цю помилку – 

механізми, які симулювалися, відображали би не дійсні данні. Ризики даної 

помилки ми розглянемо трохи пізніше. 

Помилки вимірів – це помилки в отриманні даних з симуляції. 

Наприклад при вимірюванні певного показника, програміст отримує 

некоректні цифри. Даний вид помилок є підвидом помилок симуляції, але 

винесено в окрему групу в рамках даної статті. Справа в тому, що помилки 

вимірювань несуть за собою великий пласт додаткових ризиків. 

Варто зазначити, що дана помилка може залежати не лише від програмних 

помилок, але й від логічних. 

Наприклад, програма може працювати коректно, але програміст може 

переплутати 2 показника й записати данні з одного показника в інший, що приведе 

до певних негативних наслідків. 

Помилки в діагностиці не несуть прямих ризиків, так як всі виміри 

проводяться лише в симуляції, але несуть за собою приховані ризики [3]. 

Ризик неправильності технічної документації. При всіх цих помилках 

з’являється ризик неправильності документації. Умовно кажучи, симуляція 

потрібна для економії коштів при тестуванні механізмів, отже, поза симуляції 

проведення всіх тестів – безглуздо. 

Технічна документація механізму складається на підставі цих тестів, якщо 

тести помилкові – то і симуляція теж. Навіть якщо використовувати симуляцію 

для проведення тестів в реалістичних умовах або в умовах, які неможливо 

повторити в лабораторії, то ці результати все одно будуть враховуватися при 

складанні технічної документації. 
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Ризик перегрівання. Якщо програміст допустить помилку в механізмах 

пов’язаних з температурою, то великий ризик перегрівання механізму в певних 

умовах. Раніше ми вже говорили про ризик помилок у технічній документації, 

дана проблема є одним з прямих наслідків. При перегріванні механізму є ризик 

його відмови, ризик отримання травм людиною, який взаємодіє з даними 

верстатом, ризик короткого замикання (якщо механізм/деталь) взаємодіє з 

електронікою. 

Ризик відмови. Це вже трохи інший рід ризиків і пов'язаний він лише з 

механізмами, від роботи яких залежить життя або здоров'я людей, наприклад 

двигун літака. При помилках в симуляції легко втратити, або нехтувати 

несправність деталі, конструкції або механізму, що веде за собою можливість 

непередбачуваного відмови. 

Як було зазначено раніше – симуляцію використовують для тестування 

механізму у середовищі, яке неможливо, або дуже важко відтворити у 

лабораторних умовах. Якщо у симуляції були помилки, які залишилися 

непоміченими, то у конструкторів склалося помилкова точка зору що до 

середовища, в якому механізм може адекватно працювати. 

Ризик переробки функціонуючого механізму. Саме цю проблему 

викликають помилки вимірювань. При неправильному вимірі може виникнути 

ситуація, коли працюючий механізм переробляється, що веде за собою додаткові 

витрати і названі вище ризики, адже чим довше ведуться роботи, тим більше 

можливостей помилитися. 

Ризик неправильного розрахунку відмовостійкості і як наслідок – раптова 

поломка механізму. Простіше кажучи, відмовостійкість – це вірогідність поломки 

механізму від часу. Якщо неправильно розрахувати даний показник – 

збільшується шанс раптової поломки основних деталей механізму, що веде за 

собою різнопланові ризики: від втрати ресурсів на із-за простою техніки до 

загрози життю (наприклад при поломці двигуна літака). 

Варто зазначити, що інколи цифрового двійника використовують для 

обчислення показників та редагування роботи механізму у реальному часі. Тут 

додається проблема помилок у самому коді та можливості крашу цілої програми. 

Наприклад у Америці активно використовується автопілот автомобілів 

Tesla. Очевидно, при похибці у самому коді автопілоту – аварія найімовірніший 

наслідок [4]. Програміст може просто переплутати змінні, або забути опрацювати 

помилку, що веде за собою повну зупинку роботи програми, як наслідок – аварію. 

Висновок: Цифрові двійники дозволяють удосконалювати операції 

технічного обслуговування та значно спрощувати технічну підтримку виробів, 

економити гроші, зменшувати число збоїв і продовжувати термін служби 

обладнання. Робота програмістів в питаннях діагностики і тестування механізму є 

неоціненно важливою.  
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АВТОРЕЦИКЛІНГ В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ СВІТУ 

 

Рекеда В. В., Ціпун В. Ю., студенти (гр. КВ-61, ФПМ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Анотація. В даній роботі вивчається позитивний вплив авторециклінгу в 

сучасних реаліях світу. Робота присвячена визначенню основних переваг 

переробки автомобілів в різних аспектах життєдіяльності. Наведення прикладів 

рішень вищезазначеної проблеми з ракурсів різних країн світу.  

Ключові слова: авторециклінг, автомобільні відходи, металобрухт, ресурси, 

утилізація, переробка шин. 

Abstract. In this work it is studied the positive influence of autorecycling in 

modern world realities. The work is dedicated to the definition of the main advantages 

of the car recycling in various aspects of life. Consideration of solutions of the above 

indicated problem from the point of view of different countries of the world. 

Keywords: autorecycle, automobile waste, scrap metal, resources, recycling, tire 

recycling. 

 

 Вступ. Забезпеченість ресурсами - це передумова стійкого розвитку 

економіки та якості життя будь-якої країни. Екстенсивне зростання споживання 

деяких ресурсів  вже сьогодні привертає увагу до визначеної сировинної 

залежності економіки багатьох суб’єктів країни та багатьох екологічних проблем, 

пов'язаних з порушенням умов навколишнього середовища при добуванні 

сировини, виробництво продукції та вилучення відходів виробництва і 

споживання. Становлення України як технологічно розвиненої країни та її 

інтеграції в світовій економіці буде неможливим без впровадження та покращення 

способів ефективного та екологічно обґрунтованого використання природних і 

техногенних ресурсів. Цю задачу можна вирішити тільки за рахунок створення 

закритих маловідходних циклів, а також шляхом стимулювання і технічного 

забезпечення комплексного використання вторинних ресурсів, що утворюються в 

процесах виробництва і споживання. Чим менше сміття в країні, тим вона є 

чистішою та безпечнішою для проживання людини, тим багатша  та сильніша на 

світовій арені [1]. 

Аналіз стану питання. Автомобілі, в яких термін експлуатації добіг кінця, є 

одними з найбільш розповсюджених відходів у всьому світі. Транспортний засіб, 

термін експлуатації якого добіг кінця, повинен ставати джерелом вторинних 

матеріальних ресурсів. Галузь промисловості, яка займається утилізацією 

непотрібних машин, в економічно-розвинених країнах вже декілька десятиліть 

успішно функціонує, постійно розвивається та приносить колосальний прибуток, 

особливо галузь переробки відпрацьованих шин.  
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Мета роботи: дослідити основні тенденції авторециклінгу в світових 

реаліях, а також описати її позитивний вплив на екологію, довкілля та економіку. 

Методики, матеріали і результати досліджень.  
Для забезпечення своєчасного усунення старих авто, утилізація автомобілів 

була зроблена обов'язковою у багатьох країнах світу. Це дозволило значно 

зменшити кількість непотрібного брухту, який негативно впливає на навколишнє 

середовище. Крім того утилізація дозволяє заощадити кошти державі, адже старий 

транспортний засіб можна використовувати при переробці як вторинну сировину. 

Завдяки утилізації маємо рішення відразу двох дилем: проблема екології та 

забруднення середовища старими автомобілями та проблема нестачі вторинних 

металів у металургійній галузі.  У деяких країнах світу утилізація автомобілів 

проводиться на дуже вигідних умовах для власників. При цьому найчастіше 

оплачується значна частина вартості нового автомобіля, що привертає 

автовласників. Отже, що утилізація автомобілів дуже важлива і потрібна. 

Рециклінг автотранспортних засобів, що вийшли з експлуатації - це не лише 

зменшення забруднення довкілля, але і скорочення витрат природних ресурсів і 

енергії. Економиться більше половини енергії, необхідної для виплавки металів з 

руди, викиди в атмосферу зменшуються на 86%, а витрати води  - на 40% [2]. 

Одним з найбільш широко поширених видів відходів серед автомобільного 

мотлоху є амортизовані шини. Загальносвітові запаси використаних 

автомобільних шин за оцінками експертів коливаються від 25 до 39 млн. т. при 

щорічному прирості не менше 7 млн. т. [2]. Термін експлуатації автомобільних 

покришок менший, аніж у більшості гумових виробів. Непотрібні шини можуть 

зберігатися зберігаються легально і нелегально як на звалищах, призначених 

виключно для використаних шин, так і просто на смітниках з іншими відходами. В 

останньому випадку це несе в собі велику небезпеку в виді пожежі. Зношені шини 

не піддаються саморозкладу, акумулюються, займають велику площу земельних 

ділянок та являються досить могутнім джерелом забруднення довкілля. Але з 

іншого боку вони є досить цінною вторинною сировиною, яка містить чорні та 

кольорові метали, полімери, гуму і. т.д. [3].  

Автореціклінг є діяльністю, яка носить не тільки ринковий характер, але і 

служить підставою щодо забезпечення екологічної безпеки. Тому даний вид 

діяльності повинен стати об'єктом обов'язкового державного регулювання. Це 

підтверджує досвід зарубіжних країн, де прийнятий і успішно працює закон про 

автореціклінг. В провідних країнах світу створено спеціальну галузь 

промисловості з переробки та утилізації автомобілів, яка займається проблемами 

вторинної переробки матеріалів, а також повторного використання старих 

деталей, вузлів і агрегатів, реалізуючи їх за значно нижчими цінами, хоча ці 

компоненти часто не поступаються новим за якістю. Загальна маса автомобілів, 

які щорічно надходять на переробку в країнах ЄС становить понад 10 мільйонів 

тон. 
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Найбільш ефективно сформовано і успішно реалізовано модель відновлення 

старих автомобілів в Нідерландах. Дана система дозволила врегулювати і 

вирішити майже всі проблемні питання щодо автореціклінгу.  Коефіцієнт 

утилізації старих автомобілів в цій країні складає близько 96,2%. Даний показник 

є лідируючим в світі. В середині 1990-х рр. утворено компанію Автореціклінг 

Нідерландів (АРН), яка реалізовує, поставлені завдання і регулює переробку 

автомобілів. АРН несе відповідальність за організацію, логістику та утилізацію 

автотранспорту. Компанію контролює спеціально створений некомерційний Фонд, 

який в свою чергу спрямований на розвиток національної системи утилізації. 

Повний пакет акцій АРН належить даному Фонду. За утилізацію будь-якого 

автомобіля введено єдину плату - 50 євро, а сума збору однакова незалежно від 

марки або моделі.  

Система автореціклінга в Німеччині також є однією з успішних і ефективних 

моделей, яка поряд з Нідерландами є гарним прикладом для інших країн. У даній 

системі чітко визначені окремі елементи процесу рециклізації автомобілів. Крім 

законодавчого зобов'язання прийому та утилізації старих авто на безкоштовній 

основі для кінцевого споживача, в даній країні прийнято закон, згідно з яким 

виконуються вимоги щодо комплектації автомобілів з 1 січня 2006 року на 85%, а 

з 1 січня 2015 року - на 95% з матеріалів, що піддаються вторинному 

використанню. У Бельгії автореціклінг здійснюється в спеціалізованих центрах, 

які мають державну ліцензію, а збір на утилізацію автомобілів закладено в 

дорожній податок. 

У Франції відповідно до постанови уряду і положенням Кодексу Франції 

про навколишнє середовище заснована мережа спеціалізованих центрів з 

утилізації автомобілів (7 центрів на 1,5 мільйони населення). Вона забезпечується 

інформаційною, технологічною та фінансовою підтримкою з боку автовиробників. 

У разі якщо власник транспортного засобу, термін експлуатації якого добіг кінця, 

не віддає автомобіль в сертифікований центр, законодавством передбачено штраф 

у розмірі 75 тисяч євро і 2 роки ув'язнення.  У 2006 році за кожний 

транспортний засіб, що ввозиться на територію країни, законодавство Польщі 

ввело податок на утилізацію в розмірі майже 120 євро. Ці кошти йдуть на рахунок 

Національного фонду охорони навколишнього середовища і водного 

господарства. При покупці автомобіля в Норвегії, покупець зобов'язується 

платити одноразовий збір у розмірі - $ 350. А при передачі транспортного засобу 

на утилізацію власнику повертається ця сума [4]. 

Висновки.  Для великої кількості економічно – розвинених країн 

авторециклінг – звична справа, адже це позитивне явище не тільки для звичайних 

громадян та економіки країни, але й для екології всієї планети. Не дивлячись на 

це, українські власники автотранспорту залишають на довгий час старі машини 

напризволяще в дворах, у кращому випадку – в своїх гаражах, або ж навіть прямо 

в лісах чи болотах, тим самим погіршуючи екологічний стан країни в цілому. 
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 Варто згадати, що протягом 2015-го року діяла так звана «мотиваційна» 

програма лояльності, суть якої полягала в наступному – кожна особа, що 

передавала свій, знятий з реєстрації, транспортний засіб на утилізацію, 

отримувала 12 тис. грн на придбання автомобіля вітчизняного виробництва з 

салону, проте з вартістю не більше, аніж 100 тис. грн. Втім, незважаючи на всі 

переваги вище згаданої програми, вона не набрала великої популярності й в решті-

решт була скасована, на жаль, так само як і екологічний податок. На даний 

момент, власники автомобілів старого зразка, матимуть більше зиску з розбірки 

машини на деталі та металобрухт, бо в такому випадку вони отримають хоча б 

якісь гроші з даних дій [5].  

Підсумовуючи все вище згадане, можна прийти до висновку, що нашій 

країні необхідне виділення урядом коштів на реалізацію авторециклінгу, 

створення діючої мотивуючої програми утилізації старих авто налагодження 

плідної співпраці зі світовими автовиробничими концернами, а також зниження 

податку на розмитнення іноземних авто, бо надзвичайно велика кількість 

громадян користуються дуже старими машинами, вік яких в більшості випадків 

перейшов відмітку в 25 років, і очевидно, що вони вже є небезпечними, як для 

самих власників автомобілів, так і для стану навколишнього середовища, лише по 

причині відсутності банальної можливості придбання собі нового авто. 
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АНАЛІЗ НЕБЕЗПЕК КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ 

 
Решетняк  А. В., студент (гр. БІ-61, ФБТ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Анотація. Розглянуто та ідентифіковано ступінь небезпеки Київського 

метрополітена.  

Ключові слова: ідентифікація небезпеки, Київський метрополітен, 

статистика нещасних випадків, безпека  пасажирів метрополітену.  

Abstract. Considered and identified the degree of dangers of the Kiev Metro. 

Keywords: іdentification of danger, Kiev subway, statistics of unfortunate 

incidents, security of underground passengers. 

 

Вступ. Нині Київ стрімко розвивається, а кількість мешканців і відвідувачів 

столиці зростає щоденно. Одну з ключових ролей в цьому місті відіграє 

громадський транспорт. Київський метрополітен один з найбільш значимий вид 

громадського транспорту столиці. На  долю метрополітену припадає близько 50% 

від загального обсягу пасажирських перевезень в місті. У середньому за рік 

столична підземка перевозить приблизно 520 млн. осіб [1]. 

Однак попри всі значні переваги даного транспорту, його  слід відносити до 

зони підвищеної небезпеки. Трапляються не поодинокі випадки травмування в 

метрополітенах, відбуваються теракти, суїциди і просто нещасні випадки, що 

доволі часто мають фатальні наслідки. Тому питання ідентифікації небезпек не 

зменшує своєї актуальності. 

Аналіз стану питання. У 2010 році у метрополітені сталося 68 випадків 

травмувань пасажирів.  В цілому, ескалатори спричинили 21 випадок травмування 

з 68, що становить 31%. 17 випадків отримання ушкоджень відбулося на сходах, 

по 8 випадків припало на вагони та платформи, 7 – у вестибюлях,  4 – на коліях,  1 

випадок  стався при вході на станцію метро та зафіксовано 2 випадки  

травмування дзеркалом вагону. 

Здебільшого 31 випадок із 68, тобто 46%, пов’язані з особистою 

необережністю пасажирів чи порушення ними правил користування 

метрополітеном  (29 випадків).  Через раптове погіршення стану власного здоров’я 

отримали травми 7 пасажирів. За статистикою за останні 7 років було зафіксовано 

47 спроб самогубства, 11 з яких стали смертельними. А в 2018 році правоохоронці 

зафіксували в загальній кількості 667 злочинів, які були скоєні в метрополітені. З 

них було зареєстровано 6 зі смертельним наслідком. Зафіксовано 20 випадків  

фізичної розправи на території метрополітену, а пограбувань із застосуванням 

зброї зафіксували 8 разів. Виявлено 54 випадки незаконного поводження зі 

зброєю. Та лідирують за кількістю злочинів крадіжки – 333 випадки [2,3]. 

Мета роботи: провести попередній аналіз небезпек (ідентифікувати 

небезпеки), які можуть спіткати пасажирів та співробітників в метрополітені. 
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Методики, матеріали і результати досліджень.  Існують різні причини, що 

можуть спричинити нещасний випадок. Контактна рейка постійно перебуває під 

високою електричною напругою, а замкнутий простір легко може спричинити 

паніку, існує небезпека виникнення пожежі чи задимлення.  

Крім того, небезпеки різного роду накидів, зроблених сторонніми особами, 

падіння під колеса потягу чи на ескалаторі. Адміністрація підприємства 

переконує, що працівники забезпечені засобами індивідуального захисту — 

протигазами, проте сьогодні ними забезпечено лише 77% працівників, а згідно з 

відповідною постановою мають бути всі. 

Також є питання щодо сигналізації. Вона працює, проте технічно застаріла. 

Із 103 систем пожежної сигналізації заміні підлягає 72%. З 26 установок 

пожежогасіння, які є у відповідних приміщеннях, підлягають заміні дві. Це вже не 

кажучи про невирішене питання щодо заміни кабелів на негорючі.  

Велике занепокоєння викликає у фахівців  те, що жоден об’єкт 

метрополітену не оснащений системами раннього виявлення загрози виникнення 

надзвичайних ситуацій та оповіщення населення. Адже гілки метро прокладені в 

таких насичених водою ґрунтах і пісках нашого міста, де є просідання тунелів. 

Оскільки ними рухаються поїзди, які вібрують, то просідає ґрунт. Допустиме 

просідання до 400 мм, проте вже нині є лінії, де  просідання сягає 250 мм. Згідно з 

розпорядженням КМДА щодо програми економічного і соціального розвитку м. 

Києва на 2017 рік, на деяких ділянках метрополітену на сьогоднішній день 

виконано роботи з укріплення на 1389 погонних метрах споруд із 5074, які 

потрібно закріпити [3,4]. 

Основними джерелами небезпеки для пасажирів під час використання 

Київського метрополітену є: 

– сходи ескалатори; 

– платформи метрополітену; 

– вагони потягів метро; 

– рейки; 

– тунелі. 

Ідентифікуємо можливі небезпеки. Виявимо небезпеки і елементи які є 

частиною цих небезпек та оцінюємо їх якісні характеристики (табл.1) 

 

Таблиця 1  

 

Категорія й частота реалізації небезпеки 
№ Об'єкт Небезпека Якісний опис 

Категорія Ранг Імовірність 

1 Сходи Падіння II C Можлива реалізація 

2 Екскалатор Падіння II С Можлива реалізація 
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Продовження таблиці 1 
3 Екскалатор Затиснення в "гребінці" II C Можлива реалізація 

4 Екскалатор Пожежа I E Практично неймовірна 

реалізація 

5 Екскалатор Погіршення стану здоров'я III C Можлива реалізація 

6 Екскалатор Механічні пошкодження III C Можлива реалізація 

7 Платформа Падіння II C Можлива реалізація 

8 Платформа Пожежа I E Практично неймовірна 

реалізація 

9 Платформа Задимлення I D Рідка реалізація 

10 Платформа Бійка II C Можлива реалізація 

11 Платформа Погіршення стану здоров'я III C Можлива реалізація 

12 Платформа Пограбування IV B Ймовірна реалізація 

13 Рейки Ураження струмом II D Рідка реалізація 

14 Рейки Потрапляння під поїзд II D Рідка реалізація 

15 Потяг Затиснення в дверцятах III B Ймовірна реалізація 

16 Потяг Затиснення чи падіння між 

потягом та платформою 

II C Можлива реалізація 

17 Потяг Пожежа I E Практично неймовірна 

реалізація 

18 Потяг Задимлення I D Рідка реалізація 

19 Потяг Бійка II C Можлива реалізація 

20 Потяг Падіння в потязі II B Ймовірна реалізація 

21 Потяг Падіння з потяга II D Рідка реалізація 

22 Потяг Несправність системи I C Можлива реалізація 

23 Потяг Погіршення стану здоров'я III C Можлива реалізація 

24 Тунелі Ураження струмом II D Рідка реалізація 

25 Тунелі Задимлення I D Рідка реалізація 

26 Тунелі Пожежа I E Практично неймовірна 

реалізація 

 

Висновки. В Київському метрополітені дійсно існують певні ризики 

небезпеки. Не зважаючи на практично неймовірну реалізацію небезпеки пожежі в 

метрополітені, цей вид небезпеки найбільш не бажаний, оскільки здатний 

спричинити масові загибель та призвести до травмувань великої кількості осіб. На 

даний час наш метрополітен потребує реконструкції і модернізації, підвищення 

рівня безпеки за рахунок закупівлі необхідного обладнання, зокрема протигазів та 

медичного обладнання. 

 
Науковий керівник: Гусєв А. М., к.б.н., доцент (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 
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:https://ukurier.gov.ua/uk/articles/metro-nadijnij-transport/ 

3. Головні небезпеки київського метро. Корисна інформація. [Електроннии ̆

ресурс]. Режим доступу: URL :https://infokava.com/uk/28333-glavnye-opasnosti-

kievskogo-metro-poleznaya-informaciya.html 

4. Постанова КМДА. Звітпро виконання Програми економічного і 

соціального розвитку м. Києва на 2017 рік [Електронний ресурс]. Режим доступу: 
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ДОСВІД ФЕДЕРАТИВНОЇ РЕСПУБЛІКИ НІМЕЧЧИНИ З ОРГАНІЗАЦІЇ 

СИСТЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

 

Руденко І. В.,  студ. (гр. ХП-81мп, ХТФ КПІ ім. Ігоря Сікорського); 

Полукаров Ю. О., к.т.н., доц. (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Анотація. У статті проведено огляд системи цивільного захисту на прикладі 

Німеччини. Створена система цивільного захисту відіграє важливу роль у 

забезпеченні національної безпеки країни та є системою, призначеною для 

виконання завдань, спрямованих на захист населення та економіки країн під час 

виникнення надзвичайних ситуацій, проведення рятувальних та інших аварійно-

відновлювальних робіт у осередках ураження, а також здійснення заходів з 

моніторингу і попередження надзвичайних ситуацій. 

Ключові слова: цивільний захист, надзвичайна ситуація, органи виконавчої 

влади, цивільна оборона. 

Abstract. The article reviews the system of civil protection on the example of 

Germany. The established system of civil protection plays an important role in ensuring 

national security of the country and is a system designed to carry out tasks aimed at 

protecting the population and the economies of countries in the event of emergencies, 

rescue and other emergency repairs in the areas of defeat, and measures from monitoring 

and emergency prevention.  

Key words: civil protection, emergency situation, executive power, civil defense. 

 

Вступ. Метою державної політики у сфері природної та техногенної безпеки, 

захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру є забезпечення гарантованого захисту життя і здоров'я 

людей, земельного, водного і повітряного простору, об'єктів виробничого і 

соціального призначення у допустимих межах показників ризику, критерії яких 

встановлюються для конкретного періоду розвитку з урахуванням вітчизняного та 

світового досвіду у цій галузі. 

Основні завдання цивільної оборони у різних країнах практично збігаються –  

це оповіщення, попередження надзвичайних ситуацій, проведення рятувальних та 

невідкладних аварійних робіт, забезпечення життєдіяльності потерпілого 

населення, підготовка керівного складу спеціалістів у галузі цивільного захисту 

(далі – ЦЗ), навчання населення тощо.  

В умовах визначення європейського напряму розвитку України, вивчення 

зарубіжного досвіду організації системи ЦЗ набуває в сучасних умовах 

особливого значення.  

Аналіз стану питання. У наукових працях як вітчизняних, так і зарубіжних 

учених досліджуються питання державного управління системами ЦЗ в окремих 
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країнах. Зокрема, дослідженням у цій сфері присвячено роботи С. Андреєва, М. 

Брушлінського, І. Іванченко та ін. 

Мета роботи: історичний огляд систем ЦЗ Федеративної Республіки 

Німеччини в систем ЦЗ і їх організації. Особливе місце в дослідженні займає 

огляд системи ЦЗ в часи холодної війни. 

Методики, матеріали і результати досліджень. Цивільний захист у країнах 

ЄС і НАТО — це передусім державна функція. У більшості європейських країн не 

існує окремих відомств, відповідальних за ЦЗ. Ці функції забезпечується через 

взаємодію різних спеціалізованих структур, зосереджених, зазвичай, у 

міністерствах внутрішніх справ [1]. 

Цивільний захист у Німеччині означає всі невійськові заходи у разі 

надзвичайної ситуації або напруженості, які служать захисту населення як такого і 

підтримання громадської інфраструктури. За визначенням, він відрізняється від 

цивільного оборони з точки зору його конституційної відповідальності. Це 

принципово різні питання і сфери відповідальності: згідно зі Статтею 73 № 1 

Основного Закону, цивільний захист є виключною законодавчою компетенцією 

Конфедерації щодо «оборони, включаючи захист цивільного населення». Це 

галузь цивільної оборони, за яку відповідає Федеральне міністерство внутрішніх 

справ. Мирний цивільний захист, з іншого боку, підпадає під відповідальність 

земель відповідно до статті 30 (1) Основного Закону [2]. 

У Німеччині для забезпечення координації дій органів виконавчої влади, 

комунального самоврядування, установ та організацій з питань захисту населення 

і територій в умовах виникнення надзвичайних ситуацій (далі — НС)  у системі 

забезпечення національної безпеки в структурі федерального МВС створено 

централізований орган — Федеральне відомство захисту населення та допомоги 

при катастрофах (Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe) (далі — 

BBK).  

Разом з Федеральним відомством захисту населення та допомоги при 

катастрофах у структурі Федерального МВС Німеччини функціонує й 

Департамент з питань кризового менеджменту та захисту населення. До головних 

завдань Департаменту належать координація управління в цій сфері між 

федерацією та федеральними землями, питання правового забезпечення, 

бюджетного фінансування та кадрової політики. Водночас ключові завдання при 

виникненні криз або НС на земельному та місцевому рівнях і надалі належать до 

компетенції федеральних земель, а вирішення цих завдань забезпечується 

земельними МВС [3].  

Необхідно також звернути увагу на Федеральне агентство технічної 

допомоги (Bundesanstalt Technisches Hilfswerk), (далі — THW), як Федеральну 

цільову групу. Вона підпорядковується Федеральному міністерству внутрішніх 

справ і виконує завдання цивільної оборони у разі захисту. THW на 99% 

складається з волонтерів (станом на 2016 рік – приблизно 75 тис. учасників). В 
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законодавстві передбачено, що THW спочатку повинна бути запрошена органом, 

відповідальним за безпеку (наприклад, землею, округом, містом чи 

муніципалітетом), в разі якщо місцевими зусиллями подолати проблему 

неможливо [4].  

У 1946 році, коли Рада Об'єднаних Збройних Сил розпустила організації та 

установи ППО, були створені значні прогалини у захисті населення від небезпек і 

збитків. Незважаючи на всі зусилля, спрямовані на подолання цих прогалин, 

тільки заснування Федеративної Республіки Німеччина у 1949 році дало 

можливість для впровадження відповідних заходів. 

Створення першого технічного агентства допомоги з організації цивільного 

захисту відбувається 1950 року, за президентства Густава Хайнемана.   

У той же час, вчені об'єднують свої сили в «Комісії з захисту цивільного 

населення від ядерних, біологічних і хімічних атак». Їх адміністрація спочатку 

працює з Німецьким дослідницьким фондом. Пізніше цей орган називається 

«Комісією захисту при Федеральному міністерстві внутрішніх справ». 

Після того, як західні союзники дали згоду на здійснення цивільних заходів 

протиповітряної оборони, Федеральний кабінет делегував федеральному міністру 

внутрішніх справ провідну роль у будівництві нових аеродромів. Це призводить 

до створення підрозділу цивільного повітряного нальоту(Errichtung einer 

Bundesanstalt für zivilen Luftschutz), а за рішенням Федерального кабінету - 1953 

року про створення Федерального агентства з цивільної оборони. 

Поправка до Конституції 1956 р. дозволила федеральному уряду створити 

Бундесвер і надати йому компетенцію приймати закони щодо захисту цивільного 

населення. Це створило умови для остаточного будівництва цивільної оборони у 

ФРН. 

9 жовтня 1957 року набрав чинності «Перший Закон про заходи щодо 

захисту цивільного населення» (1. ZBG), за яким слідував проект федерального 

уряду про створення Федерального управління цивільного захисту (Bundesamtes 

für zivilen Bevölkerungsschutz), попередник Федерального управління цивільного 

захисту (Bundesamtes für Zivilschutz). Цей закон набув чинності 5 грудня 1958 року 

[5]. 

У період так званої «холодної війни» німецька офіційна влада вважала за 

можливість будь-яку з таких загроз: звичайну війну, обмежену або тактичну 

ядерну війну або термоядерну війну. Весь спектр можливих загроз необхідно було 

врахувати при плануванні операцій з по боротьбі із надзвичайними ситуаціями. 

Реально, очікувалось, що Німеччина стане полем битви через своє стратегічне 

географічне положення. Надалі це сподівання відіграло важливу роль у всіх 

планах цивільної оборони.  

Програма німецької цивільної оборони значною мірою покладалася на 

приватних осіб і на землю та місцеві органи влади для добровільної підготовки до 

оборони. Але, на думку німецького уряду, такий підхід не призвів до розвитку 
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адекватної системи. Незважаючи на посилені зусилля уряду щодо інформування 

громадськості про небезпеку термоядерної війни та ефективності можливих 

контрзаходів, добровільна система зазнала невдачі. 

Тому уряд спонсорував законодавство, що передбачає обов'язкову систему 

майже з повним федеральним контролем. Згідно з цим законодавством, уряд 

уповноважений створювати всеохоплюючі організації надзвичайних ситуацій, 

залучати кадри для участі в цих організаціях, а також призначати великі навчання 

і реалістичні вправи в мирний час. 

Запропоновані закони також надали урядові надзвичайні повноваження, що 

дозволили ефективно реагувати в надзвичайних ситуаціях. Незважаючи на 

проблеми реалізації програми, німецькі плановики цивільної оборони розробили 

повну і добре інтегровану концепцію аварійних операцій. Концепція включає 

систему, розроблену для того, щоб впоратися з наслідками можливої термоядерної 

війни, але яка може також функціонувати під час обмеженої війни або стихійного 

лиха. З огляду на це, німецький уряд ініціював програму підготовки нації до 

можливих загроз. 

Роль цивільної оборони детально описана в законодавстві про створення 

Агентства цивільної оборони, на той момент головної урядової організації 

цивільного захисту. У ньому зазначається, що цивільна оборона «повинна 

захищати життя і здоров'я населення, місця працевлаштування, важливі об'єкти і 

товари (включаючи культурні об'єкти) від небезпеки повітряного нападу. Після 

нападу цивільна оборона повинна надавати допомогу населенню.» Незважаючи на 

те, що передбачається багато самодопомоги та індивідуального навчання, 

існуючий закон покладає пряму відповідальність за захист людей на федеральний 

уряд. Для виконання цієї відповідальності федеральний уряд розробив інтегровану 

концепцію аварійних операцій, яка розділена на дві частини: 

1. Розвідувальна система, що включає в себе попередження нації, моніторинг 

прямих наслідків, і спілкування між операційними рівнями уряду. 

2. Система виживання, яка включає засоби захисту громадськості та 

проведення надзвичайних операцій на різних рівнях управління. 

Система попередження 

У системі попередження натискання однієї кнопки в центрі оповіщення про 

землю, яке пов'язане з центрами військового контролю НАТО, активізує всі 

сирени на певній німецькій землі одночасно, всі головні чиновники земельних та 

місцевих органів влади та життєво-важливі об'єкти (лікарні, електростанції, 

поліція, залізниця тощо) попереджаються за допомогою спеціального телефонного 

радіопристрою. Громадськість також може бути попереджена за допомогою AM і 

FM-радіо, від центрів попередження, які призначені для забезпечення 

національного покриття.  
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Система впливу зброї та оцінки шкоди 

Система німецької зброї та оцінки впливу (моніторингу), яка є незалежною 

від наземної та місцевої системи управління, представляє цікаву концепцію з 

точки зору інформації. Дана система майже виключно присвячений збору даних і 

безпосередньо не бере участь у операціях. Вона тісно пов'язана з військовим і 

федеральним рівнем влади.  

Основними елементами системи є пілотовані контрольні пункти, які діють 

як датчики. Ці пункти знаходяться на відстані 6-8 кілометрів по всій Німеччині, і 

вони повідомляють головним станціям моніторингу інформацію про вплив зброї 

та оцінку збитку. На цих станціях підсумовується інформація і передається в 

центри оповіщення, які потім збирають і передають інформацію до центрів 

контролю НАТО і федеральному уряду Німеччини для використання німецькими 

військовими і федеральними установами. Перевага цієї системи полягає в тому, 

що більш високі рівні влади і військові мають набагато більше шансів отримати 

швидку і точну оцінку ситуації - оцінку, яка може бути значно затримкою і 

спотвореною, якщо вона буде надіслана через урядову ланцюг. 

Концепція громадської самозахисту 

Громадська самозахист вважається найважливішим елементом цивільної 

оборони Німеччини. Без нього, допомога з усіх інших джерел вважається 

малоцінною. Особи повинні покладатися на себе, можливо, протягом тривалого 

періоду часу і не можуть залежати від отримання зовнішньої допомоги. 

Вважається, що на певний час окремим особам може знадобитися забезпечити 

власне порятунок, медичну допомогу, харчування, воду, притулок і пожежу.  

Концепція захисного укриття 

Німецька концепція притулку для населення спрямована в основному на 

укриття для дому. Згідно з цією концепцією, укриття в приватних будинках буде 

доповнюватися житлом у місцях працевлаштування, лікарнях, готелях та школах. 

Крім того, громадські притулки будуть побудовані там, де зазвичай збираються 

великі групи людей, наприклад, бізнес-райони. Всі міста з населенням понад 50 

тис. населення вважаються потенційними цільовими областями, а також містами, 

розташованими поблизу військових об'єктів. У зонах збагачення повинні бути 

вбудовані засоби захисту від вибуху. 

У серпні та вересні 1965 року уряд Німеччини прийняв основну частину 

законодавства про цивільну оборону. Затверджене законодавство включає 

наступне: 

Закон про корпус цивільного захисту - забезпечення створення 

загальнообов'язкового корпусу цивільної оборони. 

Закон про забезпечення послуг у сфері промислової економіки та обігу 

грошей та капіталу - дозволяє федеральному уряду видавати укази, які 

контролюють промислову економіку під час війни або внутрішньої кризи. 
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Закон про захист транспорту - дає змогу федеральному уряду видавати 

директиви в умовах надзвичайної ситуації для забезпечення ефективного 

використання транспортних ресурсів. 

Закон про забезпечення продовольства, сільського господарства, лісового 

господарства та деревини - створення системи надзвичайних ситуацій для 

забезпечення цивільного населення та збройних сил продуктами харчування, 

сільськогосподарськими товарами та виробами з деревини у разі надзвичайної 

ситуації у військовій сфері. 

Закон про охорону водопостачання - дає змогу федеральному уряду вживати 

необхідних заходів у мирний час і в надзвичайній ситуації у воєнний час для 

забезпечення постачання води для всіх видів використання. 

Закон, що стосується будівництва об'єктів укриття - забезпечення 

обов'язкового будівництва захисного притулку у всіх нових державних і 

приватних будівлях. Закон також надає стимули для створення житла в існуючих 

структурах. 

Закон про самозахист громадянського населення - визначення обов'язків і 

відповідальності цивільної оборони в мирний час і під час надзвичайної ситуації у 

військовій сфері. Основною рисою закону є те, що він зобов'язує кожного 

громадянина Німеччини у віці від 16 до 65 років бути присутнім на мінімальному 

10-годинному навчальному курсі цивільної оборони.[6] 

Різні епохи, особливо холодна війна, формували різні вимоги до цивільного 

захисту. Із закінченням холодної війни та гонки озброєнь багато структур 

цивільної оборони були розпущені або скорочені з 1989 року - один з прикладів – 

частковий демонтаж мережі сирен цивільної оборони. 

Новий час вимагав зосередження на нових загрозах, якими стали катастрофи 

природного і техногенного характеру, а також міжнародний тероризм. 

З набранням чинності Закону про реструктуризацію бюджету від 28 грудня 

1999 року BZS буде розпущено, а його завдання будуть повністю передані 

Федеральному адміністративному управлінню. З 1 січня 2001 року завданнями 

цивільної оборони федерального уряду тепер буде виконуватись Центральне 

управління цивільного захисту Федерального управління. 

Події 11 вересня 2001 року в Сполучених Штатах і вихід Ельби з берегів в 

2002 році викликали переосмислення в політиці цивільного захисту. 1 травня 2004 

року було створено Федеральний офіс з питань цивільного захисту та допомоги 

при катастрофах (BBК), що базується в Бонні. 

З 29 листопада по 1 грудня 2004 року відбулась перша міжвідомча і 

транснаціональна вправа з врегулювання кризових ситуацій (LÜKEX). Перша 

стратегічна вправа в цій серії стосувалась сценарію масштабного відключення 

електроенергії через екстремальну зимову погоду. Вправи LÜKEX будуть 

регулярно проводитися в майбутньому. Кожна вправа ґрунтується на іншому 

реалістичному сценарії.  
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З 2006 року, у співпраці з BBK, Університет Бонна пропонує магістерську 

програму «Управління ризиками стихійних лих та ліквідацію стихійних лих» 

(KaVoMa). 

Для того, щоб мати можливість оптимально підтримувати командирів 

пожежної бригади, у 2007 році була створена федеральна аналітична робоча група 

(ATF). Аналітична робоча група складається з спеціальних цільових груп, які 

пройшли підготовку з ХБРЯ (хімічна, біологічна, радіоактивна, ядерна) ситуацій 

та користування спеціалізованими приладами. Співробітники ATF набираються з 

працівників земель або міст. Цього року також була запущена медична робоча 

група (MTF). MTF - це тактичне підрозділ медичної служби зі спеціальними 

можливостями у сфері цивільної оборони, що створюється в усій країні. 

Для попередження та інформування населення про нинішні або неминучі 

небезпеки та лиха, а також про інші суттєві загрози для суспільної безпеки, 21 

листопада 2007 року була підписана угода між федеральними міністрами та 

сенаторами Країни та мовники ARD та Deutschland Radio про систему 

супутникового сповіщення (SatWaS). 

У 2009 році розпочалась "Рука допомоги" - нагорода від Федерального 

міністерства внутрішніх справ у співпраці з BBK для сприяння волонтерству в 

цивільному захисті. Міністерство відзначає компанії, установи та приватних осіб, 

які зразково підтримують добровільну роботу своїх співробітників, які спеціально 

підтримують цивільний захист. Нагорода подається щорічно.  

Боротьба з новими викликами, такими як зміна клімату, тероризм або 

кібератаки, вимагає сучасних технологій і ноу-хау. У 2013 році на базі 

супутникової системи попередження (SatWaS) була введена в експлуатацію 

Модульна система попередження (MoWaS). Ця система є основою для передачі 

інформації про надзвичайні ситуації в програми новин вперше. Вона була 

розроблена таким чином, щоб невідкладні застереження про небезпечні ситуації 

могли бути повідомлені громадськості по всій країні. Сьогодні попереджуюча 

програма NINA - підключена до супутникової модульної системи попередження - 

попереджає про небезпеку через смартфон. [7] Також особлива увага приділяється 

роботі з молоддю. Так, фінансуються розробки сайтів та мобільних додатків, що 

готують дітей до різних небезпечних ситуацій. Записуються ролики, що 

пояснюють роботу систем ЦЗ, виходять альманахи та документальні фільми. 

У рамках кризи біженців у 2015 році BBK бере на себе створення та 

функціонування Координаційного відомства з питань розподілу біженців (KoSt 

FV-Bund) у Мюнхені. 

У серпні 2016 року федеральний міністр внутрішніх справ д-р. Томас де 

Мезьєр представив нову концепцію цивільної оборони. Вона включає в себе 

заходи щодо врегулювання криз у миротворчих операціях у відповідь на мінливі 

потреби в середовищі безпеки. Концепція фокусує і посилює завдання ББК у сфері 

цивільної оборони. Для подальшого розвитку цивільної оборони тепер потрібно 
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адаптувати велику кількість правових підстав після концепції концепції. На рівні 

цивільної оборони це стосується, в першу чергу, Закону про цивільний захист та 

допомогу на випадок надзвичайних ситуацій (ZSKG). 

У березні 2017 року вперше було координовано спільне навчання з 

запобігання тероризму (GETEX). Поліцейські органи федерального та державного 

урядів спільно з Бундесвером співпрацюють у боротьбі з тероризмом. 

У 2018 році відбулося значне оновлення рятувальної техніки. На баланс BBK 

надходять нові вертольоти для подолання надзвичайних ситуацій.  

Висновки. Збільшення екстремальних погодних явищ, залежність від 

критичних інфраструктур або загроза хімічних, біологічних, радіологічних або 

ядерних небезпек: всі вони є частиною потенційних загроз, які необхідно 

враховувати у сфері цивільного захисту. Починаючи з 2016 року, концепція 

цивільної оборони в Німеччині повертається до її витоків, проте цивільна захист 

означає насамперед захист населення в разі напруженості та оборони. Однак те, 

що залишається незмінним, полягає в тому, що високопродуктивний цивільний 

захист працює лише у зв'язку з участю громадян. Німеччина накопичила значний 

досвід створення й функціонування ефективних систем ЦЗ та їх фінансового й 

ресурсного забезпечення. Використання цього досвіду у процесі реформування 

служби цивільного захисту України сприятиме підвищенню її результативності та 

дієвості в умовах як мирного часу, так і в разі потреби військового характеру.  

Отже, німецькій моделі побудови системи ЦЗ властиві такі риси:  

• пріоритетом системи ЦЗ в сучасних умовах є не ліквідація, а 

прогнозування, моніторинг і, у разі можливості, попередження НС.  

• ведеться постійна робота з населенням, щодо інформування і підготовки 

до можливих наслідків НС. 

• управління системами здійснюється на урядовому рівні безпосередньо, 

або через МВС, або через спеціально створені органи державної влади, які мають 

статус агентств;  

• найбільший обсяг завдань щодо організації та забезпечення, у тому числі 

фінансового, пожежних, аварійно-рятувальних і інших невідкладних робіт, 

покладається на місцеві органи. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ВАГІТНИХ 

ЖІНОК ТА ЖІНОК, ЩО МАЮТЬ ДІТЕЙ ВІКОМ ДО 3 РОКІВ 

 
Скляр Ю. О., студ. (гр. БТ-61, ФБТ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Анотація. Було розглянуто права вагітних та жінок, що мають дітей до 3 

років, порівняно особливості та нюанси регулювання праці вагітних та жінок-

матерів  в Україні та Республіці Польща. 

Ключові слова: правове регулювання, праця, охорона прав, вагітність, 

відпустка по догляду за дитиною, грошові виплати. 

Abstract. The rights of pregnant women and mothers were reviewed and also 

specifics of legal regulation of working conditions for pregnant women and women who 

have children under 3 years old in Ukraine and Poland were compared. 

Keywords: legal regulation, work conditions, rights protection, pregnancy, leave 

after childbirth, monetary payments. 

 

Вступ. Законодавство України виділяє окрему групу працівників – жінок. 

Кодекс законів про працю України містить спектр прав для працюючих жінок. 

Варто зазначити, що окремою категорією є вагітні та жінки, у яких є діти віком до 

3-х років [1]. 

Аналіз стану питання. На сьогоднішній день актуальною темою для 

вагітних та жінок, у яких є діти до 3 років є охорона прав, наявність гарантій і 

можливість використання правового механізму захисту власних прав.  

З точки зору роботодавця вагітність співробітниці викликає масу проблем: 

необхідність пошуку заміни даного фахівця, виплати зарплатні та необхідних 

страхових внесків, тощо. Крім того, зростає ймовірність частих відпусток через 

хворобу. Тому деякі керівники іноді намагаються звільнити співробітницю, яка 

чекає дитину. 

Однак трудове законодавство як України, так і Республіки Польща досить 

жорстко охороняє права вагітних, забезпечуючи їх певними пільгами та 

гарантіями, на меті у яких є охорона материнства та здоров'я. 

Мета роботи: ознайомитися із правами вагітних та жінок, що мають дітей 

до 3-х років, порівняти особливості правового регулювання праці вагітних та 

жінок, у яких є діти віком до 3 років в Україні та Республіці Польща, встановити 

відповідність законодавства України вимогам міжнародних документів з даного 

питання.  

Методики, матеріали та результати досліджень. Аналізуючи національне 

законодавство, а також закони Республіки Польща варто зазначити, що: жінки 

мають право на відпустку для догляду за дитиною, збереження робочого місця та 

стажу, на основі медичного висновку жінка може отримати відпустку у зв’язку з 

вагітністю та пологами, яка оплачується. Роботодавці не мають права давати 
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відмову жінкам у працевлаштуванні та зменшувати їм розмір зарплатні, 

пов’язуючи це з вагітністю або наявністю дітей. Допускається звільнення даної 

категорії жінок лише у випадку повної ліквідації організації, підприємства, 

установи, а також після закінчення трудового договору, проте це здійснюється за 

умови обов’язкового працевлаштування [2]. Законодавство також передбачає 

встановлення неповного робочого дня для жінок, які мають дітей; час для 

годування дитини; обмежене використання праці жінок у нічний час; заборонено 

залучати вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до 3-х років, до робіт у 

нічний час, у вихідні дні та відправлення у відрядження; обмежене залучення 

жінок, у яких є діти віком 3-14 років чи діти-інваліди, до відправлення у 

відрядження; переведення на легку роботу вагітних жінок та жінок, у яких є діти 

віком до 3-х років [3]. 

Проте, в законодавствах є багато відмінностей, зокрема що стосується 

терміну декретної відпустки та грошових виплат. Ці та інші наведені в таблиці 1. 

 

Таблиця 1 

Відмінності у законодавстві України та Республіки Польща щодо тривалості 

відпусток для вагітних жінок та розмірів виплат 

 Україна Республіка Польща 

Тривалість 

відпустки 

(вагітність 

та пологи)  

Жінки мають право на 

оплачувану відпустку у зв’язку 

з вагітністю та пологами 

розміром в 70 днів перед 

початком пологів і 56 (при 

народженні 2 та більше дітей, 

або у випадку ускладнення 

пологів – 70) днів після пологів 

[1]. Отже, в сумі жінка має 126 

або 140 днів відпустки. 

Відпустка призначається 

сумарно, тому строк 

післяпологової відпустки 

змінюється в залежності від 

того, скільки днів жінка взяла 

до пологів. Ця відпустка 

оплачується в розмірі середньої 

заробітної плати, а у випадку, 

якщо жінка безробітна – в 

розмірі 25% від прожиткового 

мінімуму [3]. 

Відпустка залежить від 

кількості народжених дітей за 

одне народження:  

20 тижнів у разі народження 

однієї дитини; 

31 тиждень у разі народження 

2-х дітей; 

33 тижні у разі народження 3-х 

дітей; 

35 тижнів у разі народження 4-х 

дітей; 

37 тижнів у разі народження  5-

х і більше. 

Перший день відпустки – це 

день самих пологів, хоча за 

проханням жінки роботодавець 

може дати відпустку у зв'язку з 

вагітністю і пологами дещо 

раніше. Відпустка оплачується 

в розмірі середньої заробітної 

плати [5]. 
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Продовження таблиці 1 

Виплати за 

народження 

дитини  

41 280 гривень. Виплата 

здійснюється один раз в сумі 10 

320 гривень, решта допомоги 

виплачується протягом 

наступних 3 років однаковими 

частинами (860 грн. на місяць) 

у порядку, що встановлений 

Кабінетом Міністрів України. 

1000 зл. (приблизно 7200 грн). 

Одноразова виплата. 

Її отримують тільки ті сім'ї, чий 

дохід на одного члена сім'ї не 

перевищує 1922 зл. [4] 

Декретна 

відпустка 

За проханням жінки їй 

надається відпустка по догляду 

за дитиною до досягнення 

дитиною 3-х років. Якщо 

дитина потребує  догляду вдома 

(це повинно підтверджуватися 

медичними висновками), 

відпустка може продовжуватися 

до досягнення дитиною 6 років. 

Мати дитини під час декретної 

відпустки має можливість 

працювати неповний робочий 

день чи виконувати трудові 

обов’язки вдома. Варто 

зазначити, що право на 

відпустку має не лише мати, а і 

батько дитини, дідусь, бабуся 

або родичі, які доглядають за 

дитиною. Під час знаходження 

даних осіб у відпустці, вони 

мають право працювати 

неповний робочий день або 

працювати вдома [2]. 
Також на прохання жінки до 

відпустки у зв’язку з вагітністю 

та пологами роботодавець 

повинен додати щорічні, 

основну і додаткову відпустки 

незалежно від строку роботи 

жінки на даній посаді [3]. 

Існує кілька видів відпусток для 

догляду за дитиною: 

1) dodatkowy macierzyński - 

додаткові 6 тижнів для матері 

після відпустки у зв’язку з 

пологами; 

 2) urlop rodzilcielski - 26 

тижнів, можуть бути 

використані як матір'ю, так і 

батьком. 

3) звичайна відпустка на роботі 

+ 2 роки неоплачуваної 

декретної відпустки зі 

збереженням робочого місця, 

яку можна брати частинами [4]. 
Різниця між основною і 

додатковою декретною 

відпусткою полягає в тому, що 

мати під час додаткової 

відпустки може працювати. 

З 2010 року відпустку в зв'язку 

з народженням дитини може 

взяти батько, - це так звана 

відпустка в розмірі 2-х тижнів. 

Може бути надана у той же час, 

коли мати перебуває в декреті. 

Отже, жінки у Польщі мають 

право на декретну відпустку, 

що оплачується, тривалістю 1 

рік (52 тижні). За бажанням 

жінка може отримати додаткову 

неоплачувану відпустку на 2 

роки [5]. 
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Продовження таблиці 1 

Грошові 

виплати під 

час 

декретної 

відпустки 

Відпустка у зв’язку з пологами 

оплачується у розмірі 100% від 

заробітної плати, одноразово. 

Також протягом 36 місяців 

держава надає грошову 

допомогу в сумі 41280 грн 

сумарно. Під час відпустки 

матері по догляду за дитиною (3 

роки) здійснюється виплата 

допомоги за державним 

соціальним страхуванням. 

Кількість грошових коштів, 

одержуваних щомісяця жінка 

може розподілити самостійно, є 

два варіанти: 

• 80 відсотків середньої 

заробітної плати щомісяця 

протягом 52 тижнів; 

• 100 відсотків середньої 

заробітної плати щомісяця в 

перші 26 тижнів декретної 

відпустки та 60 відсотків у 

наступні 26 тижнів [4]. 

 

Висновки. Проаналізувавши правове регулювання праці жінок, можна 

зробити висновок, що законодавство України  відповідає більшості вимогам 

міжнародних документів з даного питання, до того ж в окремих випадках, зокрема 

стосовно тривалості відпустки стосовно вагітності та пологів, обсягу грошової 

допомоги, а також гарантій при розірванні трудового договору встановлює більш 

високі стандарти. Спостерігаються як спільні риси, так і значні відмінності із 

законодавством Республіки Польща щодо тривалості відпустки у зв’язку із 

пологами, декретної відпустки, а також розмірів грошових виплат за народження 

дитини та грошових виплат під час декретної відпустки. 

 
Науковий керівник: Гусєв А. М., к.б.н, доцент (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 
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ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ОБСЛУГОВУВАННЯ МАРТЕНІВСЬКОЇ 

ПЕЧІ (ДСА-1) МАРТЕНІВСЬКОГО ЦЕХУ НА «ХОДУ» 

Скобєлєва С. В., студ. (гр БТ-62, ФБТ КПІ ім. Ігоря Сікорського); 

Арламов О. Ю., к.т.н., доц. (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Анотація. Розглянуте питання нещасних випадків під час обслуговування 

мартенівської печі на «ходу». Визначено небезпечні місця в ході обслуговування 

печі та запропоновано план роботи для уникнення та унеможливлення 

надзвичайних ситуацій. 

Ключові слова: мартенівські печі, вогнетривники, футеровки, метал, 

ремонт, матеріали. 

Abstract. Consider accidents during the service of the open-hearth furnace on he 

"run". Identify hazardous places during the furnace service and offer a work plan to 

avoid and eliminate emergencies. 

Keywords: open-hearthfurnaces, refractories, lining, metal, repair, materials. 

 

Вступ. Доменне виробництво, як основна галузь металургії чавуну, 

залишається перспективною і в наш час. Але робота домни процес не завжди 

стабільний в межах своїх окремих зон. Вони порушуються навіть при невеликих 

змінах в умовах виробництва, параметри якого повинні бути максимально 

постійні. Якість шихтових матеріалів, підготовка їх до плавки та стабільності 

складу, як основи металургії чавуну, є для цього обов'язковою умовою. 

         Не менш важливо зміцнення конструкції об'єктів доменного виробництва і 

перш за все власне доменних печей і повітронагрівачів. Будівництво нових і 

реконструкція наявних печей здійснюється зі значним збільшенням корисного 

об'єму, оснащення їх засипними апаратами й механічними пристроями на 

колошнику, значно розширюють можливість регулювання ходу доменних печей. 

Важливим процесом для виплавки чавуну є так званий ремонт «на ходу», 

який дозволяє не зупиняти робочу піч на довгий час. 

В процесі експлуатації мартенівської печі або двохванного 

сталеплавильного агрегату (далі - піч) мартенівського цеху в період між 

ремонтами, виникають пошкодження вогнетривкої футерівки елементів печі 

(руйнування, прогари). Дані пошкодження можуть виникнути в результаті: 

• витікання води з охолоджуваних елементів печі; 

• потрапляння в робочий простір печі (під час завалювання з металевої 

шихти) вибухонебезпечних предметів або компонентів: балонів, вогнегасників, 

тощо; 

• механічного впливу при завантаженні в ванну печі негабаритних 

компонентів і пакетів металевого брухту. 
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При локальних пошкодженнях елементів футерівки печі виконується, так 

званий, ремонт «на ходу». Якщо ремонт на ходу неможливий – піч зупиняється на 

позачергове технічне обслуговування (далі-ТО №1). 

Ремонт пошкоджених елементів «на ходу» виконується тими ж марками 

вогнетривів, з яких було викладене футерування даного елемента при ТО-2 (ТО-

3). 

Аналіз стану питання. Існує велика кількість характерних небезпек при 

ремонті печі на «ходу». Насамперед, це застаріла технологія виробництва чавуну, 

старе обладнання та фізичний знос цього обладнання. Всі ці фактори можуть 

негативно впливати при обслуговуванні та ремонті печі «на ходу». До них можна 

віднести обвалення стін і зводів печі, регенераторів, шлаковині, вертикальних 

каналів і кнурів; обвалення металоконструкцій верхнього і нижнього будови печі, 

падіння цегли або шматків шлаку при розбиранні насадок і вибиванні шлаковині; 

падіння робітників у регенератори й шлаковини; розльоту шлаку при його підриві 

в шлаковинах; падіння на робочих конструкцій, які переносяться кранами; наїзди 

рухомим складом при подачі вогнетривів в цех. Робота по ремонту проходить  в 

умовах високої температури повітря, значного тепловипромінювання і підвищеної 

запиленості повітря [1]. 

Іншим засобом усунення цих небезпек при роботі печі є використання 

штучного інтелекту, тобто створити спеціальні автомати (автоматизовані 

машини), які б використовувались на більш тяжких роботах та  попереджували 

про аварій та пошкодження печей. 

Мета роботи: розглянути найбільш важливі заходи безпеки під час 

обслуговування мартенівської печі та  сучасні методи виплавки сталі. 

Методики, матеріали і результати досліджень.  

1. Виконавець робіт (старший майстер, майстер) сервісного центру (СЦ) 

перед проведенням робіт повинен: 

- ознайомити учасників роботи з характером роботи, її обсягом і 

специфікою; 

- провести цільовий інструктаж з охорони праці працівникам, які беруть 

участь в ремонті. 

2. Перед допуском працівників у зону ремонту виконавець робіт СЦ повинен 

переконатися відсутності небезпечних факторів в зоні проведення робіт: випуск 

плавки, переміщення вантажів, зависання будівельного або технологічного сміття 

на металоконструкціях печі, розливання сталі, кантування ковшів зі шлаком і 

сміттям. Тільки після усунення небезпечних факторів працівники допускаються до 

виконання робіт. 

3. При виконанні робіт на висоті вогнетривник зобов'язаний користуватися 

спеціальним страхувальним засобом (ССЗ) - запобіжним поясом і приладдям, 

використовуваними для забезпечення безпеки на висоті (страхувальний канат, фал 



385 
 

та інші. Прикріплювати ССЗ необхідно тільки до надійно закріпленої конструкції 

печі або в місці, вказаному посадовою особою СЦ. 

4. Забороняється використовувати ССЗ, які: не мають бирки, у яких 

прострочений термін періодичних випробувань, мають пошкодження (механічні й 

термічні) гнучких елементів. 

5. При експлуатації засобів підмощування працівник повинен візуальним 

оглядом перевірити їх цілісність, переконатися в їх справності, а також бути 

ознайомленим і виконувати вимоги безпеки, викладені в «технологічній карті по 

монтажу і демонтажу засобів підмощування, що використовуються для організації 

робочих місць при проведенні ремонтних робіт на металургійних агрегатах СЦ». 

6. Як засоби підмощування при проведенні ремонту печі на «ходу» можливе 

використання основних конструктивних елементів (металоконструкцій) самої печі 

й елементів підвісних склепінь, підвісної системи головного склепіння, а також 

застосовується в процесі експлуатації печі тара мартенівського цеху — бункера 

для підсипки порогів печі. При використанні в ремонті на «ходу» бункера для 

підсипки порогів повинні дотримуватися заходів щодо безпечного виконання 

робіт на ньому: 

- підйом на бункер проводити за допомогою приставних дерев'яних сходів; 

- на час ремонту бункер повинен бути обладнаний перильною огорожею; 

- працівники повинні користуватися запобіжним поясом. 

7. Всі роботи по усуненню несправностей на електрообладнанні й 

електропроводці, використовуваних на місці робіт, повинні виконуватися тільки 

електромонтером СЦ. Працівникам (вогнетривники, слюсарю-ремонтникові, 

електрогазозварнику, тощо) забороняється самостійно ремонтувати 

електрообладнання, електропроводку, автомати перемикання і ін. 

8. Дотримуватися заходів безпеки, зазначені в наряді — допуску на 

виробництво ремонтних робіт. Бути уважним до звукових сигналів, що подаються 

електромостовими кранами, завалювальними машинами, теплотягами, 

безрейковим транспортом (автомобілями, автонавантажувачами та інші) і, при 

необхідності, йти з їх шляху в безпечне місце. 

9. Під час виконання робіт з проведення ремонту печі на «ходу» працівники 

повинні бути одягнені в покладену за нормами для своєї професії спецодяг і 

застосовувати засоби індивідуального захисту (ЗІЗ). При необхідності, потрібно 

використовувати додаткові ЗІЗ та обладнання (вентилятори). 

Сучасні методи виплавки 

Зазвичай чавун постачається в ролі первинної сировини для отримання 

сталі, але все частіше доменне виробництво замінюється на використання 

вторсировини у вигляді металевого брухту. Завдяки науково-технічної революції 

сучасні технології практично витіснили колишні способи отримання сталі. 

Електротермічний і киснево-конвертний засоби витрачають менше ресурсів, 

скорочують енерговитрати та тривалість виплавки. Нова методика отримання 



386 
 

сталі шляхом переробки металізованих шматочків дозволила відмовитися від 

класичного чавунного виробництва і споруджувати сталеплавильні заводи 

незалежно від розташування залізорудних родовищ. 

Висновки. Були розглянуті заходи безпеки під час обслуговування 

мартенівської печі на «ходу» та визначено одну з головних проблем у 

виробництві, це є використання старої системи ремонту та старого обладнання. 

Заміна старого обладнання на нове значно пришвидшить роботу та зменшить 

кількість виробничих травм. 
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перевод). [Електронний ресурс]. Режим доступу: URL : 

http://ohranatruda.in.ua/pages/1652/. 

 

 

  

https://metallurgy.zp.ua/domennoe-proizvodstvo/
http://metallurgu.ru/books/item/f00/s00/z0000001/st000.shtml


387 
 

«COME ON!»: БЕЗОПАСНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА В КОНТЕКСТЕ 

ФИЛОСОФИИ НОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

 
Смирнов В. А., канд. физ.-матем. наук (ПолтНТУ им. Юрия Кондратюка) 

 

Аннотация. В этой работе проблемы безопасности впервые 

рассматриваются в контексте идеи Нового Просвещения (Доклад Римского клуба 

“Come on!”, 2017). С учётом закономерных связей в цепочке «данные»–

«информация»–«знание»–«мудрость»–«безопасность-развитие» предлагается 

оригинальная картина ментального пространства, в которой анализируются место 

и значение знания о безопасности. 

Ключевые слова: Новое Просвещение; данные; информация; знание; 

мудрость; баланс; безопасность и развитие; ментальное пространство. 

Анотація. У цій роботі проблеми безпеки вперше розглядаються у контексті 

новітньої ідеї Нового Просвітництва (Доповідь Римського клубу “Come on!”, 

2017). Ураховуючи закономірні зв’язки у ланцюжку «дані»–«інформація»–

«знання»–«мудрість»–«безпека-розвиток» автор пропонує свою оригінальну 

картину ментального простору, в якій аналізуються місце і смисл знання про 

безпеку.   

Ключові слова: Нове Просвітництво; дані; інформація; знання; мудрість; 

баланс; безпека і розвиток; ментальний простір. 

Abstract: In this article for the first time problems of security are considered in 

the context of the idea of ‘New Enlightenment’ (Report of the Rome Club “Come on!”, 

2017). Taking into account the regular connections in the chain “data”–“information”–

“knowledge”–“wisdom”–“security-development nexus”, a picture of the mental space is 

proposed. In the configuration of the mental space is analyzed the role and significance 

of knowledge about security. 

Keywords: New Enlightenment; data; information; knowledge; wisdom; balance; 

security-development nexus; mental space. 
 

«Наше общее благополучие на здоровой планете требует переосмысления 

господствующих философий и Нового Просвещения, которые могли бы черпать 

вдохновение из старых традиций». – Эрнст Ульрих фон Вайцзеккер, 

сопредседатель Римского клуба. 

 

Вступление. В ноябре 2017 г. Римским клубом (Club of Rome) вниманию 

общественности был представлен новый концептуальный Доклад «Come on! 

Capitalism, Short-termism, Population and Destruction of the Planet» (Come on! 

Капитализм, Узость горизонта мышления, Население и Разрушение Планеты), 

приуроченный к 50-летней годовщине этой организации [1]. Его авторами 

являются сопрезиденты Римского клуба Ernst Von Weizsacker (Германия) и Anders 
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Wijkman (Швеция) в кооперации с 38 соавторами из разных стран мира, 33 из 

которых являются членами Клуба. Заметим, что существует несколько значений 

использованного в названии Доклада выражения «Come On!». Мы понимаем его в 

самом оптимистическом смысле: «Come On, join us», то есть как призыв 

«Присоединяйтесь к нам!». 

Как известно, доклады, посвященные глобальным проблемам и путям их 

решения, являются основным «продуктом» деятельности Римского клуба (РК). С 

1972 по 2017 год обнародовано уже 43 доклада РК. Наблюдается важная 

тенденция: если в первых докладах Римского клуба основное внимание 

обращалось на противоречия между обществом и природой, то затем всё больше 

внимания стало уделяться социальным проблемам. Общая позиция Римского 

клуба по поводу перспектив решения социальных глобальных проблем 

сформулирована основателем и первым президентом Римского клуба Аурелио 

Печчеи (1908—1984) в книге «Человеческие качества» (1977). 

И хотя доклады Римского клуба, посвященные социальным глобальным 

проблемам, ещё не сыграли такую же знаковую роль в развитии глобалистики и в 

практическом решении глобальных проблем, как доклады по проблемам 

окружающей среды, они, тем не менее, внесли весомый вклад в осмысление 

социальных «недугов человечества». Примером этому служит и упомянутый 

Доклад РК 2017 года [1]. Ключевая часть этого доклада сформулирована во 

втором его разделе как идея Нового Просвещения. По своей сути это императив 

фундаментальной трансформации мышления, результатом которой должно стать 

целостное (холистическое) мировоззрение. Столпом Нового Просвещения 

Римский клуб видит синергию – поиск мудрости через примирение 

противоположностей и баланс (между человеком и природой, между 

кратковременной и долгосрочной перспективой, между скоростью и 

стабильностью и т.д. [1]). Не менее важной задачей Нового Просвещения РК 

называет формирование у молодёжи «грамотности в отношении будущего» 

(futures literacy). 

Анализ состояния вопроса. Подвергая сегодня кардинальному пересмотру 

саму сущность мироустройства, большинство исследователей приходит к выводу 

о необходимости устойчивого развития (sustainable development) в «связке 

безопасность-развитие» (security-development nexus), которое может быть 

обеспечено только гибкостью, динамичностью, постоянным развитием и 

совершенствованием науки и образования, притом что темпы развития 

образования должны опережать темпы развития других видов деятельности. 

Заметим, что современный философ, профессор В. А. Конев призывает 

рассматривать современную эпоху как «новую, как эпоху, которая настаёт, как 

грядущее, что перед нами, не как эпоху post, а как эпоху ante (впереди)», 

подчеркивая тем самым необходимость включения фактора будущего в процесс 

духовно-интеллектуального освоения мира. Решая насущные задачи 
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совершенствования образования (в нынешних условиях, которые философ А.И. 

Субетто называет «интеллектуально-инновационной революцией»), необходимо 

понимать, какие движущие силы его обеспечивают. Образование в своем развитии 

сталкивается с множеством проблем, и каждая из них есть вызов (в понимании 

Арнольда Тойнби; 1889—1975). Очевидно, что «вызов побуждает к росту. 

Ответом на вызов общество решает вставшую перед ним задачу, чем переводит 

себя в более высокое и более совершенное с точки зрения усложнения структуры 

состояние» (правило «Вызов-и-Ответ») [13]. А. Тойнби предостерегал, что в 

случае если общество не может дать необходимый ответ на вызов истории, оно 

подвергнется упадку и может погибнуть. Отсутствие же вызовов означало бы 

отсутствие стимулов к росту и развитию. Прибегая к языку мифа, один из вызовов 

А. Тойнби назвал «вызовом Посейдона» (напомним, что, устроив землетрясение, 

Посейдон отделил Европу от Азии и преобразил этот район континента в 

Эгейский архипелаг; https://history.wikireading.ru/44157). 

По аналогии с введенным А. Тойнби «вызовом Посейдона» (опасности 

морской стихии, трудности мореплавания) профессор Николай Губанов ввел 

терминолексему «вызов Аполлона» [4]. Вызов Аполлона (Бога света и 

просвещения в античной мифологии), согласно Н. Н. Губанову, означает 

проблематизацию социального обеспечения производства знания в мире растущей 

системной сложности. Адекватным ответом на «вызов Аполлона», по-видимому, 

является устройство социума в виде «общества знания» (knowledge sosciety). В 

докладе ЮНЕСКО с показательным заглавием «К обществам знания» (2005) 

утверждается: «Сегодня общепризнано, что знание превратилось в предмет 

колоссальных экономических, политических и культурных интересов настолько, 

что может служить для определения качественного состояния общества, контуры 

которого лишь начинают перед нами вырисовываться». Мы полагаем (по-

видимому, эта мысль высказывается здесь впервые!), что концепция Нового 

Просвещения может рассматриваться как ответ на «вызов Аполлона». 

Цель работы: рассмотреть основные положения Нового Просвещения, 

содержащиеся в Докладе Римского клуба «Come on!» (2017) и показать их 

актуальность для образования в области безопасности человека. 

Материалы и результаты исследований. Предложив концепцию Нового 

Просвещения, РК фактически очертил парадигму Нового Образования, которое 

должно быть организовано таким образом, чтобы выбор способов, приёмов, темпа 

обучения был обусловлен индивидуальными особенностями учащегося, а также 

носить ценностный характер: «ценности – это квинтэссенция человеческой 

мудрости, накапливаемая веками». Такое видение Нового Образования в полной 

мере корреспондируется с идеями Дж. Боткина, содержащимися в седьмом 

докладе Римскому клубу (1979) «Нет пределов обучению»/«No Limits to 

Learning», посвященном перспективам развития массового образования и поискам 

путей, которые позволили бы сократить разрыв в уровне культуры людей 

https://history.wikireading.ru/44157
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различных социальных групп в разных странах мира [3]. Их реализация 

подразумевает фундаментальный сдвиг от обучения запоминанию и пониманию к 

«пробуждающему обучению» (терминолексема Е. Н. Князевой и С. П. Курдюмова) 

или, иными словами, к обучению, «пробуждающему в человеке личность» 

(терминолексема Эммануэля Мунье; 1905—1950) и культивирующему 

интегральное мышление. Э. Мунье называл такое обучение «персоналистским» 

(«principes d'une éducation personnaliste»), указывая, что оно реализуется благодаря 

движению учащихся по своим индивидуальным образовательным траекториям. 

Мы называем такое обучение кастомизированным (от англ. to customize – 

настраивать, изменять в соответствии с нуждами конкретного потребителя) [11]. 

Персонализация, апологетом которой был Э. Мунье, рассматривается нами как 

предельный случай кастомизации. В педагогике безопасности персонализация 

означает создание индивидуального образовательного продукта, затребованного 

учащимся, который занят конкретным видом деятельности. Понятно, что полная 

персонализация требует значительно бὀльших материальных и временных затрат, 

чем затраты на массовое образование. Поэтому естественен интерес к такой форме 

индивидуализации отношений «с учащимся-потребителем» как «массовая 

кастомизация» (mass customization). Заметим, что впервые массовая кастомизация 

была описана еще в 1987 году Стэном Дэвисом (Stan Davis) в книге «Future 

Perfect», переведенной затем на 15 языков и изданной общим тиражом более 1 

млн. экземпляров.  

В Украине, где самодисциплина граждан, их сознательное и ответственное 

отношение к вопросам личной и коллективной безопасности возведены в ранг 

государственной политики (статья 137 Кодекса гражданской защиты Украины), 

массовая кастомизация может быть основой стратегии действий по обеспечению 

человеческой безопасности. Понятно, что успех массовой кастомизации в 

педагогике безопасности человека зависит, в первую очередь, от качества и 

оперативности информации, которая должна поставляться сетью мониторинга, 

лабораторного контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, создаваемой 

в Украине на государственном уровне согласно Кодексу гражданской защиты 

Украины от 2 октября 2012 года № 5403-VI (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 13.04.2017 г.).  

Исходя из содержания Доклада РК «Come on!» [1], можно видеть, что Новое 

Образование должно: 

■ основываться на связанности «вызывать интерес, активно использовать 

способности каждого студента учиться для самого себя и помогать учиться 

другим»; 

■ носить ценностный характер, опираться на уважение к культурным 

различиям ради благополучия всех живых существ и мира в целом; 

■ фокусироваться на устойчивости развития, то есть «на развитии, которое 

удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу 
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способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности» 

(Г.Х. Брундтланд, «Наше общее будущее», 1992);  

■ культивировать интегральное мышление, которое способно 

«воспринимать, организовывать, согласовывать и воссоединять отдельные 

фрагменты и достигать подлинного понимания основополагающей реальности»: 

«интегральное мышление отличается от системного мышления так же, как 

интеграция отличается от агрегации» [1]; 

■ исходить из плюрализма содержания, понимая, что сегодняшние студенты 

нуждаются в инклюзивном образовании, когда одни формы знания дополняют 

другие. 

В упомянутом выше докладе ЮНЕСКО «К обществам знания» говорится, 

что «информация остается формой знания». Помимо прочего это означает, что 

Новое Образование строится на информационной основе. Можно считать 

очевидным, что погоня в образовании за информационной насыщенностью 

учебного материала – путь контрпродуктивный и малоэффективный, ибо, как 

известно, «никто не обнимет необъятного». И если раньше (а в некоторых 

учебниках по безопасности и сейчас!) главной задачей образования считалась 

передача учащемуся максимально возможного количества знаний и умений, 

которые человечество приобрело в своем предыдущем опыте, то современное 

общество ставит перед наукой и образованием иную задачу – разработать 

механизмы обучения методу и искусству познания, т.е. «когнитивному искусству» 

(этот термин введен российскими учеными-синергетиками С. П. Курдюмовым и Е. 

Н. Князевой), позволяющему распознавать, обрабатывать и превращать в знания 

жизненно важную и ценную информацию, которая сообщается человеку в 

процессах научения, социализации и культурации. 

Моделирование закономерных связей между понятиями «данные», 

«информация» и «знания» представляет сегодня одну из важнейших задач 

философии образования. Елена Князева, академик Международной академии наук 

о системах и кибернетических наук (the International Academy for Systems and 

Cybernetic Sciences; IASCYS), приводит в одной из своих работ формулу 

«информация → знания → мудрость» и пишет при этом: «Научиться жить – это не 

просто иметь доступ к базам данных и черпать новую информацию, но и получить 

глубокие, фундаментальные знания, более того, трансформировать приобретенные 

знания в мудрость и мудро строить свою жизнь» [6]. 

Еще раньше, пытаясь установить предел человеческой познавательной 

деятельности, авторитетный исследователь системного подхода и 

организационного управления, философ науки Рассел Акофф (Russel Lincoln 

Ackoff; 1919—2009) пришёл к выводу, что только 20% результатов познания 

относится к знаниям, а к пониманию – всего лишь 10%: «Мудрость находится на 

вершине иерархии типов содержания человеческого разума. Ниже следуют: 

понимание, знание, информация и в самом низу – данные. Каждый из них 
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включает сведения из всех нижних уровней – например, не может быть мудрости 

без понимания и понимания без знания. И при всём этом у меня сложилось 

впечатление, что в среднем сорок процентов ума людей занято данными, тридцать 

процентов – информацией, двадцать процентов – знаниями, десять процентов – 

пониманием, а для мудрости практически нет места. Такое распределение 

ментального пространства особенно наглядно проявляется в умах наших 

политических лидеров и тех, кто им помогает...». Он же резюмирует: «Системы 

порождения мудрости ещё не родились» [9]. 

Ситуация со времен Рассела Акоффа, если принимать во внимание 

заявление академика РАН В. С. Стёпина (1934—2018) о том, что «…знание, едва ли 

не главный атрибут homo sapiens, продолжает оставаться “трудноопределимым”» 

[12; с. 267], практически не изменилась. Как отмечает проф. А. И. Ракитов, наш 

мир насыщен информацией, и, в сущности, каждое изменение, вызывающее 

ответную реакцию и влияющее на другие изменения, продуцирует информацию. 

Однако далеко не вся информация выступает в виде знания, которое является ее 

высшей и притом совершенно особой формой. Знанием становится лишь та 

информация, которая прошла ряд преобразований, информация выраженная, 

зафиксированная и функционирующая в особых символических знаковых 

системах – языках. Сегодня существует множество определений и сущностных 

трактовок знания. Тот факт, что многочисленные науки предлагают нам 

дисциплинарное знание, указывающее пути решения многих сложных проблем 

современного мира, никак не означает, что они снимают с повестки дня вопрос 

грамотного применения знаний с учётом конкретной ситуации, когда необходимо 

возвыситься над ограниченностью частных и преходящих интересов, в том числе 

своих собственных. И здесь уместным представляется вопрос, с которым 

обращался к своим читателям англо-американский поэт-философ, нобелевский 

лауреат Томас С. Элиот (Thomas Stearns Eliot; 1888—1965): «Где то знание, 

которое мы потеряли в океане информации, где та мудрость, которую мы 

потеряли в процессе познания?». Парадоксально, но в современных научных 

текстах слово «мудрость» встречается не часто. «Хотя мудрость и есть то, любовь 

к чему есть философия, в постклассической западной философии уделялось мало 

внимания этому существенному компоненту достойной жизни», – читаем в 

Оксфордском философском словаре. Между тем, для античного философа именно 

мудрость была идеалом познания. «Мудрость рассматривается во всей античности 

как способ бытия, как состояние человека, существующего совершенно иначе, 

нежели остальные люди, и являющего собой своего рода сверхчеловека», – писал 

французский историк античности Пьер Адо (Pierre Hadot; 1922—2010). Впрочем, 

сказать, что дискурс на тему знания и мудрости в глобализующемся мире 

полностью утратил актуальность, было бы неправильно. Например, в своем 

докладе на пленарном заседании IV Российского философского конгресса 

«Философия и будущее цивилизации» (24 мая 2005 г., Москва) ректор МГУ, 
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академик В. А. Садовничий сказал: «Мне хотелось бы, пользуясь случаем, 

поразмышлять о том, что, как мне представляется, является всегда насущным для 

философии и науки в целом – о статусе научного знания в современном мире, его 

отношении к мудрости». (См.: http://rsr-online.ru/doc/norm/197.pdf). 

В представлении В. А. Садовничего понятия «знание» и «мудрость» не 

обусловлены друг другом. Вполне можно рассуждать о том, что такое «знание», и 

не использовать при этом понятие «мудрость». Понятие «знание» по сути своей 

больше тяготеет к понятиям рациональным. Оно допускает количественные и 

качественные оценки. Мудрость, убежден ректор, ближе к моральным, 

нравственным, житейским понятиям. Как-то измерить мудрость, по его мнению, 

невозможно. Действительно, мудрость – не просто знание того, как поступить 

правильно, но еще и наличие мотивации поступать именно так. Действовать 

мудро – значит руководствоваться настоящими, истинными целями и задачами, 

лежащими в основе каждой конкретной деятельности. Аристотель использовал 

для обозначения таких целей термин «telos» (предназначение, цель – «телос»). 

«Телос» преподавания заключается в обучении студентов; «телос» врачевания – в 

укреплении здоровья и облегчении страданий; «телос» юридической деятельности 

– в служении правосудию. У каждой профессии – от банковского дела до 

социальной работы – есть свой «телос», и настоящих успехов добиваются те, кто 

способен верно определить его и неотступно следовать ему. Мудро строить свою 

жизнь – значит постичь «практическую мудрость». Барри Шварц и Кеннет Шарп в 

своей книге «Практическая мудрость. Правильный путь к правильным поступкам» 

предлагают рассматривать практичекую мудрость как инструмент, позволяющий 

сохранять баланс между стремлением к успеху и чувством долга [2]. Напомним, 

что Доклад РК «Come on!» [1] выделяет несколько областей, в которых 

необходимо достичь баланса: 

– в отношениях между человеком и природой; 

– между кратковременной и долговременной перспективой; 

– между скоростью и стабильностью; 

– между индивидуальным и коллективным; 

– между женщинами и мужчинами (авторы Доклада отмечают, что этот 

баланс не означает механического перемещения большего числа женщин на 

«мужские» позиции, скорее он означает достижение баланса за счет «изменения 

типологии функций»). 

– между равенством и справедливым вознаграждением; 

– между государством и религией. 

Аристотель, как известно, считал, что хотя достижение баланса и требует 

мудрости, абстрактная, беспредметная мудрость тут не поможет. Мудрость, по его 

мнению, должна быть практической, поскольку проблемы, с которыми мы чаще 

всего сталкиваемся, требуют не размышлений о том, как должен действовать кто-

то другой в какой-то гипотетической ситуации. Они требуют действий. «Человек, 

http://rsr-online.ru/doc/norm/197.pdf
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обладающий практической мудростью, не просто размышляет о том, что нужно 

делать, – он делает это», – пишут Барри Шварц и Кеннет Шарп [2]. Мы разделяем 

эту точку зрения, считая, что лишь опираясь на практическую мудрость, человек 

может действовать безопасно и эффективно. При этом практическая мудрость, на 

наш взгляд, невозможна без развития у человека «грамотности в отношении 

будущего» (futures literacy).  

Что же такое futures literacy? Профессор Ирина Колесникова пишет, что 

изначально критерием грамотности было владение навыками чтения и письма в 

соответствии с устоявшимися нормами родного языка [7]. Но конкретное 

содержание понятия грамотности исторически изменчиво: очевидна  тенденция  к 

его расширению с ростом общественных требований к развитию  индивида. Мы 

давно уже не считаем, что грамотность ограничена элементарными умениями 

читать, писать, считать. В наше время грамотность подразумевает владение 

комплексом различных общественно необходимых знаний и навыков, 

позволяющих человеку сознательно участвовать в социальных процессах (часто ее 

называют функциональной грамотностью). Если же говорят о подготовке к 

эффективной и безопасной деятельности в новых и беспрецедентных ситуациях, 

используют термин, предлагаемый Римским клубом, – futures literacy. Эта новая 

«грамотность в отношении будущего» венчает собой интенсивные процессы 

дифференциации и интеграции в сфере обнаружения и атрибуции различных 

видов грамотности. Грамотные «в отношении будущего» люди – это те, кто имеет 

надежный инструмент, позволяющий наиболее эффективно примененять знания и 

подсознательный опыт в ситуациях неопределённости и риска.  

Мы убеждены, что обучение безопасности должно не только включать в 

себя передачу знаний, полученных на основе прошлого опыта. Оно также должно 

быть направлено на расширение тех знаний, навыков и возможностей, которые 

потребуются в неопределённом будущем, которое ещё только начинает 

просматриваться. Конечно, здесь не обойтись без научного прогнозирования 

(scientific forecasting) и таких известных его методов, как гипотеза, 

экстраполирование, интерполирование, мысленный эксперимент, научная 

эвристика и другие. В этом и проявит се6я научная практическая мудрость.  

С сннергетической точки зрения в индустриальном обществе аттрактором 

системы образования выступает знание. В постиндустриальном обществе (и далее 

– в обществе знания, обществе мудрости и т.д.) появляется новый мощный 

аттрактор – мудрость. Но мудрость, как это следует из теории когнитивизма, 

разработанной Лоренсом Кольбергом (Lawrence Kohlberg; 1927—1987), требует 

высокого уровня нравственного развития личности (см.: «The Philosophy of Moral 

Development», «Harperand Row» и др.). «Практическая мудрость есть сложение 

воли и умения вести себя нравственно» – так написано в «Этике Никомаха» 

Аристотеля. Проблема нравственности выходит далеко за пределы данной статьи 

и требует отдельного рассмотрения. Мы не ставим себе цель предложить здесь 
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аналитическое описание феномена нравственности. Тем не менее, данная тема 

видится нам чрезвычайно важной в свете проблематики Нового Просвещения, и 

объясняет введение концепта «нравственность» в предлагаемую нами 

конфигурацию ментального пространства, развивающую идеи Р. Акоффа и Е. 

Князевой (рис. 1). 

Мы отдаем себе отчёт в том, что из-за отсутствия ощутимых достижений в 

области теоретических исследований безопасности предложенная на рис. 1 

картина  

является несовершенной. Можно лишь сожалеть, что в Украине, как, впрочем, и в 

других странах мира, сегодня нет научных учреждений, серьёзно  занимающихся  

разработкой теории безопасности. «В то же время хорошо известен тот факт, что 

нет ничего более практичного, чем хорошо разработанная теория. Развитие 

теоретического знания оказывается наиболее надёжным этапом в становлении и 

развитии любой научной дисциплины, которая наилучшим образом способствует  

оптимизации решения практических задач и повышению эффективности любой 

профессиональной деятельности», – считает профессор Эдуард Литвинов [8].  

 

Рис. 1. Конфигурация ментального пространства в модели Нового Просвещения  

 

Некоторые вопросы формирования знания о безопасности, возникающего 

как интегративный образовательный результат познания и предстающего в виде 

совокупности теоретического, практического, эмпирического и обыденного 
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знания об опасностях и способах защиты от них, рассмотрены нами в [10]. 

Сегодня очевиден процесс одновременного расширения понимания безопасности 

(включения в него новых сфер – экономической, энергетической, экологической), 

а также его углубления – изменение референтного объекта и перенесение акцента 

с безопасности государства на безопасность социальных групп и индивидов [15]. 

Но всем нам еще предстоит в ходе дальнейших исследований безопасности 

уточнить объект безопасности,  выявить «предмет, основное содержание которого 

будет представлено в форме законов, принципов и методов безопасности, 

сформулированных в категориях теории безопасности» [8]. И лишь тогда, после 

надлежащей разработки теории безопасности ‘знание о безопасности’ сможет 

найти свое место и надежно утвердиться в ментальном пространстве (рис.1). 

Мы полагаем, что восхождение от «данных» к «мудрости» (рис. 1) может 

рассматриваться как «рискованное приключение разума» (терминолексема И. 

Канта). Научным сообществом в этом «приключении» всё чётче осознаётся 

имманентная взаимосвязь безопасности и развития, наличие «связки 

безопасность–развитие» (security–development nexus). Профессор А. Д. Урсул 

пишет: «Важно понять, объяснить и предвидеть трансформации и 

распространение понятия «безопасность» в пространстве научного знания и 

выявить его связь с понятием «развитие», которое гораздо раньше появилось и 

шире используется» [14]. Об этом же идет речь и в документах ООН, 

акцентирующих внимание на том, что «нет безопасности без развития, как и 

развития без безопасности» [18]. К сожалению, уделив в Докладе РК «Come on!» 

[1] значительное внимание вопросам баланса, авторы этой, безусловно, 

выдающейся аналитической работы, оставили вне поля зрения тему баланса 

(«связки») по линии «безопасность ↔ развитие». Как известно, связка 

«безопасность – развитие» в качестве научной категории впервые была введена в 

академический тезаурус шведским исследователем Бьорном Хеттне [17]. С тех пор 

в академической среде продолжается дискурс на тему этой «связки». Безусловно, 

ключевой его момент – неопределённость содержания понятий. Значительное 

число исследователей, среди которых и упомянутый здесь Бьорн Хеттне, считают, 

что и безопасность, и развитие сами по себе являются «сущностно 

неопределёнными понятиями» (essentially contested concepts). Термин «essentially 

contested concept» ввёл в научный оборот американский учёный У. Б. Галли в 1956 

г. [16], указав несколько условий, при соблюдении которых «сущностно 

неопределённый» концепт может быть отнесён к данному кругу понятий. 

Заметим, тем не менее, что на сегодняший день единодушие среди учёных как в 

отношении характера самой «связки» (корреляция, причинно-следственная связь, 

смешение), так и в отношении ее формы (монокаузальность, двойная 

каузальность, косвенное влияние, прямое влияние) отсутствует.  

Не имея возможности развернуть в данной работе дискуссию относительно 

типа и закономерностей взаимосвязи между безопасностью и развитием, мы 
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можем лишь высказать свою позицию по данному вопросу. Она сводится к тому, 

что безопасность и развитие – это те две переплетающиеся ветви мирового 

цивилизационного процесса, которые не просто обрамляют переход к 

устойчивому обществу, но и могут способствовать формированию ноосферы, по 

достижении которой экзистенциальное раздвоение общих целей на развитие и 

обеспечение безопасности примет совершенно иные формы.  

Выводы. В свое время Иммануил Кант высказался на тему Просвещения 

так: «Человек может откладывать для себя лично просвещение – и даже в этом 

случае только на некоторое время – в тех вопросах, какие ему надлежит знать. Но 

отказаться от просвещения для себя лично и тем более для будущих поколений 

означает нарушить и попрать священные права человечества» [5; с. 32]. Мы не 

будем попирать свои священные права и отказываться от идеи Нового 

Просвещения. Более того, мы солидаризируемся с великим мыслителем в том, что 

«просвещение – это выход человека из состояния несовершеннолетия, в котором 

он находится по собственной вине. <…> Несовершеннолетие по собственной вине 

– это такое, причина которого заключается не в недостатке рассудка, а в 

недостатке решимости и мужества пользоваться им без руководства со стороны 

кого-то другого» [5; с. 27]. Поэтому: «Sapere aude!» и  «Come on!» – к Новому 

Просвещению! 
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НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ПРИРОДНОГО, ТЕХНОГЕННОГО І 

СОЦІАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ 

 
Солоніченко О. Д., студ. (гр. БІ-61, ФБТ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Анотація. Розглянуті надзвичайні ситуації природного, техногенного та 

соціального характеру. Запропоновані основні заходи щодо захисту населення та 

уникнення повторення цих ситуацій у майбутньому. 

Ключові слова: дестабілізуючий фактор, бактеріальні захворювання, 

інженерно-технічні заходи, технічні системи, евакуаційні заходи. 

Abstract. Emergencies of natural, technological and social nature are considered. 

Proposed main measures to protect the population and avoid repeating these situations in 

the future. 

Keywords: destabilizing factor, bacterial diseases, engineering and technical 

measures, technical systems, evacuation measures. 

 

Вступ. Майже щодня у різних куточках світу виникають надзвичайні 

ситуації (далі НС). Це можуть бути катастрофи, стихійні лиха, аварії, тероризм та 

ін. Їх кількість за останні 40 років збільшилась майже у 3 рази, отже, 

збільшуються людські жертви та матеріальні збитки. Масштабні аварії або 

катастрофи не мають національних меж, вони можуть створювати соціально-

політичну напруженість, наприклад, Чорнобильська аварія. На всіх континентах 

використовують потенційно небезпечні запаси радіоактивних, вибухонебезпечних 

речовин, які, у випадку НС, можуть нанести великі збитки навколишньому 

середовищу чи життю. 

 Аналіз стану питання. В Україні щорічно трапляються тисячі 

надзвичайних ситуацій, в результаті яких гине велика кількість людей, а 

матеріальні збитки сягають кількох мільярдів гривень. На сьогоднішній день в 

деяких областях України у зв'язку з несприятливими природними, техногенними 

та соціальними явищами положення характеризується як дуже важке. Кожній НС 

передують ті чи інші відхилення будь-якого процесу. Тип розвитку події і його 

наслідки визначаються дестабілізуючим фактором відповідного походження. 

Мета роботи. Розглянути причини виникнення та засоби захисту 

надзвичайних ситуацій природного, техногенного і соціального характеру  

Методики, матеріали і результати досліджень. Надзвичайні ситуації 

природного походження загрожують життю людей, а також завдають великі 

матеріальні збитки. Величина збитку через такі НС оцінюється не тільки 

інтенсивністю самих стихійних лих, а і рівнем розвитку суспільства, його 

політичним устроєм. 

Природні НС небезпечні своєю несподіваністю. Щорічно гинуть десятки і 

сотні тисяч людей, руйнуються селища та міста. Надзвичайні ситуації природного 
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характеру дуже різноманітні, отже, виходячи з першопричин походження, їх 

ділять на групи: геологічні; метеорологічні; гідрологічні (гідрометеорологічні); 

епідеміологічні.  

Основними видами наслідків надзвичайних ситуацій є: руйнування, 

затоплення, масові пожежі, бактеріальне зараження. 

Нерідко природні НС в подальшому призводять до техногенних і соціальних 

надзвичайних ситуацій, наприклад, внаслідок землетрусів виникають пожежі, 

вибухи газу, що транспортується, прориви дамб; вулканічні виверження знищують 

пасовища, призводять до смерті худоби, голоду; повені призводять до забруднень 

ґрунтових вод добривами і хімікатами, отруєння криниць, а також поширення 

інфекцій та захворювань. 

Захист населення. Чим масштабнішою НС природного характеру, тим 

рідше воно буде виникати. При всій несподіваності небезпечних природних явищ і 

процесів, їх настання може бути спрогнозовано, отже, можна своєчасно вжити 

заходів для мінімізації їх наслідків.  

При деяких інцидентах можуть бути передбачені пасивні (евакуація, 

використання укриттів) і активні (спорудження дамб, зміцнення схилів) захисні 

заходи. Запобіжні дії є найбільш трудомісткими: вони передбачають комплекс 

організаційних і інженерно-технічних заходів, спрямованих на виявлення та 

усунення причин, а також максимальне зниження руйнувань і втрат у випадку, 

коли ці першопричини не вдається усунути [1]. 

Техногенний характер. Техногенна НС – це ситуація, в результаті якої 

порушується нормальна життєдіяльність людей, з'являються загрози їх життю і 

здоров'ю, життєзабезпеченню населення, народному господарству та 

навколишньому середовищу. До них відносять транспортні аварії (катастрофи), 

пожежі, неспровоковані вибухи чи їх загроза, аварії з викидом (загрозою викиду) 

небезпечних хімічних, радіоактивних, біологічних речовин, раптове руйнування 

споруд та будівель, аварії на інженерних мережах і спорудах життєзабезпечення 

[2]. 

НС техногенного типу, які виникають за короткий період – це викид 

сильнодіючих, отруйних речовин; пожежі, вибухи і аварії. Залежно від масштабу, 

надзвичайні ситуації поділяються на ті, при яких спостерігаються руйнування 

технічних систем, будівель, транспортного майна, проте відсутні людські жертви, 

і ті, де присутні не тільки збитки матеріальної сторони, а і смерть людей [3]. 

Різновиди небезпечних технологій / об'єктів / систем: 

− об'єкти, складні технічні системи, пов'язані з радіацією, в яких можуть 

відбутися масові ураження людей, забруднення великих територій; 

− об'єкти, технічні системи, пов'язані з хімічною небезпекою; 

− пожежонебезпечні системи і об'єкти, пов’язані з виробництвом, 

зберіганням, перевезенням вибухонебезпечних речовин; 
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− біологічні об'єкти і системи, що можуть спричинити масові ураження 

флори і фауни, забруднення великих територій небезпечними речовинами; 

− об'єкти життєзабезпечення густонаселених районів, для яких характерні 

екологічні забруднення [3]. 

Захист населення. Можна виділити комплекс заходів щодо захисту 

населення: оповіщення населення про небезпеку; інформування про порядок дій в 

надзвичайних умовах; евакуаційні заходи; заходи щодо інженерного захисту 

населення; заходи радіаційного та хімічного захисту; медичні заходи; підготовку 

населення у сфері захисту від надзвичайних ситуацій. 

Соціальний характер. Надзвичайний стан соціального характеру – це 

положення, що склалося в результаті небезпечного соціального явища, яке 

спричинило або може спричинити людські жертви, шкоду здоров'ю або 

навколишньому природному середовищу, великі матеріальні втрати і порушення 

важливих аспектів життєдіяльності людей [4]. Далі розглянемо основні НС 

соціального характеру. 

Демографічний занепад характеризується невідповідністю чисельності 

населення країни і здатністю забезпечити мешканців життєво потрібними 

ресурсами. 

У нинішній період демографічне становище характеризується наступними 

особливостями:  

− демографічна криза, яка призводить до порушення відтворення 

населення, його старіння і скорочення чисельності; 

− збереження несприятливих соціально-економічних тенденцій як по всій 

території, так і в окремих регіонах. 

У депопуляційних процесах велику роль відіграють матеріально-економічні 

та моральні чинники, що призводять до деградації населення і скорочення його 

чисельності. 

Безробіття – незайнятість економічно активного населення в економічній 

діяльності [1]. Безробіття призводить до зниження рівня життя, психічних 

захворювань, смертності, зростання кількості самогубств і злочинності. Вирішує 

питання безробіття урядова політика в області зайнятості.  

Злочинність – явище, яке суперечить законодавству держави і чинить 

шкідливий вплив на суспільство. Виникає внаслідок соціально - політичної та 

економічної нестабільності. 

Найризикованіші і найпоширеніші групи злочинності: вбивство; незаконний 

обіг наркотиків; хуліганство; хабарництво; зловживання службовим становищем. 

Кримінальні НС демонструють серйозну небезпеку для життєдіяльності 

суспільства. Задля їх запобігання необхідно покращувати програми локалізації, і 

діяльність правоохоронних органів. Сенс має також профілактика злочинності, 

вміння органів влади протистояти криміналу [4]. 

Для підтримки безпеки населення необхідно здійснити наступні: заходи: 
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1. Забезпечення належної оплати трудової діяльності як основного стимулу 

розвитку виробництва та підвищення трудової активності працівників. 

2. Вирішення житлового питання, покращення медичного обслуговування, 

освіти. 

3. Недопущення масового безробіття. 

4. Посилення соціальної підтримки окремим групам людей (багатодітні сім'ї, 

сироти, інваліди,  внутрішньо-переміщені особи) і призначення пільг. 

5. Покращення життєзабезпечення дітей. 

6. Підвищення ролі соціального страхування в якості механізму захисту 

населення в разі втрати доходу, хвороби, інших соціальних і професійних ризиків. 

В Україні більшість з цих засобів захисту застосовуються, тому в 2018 році 

значно зменшилась кількість НС. За перше півріччя було зафіксовано 67 

надзвичайних ситуацій, що на 14 % менше, ніж за перше півріччя 2017 року. 

Проте наразі маємо суттєві проблеми з фінансуванням державної служби України 

з НС, адже ліквідація катастроф потребує значних ресурсів.  

Доцільним рішенням є долучення до діяльності міжнародних організацій. Це 

не тільки розробка проектів з охорони навколишнього середовища, а і співпраця 

держав у напрямку прогнозування, дослідження, ліквідації катастроф 

техногенного, природного, соціального характеру. Наприклад, під заступництвом 

ООН буди створені програми, органи, центри , які працюють у проблемних 

напрямках: ЮНЕП (Програма міжнародної співпраці по охороні навколишнього 

середовища); ВОЗ (Всесвітня організація охорони здоров’я) та інші.  

Якщо розглянути інші країни, то в США існує окремо визначений 

федеральним планом медичний захист. Цей факт підтверджує значення 

регіональних органів влади щодо попередження і ліквідації наслідків катастроф. 

Особливо це стосується України, де присутня децентралізація. Перш за все, для 

покращення ситуації, необхідні дії держави, які будуть направлені на 

прогнозування ризиків, попередження негативних наслідків. Важливою є 

підготовка кадрів і пошук джерел фінансування. Як варіант, це можуть бути 

локальні податки окремих підприємств. 

Висновки. Розрізняють надзвичайні ситуації природного, техногенного і 

соціального характеру, для попередження та усунення яких необхідно розробляти 

відповідні комплекси заходів. Для того, щоб не допустити збільшення кількості 

небезпечних природних процесів і явищ, техногенних катастроф, аварій та ін.  

необхідно своєчасно застосовувати вже існуючі знання щодо попередження і 

ліквідації наслідків НС. Адже необхідні дії дозволять зберегти життя і здоров’я 

постраждалим та зменшити матеріальні збитки. Крім того, у реалізації цієї мети 

велику роль відіграють міжнародні організації, зокрема, ООН, ЮНЕП, ВОЗ.  
 

Науковий керівник: Гусєв А. М., к.б.н., доцент (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 
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ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ 

ВІДВІДУВАНЬ ІНСПЕКТОРІВ 

 
Сторож Я. Б., к.т.н., генеральний директор (Державна установа «Національний науково-

дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці»); 

Кружилко О. Є., д.т.н., зав. відділом (Державна установа «Національний науково-дослідний 

інститут промислової безпеки та охорони праці»); 

Майстренко В. В., к.т.н., зав. лабораторії (Державна установа «Національний науково-

дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці»); 

Полукаров О. І., к.т.н., доцент (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Анотація. Розглянуто питання комплексної модернізації системи 

інформаційно-аналітичного забезпечення інспекційної діяльності Державної 

служби України з питань праці. 

Ключові слова: охорона праці, інспекційна діяльність, інформаційна 

система. 

Abstract. The issues of complex modernization of the system of informational 

and analytical support of inspection activity of the State Labour Service of Ukraine on 

labor issues are considered. 

Keywords: labor protection, inspection activity, information system. 

 

Вступ. Зміни в державній політиці в сфері трудових відносин, охорони  та 

гігієни праці визначили потребу реформування відповідного сектору органів 

державної виконавчої влади. Постановою Кабінету Міністрів від 10.09.2014 р. № 

442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» було 

створено Державну службу України з питань праці (Держпраці). 

Аналіз стану питання. Одним з напрямів успішного впровадження 

європейських підходів до реалізації контрольно–наглядових і управлінських 

функцій Держпраці є комплексна модернізація системи інформаційно–

аналітичного забезпечення її діяльності. Реформування органів державної влади 

вимагає модернізації системи інформаційно–аналітичногозабезпечення 

інспекційної діяльності Держпраці. Саме тому особливої актуальності набуло 

питання доопрацювання інформаційних систем, які використовуються для збору, 

систематизації, аналізу даних, а також для формування звітних документів у 

структурних підрозділах Держпраці. 

Мета роботи: реалізація сучасного рівня інформаційного забезпечення 

процесу вирішення нормативно-правових, методичних, організаційних, технічних, 

наукових питань в сфері охорони та гігієни праці на різних рівнях. 

Методики, матеріали і результати досліджень. Доцільність розробки 

інформаційних систем Держпраці зумовлена необхідністю комплексної 
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модернізації системи інформаційно-аналітичного забезпечення сфери охорони 

праці та промислової безпеки. В результаті аналізу існуючої системи Держпраці 

виявлено ряд недоліків, які суттєво впливають на рівеньінформаційно-

аналітичногозабезпечення діяльності інспекторів Держпраці та працівників 

центрального апарату. 

Інформаційна система «Візит» призначена для занесення, редагування та 

передачі даних про відвідування інспекторами праці підприємств; формування 

вибірок; документування інформації (друк, експорт в Excel), ведення обліку та 

аналізу відвідувань інспекторів піднаглядових підприємств в цілому. 

Функціональні можливості системи: 

− занесення даних про відвідування інспектором суб’єкта господарювання; 

− занесення даних про суб’єкт відвідування (роботодавця); 

− занесення даних про результати відвідування підприємства; 

− формування бази даних системи на веб-сервері Держпраці; 

− формування вибірок; 

− експорт результатів. 

Інформаційна система «Візит» та її функціональні підсистеми 

використовується державними інспекторами Держпраці, структурними 

підрозділами територіальних органів та центральним апаратом Держпраці. 

Програмне забезпечення системи розміщується на локально-

обчислювальних ресурсах кінцевого користувача, що повинні мати стабільний 

доступ до мережі Інтернет. Центральна база даних інформаційної системи 

розміщена на веб ресурсах Держпраці. 

ІС «Візит» працює як у режимі постійного підключення до мережі Інтернет, 

так і без нього. В той же час підключення до Інтернет необхідне для проведення 

синхронізації баз даних різних рівнів та підключення до центральної бази даних з 

робочого місця користувача. 

Система побудована на основі клієнт-серверної архітектури. База даних 

розміщена на віддаленому сервері та має авторизований доступ користувачів. У 

випадку відсутності зв’язку із сервером закладено можливість роботи в offline-

режимі. І при відновленні зв’язку відбувається повна синхронізація даних. 

До складу входить три підсистеми, які використовуються державними 

інспекторамиДержпраці,відділами організації державного нагляду територіальних 

органів та центральним апаратом Держпраці. 

Вхідними даними для системи є матеріали проведених перевірок, дані яких 

заповнює інспектор Держпраці та дані про підприємство, де була проведена 

перевірка. Вихідними даними є розгорнуті звіти з експортом у Microsoft Excel. 

Для нормального функціонування інформаційної системи «Візит» 

використовуються наступні дані, які розміщено у двох групах полів 

(«Відвідування» та «Роботодавець»), що різняться за своїм спрямуванням. 
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Група полів «Відвідування»: 

«Дата» – дата внесення інформації; 

«Час» – час внесення інформації; 

«Реєстраційний номер» – внутрішній номер відвідувань у територіальному 

органі; 

«ПІБ Інспектора» – встановлюється відповідно до реєстраційних даних 

користувача, який увійшов у систему; 

«Форма контролю» – визначається форма контролю з переліку «Інспекційне 

відвідування», «Невиїзне Візит», «Аналіз стану дотримання законодавства» чи 

«Роз’яснювальна робота» в залежності від того, яка робота проводилася 

інспектором; 

«Підстава» – документальна підстава для проведення Візит. 

«Питання для вивчення» – вказуються положення із чинного законодавства, 

що підлягають перевірці чи вивченню інспектором. 

Група полів «Роботодавець»: 

«ЄДРПОУ» – вказується код ЄДРПОУ (Єдиного державного реєстру 

підприємств та організацій України) підприємства, де відбулося відвідування 

інспектором Держпраці; 

«Повна назва» – вказується повна юридична назва підприємства; 

«Форма власності» – вказується форма власності підприємства; 

«Галузь господарювання» – вказується галузь, в якій провадить свою 

діяльність дане підприємство; 

«Підпорядкованість» – підпорядкованість підприємства відповідним 

органам державної влади; 

«Фактична адреса підприємства» – фактична адреса даного підприємства; 

«Юридична адреса підприємства» – юридична (документальна) адреса 

даного підприємства, якщо вона відрізняється від фізичної. 

Група полів «Матеріали перевірки»: 

«Виявлено порушення» – перелік виявлених порушень із посиланням на 

відповідні документи; 

«Складено та передано до суду протокол за…» – інформація щодо складання 

протоколів правопорушень та їх передачі до судових органів; 

«Номер протоколу» – вказується номер(и) складеного протоколу про 

адміністративне правопорушення. 

«Акт (скан)» «Припис (скан)» – призначені для завантаження сканованих 

копій Акта та Припису; 

«Номер Припису» – вказується номер складеного Припису; 

«Стан виконання» – обирається стан виконання роботи: «так» (виконано), 

«ні» (не виконано) або «частково». 

Функціонування ІС «Візит» та алгоритм взаємодії різних рівнів структури 

Держпраці представлено на рис. 1. 
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Рис. 1. Функціонування ІС «Візит» та алгоритм взаємодії різних рівнів структури 

Держпраці 

 

ІС «Візит» функціонує на базі персональних комп’ютерів зі встановленою 

операційною системою Windows XP та вище. Необхідний обсяг вільного місця на 

жорстокому диску повинен складати не менше 1 ГБ, а обсяг оперативної пам'яті – 

не менше 1 ГБ. У якості сервера бази даних використовується MySQL. 

Висновки. Таким чином впровадження розробленої ІС «Візит» дозволить 

автоматизувати облік та аналіз показників державного нагляду та контролю за 

додержанням законодавства про працю та зайнятість населення. Система 

підвищить ефективність формування звітних документів та аналітичного 

оцінювання результатів інспекційної діяльності, що, в свою чергу, дозволить 

формувати обґрунтовані управлінські рішення. 
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АВТОРСЬКЕ ПРАВО ЯК ОХОРОНА ПРАЦІ ТВОРЦЯ 

 
Тарасенко М. В., студ. (гр. СГ-51, ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського); 

Мітюк Л. О., доц., к.т.н. (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського)  

 

Анотація. Проаналізовано поняття авторського права. Визначена 

послідовність вирішення проблеми відмови замовника від оплати творчої праці. 

Запропоновані варіанти вирішення питання про порушення авторського права у 

різних ситуаціях. 

Ключові слова: авторське право, закон, фрілансер, віддалена робота, творча 

праця, договір, замовник. 

Abstract. The concept of copyright is analyzed. The sequence of solving the 

problem of failure of the customer to pay for creative work has been determined. The 

options for addressing the issue of copyright infringement in various situations were 

offered. 

Keywords: copyright, law, freelancer, distant work, creative work, contract, 

customer. 
 

Вступ. В період розвитку технологій зріс попит на віддалену роботу. Люди 

працюють на себе, тому свої права приходиться захищати самому, а іноді це дуже 

непросто. 

В українському законодавстві є статті, які захищають авторські і суміжні 

права, але, на жаль, люди в цьому мало обізнані. Найбільше від цього страждають 

працівники творчих професій: художники, дизайнери, фотографи, письменники. 

Аналіз стану питання. За даними різних джерел, Україна посідає перше 

місце в Європі і четверте в світі за кількістю фрілансерів. Більшість з них 

зареєстровані як ФОП у Єдиному державному реєстрі фізичних та юридичних 

осіб. Художники пишуть картини на замовлення, дизайнери створюють сайти і 

логотипи, тобто вони створюють щось нове, чого ніхто раніше не бачив. Тому їх 

твори потребують захисту. Авторське право дозволяє їм творити та заробляти на 

творчості. 

Мета роботи: проаналізувати стан захищеності авторських прав в Україні. 

У 1994р. Верховна Рада України створила закон «Про авторське право і 

суміжні права». Цей Закон охороняє особисті немайнові і майнові права авторів та 

їх правонаступників, пов'язані із створенням та використанням творів науки, 

літератури і мистецтва - авторське право, і права виконавців, виробників фонограм 

і відеограм та організацій мовлення - суміжні права. В ньому вказано, що автор - 

фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір. 

Авторське право виникає автоматично в момент створення твору: ніхто не має 

права публікувати або використовувати його в комерційних цілях без дозволу 

автора. Воно не потребує формальностей. Його не можна передати: навіть якщо 
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письменник написав книгу і продав її або передав права на її використання, то він 

все рівно залишається автором [1].  

Матеріали і результати досліджень. Право на використання в комерційних 

цілях – право автора, якщо інше не вказане у договорі. Основні види договорів: 

- ліцензійний договір: передача прав на використання твору за певну 

винагороду в певних межах, указаних у договорі; 

- договір про передачу (відчуження) оригіналу об’єкта авторського права: 

автор продає оригінал, але може розповсюджувати копії; 

- договір про передачу виключних прав: передача всіх прав на твір; 

- договір про створення на замовлення: залежить від ситуації  і 

домовленості. 

Іноді необхідно проконсультуватися з юристом, щоб знати, який саме тип 

договору необхідний в тій чи іншій ситуації. 

Але деякі копіюють те, що створив автор, не питаючись дозволу. Це 

незаконно і з цим треба боротись. Тому необхідно користуватись запобіжними 

заходами. 

Необхідно закріпити за собою твір, наприклад, опублікувати в журналі, 

брошурі чи соціальній мережі. Тоді ні у кого не виникає сумніву, хто автор. 

Можна використовувати знак копірайту або написати «всі права захищені». Хоча 

ці методи не мають ніякої юридичної сили, але показують, що автор обізнаний з 

авторським правом. 

Але якщо автор з якоїсь причини не хоче показувати свій твір або хоче 

заробити на ньому, то він має обмежити до нього доступ: або взагалі не 

публікувати, або публікувати фрагмент, завантажити фото з низькою роздільною 

здатністю і т.д. Крім того, існують способи, які захищають твір: водяні знаки, 

блокатори, посилання «лише для перегляду». 

Якщо твір все-таки скопіювали, потрібно дотримуватись такої послідовності: 

1. Зібрати докази. Пред’явити ескізи, публікації. Якщо це фото, то можна 

зібрати фото з інших ракурсів і з іншими налаштуваннями. Це те, чого точно не 

знайдеться у «злодія». 

2. Звернутися до тієї особи, що скопіювала. Бажано проконсультуватися з 

юристом, він підкаже, як правильно написати вимоги, які докази зібрати. 

3. Якщо ця особа відмовиться або ніяк не відреагує, тільки тоді можна 

звертатися до суду  і вимагати компенсації. 

Іноді трапляються такі курйози, що визначити авторство складно навіть у 

суді. У 2011р. британський фотограф Слейтер поїхав в індонезійський заповідник 

фотографувати мавп. Перші дні він вивчав їхні повадки, поки мавпи до нього не 

звикли. Одна мавпа вихопила у нього камеру  і зробила близько сотні фотографій. 

Деякі з них були досить якісні. Фотографії потрапили в інтернет і були розміщені 

на одному з фотохостингів. Слейтер пред’явив права на ці фото, але йому 

відповіли, що автором фото є мавпа, а не він. Але у зв’язку з тим, що тварина не 
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може бути суб’єктом авторського права, то фотографії можна вважати суспільним 

надбанням. У 2016р., після п’яти років судових тяжб, авторство було визнано за 

фотографом, але він повинен сплачувати 25% заробітку від цих фотографій [2]. 

Буває так, що замовник відмовляється платити або взагалі відмовляється від 

замовлення, а потім реалізує цей твір чужими руками. У другому випадку, якщо 

він заплатить, конфлікт вичерпаний. 

Замовник робить замовлення і не знає весь процес роботи, він бачить лише 

вершину айсберга, тому він не розуміє, наскільки складно зробити прості, на 

перший погляд, речі. Він не винен, що у айсберга є підводна частина, що будь-яка 

правка може потягнути за собою додаткові задачі, котрі віднімуть багато часу. 

Тому у договорі має бути вказано про доплату у випадку правок. Правильно 

складений договір – запорука вдалих стосунків із замовником. 

Отже, якщо замовник не заплатив, то процес стягування плати складається з 

трьох етапів. 

Перший етап – переговори. Потрібно дізнатися, чому він не заплатив. Бажано 

отримати відповідь у письмовому вигляді. Можливо, у нього тимчасові 

складності. 

По-друге, якщо замовник не іде на контакт, грубить у відповідь, необхідно 

написати письмову претензію. Бажано її складання довірити юристу. В цій 

претензії має бути вказана вимога до замовника, строки, в які він має виконати 

свої зобов’язання, і покарання у випадку, якщо він їх не виконає. 

Ту можуть бути чотири реакції замовника: 

1. Замовник погодиться і заплатить; 

2. Замовник погодиться і не заплатить; 

3. Замовник не погодиться; 

4. Замовник ніяк не відреагує. 

У 2-4 випадках можна переходити до третього етапу – судовий розгляд. Але 

варто пам’ятати, що суди – це довго і дорого, тому конфлікт у 200-1000грн. не 

вартий суду. Якщо сума більша, юрист допоможе написати заяву, зібрати докази. 

Це збереже гроші і час. 

Але якщо суд задовольнить вимогу, це ще не значить, що замовник заплатить. 

Суд видає виконавчий лист, а виконавча служба виконує рішення: вона може 

арештувати власність або накласти арешт на рахунок у банку. 

Висновки. Отже, авторське право – це виключне право автора та його сім’ї на 

свій твір. Воно виникає автоматично зі створенням твору і не передається 

сторонній особі (крім випадків, коли автор працює в бюро чи студії, і в договорі 

вказано, що авторське право належить роботодавцю). Порушення такого права є 

незаконним відповідно до Закону «Про авторське прав і суміжні права». 
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АВАРІЙНЕ ВИПРОБУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ 

 
Фесенко В. В., студент (гр. БІ-61 ФБТ КПІ ім. Ігоря Сикорського); 

Качинська Н. Ф., асистент  (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря Сикорського) 

 

Анотація. Розглянуті питання безпеки автомобілів. Визначені популярні в 

Україні авто, які провалили краш-тест. Запропоновані деякі методи збільшення 

безпеки автомобілів. 

Ключові слова: аварійне випробування, краш-тест, оцінка безпеки, 

дорожньо-транспортна пригода, ступінь ушкодження. 

Abstract. Car security issues are considered. The popular cars in Ukraine that 

failed the crash test were determined. Some methods of increasing the safety of cars are 

offered. 

Keywords: emergency test, crash test, safety assessment, road accident, damage 

degree. 

 

Вступ. Аварійне випробування автомобілів, або ж, так званий, краш-тест - 

це випробування автомобілів на різні види безпеки, а саме: активну і пасивну. 

Полягає у навмисному відтворенні ДТП (дорожньо-транспортної пригоди) з 

метою визначення рівня пошкоджень, що можуть отримати особи, які стали його 

учасниками. Починаючи з 1966 року під час аварійного випробування в автомобілі 

розміщають манекена, обладнаного спеціальними датчиками для заміру 

ушкоджень. 

Автомобіль, як правило, має певні позначення. Це полегшує визначення 

пошкоджень (рис 1). 

 

 
Рис. 1. Автомобіль зі спеціальними позначеннями для краш-тесту 

 

Згідно зі світовими нормами, за ураження, які отримав манекен, 

віднімаються бали. Ступінь безпеки автомобіля визначається саме за їх сумою. 

Аналіз стану питання. Автомобільна індустрія є дуже популярною й 

однією з передових за темпами розвитку насьогодні.  В нашій країні на тисячу 

українців припадає 250 автомобілів.  За 2018 рік в Україні було зафіксовано 

122 354 дорожньо-транспортні пригоди, з них 19 915 – з потерпілими. 
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З метою збереження безпеки, кожен транспортний засіб, перш ніж бути 

випущеним в масове виробництво, повинен пройти краш-тест.  

Мета роботи: визначити найбільш небезпечні автомобілі, які не пройшли 

аварійні випробування; запропонувати деякі заходи щодо збільшення безпеки 

автоомбілю. 

Методика, матеріали та результати дослідження.  Основними методами 

оцінки безпеки автомобіля є випробування на лобове, бокове, бокове що пронизує 

та заднє зіткнення, завдяки чому визначається потенційна небезпека для голови та 

тулуба людини. Окремо проводиться випробування на міцність бамперу. 

Існує декілька організацій, що проводять краш-тести. Деякі з них: 

ARCAP (Росія), ADAC (Німеччина), IIHS (США), JNCAP (Японія)… 

Приклади світових краш-тестів. 

IIHS провела краш-тест автомобілів Nissan оригінальним способом – 

зіткнули авто не зі стіною, а один з одним. На швидкості 64 кілометри за 

годинуNissan Versa 2017 зіштовхнувся з Nissan Tsuru (рис 2). 

 

 
Рис. 2.  Краш-тестNissan 

 

Результат виявився фатальним для Nissan Tsuru, авто було знищене. Звісно 

інший автомобіль також зазнав пошкоджень.  Nissan Versa2017 оснащений 

фронтальними й боковими подушками безпеки, саме тому манекени залишились 

не пошкодженими, на відміну від Nissan Tsuru. 

За рейтингом найпопулярніших авто в Україні, який склала аналітична група 

AutoConsalting, RENAULT Duster займає перше місце.  

Однак, краш-тест кросовера дещо розчарував. У випробуванні взяли участь 

базова версія позашляховика (без подушок безпеки), та автомобіль оснащений 

подушками безпеки. У результаті випробування спеціалісти не присвоїли жодної 

зірки (в плані захисту дорослих пасажирів) позашляховику без подушок безпеки. 

Тим не менш, не дивлячись на жахливі результати, автомобіль отримав 2 зірки за 

захист пасажира на задньому сидінні, який знаходиться в дитячому кріслі. На 

рисунку 3, зображений автомобіль RENAULT Duster, який не оснащений 

подушками безпеки.  

Автомобіль цієї ж марки, але оснащений подушками безпеки, отримав 3 

зірки за безпеку водія та пасажирів. Не зважаючи на це, спеціалісти проводять 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ARCAP
https://ru.wikipedia.org/wiki/ADAC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=JNCAP&action=edit&redlink=1
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додаткові тести різних версій позашляховика, доступних до придбання на різних 

світових ринках. Це необхідно, щоб виявити, яка саме комплектація даного 

автомобіля найбезпечніша. 

 

 
Рис. 3. RENAULT Duster, не оснащений подушками безпеки 

 

Серед досить популярних в Україні марок автомобілей є й такі, що також 

отримали 0 балів за безпеку (Renault Kwid, Suzuki Maruti Alto, Suzuki Swift, 

Hyundaii10, Volkswagen Polo, Mahindra Scorpio, Chevrolet Enjoy). 

Щоб зробити автомобілі безпечнішими, збільшити їх оцінки при 

проходженні краш-тестів, необхідно вжити певні заходи. Наприклад, забезпечити 

автомобіль подушками безпеки (боковими, фронтальними); забезпечити кузов 

спеціальними силовими елементами, які здатні в процесі удару плавно гасити 

енергію удару та швидкість; використовувати високоміцні сталі, щоб при великих 

навантаженнях зберігався необхідний життєвий простір; залучати кваліфікованих 

спеціалістів для проектування шасі, щоб була можливість стабілізувати машину 

після маневру або зменшити швидкість в потрібний момент. 

Висновки. Розгляд питання безпеки автомобілів, зокрема й тих, які є 

популярними в Україні, показав незадовільні результати. Необхідно інформувати 

споживачів про недоліки різних моделей. Автомобілі потрібно модернізувати, 

ввести обов’язкове оснащення подушками безпеки. 
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АНАЛІЗ ШКІДЛИВИХ ТА НЕБЕЗПЕЧНИХ ФАКТОРІВ ПРАЦІ  

НА ПОШТОВИХ ВІДДІЛЕННЯХ 
 

Філь А. М., Топіха Д. В., студ. (гр. СР-51, ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського); 

Мітюк Л. О., к.т.н., доц. (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Анотація. Проаналізовано головні шкідливі та можливі небезпечні чинники, 

які можуть діяти на оператора та приймальника поштових відділень. Висвітлено 

перелік вимог до поведінки працівників пошти. 

Ключові слова: поштове відділення, безпека працівників пошти, оператор, 

приймальник, рівень небезпеки, охорона праці. 

Abstract. Analyzed the main harm fuland possible hazard sthatmay affect the 

operator and post office receptionist. The lis to frequirements for the behavior of mail 

emplo yeesishighlighted. 

Keywords: post office, security of mail workers, operator, receptionist, 

levelofdanger, labor protection. 

 

Вступ. За останні роки значно збільшилась кількість поштових відділень на 

території України,а значить і кількість працівників також збільшилась. Тому 

постає проблема безпеки кожного працівника і відвідувача. Наскільки поштові 

відділення дотримуються правил безпеки, які існують небезпеки, які головні 

чинники негативного впливу на працівників, вимоги до працівників, що  існують 

на сьогодні. 

Аналіз стану питання: Робота на поштовому відділенні пов’язана з 

емоційним та фізичним (переважно статичним) навантаженням, а також 

використанням гострих ріжучих предметів, що може спричинити травми. Така 

діяльність  досить складна та небезпечна. Це пов’язано з тим, що працівників не 

завжди працюють в комфортних, безпечних мовах: не слідкують за рівнем 

освітленості, за свіжістю повітря у приміщенні, режимом праці та відпочинку, не 

піклуються про гострі кромки, заусениці, травмування гідробортом автомобіля під 

час піднімання чи опускання.  

Мета роботи: проаналізувати шкідливі та небезпечні фактори праці на 

поштових відділеннях, розробити перелік заходів безпеки для працівників 

поштових відділень. 

Методики, матеріали і результати досліджень. Пошта – це невід’ємна 

частина виникнення та становлення земної цивілізацій. Сьогодні пошта виконує 

не тільки функцію комунікації, вона ще забезпечує легку доставку кожному 

клієнту, дозволяє підприємцям створювати і розвивати бізнес не лише в Україні, 

але й за кордоном. Цінність кожного поштового відділення і його працівника в 

тому, що не рідко вони  вирішують долі людей. Дбайливе ставлення до поштових 

відправлень – це вияв поваги кожного учасника, який так чи інакше пов’язаний з 
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тим, щоб посилка прийшла до одержувача. Але в той же час більшість людей  

навіть не замислювалась над тим, що на поштових відділеннях існує ряд небезпек, 

на які наражаються працівники.На поштовому відділенні працює багато людей, 

які намагаються працювати швидко, ефективно та якісно і не завжди вони можуть 

контролювати ризики небезпек, що виникають.Умовно всіх працівників поштових 

відділень можна поділити на 2 категорії: 

• Оператори (касири) – фахівці, які мають впорядкований доступ до 

вантажів та безпосередній до касового апарату, ведуть касову дисципліну та 

займаються фінансовою стороною оформлення відправлення. 

• Приймальники (вантажники) – фахівці, які мають впорядкований доступ 

до касового апарату та документації та безпосередній до вантажів та відправлень, 

а також займаються прийманням та пакуванням посилок [2]. 

Фахівці кожної з категорій мають свою специфіку роботи та робочу зону, 

залежно від виконуємих ними обов’язків та функцій. До роботи допускаються 

особи не молодші 18 років, які пройшли медичний огляд, вступний та первинний 

інструктажі, навчання та перевірку знань з охорони праці, згідно займаної посади, 

стажування.  

Специфіка роботи поштових відділень передбачає ряд шкідливих та 

небезпечних чинників, які можуть впливати на здоров’я працівників. Кожна з 

категорій має власний перелік виробничих чинників, який буде відрізнятися 

залежно від комплектації робочого місця працівника.  

Головні шкідливі та можливі небезпечні чинники, які можуть діяти на 

оператора (касира) впродовж робочої зміни: 

• ураження електричним струмом; 

• підвищений рівень статичної електрики; 

• підвищений рівень запиленості повітря; 

• підвищений рівень шуму на робочому місці; 

• підвищений чи знижений рівень освітленості; 

• підвищений рівень прямої та відбитої блискоті; 

• підвищений рівень засліпленості; 

• нерівномірність розподілу яскравості в полі зору; 

• підвищена яскравість світлового зображення; 

• напруга зору; 

• напруга уваги; 

• інтелектуальні навантаження; 

• емоційні навантаження; 

• великий обсяг інформації, оброблюваної за одиницю часу; 

• нераціональна організація робочого місця; 

• підвищений вміст у повітрі робочої зони шкідливих мікроорганізмів; 

• дія скануючого лазерного променю. 
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Головні шкідливі та можливі небезпечні чинники, які можуть діяти на 

приймальника (вантажника) впродовж робочої зміни: 

• обрушення штабелів з відправленнями, падіння кліток; 

• гострі кромки, заусениці, нерівності на поверхні обладнання, що 

обслуговується; 

• наїзди ручних візків, штабелерів; 

• падіння з рампи, гідроборту автомобіля; 

• наїзди автомобіля; 

• травмування гідробортом автомобіля під час піднімання чи опускання; 

• несприятливі метеорологічні умови: підвищений рівень руху повітря, 

понижена та підвищена температура повітря робочої зони; 

• ураження електричним струмом; 

• хімічні, термічні опіки; 

• підвищений чи знижений рівень освітленості; 

• підвищений рівень прямої і відбитої блискоті; 

• підвищений рівень засліпленості 

• нерівномірність розподілу яскравості в полі зору; 

• підвищена яскравість світлового зображення; 

• напруга зору; 

• напруга уваги; 

• емоційні навантаження; 

• великий обсяг інформації, оброблюваної в одиницю часу; 

• нераціональна організація робочого місця; 

• дія скануючого лазерного променю.  

Отже, з огляду на вищевказані шкідливі та небезпечні чинники, виведено 

перелік вимог доповедінки працівників поштових відділень, не залежно від 

категорії їх робочої діяльності: 

• дбати про особисту безпеку, а також безпеку і здоров’я оточуючих (інших 

працівників, споживачів послуг) в процесі виконання будь-яких робіт чи під час 

перебування на території поштового відділення; 

• знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, 

правила використання машин, механізмів, приладів та інших устаткувань 

виробництва, керуватися засобами колективного та особистого захисту; 

• проходити у встановленому законодавством порядку попередні та 

періодичні медичні огляди; 

• виконувати лише ту роботу, яка передбачена функціональними та 

посадовими обов’язками працівника з дотриманням інструкції з охорони праці; 

• вміти надавати швидку медичну допомогу потерпілим при нещасних 

випадках; 
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• вміти користуватися наявними первинними засобами пожежогасіння; 

• знати телефони виклику екстрених служб.  

Висновки. Поштові відділення  повинні турбуватися про безпечні умови 

праці для своїх співробітників, які напряму впливають на загальний рівень 

безпеки у підрозділах. Керівництво повинно піклуватися про те, щоб працівники 

регулярно проходили інструктажі та тренінги з охорони праці. Обов’язково 

навчити правилам поведінки в небезпечних ситуаціях та запобіжним заходам. 

Безпека клієнтів і співробітників завжди повинна бути в пріоритеті. Крім 

того, на підприємствах, в організаціях, установах діють правила внутрішнього 

трудового розпорядку, яких мають дотримуватися всі працюючі.Тож, коли ці 

умови будуть виконані і кожен учасник процесу буде дбати не тільки про себе, а й 

оточуючих, тоді значно зменшиться ризик небезпек, і в той же час підніметься 

рівень безпеки країни. 
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ПРОФЕСІЙНІ ХІМІЧНІ ТА БІОЛОГІЧНІ РИЗИКИ В УКРАЇНІ 

 
Шакун А. С., студ. (гр. ХД-81мн, ХТФ КПІ ім. Ігоря Сікорського); 

      Брагіна Л. Є., асистент (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Анотація. Проблеми зі здоров'ям, які пов'язані з роботою, в певній мірі 

визначається нерівномірним впливом хімічних і біологічних факторів ризику 

захворювання. Хоча їх потенційний економічний тягар в Європейському союзі 

(ЄС-25) може бути істотним, всеосяжні огляди, спрямовані на розподіл цих 

ризиків за професійними групами, обмежені. Таким чином, основна мета цього 

огляду полягає в тому, щоб надати короткий огляд впливу хімічних і біологічних 

небезпек за професійними групами.  

Ключові слова: трудові захворювання, професійні захворювання, хімічні та 

біологічні професійні ризики. 

Abstract. Health problems associated with work, to a certain extent, are 

determined by the uneven exposure to chemical and biological risk factors for the 

disease. Although their potential economic burden in the European Union (EU-25) can 

be substantial, comprehensive reviews aimed at defining these risks across occupational 

groups are limited. Therefore, the rationale for this review is to provide a brief overview 

of the effects of chemical and biological hazards by occupational group. 

Key words: occupational diseases, occupational diseases, chemical and biological 

professional risks. 

 

Вступ. Фізичні, хімічні та біологічні ризики, як і раніше, становлять значну 

частку професійних захворювань і смертей в Україні [1]. Часто ці ризики пов'язані 

з хронічними захворюваннями, такими як рак, алергія, патогенез яких пов'язаний в 

більшості випадків періодів тривалого впливу. Однак офіційні дані про професійні 

захворювання, як правило, включають в себе тільки ті захворювання, для яких 

існує однозначна причинно-наслідковий зв'язок від професійного впливу на 

виникнення захворювання (наприклад, мезотеліома, викликана впливом азбесту). 

Для більшості захворювань, пов'язаних з роботою, причини яких багатофакторні, 

описаних даних насправді мало [1,2]. 

Що відомо, так це те, що, незважаючи на значний прогрес в області нагляду 

за гігієною праці в європейських країнах за останні десятиліття, несприятливі 

наслідки для здоров'я все частіше спостерігаються серед працівників небезпечних 

професій [3]. Крім того, попередні епідеміологічні дані показали, що нерівність 

щодо здоров'я, пов'язана з роботою, в значній мірі визначається нерівним впливом 

факторів ризику захворювання [1].  

Аналіз стану питання. Крім того, ясно, що частка хвороб і відповідних 

економічних витрат обумовлена нерівним тягарем впливу хімічних і біологічних 

небезпек за професіями. З цієї причини необхідно не тільки оновлювати і 
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розширювати наші знання про етіологічні механізми, які пов'язані з цими 

небезпеками, але також визначати розподіл впливу за професіями, щоб більш 

ефективно знижувати виникаючі ризики для здоров'я, які пов'язані з роботою [2].  

Мета роботи: розподіл конкретних хімічних і біологічних ризиків за 

професіями.  

Методики, матеріали і результати досліджень. 

Канцерогени. Ідентифікація канцерогенних агентів була заснована на 

класифікації IARC і відповідних IARC-монографіях [3]. Розглядалися тільки 

агенти, що належать до групи 1, тобто агенти, для яких є достатньо доказів 

канцерогенності для людей, і, отже, було встановлено причинно-наслідковий 

зв'язок між агентом і підвищеною частотою виникнення злоякісних новоутворень. 

Оцінки кількості конкретних впливів на одного працівника були взяті з бази даних 

CAREX (вплив канцерогенів) [3].  

Сенсибілізуючі, мутагенні і репротоксичі речовини. Ідентифікація 

сенсибілізуючих речовин була заснована на списку сполук, опублікованих в 2013 

році Німецькою комісією з дослідження небезпек для здоров'я хімічних сполук 

(MAK-Commission) [4]. В цілому, класифікація речовини як сенсибілізуючої 

заснована на достатніх емпіричних даних про алергенні і / або дратівливі ефекти 

або в тих випадках, коли алергенний ефект можна вважати ймовірним на основі 

відповідних емпіричних даних. Більшість мутагенних (M) і репротоксичних 

речовин (R) були взяті з Німецьких технічних правил для небезпечних речовин 

905 (TRGS 905), оновлених в травні 2008 р [3,4]. Речовини, токсичні для 

розмноження, належать до речовин, що викликають порушення фертильності 

(«RF»), яка подальша впливає на розвиток потомства («RE»).  

Біологічні небезпеки. Визначення біологічної небезпеки за категоріями 

ISCO було засновано на систематичному огляді, опублікованому J. Haagsma і 

співавторами [5]. Оцінка ризику зараження цими небезпеками була взята зі списку 

патогенних мікроорганізмів, включеного до Директиви 2000/54/EC. Відповідно до 

цієї директиви, біологічні агенти включають тільки клітинні або неклітинні 

мікробіологічні об'єкти, здатні до реплікації і ті, що провокують інфекцію або інші 

захворювання. Що стосується ризику зараження, біологічні агенти поділяються на 

чотири групи ризику. В цілому, група 1 включає агенти, які навряд чи можуть 

викликати захворювання людини; група 2 означає, що агент може викликати 

захворювання; в групі 3 агенти можуть викликати важкі захворювання і 

представляти серйозну небезпеку для працівників. Агенти в групі 4 також можуть 

викликати важкі захворювання і представляти серйозну небезпеку для 

працівників, але для них зазвичай немає ефективної профілактики або лікування  

Присвоєння кодів ISCO-2008. Оскільки докладне перехресне табулювання 

професійних назв і впливу кожного канцерогену, сенсибілізатора, мутагена і 

репротоксичного агента відсутня, основні групи ISCO були призначені для кожної 

речовини. Використовувалася тільки перша цифра класифікації ISCO, яка 
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становить основу версій ISCO 1988 і 2008 років. Основні і допоміжні професійні 

групи ISCO перераховані в таблиці 1.  

Таблиця 1 

Основні та основні професійні групи ISCO 2008 
ISCO Основна група Підгрупи 

1 Менеджери Керівники, високопоставлені посадові особи та законодавці, 

адміністративні та комерційні менеджери, менеджери з 

виробництва та спеціалізованих послуг 

2 Професіонали Фахівці в галузі науки і техніки, медичні працівники, 

професіонали в галузі викладання, професіонали в галузі 

бізнесу та адміністрування, професіонали в галузі 

інформаційних та комунікаційних технологій, юридичні, 

соціальні фахівці 

3 Техніки та 

асоційовані 

професіонали 

Фахівці з наукових та інженерних зв'язків, фахівці зі 

співробітництва в галузі охорони здоров'я, асоційовані 

професіонали з бізнесу та адміністрування, юридичні, 

соціальні, культурні спеціалісти, спеціалісти з 

інформаційних технологій 

4 Працівники 

канцелярської 

підтримки 

Службовці, які обслуговують клієнтів, чисельні та 

матеріальні працівники запису, інші службовці технічної 

підтримки 

5 Службовці та 

продавці 

Працівники з продажу, працівники особистої гігієни, 

працівники служб захисту 

6 Кваліфіковані 

працівники 

сільського, 

лісового та 

рибного 

господарства 

Орієнтовані на ринку кваліфіковані працівники сільського 

господарства, ринкові кваліфіковані лісівники, рибальські та 

мисливські працівники, фермери, рибалки, мисливці та 

збирачі 

7 Ремесло і 

пов'язані з ними 

професії 

працівників 

Працівники будівельних та споріднених професій, за 

винятком електриків, працівників металургії, 

машинобудування та пов'язаних з ними робітників, 

працівників ремесел та поліграфії, працівників 

електротехнічної та електронної торгівлі, харчової 

промисловості, деревообробки, одягу та інших промислів і 

споріднених професій 

8 Оператори 

заводу та 

машини, а також 

монтажники 

Стаціонарні оператори станцій і машин, монтажники, водії 

та оператори мобільних станцій 

9 Елементарні 

заняття 

Очисники та помічники, сільськогосподарські, лісові та 

рибні працівники, робітники в гірничодобувній, будівельній, 

виробничій та транспортній сферах, асистенти з 

приготування їжі, працівники з продажу та обслуговування 

10 Озброєні сили 

окупації 

Уповноважені збройні сили офіцерів, унтер-офіцерів 

збройних сил, збройних сил окупації, інші чини 
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Канцерогени. Всього було розглянуто 42 канцерогенних речовини, що 

відносяться до групи 1 класифікації IARC. Як наслідок, ризики зосереджені в 

групах ISCO, пов'язаних з завданнями, зазвичай виконуваними в ремісничому, 

виробничому, будівельному і гірничодобувному секторах.  

На жаль, економічний аналіз соціальних витрат, пов'язаних з раком, 

пов'язаних з роботою, в Європі обмежений, і його важко виконати, враховуючи 

серйозні методологічні труднощі, пов'язані з оцінкою приписуваних фракцій і 

відсутністю відповідних даних. Проте, оцінили щорічний тягар професійного раку 

в Італії за 2006 рік в діапазоні від 8000 до 8500 смертей. Відповідні прямі витрати 

(тобто витрати на лікування) професійного раку були оцінені в 456 мільйонів євро 

або близько 57000 євро на випадок. 

Мутагенні і репротоксичні речовини. В цілому 47 речовин включені. 

Найбільш поширені види промислового застосування мутагенних і 

репротоксічних речовин пов'язані з виробництвом та / або використанням клеїв, 

смол, добавок, покриттів, пігментів, чорнила, полімерів, паперу, органічних 

розчинників, пестицидів, а також деревини та текстилю. Оцінка ризику 

мутагенних речовин ставить унікальні проблеми в порівнянні з канцерогенами і 

сенсибілізаторами. По-перше, відсутні переконливі епідеміологічні докази 

причинного зв'язку між впливом хімічних речовин або випромінювань і 

спадковими генними мутаціями [15].  

Що стосується зв'язку між хімічними речовинами і порушенням 

фертильності, існує також кілька проблем для оцінки потенційної небезпеки. Ці 

проблеми охоплюють, перш за все, (i) питання достовірності, що зачіпають різні 

кінцеві точки фертильності, включаючи час до зачаття, безпліддя і 

стандартизоване співвідношення народжуваності, (ii) здатність контролювати 

основних факторів, що впливають на фертильність, таких як споживання 

наркотиків і алкоголю.  

Біологічні небезпеки. Включено 50 патогенних мікроорганізмів, включаючи 

25 бактерій (6 відносяться до групи ризику 3), 16 вірусів (5 відносяться до групи 

ризику 3), 7 паразити (1 відноситься до групи ризику 3) і 1 гриб відноситься до 

групи ризику 3.  

Деякі фактори, що пояснюють високу концентрацію біологічних небезпек в 

секторах охорони здоров'я та біотехнології, а також в сільському господарстві, 

пов'язані з характером робочих завдань (наприклад, догляд за хворим, робота на 

відкритому повітрі, біотехнологія), екологічним і соціальним контекстом, в якому 

виконується робота ( наприклад, в лікарнях). ліси, лабораторії) і деякі 

характеристики біологічних агентів, такі як шляхи впливу, патогенність, 

механізми передачі (наприклад, оральний, черезшкірний, укуси), механізми 

поширення (наприклад, вода, грунт, повітря), природні середовище проживання 

біологічних агентів, особливо патогенних господарів і / або патогенних 

переносників і клінічна картина захворювання . Однак з точки зору гігієни праці 
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повітряно-крапельна і черезшкірна передача грає дуже важливу роль в стратегіях 

оцінки ризику [7].  

Висновок. Ризик впливу хімічних і біологічних ризиків і захворюваності на 

праці пов'язаний з чотирма професійними групами (групи ISCO 3, 6, 8 і 9). 

Нерівномірне навантаження через професії є важливим чинником, що призводить 

до нерівності в суспільстві. Проте більшість суспільних витрат фактично несуть 

самі працівники. Існує нагальна потреба переосмислення виробничого процесу з 

урахуванням впливу на здоров'я працівників з самого початку. 
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Анотація. Розглянуто основні питання щодо використання водних ресурсів 

світу, джерел їх забруднення та види хвороб, які можуть бути спричинені 

вживанням неналежно очищених вод. 

Ключові слова: людські потреби у воді, забруднення, екологічні патології. 

Abstract. The main questions concerning use of water resources of the world, 

sources of their pollution and types of diseases that can be caused by the use of poorly 

treated waters are considered. 

Keywords: human needs in water, pollution, ecological pathologies. 

 

Вступ. Вода, як елемент навколишнього середовища, є вкрай необхідною 

для нормальної життєдіяльності організму. Відомо, що без їжі життєздатність 

людського організму зберігається близько 2-3 тижнів, а без води -  лише близько 

одного тижня. Тіло дорослої людини складається на 65% з води (рис.1) і чим 

молодший організм, тим більший відсоток води в ньому міститься [1]. 

 

 
Рис.1. Вміст води в організмі людини [1] 

 

 Саме у водному середовищі клітин, цитоплазма яких містить 2/3 всієї води 

організму і в міжклітинній речовині, рештою води, здійснюються всі анаболічні, a 
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також катаболічні процеси. Вода сприяє виведенню з організму продуктів обміну, 

різних ендогенних шлаків і шкідливих речовин екзогенного походження. 

Аналіз стану питання. Існують різні причини забруднення річкових вод. 

Найчастіше це відбувається внаслідок скидання більшості шкідливих речовин у 

річки через каналізацію (миючи засоби, продукти життєдіяльності та ін.). Також 

забруднення вод може бути спричинено фермерськими господарствами, коли 

землю обробляють різними хімічними добривами, гербіцидами тa інсектицидами, 

які вимиваються й потрапляють до підземних вод. Ще до причин забруднення 

відносять промислові відходи, витоки нафти, тверді відходи, теплове забруднення, 

атмосферні забруднення [2]. Все це може призвести людство до трагічних 

наслідків в найближчому майбутньому. 

Мета роботи: висвітлити основні проблеми, які можуть бути спричинені 

забрудненими водами. 

Методики, матеріали і результати досліджень. Людські потреби у воді 

дуже великі як для життєзабезпечення, так і для народногосподарських потреб. 

Так, для нормального функціонування організму необхідно щоденне споживання 

близько 2,5 л чистої води. Залежно від тяжкості фізичних навантажень ця 

кількість збільшується до 8-10 л на добу. 

Неважко порахувати, що середньорічне споживання води однією людиною 

коливається в межах 1-3,6 тис. л. З урахуванням же інших потреб людського 

суспільства (використання в гігієнічних цілях, у промисловому виробництві та 

сільському господарстві) кількість води, що витрачається щодобово, в розрахунку 

на 1 особу зростає до 500-600 л. 

Якщо врахувати, що на початок 3-го тисячоліття чисельність населення 

Землі вже становила понад 6,2 млрд. осіб (рис.2), а за прогнозами вчених за 

майбутні чверть століття вона може перевищити цифру 9 млрд., то зрозуміло, що 

запасів самооновлюваної прісної води на Планеті виявиться недостатньо . 

 
Рис. 2. Кількість населення світу (млн осіб) [3] 
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Вже зараз людство витрачає близько 55% всієї прісної води, основна частина 

якої до 80% всієї споживаної води, йде на потреби сільського господарства, 20% - 

на потреби промисловості. 

При цьому в світовому масштабі потреба у воді міського населення не 

задовольняється приблизно на 20%, а сільського - на 75%. Тому, не дивлячись на 

досить великі потенційні запаси прісної води на Землі (основна її маса 

зосереджена в полярних льодах), багато країн відчувають явний її дефіцит. 

Головним джерелом споживаної прісної води до цих пір залишаються річки, 

часто з регульованими водостоками. Але ці ж річки використовуються і для 

транспортування різних відходів, які по їх руслах стікають в моря і океани, a 

також частина використаної води з річок повертається назад у вигляді стічних вже 

забруднених вод.  Проте навіть з огляду ж на те, що навіть при досконалому 

очищенні стічних вод на спеціальних спорудах (якщо такі є), в них все ж таки 

залишається частина різних розчинених неорганічних речовин і до 10% 

органічних забруднень. Науково обґрунтованим є той факт, що 1 куб. м очищеної 

води забруднює 10 куб. м річкової, а неочищеної - 30-50 куб. м. Тому повторне 

використання такої води допускається тільки після багаторазового її розведення, 

для чого потрібно ще близько 20% прісноводних ресурсів світу [1]. 

У зв'язку з тим, що стоки промислових і сільськогосподарських виробництв 

навіть після попередньої їх очистки можуть містити різні мікроорганізми, віруси, 

хімічні компоненти неорганічної та органічної природи, вони можуть 

представляти загрозу для здоров'я населення. При цьому джерелами збудників 

інфекційних захворювань є неочищені стоки інфекційних лікарень, ветеринарних 

лікарень, несправна каналізація в містах та населених пунктах міського типу, 

наявність поруч з колодязями дренажних туалетів вигрібних типів в сільській 

місцевості та ін. Потрапляючи в питну воду, живі збудники можуть викликати 

виникнення таких небезпечних ендемічних хвороб як гепатит, гастроентерит, 

сальмонельоз, черевний тиф, холера, дизентерія та ін. 

Водним шляхом в організм людини можуть потрапляти яйця різних 

гельмінтів, збудників сибірської виразки, туберкульозу, сапу, лептоспірозу, 

дифиллоботриоза, вірусні гепатити та інші (з питною водою або при купанні в 

забруднених водоймах). Близько половини населення земної кулі страждають від 

захворювань, пов'язаних або з нестачею води, або з її забрудненням. Близько 200 

млн. осіб піддаються ризику зараження шлунково-кишкового тракту, внаслідок 

чого щорічно вмирає близько 4 млн. дітей [4]. 

Наявність же шкідливих хімічних речовин у питній воді навіть в невеликих 

кількостях, але при тривалому її вживанні може призводити до хронічної 

інтоксикації, виникненню онкологічних захворювань і віддалених несприятливих 

ефектів, в тому числі спадкової патології [4]. 
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До хімічних речовин, які мають токсичну дію відносяться з'єднання хрому, 

миш'яку, ціаніди, пестициди, радіонукліди, похідні фенолу, нафтопродукти, 

діоксини, синтетичні детергенти (миючі засоби) та ін. Причому багато з 

ксенобіотиків, перебуваючи у воді, або взагалі не розкладаються, або руйнуються 

дуже повільно, потрапляють в харчові ланцюжки, в результаті чого їх 

концентрація в продуктах харчування може зростати в десятки і сотні разів. 

Щорічно в моря і океани потрапляє 2 млн. тонн нафти, ароматичні фракції 

якої містять бензопірен - один з найсильніших канцерогенів, активно циркулюють 

по морських харчових ланцюжках. В кінцевому підсумку він потрапляє в їжу 

людей. 

До внутрішніх водоймів та річок у великих кількостях потрапляють 

хлоровані вуглеводні, що входять до складу пестицидів, гербіцидів, дефоліантів, 

інсектицидів, які зі стічними водами і через атмосферу надходять у Світовий 

океан. Вони легко розчиняються в жирах, тому можуть легко кумулювати в 

органах риб, ссавців і морських птахів. Хлорорганічні похідні дуже стійки (ДДТ 

досі визначається в тканинах пінгвінів і білих ведмедів через 25 років після 

припинення його застосування в народному господарстві), мають мутагенний 

ефект, пригнічують кровотворення, пригнічують ферментативні процеси [4]. 

Разом з водними стоками і через атмосферу в Світовий океан щорічно 

надходить до 2 млн. тонн свинцю, близько 20 тис. тонн кадмію і близько 10 тис. 

тонн ртуті, про токсичність яких досить добре відомо. Причому коефіцієнти 

накопичення токсичних металів в організмі морських тварин (риби, молюсків, 

ракоподібних, планктоні і ін.) коливається в широких межах від сотень до сотень 

тисяч. Вода природних джерел біогеохімічних провінцій може служити 

етіологічним фактором деяких хронічних неінфекційних ендемічних захворювань, 

до числа яких відносяться флюороз, ендемічний зоб, уровська хвороба, 

мікроелементози та ін. (табл. 1).  

Про ступінь забруднення водойм можна судити за характером біоценозу. У 

найбільш забруднених водоймах майже повністю відсутній кисень, в значній 

кількості містяться сірководень і вуглекислий газ, є нерозкладені білки. 

 

Таблиця 1 

        Шкідливі речовини, що надходять в організм через різні середовища [4] 

 

Шкідливі речовини 
Ї

жа 

Во

да 
Повітря 

Пестициди (%) 
9

5 
4,7 0,3 

Радіонукліди (%) 
9

4 
5 1 
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Доведено, що при хронічному недоїданні прискорюються темпи старіння, 

пригнічується імунна система, захисні сили помітно знижуються тому люди 

частіше хворіють на інфекційні хвороби, що є причиною передчасної смерті. 

З урахуванням неконтрольованих викидів промислових шкідливих речовин 

в атмосферу, інтенсифікації урбанізації, хімізації сільського господарства 

тенденція забруднення водних джерел триває, а отже зростає небезпека для 

здоров'я населення нашої планети. Вода - це не тільки наше багатство, вода - це 

життя. Ось чому одним із першорядних завдань медичної екології є розробка 

заходів, спрямованих на ізолювання антропогенного водного циклу від 

природного, що в кінцевому підсумку дозволить перейти на замкнуте 

водопостачання, маловодну, а в подальшому і безвідходну технологію споживання 

води. 

Висновки. Було проаналізовано причини забруднення стічних вод; 

визначено основні екологічні патології, які можуть виникнути в результаті 

вживання недостатньо добре очищеної питної води. 
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