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19 листопада 2020 р. – другий день роботи конференції 

 

10.00 – Основні принципи оптимізації робочого часу. Каращук О. О., Полукаров Ю. О. 

10.10 – Методи зниження пилового забруднення на підприємствах металургійної та 

гірничодобувної галузей. Плясовська А. В., Полукаров Ю. О. 

10.20 – Аналіз професійної захворюваності працівників виробництва скла та цегли. 

Котунова І. О., Котунова М. О., Землянська О. В. 

10.35 – Нормалізація стану повітря робочої зони як метод профілактики зниження 

працездатності. Фоменко О. В., Землянська О. В. 
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10.45 – Проблема здорового харчування студентської молоді. Рокіщук М. В., Полукаров Ю.О. 

11.00 –  Охорона праці в лісовому господарстві. Існюк С. Ю., Ковтун А. І. 

11.10 – Особливості впливу харчових добавок на імунну систему людини.  

Корсуновська М. Д., Полукаров Ю. О. 

11.25 – Оцінка ризиків при виникненні небезпечних ситуацій на підприємстві. Ковтун А. І., 

Гондовський Д. С. 

11.35 – Аналіз законодавчої бази у сфері харчових добавок. Кліменков О. М., Землянська О.В. 

11.50 – Базові аспекти безпечної роботи в інтернет просторі. Деркач Р. С., Землянська О. В. 

12.00 – Зниження виробничих ризиків при проведенні робіт з ремонту та обслуговування 

техніки. Майстренко В. В., Володченкова Н. В., Токар О. О. 

12.15 – Пожежна безпека інженерного обладнання теплоенергетичних підприємств: котельні 

та паротурбінні установки.  Гавриш С. А.  , Гавриш А. С., Федорець Д. С. 

12.25 – Сучасні методи управління охороною праці на підприємстві. Ковтун А. І.,  

Мещеряков М. А. 

12.40 – Дослідження впливу антиоксидантів на організм людини після окислювального 

стресу. Крюкова Є. О., Землянська О. В. 

13.00 – Перерва. 

13.15 – Дослідження умов праці у виробничих підрозділах кар’єрів з видобутку граніту. 

Кружилко О. Є., Полукаров О. І., Ткалич І. М. 

13.25 – Вимоги екологічної та промислової безпеки до систем управління в організації. 

Каштанов С. Ф., Олайа-Верано Н. Е., Школьний М. В. 

13.35 – Проведення контролю стану повітря металургійного підприємства з використанням 

чек-листа за запиленістю. Володченкова Н. В., Кружилко О. Є., Майстренко В. В. 

13.50 – Вплив фактору малорухливої роботи на стан здоров’я та самопочуття – метааналіз. 

Скопик Г. М. 

14.00 – Вплив електромагнітного випромінювання технології wi-fi на здоров’я людини. 

Ніконенко В. О. 

14.10 – Охорона праці технологічних систем. Ковтун А. І., Галавур Р. В. 

14.25 – Вплив побутової техніки на здоров’я людини. Навозняк К. П 

14.40 – Підведення підсумків конференції. 
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INNOVATION IN LABOR PROTECTION 
 

Kolomiychuk M., stud. (gr. OH- 11, IEE, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute) 

 

Abstract. Information on the latest measures to train employees in safe methods 

of work in the presence of industrial hazards has been analyzed in the article. New 

approaches to the development and use of new types of employee training and 

coaching are presented. Possibilities of using a mobile device with special software 

tools to prevent emergencies have been considered. 

Keywords: modern technologies, mobile devices. 

Анотація. У статті проаналізовано інформацію щодо новітніх технологій 

проведення навчання та тренінгів з поведінки у надзвичайних ситуаціях.. 

Тренінг можна здійснити  завдяки мобільних пристроїв, телефонів, смартфонів, 

планшетів, навігаторів і спеціально розроблених пристроїв. Наведено нові 

підходи під час моніторингу умов праці та технічного стану розробки та 

важкодоступного устаткування  
 

Introduction. At present, at any enterprise, the issue of ensuring labour safety 

and protection for the further preservation of the health of workers remains very 

relevant. The working population cannot be healthy without labour protection, and no 

enterprise can develop without healthy workers. Therefore, without compliance with 

labour protection laws, as well as without modernizing measures to ensure safe 

working conditions, effective business development is impossible. It follows that 

upgrading safety measures is as important to business owners as it is to employees. 

Problem statement. In 2019, 422 Ukrainians died from industrial injuries. 

This, in turn, is 3.2% more compared to 2018 [1]. Such sad statistics are caused not 

only by accidents at enterprises, but also by neglect of labour protection laws. 

According to the data for three quarters of 2019, the Social Insurance Fund of 

Ukraine registered 3270 victims of industrial accidents. Of these, 286 were fatally 

injured [2]. 

The main circumstances that resulted in occupational diseases are: 

imperfection of mechanisms and working tools – 21.9%, imperfection of the 

technological process – 20.1% and non-use of personal protective equipment –  

10.1% of the total. 

Objectives. In our time, technical progress means expanding the range of 

products manufactured. This implies the use of technological processes hazardous to 

personnel at enterprises. That is why it is so important to introduce some innovative 

technologies in labour protection. On the one hand, this will help preserve the health 

of the working staff, and on the other hand, the employer will receive the desired 

result. 

Methods and results. Modern technologies in the field of labour protection are 

based on the use of new approaches to the analysis of information. First of all, 

information on accidents and injuries at work is considered on the basis of risk theory 

and the creation of new preventive measures to minimize industrial risks and hazards. 

In turn, the personnel must know that the risks of the occurrence and 
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development of hazardous situations are really present, imagine what development 

scenarios and the scale of emergency situations are possible and what factors 

contribute to the development of accidents. 

Let's take a look at some of the innovations currently being implemented. One 

of the areas of innovation in labour protection, which has been rapidly developing in 

recent years, is the use of tracking devices 

Tracking is designed to determine the position and orientation of a real object, 

such as a human head, in a virtual environment using several degrees of freedom. 

Determination of the position and orientation of a real object in space is determined 

using special sensors and markers. Sensors remove a signal from a real object as it 

moves and transmit the received information to a computer. 

Also, one of the innovative solutions is an electronic bracelet that allows you to 

record the actions of manual workers, in particular, staff of cleaning companies. The 

device takes into account the acceleration in different planes and gives the total 

result. That is, it shows the intensity of labour. Thus, the bracelet is effective at the 

stage of training a new employee. Cleaning companies teach workers how to bend 

down correctly, how to lift a bucket. This concerns labour protection, because it is the 

prevention of occupational diseases. 

Recently, Global Positioning System (GPS) technologies have become widely 

used in the mining industry. The technology allows the head of the enterprise to 

remotely monitor the operation of the entire fleet of mining machinery and equipment 

of the mine in real time. Remote monitoring and control can help prevent collisions, 

deaths and accidents caused by poor visibility from the cab of dump trucks and other 

mining vehicles [3]. 

Barrick Gold has installed approximately 3,500 collision avoidance systems on 

mining machines around the world. In order to determine the degree of driver fatigue, 

it was proposed to equip the cabs of heavy equipment with special devices that 

control the movement of the operator's eyes, the electromagnetic radiation of his 

brain and even the movement of his face. 

Observer helmets. The use of monitoring systems using wearable devices helps 

to solve three problems at once. The first is online tracking of employees: their exact 

location inside and outside industrial buildings and facilities is determined, their 

presence in hazardous areas is monitored, and the presence of PPE is checked. The 

medical unit allows monitoring the vital signs of an employee. Sensors online 

determine the heart rate, take an ECG, measure pressure and body temperature. If the 

permissible limits of employee health indicators are exceeded, the system 

immediately notifies the operator, who can take prompt measures to provide 

assistance to the person. 

In addition to monitoring location, satellite terminals can be used to monitor 

the technical condition of heavy equipment. Telemetry monitoring systems that 

monitor how equipment is used and maintained give dispatchers the ability to assess 

health (running time and engine health), schedule maintenance, and provide 

preventive operator training. 

Developments such as the “smart helmet” with a telemetry module from 
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Human allow the employee to be calm about his health and life. 

If a worker is in danger, a high degree of emergency is determined, a deviation 

from the norm, the module instantly communicates with a single cloud platform and 

transmits information. The helmet also monitors the health indicators of the 

employee, the temperature in the working area, the content of harmful impurities in 

the air or the concentration of explosive gases. SafePitch experts recommended that 

the company configure the module's functionality for sustainable human behavior and 

signal any employee behavioral deviations that can lead to injury. 

During the operation of innovative systems, flaws were identified, and the 

optimal composition of a set of gadgets was experimentally determined. For example, 

it turned out that the accuracy of the readings from the blood pressure sensor varies 

depending on the physical activity of the person at the time of measurement. And 

instead of a helmet, it is sometimes more convenient to use devices that are attached 

to a vest: when a person enters a room where it is not necessary to wear PPE, he takes 

off his helmet, and part of the system's functionality is lost, while employees wear 

vests almost constantly [4]. 

Main advantages. Tracking can be carried out using mobile devices, phones, 

smartphones, tablets, navigators and specially designed devices. 

Faced with an emergency, maintenance personnel using a mobile device with 

special software tools can diagnose, find out the causes of the emergency and transfer 

the data to the analytical center, and then, using the instructions contained in the same 

device or provided by remote specialists, make repairs. 

With the help of portable devices, labour protection specialists have the 

opportunity to monitor working conditions and significantly speed up the process of 

issuing passes or permits for access to a particular area. The specialists of the already 

mentioned company "Barrick Gold" have developed and implemented at a plant in 

Papua New Guinea a system of fencing potentially dangerous equipment, in 

particular a belt conveyor, from unauthorized access using an electromagnetic field: 

if someone enters a certain area, an alarm is triggered around the machine. 

In 2017, as evidenced by the social report of the Norilsk Nickel company, the 

costs of labour protection measures in 2017 amounted to 8.7 billion rubles, the cost 

per employee – 114 thousand rubles. Only for the purchase of personal protective 

equipment – respirators, gas masks, glasses with light filters, special suits and much 

more – Norilsk Nickel in 2017 allocated 2.6 billion rubles [5]. 

In August 2013, the Economist Intelligence Unit (EIU) surveyed 50 mining 

executives. The survey showed that about 70% of them are confident that mobile 

devices prevent and reduce accidents and accidents; 76% said mobile technology 

enabled their companies to respond more quickly to actual and potential incidents; 

74% of managers believe that mobile technologies save the lives of workers [3]. 

Main disadvantages. An integrated, systematic approach to the entire range of 

preventive measures in the field of labour protection, as provided for in the 

implementation of innovative processes, is not adequately provided. 

The main disadvantage of introducing innovative solutions to preserve the 

health of working personnel is still the economic aspect. For example, developing a 
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collision avoidance system cost Barrick Gold over $ 17 million. That is why, 

unfortunately, many company leaders refuse to implement such expensive 

technologies, all the same exposing their employees to unnecessary risk. 

Conclusion. After analyzing innovative solutions, it can be argued that this 

direction has been developing quite intensively recently. Innovations in labour 

protection include both organizational solutions aimed at improving the personnel 

training system for knowledge of labour protection norms and rules using training 

and computer technologies, and the introduction of monitoring of technological 

processes. 

Equally important is the provision of personnel with tracking devices and 

personal protective equipment. The market for personal protective equipment offers 

many innovative solutions aimed at improving the protective properties of workwear, 

footwear, disinfectants, and flushing agents. All of the above allows you to preserve 

the health of the working staff. 

 
Scientific supervisor: Tretiakova L., doc. of tech. sc., prof. (dep. of LICS, Igor Sikorsky 

Kyiv Polytechnic Institute) 
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ВПЛИВ ПРОМИСЛОВИХ ВИКИДІВ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ 

 
Андрух Ю. М., Віннічук К. В., студ. (група ХД-81, ХТФ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Анотація. Розглянуто питання забруднення навколишнього середовища 

об’єктами промисловості та енергетики. Приділено увагу великим 

спалювальним установкам та їхньому впливу на стан атмосфери. 

Проаналізовано дані стосовно шкідливих викидів в Україні та запропоновано 

способи вирішення даної проблеми, шляхом впровадження спеціалізованих 

програм та стратегій. Проаналізовано основні види небезпечних речовин, що 

потрапляють у повітря, та їх вплив на людину. 

Ключові слова: промислові викиди, забруднення, великі спалювальні 

установки, чадний газ, оксиди азоту, сполуки свинцю, вуглеводні, двоокис 

сірки. 

Abstract. The issue of environmental pollution by industrial and energy 

facilities is considered. Attention is paid to large combustion plants and their impact 

on the atmosphere. Data on harmful emissions in Ukraine are analyzed and ways to 

solve this problem are proposed by implementing specialized programs and 

strategies. The main types of hazardous substances that enter the air and their impact 

on humans are analyzed. 

Keywords: industrial emissions, pollution, large combustion plants, carbon 

monoxide, nitrogen oxides, lead compounds, hydrocarbons, sulfur dioxide. 

 

Вступ. З розвитком людства, на сучасному етапі, стає очевидним, що є 

тісний взаємозв’язок між виробничими та природними процесами. Діяльність 

людини поступово нищить навколишнє середовище промисловими викидами, 

до яких належать оксиди азоту, сірки і вуглецю, пил, сполуки свинцю, які 

здійснюють негативний вплив на здоров’я населення. 

Аналіз стану питання. В Україні зосереджено 21% трудового потенціалу 

країни у системі потенційно небезпечних виробництв, що охоплюють 42,8% 

промислових фондів та третину обсягів виробництва. Така концентрація 

небезпечних виробництв є дуже високою та обумовлює порушення природного 

стану території площею 61 тис.км2, в межах якої, забруднення повітря у 20-250 

разів перевищує норму, води – у 5-45, ґрунтів – у 2-10 [1]. 

Мета роботи: дослідити дані стосовно забруднення навколишнього 

середовища в Україні, проаналізувати їхні джерела та детально ознайомитись з 

найпоширенішими небезпечними речовинами. 

Методики, матеріали і результати досліджень. За даними IEA та IIASA 

приблизно 70% усіх шкідливих викидів у атмосферу безпосередньо надходить з 

об’єктів промисловості та енергетики.  

Зростання потрапляння токсичних речовин до навколишнього 

середовища, сильно впливає на здоров'я населення. Оксиди вуглецю, азоту, 

сірки, а також вуглеводні, пил, сполуки свинцю та інші речовини, які 
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потрапляють до атмосфери, завдають відчутної шкоди організму людини. 

Також відбувається погіршення якості продуктів сільського господарства, 

змінюється клімат певних регіонів та загальний стан озонового шару Землі, 

гинуть деякі представники фауни та флори. Ця проблема доволі давно вийшла 

на глобальний рівень, тому спілка великої кількості країн наразі намагається 

шукати шляхи її вирішення, запроваджуючи певні стратегії та програми.  

Україна теж не стоїть осторонь світових процесів, про що свідчить 

затвердження в 2017 році Кабінетом Міністрів України «Національного плану 

скорочення викидів від великих спалювальних установок» (НПСВ). Даний 

документ було розроблено для того, щоб виконувались зобов’язання України в 

рамках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства у частині про 

обмеження викидів забруднюючих речовин.  

Сьогодні в Україні фактичні об’єми викидів деяких речовин 

перевищують у кілька десятків разів норми європейської директиви 

2010/75/EU, зокрема: оксидів азоту – у 6 разів; оксидів сірки – у 24 рази; пилу – 

у 40 разів. Основною причиною цього є недостатня екологічність 

функціонування великих спалювальних установок. Україна містить 223 одиниці 

таких об’єктів, де загальна номінальна теплова потужність складає 115,894 ГВт.  

У 2017 році Уряд України схвалив стратегію зменшення викидів 

шкідливих речовин з 90 великих спалювальних установок тепловою 

потужністю 64,814 ГВт. 

Згідно положень НПСВ, питання про відповідність фактичних викидів 

пилу та оксидів сірки європейським вимогам повинно врегулюватись до 2028 

року. Роботи щодо зменшення викидів оксидів азоту будуть тривати до 2033 

року. Сумарна кількість витрат, які запланували на весь комплекс заходів – 

складає €6,5 млрд. Інвестиції відповідно НПСВ пропорційно розподілені за 

роками, починаючи з 2019 року. Реалізація проекту для однієї установки триває 

приблизно 3 роки (рис.1). 

Потрібно зазначити, що експлуатаційні витрати операторів установок 

після їх реконструкції зростуть на 20%. Це буде відображатися на остаточній 

вартості продукту або послуги. Дане зростання буде відбуватися поступово, але 

досі немає практичного механізму покриття цих витрат. У зв’язку з його 

відсутністю власникам ТЕС вигідніше вивести із експлуатації більшість 

власних теплових блоків, аніж працювати у збиток, що може призвести до 

критичного дефіциту генеруючих потужностей і неможливості функціонування 

у нормативному режимі Об’єднаної енергетичної системи України [2].  

Доцільно детальніше розглянути токсичні речовини, які викидаються у 

повітря. 

СО – безбарвний газ без запаху. Викликає задуху і чинить вплив на 

нервову та серцево-судинну систему. Токсичність СО підвищується за 

наявності у повітрі азоту. Перевищення норм вмісту у крові 15-6% СО – 

гемоглобіну викликає стан отруєння.  

Оксиди азоту NO, N2O3, NO5, N2O4. Переважно в атмосферу викидається 

діоксид азоту NO2 – безбарвний отруйний газ, без запаху, чинить подразнюючу 



16 
 

дію на органи дихання. Особливо небезпечні оксиди азоту в містах, де вони, 

взаємодіючи з вуглецем вихлопних газів, утворюють фотохімічний туман –  

смог. Підвищення концентрації NO, викликає у людини блювоту, сильний 

кашель, а іноді й головний біль.  

 

 

 
Рис. 1. НПСВ: сукупні межі валових викидів та обсяг щорічних 

інвестицій 

 

SO2 – безбарвний газ, який має гострий запах та навіть у малих 

концентраціях (20-30 мг/м3) утворює неприємний смак у роті, викликаючи 

подразнення слизистих оболонок очей та дихальних шляхів.  

При надходженні у вологу атмосферу оксиду сірки і азоту утворюються 

кислотні дощі, які пригнічують родючість ґрунтів та погіршують здоров'я 

населення.   

Вуглеводні (пари бензину, метану) за типом впливу на організм людини 

поділяють на 2 групи: подразнюючі й канцерогенні. Речовини з першої групи 

наркотично впливають на центральну нервову систему та діють на слизові 

оболонки. Так при вдиханні протягом 8 годин пари бензину в концентрації 600 

мг/м3 виникає кашель, головний біль і неприємні відчуття у горлі. До таких 

речовин належать альдегіди та всі неароматичні сполуки вуглецю з воднем.  

Вуглеводні канцерогенні групи – є найнебезпечнішими для здоров’я людини, а, 

особливо, шкідливий бенз(а)пірен, який є індикатором. За тривалої дії на 

організм альдегіди викликають подразнення слизових оболонок очей та 
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дихальних шляхів, а при підвищенні концентрації виникає слабкість,  головний 

біль, безсоння і втрата апетиту.  

Сполуки свинцю. В наслідок їхньої дії порушується синтез гемоглобіну, 

виникають захворювання дихальних шляхів, сечостатевих органів, нервової 

системи. Особливу небезпеку сполуки свинцю становлять для дітей 

дошкільного віку. У великих містах вміст свинцю в атмосфері досягає 5-38 

мг/м3, що перевищує природний фон в 10 000 разів.  

Формальдегід – газоподібна речовина, яка має різкий та неприємний 

запах. Основні джерела антропогенного надходження формальдегіду у 

навколишнє середовище – це металургійні та хімічні підприємства. Дана 

токсична сполука внесена до списку отруйних канцерогенних речовин. 

Формальдегід чинить негативний вплив на генетичний матеріал, шкіру, очі, 

дихальні шляхи, печінку, уражає центральну нервову систему.  

Атмосферний пил – є сукупністю завислих в повітрі дрібних (1÷2∙10-4 см) 

твердих частинок, які здатні осідати на поверхні Землі у безвітряну погоду. 

Джерела пилу можуть бути індустріального (викиди промислових підприємств) 

і природного походження (вивітрювання гірських порід, виверження вулкану). 

Основна кількість пилу зосереджена на висотах до 500 м [3]. 

Висновки. В Україні, поки що, нажаль, зберігається тенденція 

підвищення рівнів шкідливих викидів, попри створення програм та стратегій, 

спрямованих на уповільнення цього згубного екологічного явища. Дотримання 

наміченого плану є неможливим без переорієнтації підприємств на нові 

технології та підходи, які відповідають вимогам сучасних стандартів 

екологічного менеджменту. 

 
Науковий керівник: Землянська О. В., ст. вик. (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 
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ІНТЕРНЕТ-ШАХРАЙСТВА ТА СПОСОБИ ЇХ УНИКНЕННЯ 

 
Беліцький О. С., студ. (гр. КП-01, ФПМ КПІ ім. Ігоря Сікорського); 

Полукаров Ю. О., к.т.н., доц. (каф. ОППЦБ, КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Анотація.  2020 рік став переломним у сфері інтернет послуг. Торгівля 

їжею та її доставка, придбання ліків, одягу, взуття, оплата комунальних 

платежів та багато іншого наразі можна зробити через інтернет. Однак, разом з 

цим стрімкого розвитку набуло явище онлайн шахрайства. У даній роботі 

висвітлено основні види онлайн-шахрайства та наведено рекомендації – як не 

стати жертвою сучасних аферистів. 

Ключові слова: шахрайство в інтернеті, онлайн шахрайство, види 

шахрайства онлайн, безпека в інтернеті. 

Abstract. 2020 was a turning point in the field of Internet services. Food trade 

and delivery, the purchase of medicines, clothing, footwear, utility bills and much 

more can now be done online. However, at the same time, the phenomenon of online 

fraud has developed rapidly. This paper highlights the main types of online fraud and 

provides recommendations – how not to fall victim to modern scams. 

Keywords: Internet fraud, online fraud, types of fraud online, security on the 

Internet. 

 

Вступ. На сьогодні, з розвитком комп'ютерних технологій та всесвітньої 

мережі Інтернет, актуальною є проблема безпеки. «Попереджений – значить 

озброєний», – відомий вислів, який доречно згадати, перш ніж переходити до 

висвітлення даного матеріалу.  

Для початку визначимо, що таке шахрайство. Шахрайство – це свідоме 

намагання заволодіння чужим майном або придбання права на майно, шляхом 

обману чи зловживання довірою [1]. Відповідно, жертви шахрайства, у даному 

випадку – це особи, які хотіли отримати ту чи іншу послугу або товар, 

віддаючи свої гроші, майно та інформацію онлайн-махінаторам. У цьому 

полягає специфіка шахрайства – все нібито робиться добровільно та за власного 

бажання. 

 У кримінальному кодексі передбачено два способи шахрайства [1]:  

 обман; 

 зловживання довірою. 

Аналіз стану питання. На даний час неможливо перерахувати всі відомі 

схеми шахрайства, адже з кожним днем їх стає дедалі більше. Це зумовлено 

технологічним «кібер» прогресом та поколінням, яке не уявляє своє життя без 

цих історичних нововведень. Зростання населення в містах, брак робочих місць, 

жага легких грошей, масова поява людей з феноменом «хіккі» (японський 

термін, яким характеризують людей, що відмовляються від соціального життя і 

прагнуть до соціальної ізоляції, внаслідок дії різних особистих і соціальних 

факторів) – основні причини розвитку інтернет-шахрайства.   

Мета роботи. Охарактеризувати основні види інтернет-шахрайства та 
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розробити рекомендації для запобігання потрапляння в пастки інтернет-

аферистів. 

Методики, матеріали і результати досліджень. Інтернет – це мережа, 

що об’єднує комп’ютери по всій Земній кулі, дозволяючи отримувати 

інформацію, спілкуватися, обмінюватись файлами, вести торгівлю тощо. 

Інтернет з’явився лише у 1969 році, але зараз, лише через 52 роки, ми вже не 

можемо уявити своє життя без нього. Спілкуватися, навчатися, робити покупки 

можна, не виходячи з дому. Це відкриває великий світ можливостей, який, 

нажаль, має не лише позитивні риси. Однією з проблем, яка з’явилася з 

розвитком Інтернет мереж – онлайн-шахрайство.  

Виділимо декілька основних різновидів онлайн-махінацій [2]: 

 з «передплатою»; 

 з «призами»; 

 «надзвичайна ситуація»; 

 онлайн-шопінг; 

 онлайн-знайомства; 

 «квитанція». 

Нижче наведемо пояснення сутності всіх видів шахрайства даного 

переліку. 

Шахрайство з «передплатою». Сюди можна віднести такі ситуації, коли 

Вас попросять внести кошти авансом для отримання тієї чи іншої послуги або 

товару. Пропонують працевлаштування чи навчання, але кошти потрібно 

відправити заздалегідь кошти. Сюди також можна віднести махінації з орендою 

майна: ви наче щось орендуєте, а такого майна не існує взагалі [3]. 

Шахрайство з «призами». Ви начебто «виграли» автомобіль, поїздку на 

Гаваї чи ящик косметики. Зазвичай на екрані, при перегляді якось сайту, 

спливають вікна, на які не спішіть натискати. Безкоштовний сир – лише у 

мишоловці. Найімовірніше Вас попросять або надіслати гроші на якийсь 

рахунок, щоб нібито брати участь у розіграші або просто через посилання 

зможуть проникнути у Ваш комп’ютер, причому Ви, навряд чи про це 

дізнаєтесь.  

Шахрайство про «надзвичайну ситуацію». Такий вид шахрайства був 

популярний у 2017-2019 роках. Напевне Ви зіштовхувались з СМС-ми, у яких 

був стандартний текст «Мамо, будь ласка, терміново надійшли мені грошей на 

цей номер телефону, дуже треба, я в біді!». Тут схема та сама: Вас просять 

надіслати особисті дані, бо банк заблокував Вашу карту, але банк взагалі тут ні 

до чого, або щось, на кшталт, повідомлень «Привіт, я твій друг дитинства, 

допоможи, скинь на карту (*номер карти*) таку суму, я беру участь у шоу, 

потрібна твоя допомога!» [4]. 

Шахрайство при онлайн шопінгу. Часто це переплітається зі схемами 

шахрайства з передплатою, але також Вас можуть попросити надіслати кошти 

за товар, знижка на який, виглядає дуже привабливою, але, зазвичай, після 

переказу коштів Ви не побачите ані товару, ані можливості зв’язатися з 
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«продавцем». 

Шахрайство в онлайн знайомствах. Дедалі більше з’являється історій 

про нібито щасливі подружжя, які познайомилися в Інтернеті. Насправді, 

індустрія онлайн-знайомств більш «розвинута», ніж Ви можете собі уявити. 

Торгівля особистими фотографіями, особистою інформацією, навіть веб-

проституція та багато іншого – це далеко не повний перелік «товарів та послуг» 

на просторах цього сегменту інтернету. Тут варто бути особливо уважним. 

Найчастіше і найбанальніше – Ви певний час спілкуєтесь з людиною, якій 

поступово починаєте довіряти, і, яка одного «прекрасного» дня, просить Вас 

скинути гроші на якусь вигадану потребу [3]. 

Шахрайство з «квитанціями». Особливо уважними потрібно бути, коли 

Ви отримуєте квитанції, тому що вони можуть бути підробленими. Вас можуть  

попросити повернути кошти, ніби помилилися рахунком, або квитанція 

виявилася на більшу суму, ніж домовлялися, і Вас попросять повернути 

різницю між вказаною і договірною сумою. Тут все потрібно перевіряти по 

декілька разів. Ніколи не поспішайте, а за необхідністю зверніться до 

компетентної людини (співробітник банку, де Ви обслуговуєтесь, або 

знайомий-фінансист), яка допоможе, переконатися, що з квитанцією усе гаразд 

[4]. 

Після ознайомлення з основними видами шахрайства в Інтернеті надамо 

рекомендації – як не потрапити до пастки аферистів.  

 Рекомендації як не стати жертвою онлайн-шахраїв [5].  

 остерігайтеся фейкових інтернет-магазинів, сторінок у соціальних 

мережах та сайтів-двійників; 

 не довіряйте підозрілим повідомленням про шалені виграші та спадки 

від закордонних родичів, про яких Ви раніше навіть ніколи не чули; 

 ні в якому разі не вказуйте свої персональні дані на неперевірених 

сайтах і сервісах; 

 не розголошуйте дані банківських карток (ключове слово, термін дії та 

CVV-код); 

 не варто реагувати на листи, яких Ви не очікували або не знаєте їх 

джерел; 

 здійснюйте передплату лише у перевірених інтернет-магазинах (або, 

принаймні, на незначну суму; 

 pop-up вікна з оголошеннями продажі акційних товарів або вакансій –  

не те місце, де Ви знайдете, що Вам потрібно; 

 не користуйтеся підозрілими сервісами; 

Висновки. Резюмуючи все вищесказане, стає зрозуміло, що безпека в 

Інтернеті – це особиста справа кожного. Навіть злагоджені дії державних 

структур не спроможні гарантувати онлайн безпеку, якщо Ви не будете 

дотримуватись вищевказаних правил та рекомендацій. Якщо ж Ви, все ж таки, 

стали жертвою онлайн шахраїв, негайно звертайтеся до поліції та/або до суду. 
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РОЗВІНЧАННЯ ОСНОВНИХ «МІФІВ» СУЧАСНОСТІ ЩОДО 

ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНИХ ОРГАНІЗМІВ 

 
Беркут М. Є., студ. (група ХН-81, ХТФ КПІ ім. Ігоря Сікорського)  

 

Анотація. Розглянуто сутність поняття «генетично модифіковані 

організми». Досліджено наявні теорії щодо впливу генно-модифікованих 

організмів (ГМО) на організм людини та на навколишнє середовище. 

Ключові слова: генно-модифіковані організми, екологія, здоров’я 

людини, вплив. 

Abstract. The essence of the concept of «genetically modified organisms» is 

considered. Existing theories on the impact of genetically modified organisms 

(GMOs) on the human body and the environment have been studied. 

Keywords: genetically modified organisms, ecology, human health, impact. 

 

Вступ. Швидке зростання населення планети призводить до загострення 

проблеми голоду. Усе більше інтелектуальних ресурсів людства спрямовується 

на покращення якісного та кількісного складу харчових продуктів. Розвиток 

генної інженерії дозволив створити організми, що мають конкретні властивості, 

наприклад, стійкість до різноманітних кліматичних умов чи отрут, що 

використовуються у сільськогосподарській діяльності – генно-модифіковані 

організми (ГМО). 

Аналіз стану питання. З появою чогось нового одразу з’являються 

різноманітні припущення щодо користі або шкоди об’єкту. ГМО не є 

виключенням з цієї закономірності: з самого створення першого генно-

модифікованого організму почали з’являтися «міфи», пов’язані з його впливом 

на організм людини та навколишнє середовище. Однак, чи відповідають ці ідеї 

дійсності – досить актуальне питання, відносно якого, досі ведуться 

різноманітні дослідження та палкі суперечки [1]. 

Мета роботи: спростувати або підтвердити інформацію щодо впливу 

генетично модифікованих організмів здоров’я людини та екосистеми. 

Методики, матеріали та результати досліджень. Для того, аби розумно 

підійти до аналізу існуючих теорій про ГМО, насамперед, слід визначитися, що 

саме називають ГМО. Всесвітня організація охорони здоров’я визначає це 

поняття таким чином: «Генетично модифіковані організми – це організми, чий 

генетичний матеріал було змінено, при чому такі зміни були б неможливі в 

природних умовах в результаті розмноження чи природньої рекомбінації» [2]. 

Розробка генно-модифікованих організмів здійснюється з метою отримання 

продукції з нижчою собівартістю, більшими строками зберігання, більшою 

харчовою цінністю тощо. Нині модифікуються переважно рослини і, 

здебільшого, для підвищення рівня захисту культур від хвороб та 

сільськогосподарських отрутохімікатів [3]. 

Розібравшись, що таке ГМО, можна переходити до розгляду основного 

питання – які «міфи» щодо генетично модифікованих організмів існують і 
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наскільки вони відповідають дійсності. 

1) Не доведено, що ГМО безпечні. 

Перед тим, як товар буде допущено до реалізації, його досліджують у 

лабораторії. Міністерство аграрної політики та продовольства України слідкує 

за сертифікацією генно-модифікованої продукції [4], тож все, що лежить на 

полицях магазинів є умовно безпечним для споживання людиною. 

2) Їжа без ГМО більш корисна, а традиційні продукти завідома більш 

безпечні. 

Як уже було сказано, генетичні модифікації проводяться задля 

підвищення стійкості організмів до хвороб та шкідників. Тож, при споживанні 

ГМО зменшується ризик отруїтися грибком чи вірусом, для яких можуть бути 

«домівкою» традиційні продукти (без ГМО). Крім того зменшується потреба у 

внесенні добрив та засобів боротьби зі шкідниками, тому кінцеві продукти 

містять меншу кількість отрутохімікатів та продуктів їх розкладу, що також є 

більш безпечно для організму споживача. 

3) Всі продукти, що містять генно-модифіковані організми, підлягають 

жорсткому контролю. 

При модифікації генів враховується значна кількість факторів і 

проводиться немало досліджень щодо безпечності отриманих організмів. Однак 

всі вони проводяться in vitro (техніка виконання експерименту чи інших 

маніпуляцій у пробірці або у контрольованому середовищі поза живим 

організмом) і лише з отриманими організмами, а не з усіма продуктами, що їх 

містять. Тому, іноді, реальні реакції організму можуть відрізнятися. Тобто 

процес контролю за ГМО є більш складним, аніж для звичайних продуктів 

харчування, однак все ж значно простіший у порівнянні з, наприклад, 

лікувальними засобами. 

4) Використання ГМО зменшує шкідливий вплив на довкілля. 

Як вже було сказано, генетично модифіковані організми потребують 

меншої кількості отрутохімікатів, що добре позначається на стані природних 

вод та ґрунтів регіону. Однак, стійкість генно-модифікованих культур може 

бути небезпечним фактором, якщо генетично модифіковані організми будуть 

відтворюваними: такі організми неминуче потраплять до природніх екосистем, 

що не контролюються людиною, а надзвичайна стійкість спричинить 

абсолютне домінування виду над іншими, що знищить біорізноманітність 

системи та призведе до катастрофічних наслідків. Тобто для довкілля досить 

небезпечною є можливість генетично модифікованих організмів мати 

потомство. Якщо ж цю можливість виключити, то ГМО можуть бути 

корисними для екології. 

5) Генетично модифіковані організми здатні впливати на геном людини. 

Якщо не вживати такі продукти внутрішньовенно, то шансів змінити 

ДНК людини вони не мають. Цей ризик, якщо є не більшим, аніж у випадку 

вживання звичайних продуктів: якщо при споживанні чорниці, її гени не 

змінюють геном людини, то її гени у томатах теж навряд зможуть це зробити. 

6) ГМО викликає безпліддя, рак, алергію. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0
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Іноді до списку хвороб, винуватцями яких вважають ГМО, додають 

аутизм, хвороби Паркінсона та Альцгеймера та деякі інші. Як вже було сказано, 

генетично модифіковані організми не здатні вплинути на гени людини, тому 

викликати вроджені хвороби, на кшталт аутизму, чи підвищувати вроджену 

схильність до неінфекційних захворювань вони не в змозі [5]. 

Вплив генетично модифікованих організмів на ракові клітини нині 

досліджується. Нині є результативні дослідження ГМО в якості лікувальних 

агентів [6]. Тобто генно-модифіковані організми можуть стати ліками від раку у 

найближчому майбутньому. А от алергія є реальною проблемою: гени, що 

використовуються при модифікації можуть містити алергени, що призведе до 

алергічних реакцій організму споживача на генетично модифіковані продукти, 

що природньо алергії не викликають. Перенесення таких генів (які завідома 

містять алергени) заборонено [2], однак всі реакції організму передбачити 

неможливо, тому на цю тему досі ведуться дискусії. Це є досить вагомою 

причиною обов’язкової сертифікації та маркування генно-модифікованої 

продукції. 

Висновки. Отже, ГМО – це організми, чиї гени були штучно змінені 

таким чином, як це не могло б відбутися у природніх умовах. Модифікація 

організмів здійснюється лише за умови істотної вигоди для виробника чи 

споживача продукції. Як показали результати проведеного аналізу, значна 

кількість інформації, яка нині поширюється про ГМО – вигадка, яка не має 

наукового обґрунтування. 

 
Науковий керівник: Полукаров Ю. О., к.т.н., доц. (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 
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ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЮ СТАНУ ПОВІТРЯ МЕТАЛУРГІЙНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА З ВИКОРИСТАННЯМ ЧЕК-ЛИСТА ПО 

ЗАПИЛЕНОСТІ 

 
Володченкова Н. В., канд. техн. наук, доц., Кружилко О. Є., докт. техн. наук, проф., 

Майстренко В. В., канд. техн. наук, доц.  

(каф. ЕіЕД Технічний університет «Метінвест Політехніка») 

 

Анотація. Моніторинг і дослідження стану повітря робочих зон 

металургійних підприємств  доводить, що хімічні речовини  та їх суміші, що 

утворюються в наслідок діяльності цих підприємств, стають причиною 

забруднення повітря, що призводить до професійних та хронічних захворювань 

та смертей працівників, в наслідок таких захворювань. За масштабами 

утворення шкідливих сумішей пилу металургійні підприємства займають одне з 

провідних місць.  

Ключові слова: пил, металургійне підприємство, ризик, робоче місце. 

Abstract. Monitoring and research of the air condition of the working areas of 

metallurgical enterprises proves that chemicals and their mixtures formed as a result 

of these enterprises cause air pollution, which leads to occupational and chronic 

diseases and deaths of workers as a result of such diseases. Metallurgical enterprises 

occupy one of the leading positions in terms of the scale of formation of harmful dust 

mixtures. 

Keywords: dust, steel industry, risk, workplace environment. 
 

Вступ. Металургійні підприємства – це складні виробничі комплекси, у 

складі яких є різні цехи або навіть окремі заводи. Технологічні процеси на 

таких підприємствах супроводжуються великим виділенням газів, пилу, шлаків, 

стічних вод, сміття, окалини та інших викидів.  

Утворення та викиди таких речовин призводить до ризику виникнення 

професійних захворювань працівників, а також викликає забруднення 

навколишнього середовища та погіршення здоров'я працівників та населення. У 

працівників металургійних підприємств розвиваються хронічні та професійні 

захворювання, які нерідко призводять до інвалідності та летального результату. 

Також населення, яке мешкає поблизу заводів, згодом отримує тяжкі 

захворювання, оскільки змушені дихати забрудненим повітрям і вживати воду 

неналежної якості. 

Аналіз стану питання. На різних стадіях циклу металургійного 

виробництва утворюються шкідливі речовини: гази, шлами, шлаки, пил. Руди, 

що використовуються в металургії, включають до свого складу деяку кількість 

важких металів, які згодом накопичуються виявляються в повітрі робочої зони 

та зонах розсіювання. Викиди та скиди від підприємств металургії переважно 

містять речовини 1-го та 2-го класу небезпеки. До 1 класу (найнебезпечнішого) 

відносяться: оксиди сірки, N, C, бензопірен, Hg, та ін. До 2 класу небезпеки 

відносяться деякі важкі метали: В, С, Ni, Сu, Мb, Pb, Сr. 

Складні технологічні процеси металургійних підприємств є причиною 
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утворення у повітрі робочої зони пилу, оксиду вуглецю, сірчаного ангідриду, 

оксидів азоту. Найбільша кількість сумішей шкідливих і небезпечних речовин 

утворюється при наступних процесах: 

–  коксохімічного (оксиди вуглецю та сірки, аміак, вугільний пил); 

– агломераційного (залізо, оксиди марганцю, кремнію, заліза, сірки, 

частинки міді, свинцю, титану та ін.);  

– доменного (оксиди вуглецю та сірки, водень, азот, колошниковий пил, 

що містить оксиди різних металів);  

– феросплавного (токсичний та нетоксичний пил, що містить оксиди 

металів);  

– сталеплавильного (пил, що містить залізо, марганець, алюміній, хлор, 

фосфор та ін.);  

Мета роботи: розроблення зручного та доступного у користуванні 

інструменту контролю, оцінки та аналізу стану повітря на наявність пилових 

сумішей. Для цього необхідно розробити єдині критерії оцінювання та 

проведення аудиту, визначити етапи та контрольні точки чек-листа стану 

забруднення повітря робочої зони працівників пилом. 

Методики, матеріали і результати досліджень. Вплив на працівників 

пилу металургійних виробництв може спричинити захворюванням легенів, 

алергічні реакції та стати причиною інших захворювань. Пил, який можна 

вдихнути є лише частиною загального пилу, який неможливо побачити 

неозброєним оком.  

Для запобігання виникнення професійних хвороб спричинених пилом або 

пиловими сумішами необхідно постійно проводити оцінку ризиків. Таку оцінку 

можна проводити за допомогою чек-листа, який передбачає: 

 виявлення небезпек, що утворюються на робочому місці: 

 джерело виникнення; причина виникнення; кількість працівників, які 

зазнали впливу кожного джерела; тривалість впливу за робочий день;  

 частота впливу на робочому місці; характеристика пилу; концентрація 

пилу в повітрі робочої зони за робочий день. 

 оцінку  вищезгаданих ризиків: 

 ефективність чинних стратегій контролю та практик на робочому місці; 

 ефективні можливості  наявних засобів контролю пилу; 

 фактичне використання засобів індивідуального захисту; 

 методи та процедури, які використовуються зараз або будуть 

використані в майбутньому; 

 заходи та процедури, необхідні для контролю джерел пилу. 

 перевірку, чи є вжиті заходи достатніми; 

 встановлення необхідності ужиття додаткових заходів, визначення 

порядку їх пріоритетності; 

 ознайомлення працівників та/або їх представників, з результатами 

оцінки та що усі фактори, які мають відношення до роботи, враховано і що 

винесено обґрунтоване чинне рішення про ризики та необхідні заходи з безпеки 
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праці та охорони здоров’я; 

 забезпечити, щоб профілактичні заходи та методи роботи й технології 

виробництва, які вважалися необхідними були впроваджені за результатами 

оцінки ризиків, передбачали підвищення рівня захисту, який надано 

працівникам щодо безпеки та здоров’я. 

При визначенні впливу пилу на організм працівника також необхідно 

враховувати інші чинники: 

– кількість і вид пилу, що вдихається;  

– склад пилу; 

– форма пилових частинок; 

– відносний розмір частинок, що вдихаються; 

– тривалість експозиції; 

– індивідуальний опір; 

– звички до куріння; 

– стан здоров’я та захворювання працівника; 

– вік працівника. 

Процедури оцінки пилового забруднення на робочому місці повинні 

враховувати нормальні умови експлуатації обладнання та проведення 

технологічного процесу, а також ситуації, що виникають внаслідок випадкового 

викиду у повітря робочої зони. 

Висновки. Програма оцінки ризику впливу пилу на працівників з 

використанням уніфікованого чек-листа повинна включати моніторинг стану 

повітря робочої зони, контролю стану обладнання та його технічного 

обслуговування, контролю технологічних процесів та документовані процедури 

записів про медичний стан працівників. Це дозволить роботодавцю ефективно 

вживати заходів, необхідних для захисту здоров’я працівників та безпеки праці. 
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ФОРМУВАННЯ ГРУП КОМПЕТЕНЦІЙ ФАХІВЦІВ З БЕЗПЕКИ ПРАЦІ 

ДЛЯ МОДЕЛІ ОЦІНКИ РІВНЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ 

 
Володченкова Н. В., канд. техн. наук, доц., Накемпій О. К., ст. викладач  

(каф. ЕіЕД Технічний університет «Метінвест Політехніка») 

 

Анотація. Оцінка рівня професійних компетенцій фахівців з безпеки 

праці є складовою спрямованою на визначення сильних і слабких сторін 

підприємства, як елемент побудови позитивної культури безпеки та ефективної 

системи безпеки праці підприємства. В свою чергу, високий рівень організації 

системи безпеки праці сприяє зниженню виробничого травматизму та 

професійних захворювань, покращенню умов праці працівників. 

Ключові слова: компетенції, безпека, безпека праці, фахівець. 

Abstract. Assessment of the level of professional competencies of 

occupational safety specialists is a component aimed at identifying the strengths and 

weaknesses of the enterprise, as an element of building a positive safety culture and 

an effective system of occupational safety. In turn, the high level of organization of 

the occupational safety system helps to reduce of occupational injuries and diseases, 

improve working conditions. 

Keywords: competence, safety, labour protection, specialist. 

 

Вступ. Збереження здоров’я працівників, шляхом створення здорових і 

безпечних умов праці – основна вимога сучасного суспільства. На будь-якому 

підприємстві створюються структурні підрозділи, які слідкують за безпекою 

технологій, процесів, обладнання, матеріалів і умов праці. Наразі така 

концепція, охоплює дуже багато аспектів і факторів. Культура її полягає у 

забезпеченні прийнятних умов роботи, а також у створенні та дотриманні 

безпеки праці. 

Аналіз стану питання. Кожне підприємство намагається досягти 

високих результатів економічної діяльності. Досягнення цих показників може 

бути  реалізовано лише шляхом чіткої і збалансованої діяльності усіх 

структурних підрозділів, які здійснюють свою діяльність. Для цього повинна 

бути розроблена стратегія та створені умови виконання робіт на принципах 

особистої відповідальності та постійному вдосконаленню професіоналізму, що 

є одним із факторів культури безпеки. 

Досягнення у культурі безпеки формується взаємозв’язком  когнітивних 

моделей і форм, узгодженням стандартів, норм, принципів і правил організацій 

зовнішніх та внутрішніх взаємодій, які виступають засобом захисту від 

потенційних загроз і забезпечують умови для професійного виконання робіт та 

розвитку кожного працівника в цілому. 

Мета роботи: визначити групи та їх склад для побудови моделі оцінки 

професійних компетенцій фахівців з безпеки праці, шляхом розроблення 

критеріїв для оцінки результативності їх діяльності. Визначити, які знання 

повинні мати ці фахівці та якими навичкам чи вміннями повинні вони володіти.  



29 
 

Методики, матеріали і результати досліджень. Реалізація цілей і задач 

по захисту життя та здоров'я працівників, шляхом розвитку культури безпеки, 

відображає розвиток підприємства в цілому.  Суть цієї культури полягає не 

тільки в тому, що персонал усвідомлює важливість питань безпеки, а також у 

понятті того, що для їх колег, начальників та керівників безпека також є 

пріоритетом. 

Важливою складовою для керівників всіх рівнів та безпосередніх 

виконавців робіт є  демонстрація належної безпечної поведінки та лідерства у 

сфері безпеки праці, чіткого розподілу обов'язків і відповідальності, 

забезпечення необхідних ресурсів, а також контролю, вимірюванню, аналізу та 

безперервного покращення показників умов праці. 

Оцінка культури безпеки спрямована на визначення сильних і слабких 

сторін підприємства, потенційної вразливості та використання отриманої 

інформації для побудови позитивної культури, спрямованої на досягнення 

загальних цілей та підвищення рівня безпеки.  

Для того, щоб провести таку оцінку, необхідно розробити певні критерії, 

за якими і визначається відповідність фахівців з безпеки праці. Одним із 

критеріїв є результативність діяльності, тобто відповідність професійним 

компетенціям у сфері безпеки праці. Ці компетенції було розділено на групи до 

складу яких входять певні навички, знання чи вміння:  

1. Усвідомлення питань безпеки: розуміння важливості безпеки праці і 

вплив показників безпеки на ефективність діяльності підприємства. Розуміння і 

підтримка політики, принципів у сфері безпеки праці та впровадження цих 

принципів у стратегії підприємства.  

2. Лідерство і робота в команді: прихильність керівників до формування 

культури безпеки праці на підприємстві. Слова і дії керівників є прикладом для 

співробітників і впливають на переконання і поведінку співробітників. При 

цьому керівники можуть використовувати різноманітні інструменти: 

встановити стратегічні вимоги та цілі, розділити потреби для виробничої 

безпеки та управління ризиками ресурсів, навчати персонал.  

3. Надихати інших на досягнення загальної цілі. Створювати ефективні 

робочі команди і координувати їх діяльність. Підтримувати ініціативу членів 

команд, ставити задачі, делегувати повноцінність і відповідальність. 

Підтримувати атмосферу співпраці. Координувати свої дії з діями колег. 

Створювати і контролювати відносини з іншими, з урахуванням формальної та 

неформальної структури підрозділу. Вдало взаємодіяти з різними типами 

людей.  

4. Вплив: використовувати різні комунікативні методи, наочні матеріали, 

власний авторитет та авторитет колег для зміни позицій опонентів та 

просування ідей безпеки праці. 

5.  Планування: розробляти короткострокові і довгострокові плани. При 

плануванні точно визначати ресурси, необхідні для вирішення завдань, 

враховувати можливі зміни ситуації. 
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6. Орієнтація на розвиток/інноваційність: постійно удосконалюватися. 

Використовувати зворотний зв'язок щодо своєї роботи для вдосконалення своєї 

діяльності. Находити нові шляхи реалізації поставленої задачі та спонукати до 

цього своїх колег і підлеглих. Регенерувати нові ідеї та пропозиції, своєчасно 

реагувати на нові вимоги та допомагати іншим адаптуватися до змін.  

7. Комунікаційні: чітко, ясно і структуровано викладати свої думки, як 

усно, так і письмово, як публічно, так і в індивідуальних розмовах. Надавати 

інформацію в необхідних для співрозмовника об’ємі та формі.  

8. Ділитися досвідом: регулярно проводити оцінку діяльності своїх 

співробітників. Заохочувати підлеглих до навчання і професійного розвитку. 

Відокремлювати та готувати кадровий резерв.  

9. Аудит безпеки: повністю володіти такими інструментами, як цільовий 

та поведінковий аудит безпеки, надавати відповідні консультації як керівникам, 

так і підлеглим. Уміти складати звіти про результати аудиту, розробляти 

рекомендації та перевіряти виконання рекомендацій.  

10. Визначення корінних причин інцидентів: знати методологію 

визначення корінних причин інцидентів. Вміти визначити безпосередні та 

корінні причини, які привели до події (інциденту). Уміти розробляти ефективні 

регуляційні заходи, формулювати висновки з виробництва та 

розвивати/рекомендувати зміну діючих процесів.  

11. Взаємодія з підрядниками у сфері безпеки праці. Розуміти процес 

взаємодії з підрядниками у сфері безпеки праці. Знати всі основні елементи 

процесу взаємодії. Здатен організувати і забезпечити системний і 

збалансований підхід до процесу взаємодії з підрядниками у сфері безпеки 

праці.  

Висновки. Оцінка рівня професіоналізму фахівця з безпеки праці 

наддасть змогу визначити групу компетенцій, які потребують удосконалення. 

Створення команди висококваліфікованих фахівців підвищить рівень культури 

безпеки праці та функціонування системи охорони праці підприємства, 

сприяючи тим самим зниження рівня виробничого травматизму та професійних 

захворювань, покращення умов праці працівників. 
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ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ІНЖЕНЕРНОГО ОБЛАДНАННЯ 

ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ: МАШИННІ ЗАЛИ 

ТЕПЛОЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ, СКЛАДИ ТВЕРДОГО ПАЛИВА, СИСТЕМИ 

ПИЛОПОДАЧІ ТВЕРДОГО ПАЛИВА 

 
                                       , к.т.н., доц. (каф. ОППЦБ, КПІ ім. Ігоря Сікорського); 

Гавриш А. С., к.т.н., доц. (каф. АЕС і ІТФ, ТЕФ КПІ ім. Ігоря Сікорського); 

Агафонова А. К., студ. (гр. ТА-91, ТЕФ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Анотація. Розглянуті питання пожежної безпеки машинних залів 

теплових електричних станцій, складів твердого палива та систем пило подачі 

твердого палива. Приділена увага вимогам щодо пожежної безпеки в 

машинному залі і на його допоміжному обладнанні, яка загрожує нагріву 

несучих металевих конструкцій покриття будівель та приміщень, паливо 

проводів, тощо. Також розглянуті питання щодо обладнання незалежної мережі 

протипожежного водопостачання, наявність насосної станції на складі палива 

аналогічної до системи пожежогасіння даного підприємства. Для тракту 

паливоподачі передбачено використання поверхонь та обладнання 

пилозахисного виконання і відповідати вимогам гідро прибирання пилу. 

Ключові слова: пожежна безпека, охорона праці, теплоелектростанція, 

машинна зала, тверде паливо, система паливо подачі. 

Abstract. The issues of fire safety of engine rooms of thermal power plants, 

solid fuel warehouses and solid fuel dust supply systems are considered. Attention is 

paid to the requirements for fire safety in the engine room and its auxiliary 

equipment, which threatens the heating of load-bearing metal structures covering 

buildings and premises, fuel wires, etc. Also considered issues related to the 

equipment of an independent fire water supply network, the presence of a pumping 

station in the fuel warehouse similar to the fire extinguishing system of the enterprise. 

For the fuel supply path, the use of surfaces and equipment for dust protection and to 

meet the requirements of hydro dust removal is provided. 

Keywords: fire safety, labor protection, thermal power plant, engine room, 

solid fuel, fuel supply system. 

 

Вступ. Для інженерного обладнання теплоенергетичних підприємств 

особливу увагу належить приділяти питанням пожежної безпеки машинних залів 

теплових електричних станцій, складів твердого палива та систем пило подачі 

твердого палива. Система попередження пожеж для інженерного обладнання 

теплоенергетичних підприємств являє собою комплекс заходів та засобів, 

спрямованих на унеможливлення умов виникнення пожежі. 

Пожежі на інженерному обладнанні теплоенергетичних підприємств 

виникають за наявності трьох чинників: горючої речовини, окисника та 

джерела запалювання. Горюча речовина має бути у певному кількісному 

співвідношенні з окисником, а у джерела запалювання має бути 

температура, необхідна для початку горіння. Пожежа не виникає, якщо 

Гавриш С. А. 
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бракує бодай одного із цих чинників. Систему запобігання пожежам 

побудовано на тому, щоб не допустити одночасної взаємодії наведених 

чинників. Якщо ця взаємодія відбулась і пожежа виникла, то її гасіння полягає 

в тому, щоб видалити бодай один із наведених чинників. 

Аналіз стану питання. Протипожежний захист інженерного обладнання 

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 пожежогасіння і відповідної 

пожежної техніки; застосування автоматичних установок пожежної сигналізації 

та пожежогасіння; 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; застосування засобів колективного та індивідуального 

захисту працівників від небезпечних чинників пожежі; застосування систем 

захисту від диму та своєчасна евакуація людей [1-3]. Конкретні заходи відносно 

систем попередження пожеж і протипожежного захисту на теплоенергетичних 

підприємствах регламентуються галузевими нормативними актами. 

Мета роботи: розглянути і проаналізувати питання пожежної безпеки 

машинних залів теплових електричних станцій, складів твердого палива та 

систем пило подачі твердого палива. Визначити вимоги пожежної безпеки в 

машинному залі і на його допоміжному обладнанні, яка загрожує нагріву 

несучих металевих конструкцій покриття будівель та приміщень, паливо 

проводів, тощо. Приділити увагу питанням обладнання незалежної мережі 

протипожежного водопостачання, наявність насосної станції на складі палива, 

аналогічної до системи пожежогасіння підприємств теплоенергетичної галузі. 

Для тракту паливоподачі передбачити використання поверхонь та обладнання 

пилозахисного виконання і їх відповідність вимогам гідро прибирання пилу. 

Виявити та оцінити потенційні фактори, що можуть загрожувати життю та 

здоров’ю працюючих, навколишньому середовищу, тощо. 

Методики, матеріали і результати досліджень.  

Пожежна безпека машинних залів теплоелектростанцій. Основні 

будівельні конструкції машинних залів повинні виконуватися із негорючих 

матеріалів. У покриттях головних корпусів електростанцій належить 

застосовувати тільки негорючий або важко горючий утеплювач. 

Гідроізоляційний килим покрівлі допускається виконувати з горючих 

матеріалів. Товщина захисного шару гравію повинна бути 10 мм на покритті з 

металевого профільного настилу, а на покрівлях, заповнених водою, – 20 мм. 

Пустоти ребер профільного настилу заповнюються на довжину 250 мм 

негорючим матеріалом (мінеральною ватою) у місцях прилягання настилу до 

стін, деформаційних швів, стінок ліхтарів та гребеня покрівлі і розжолобка. 

На зовнішнє пожежогасіння електромашинних залів з несучими 

сталевими конструкціями і огороджувальними конструкціями покриттів із 

сталевих профільних листів з горючим або полімерним утеплювачем витрати 
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води необхідно приймати на 10 л/с більше передбачених будівельними 

нормами. Для цих будівель у місцях розміщення зовнішніх пожежних сходів 

передбачати стояки - сухо труби діаметром 80 мм, обладнані пожежними 

з’єднувальними головками на верхньому і нижньому кінцях стояка. 

У фундаментах турбогенераторів і синхронних компенсаторів не повинно 

бути замкнених просторів, в яких можливе накопичення водню. За наявності 

об’ємів, обмежених будівельними конструкціями (балки, ригелі та ін.), в яких 

можливе накопичення водню, з найбільш високих точок цих об’ємів повинен 

бути забезпечений вільний вихід водню на поверхню шляхом закладання труб 

або іншими конструктивними рішеннями. 

У покриттях машинних залів головних корпусі теплових електростанцій в 

місцях найвищих відміток слід передбачати світло аераційні ліхтарі і 

дефлектори. Діаметр внутрішнього отвору дефлекторів повинен бути не менше 

300 мм. У будівлях головних корпусів електростанцій не допускається 

розміщувати виробництва категорії А, Б, В, якщо вони не пов’язані 

безпосередньо з основним технологічним процесом виробництва. 

У зовнішніх стінах котельних відділень електростанцій, які працюють на 

твердому, рідкому чи газоподібному паливі, повинні передбачатися віконні 

прорізи або легко скидні конструкції площею не менше 30 % площі найбільшої 

стіни. Маса легко скидних конструкцій не повинна бути більше 70 кг/м3.  

Зовнішні сталеві пожежні сходи належить передбачати на фасадах 

головних корпусів електростанцій на відстані не менше 20 м від місць 

розміщення трансформаторів або іншого електротехнічного обладнання, яке 

перебуває під високою напругою. 

Для кабельних трас у будівлях з кількістю силових кабелів 10 і більше та 

контрольних 50 і більше, які розташовані на висоті 2,5 м і вище від основних 

відміток обслуговування, передбачаються площадки з негорючих матеріалів. У 

місцях проходження трубопроводів для аварійного скидання пари через 

покрівлю будівель від горючих і важко горючих матеріалів покрівлі до 

зовнішньої поверхні цих трубопроводів повинні бути виконані переділки із 

негорючих матеріалів не менше 0,5 м. Ущільнення отворів у будівельних 

конструкціях навкруги труб, вентиляційних коробів та інших технологічних 

комунікацій необхідно виконувати негорючими матеріалами з урахуванням 

забезпечення меж вогнестійкості, рівних нормативній межі вогнестійкості 

будівельних конструкцій, через які проходять ці комунікації. 

У машинних залах кількість горючих речовин і матеріалів повинна бути 

зведена до мінімуму, необхідного для технологічного процесу. Гарячі 

трубопроводи повинні мати теплову негорючу ізоляцію. Теплова ізоляція 

основних трубопроводів за температури теплоносія вище 100 оС на ділянках 

поверхні, яка розміщена близько біля маслопроводів, мазутопроводів, проти їх 

фланцевих з’єднань, близько кабельних ліній, повинна мати металеві та інші 

водо непрохідні негорючі покриття. 

До генераторів і синхронних компенсаторів з повітряним охолодженням 

необхідно передбачати підвід води від пожежних кранів через пожежні рукави. 
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Пожежні крани і шафи для зберігання пожежних рукавів належить 

розташовувати поблизу генераторів на основній відмітці обслуговування в 

безпечному при пожежі місці. 

Машинні зали повинні експлуатуватись згідно з вимогами ПТЕ та НАПБ 

В.01.034-2005/111. У них має дотримуватися протипожежний режим, який 

установлений місцевою інструкцією з пожежної безпеки. Машинні зали 

повинні бути обладнані автоматичними системами охолодження ферм покрівлі. 

Освітлювальна та силова електромережа машинного залу повинна відповідати 

вимогам ПУЕ. Первинні засоби пожежогасіння розташовуються в машинному 

залі на освітлених легкодоступних місцях, не перекриваючи проходів і проїздів. 

Забороняється перекривати доступ до первинних засобів пожежогасіння та 

пожежних кранів. Первинні засоби пожежогасіння передаються оперативним 

персоналом зміни в повному комплекті про що надається запис в оперативному 

журналі. Виконання всіх видів вогневих робіт в машинному залі проводиться 

відповідно до НАПБ В 01.034-2005/111. 

Розлиті горючі та змащувальні рідини необхідно негайно прибрати, а 

підлогу витерти насухо. Промаслені ганчірки повинні зберігатись у спеціальних 

металевих ящиках об’ємом не більше 0,5 м3 з написом «Для ганчір’я», які 

встановлюються на основних відмітках обслуговування. Ящики повинні 

періодично очищатись, їх вміст слід вивозити з машинного залу у спеціально 

відведені місця. Сміття, демонтовані деталі тощо, що загромаджують проходи 

та проїзди, необхідно в кінці зміни прибрати і також вивозити у спеціально 

відведені місця. 

У разі виникнення пожежі в машинному залі або на допоміжному 

обладнанні, яка загрожує нагріву несучих металевих конструкцій покриття, 

повинні бути вжиті заходи з їх охолодження з дотриманням вимог безпеки 

персоналу. Указані заходи передбачаються в плані гасіння пожежі. 

Не дозволяється: передбачати віконні і вентиляційні прорізи в стінах 

будівель електростанцій в місцях установлення масло наповнених 

трансформаторів, які розташовані на відстані менше 10 м від стіни і ближче 5 м 

від контуру проекції трансформатора на цю стіну; облицьовувати горючими 

полімерними матеріалами поверхні будівельних конструкцій у приміщеннях 

головних, центральних, блочних щитів керування (ГЩК, ЦЩК, БЩК) та інших 

приміщеннях щитів керування; використовувати армоване скло, склоблоки і 

склопрофіліт у зовнішніх стінах котельних відділень; розміщувати приміщення 

для зберігання масла над кабельними спорудами, акумуляторними і щитовими 

приміщеннями та під ними; розміщувати в електромашинних приміщеннях 

обладнання (особливо масло наповнене), яке не належить до технології цих 

приміщень; прокладати транзитні трубопроводи з горючими і легкозаймистими 

рідинами та газами через машинне відділення. 

У приміщенні має бути аптечка, укомплектована перев’язувальними 

матеріалами та медикаментами. У кожній аптечці має бути список необхідних 

матеріалів та медикаментів та вказівки щодо їх використання. Місце 

знаходження аптечки визначає керівник машинного залу за узгодженням з 
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медпунктом (пунктом охорони здоров’я). Аптечку слід тримати в чистоті й 

порядку, а запас матеріалів систематично поповнювати. Поблизу робочих місць 

повинні бути фонтанчики або ємкості з питною водою. 

Пожежна безпека складів твердого палива. Площадка для зберігання 

твердого палива повинна бути очищена від рослинного сміття і горючих 

матеріалів, вирівняна і щільно втрамбована. Забороняється складування вугілля 

на землі, яка має органічні речовини і колчедани; здійснювати розвантаження, 

зберігання на складах і спалювання палива з незнайомими або невизначеними 

характеристиками щодо пожежевибухобезпеки. 

Під закладеними штабелями твердого палива не рекомендується 

розміщувати водостічні канали, дренажні пристрої, окремі труби і кабелі, 

теплофікаційні, кабельні та інші тунелі. За потреби будівництва тунелі мають 

бути прохідними і мати перекриття із шаром ущільненого ґрунту над ним 

товщиною не менше 1 м. На складі має бути спеціальна площадка для гасіння 

палива, що самозагоралося, і його остигання. Усе паливо, що поступає на склад 

для зберігання, складується в штабелі в міру його вивантаження з вагонів і за 

можливості в короткий термін. Забороняється зберігання вивантаженого палива 

в безформних купах і навалом більше 2 діб. 

Габаритні розміри штабелів вугілля визначаються розмірами відведеної 

для них площадки та можливостями вантажно - розвантажувальних механізмів. 

Для виконання регламентних робіт із штабелями, проїзду механізмів і 

пожежних машин відстань від підошви штабелів до загорожі і фундаменту 

підкранових колій має бути не менше 3 м, а до зовнішнього краю головки 

підкранової рейки або брівки автошляху – не менше 2 м. 

За паливом, що зберігається на складі і може загорітися, встановлюється 

систематичне спостереження з метою своєчасного виявлення само загорання. 

Основним методом експлуатаційного контролю за станом штабелів є його 

зовнішній (візуальний) огляд. Він виконується за встановленим графіком 

черговою зміною або особою, призначеною начальником цеху. 

Для установлення розмірів осередку само загорання палива і для 

контролю за температурою осередку в штабелі повинні застосовуватись 

спеціальні термовізуальники і термощупи. Під час візуальних оглядів штабеля з 

паливом, що самозагоралося , особливу увагу необхідно звертати на стан укосів 

в нижній частині, де накопичуються великі куски. Там відбувається 

проникнення кисню, що призводить до самонагрівання і само загорання. 

Зовнішніми ознаками зміни температури в штабелі і появи місць само 

загорання є: поява за ніч на поверхні штабеля, близького до місця само 

загорання, вологих плям, які зникають зі сходом сонця, а в зимовий період – 

проталин в сніговому покрові та покришення снігу; швидке утворення сухих 

плям у штабелі після дощу або великої роси; поява пари і специфічного запаху 

продуктів розкладання палива; утворення сольових відкладень на поверхні 

штабеля, які зникають після опадів. 

У разі виявлення ознак само загорання палива потрібно в короткий термін 

виконати додаткові ущільнення поверхні штабеля на ділянці, що перевищує 
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розміри вогнища в 2..3 рази. Якщо цих заходів недостатньо, то осередки палива, 

що самозагоралося, підлягають вилученню із штабеля з поступовим гасінням на 

спеціальній площадці з подальшим подаванням у тракт паливоподачі котла. 

Забороняється: заливати водою осередки палива, що самозагоралося 

безпосередньо в штабелі; вилучати осередки палива, що самозагоралося, із 

штабеля під час сильного вітру (більше 5 м/ сек.). Заглиблення, яке залишилось 

в штабелі, має бути засипано вологим паливом і ущільнене на рівні з поверхом 

штабеля. 

При зберіганні особливо активного вугілля можливе його поверхневе 

само загоряння, яке за кілька годин може охопити всю поверхню штабеля, якщо 

не вжити заходів для ліквідації само загоряння, що виникло. Поверхневі 

осередки само загоряння палива повинні ліквідуватися перемішуванням із 

свіжим паливом з обов’язковим ущільненням поверхні штабеля. Допускається 

гасіння поверхневих осередків палива розпиленою водою з одночасним 

перемішуванням із свіжим паливом з наступним ущільненням. У дощову 

погоду можливе перемішування палива цього самого штабеля з наступним 

ущільненням. 

За ліквідованими осередками горіння має вестись постійний контроль з 

записом в оперативний журнал протягом тижня. За відсутності нових осередків 

самозаймання зберігання і витрата палива здійснюється у звичайному порядку. 

Забороняється подавати паливо, що самозагоралося, безпосередньо в штабель 

під час розвантаження вагонів або із штабеля в тракт паливоподачі. Паливо, що 

загорілося у вагонах, повинно бути вилучено і подаватись на спеціальні 

площадки для гасіння розпиленою водою. Охолоджене паливо разом із свіжим 

дозволяється подавати на спалювання. 

Зсуви, вимоїни, інші дефекти, що виникають у штабелі палива, що 

самозагоралося, протягом певного часу та довготривалих дощів мають 

вилучатися у короткий термін, а штабелі додатково ущільнюватись, щоб 

запобігти само загоранню. 

При обладнанні на складі палива незалежної мережі протипожежного 

водопостачання і насосної станції вони повинні експлуатуватись аналогічно 

системи пожежогасіння даного підприємства. 

Перед закладкою палива, що тільки поступило, основу старого штабеля 

необхідно чистити від залишків палива особливо ретельно, якщо в ньому були 

осередки палива, що самозагоралося при зберігання. 

Пожежна безпека систем пило подачі твердого палива. Персонал, який 

забезпечує експлуатацію, наладку та ремонт паливоподачі твердого палива, 

зобов’язаний знати характеристики палива, яке подається на електростанцію, 

його вибухопожеженебезпеку. Перед проведенням різних робіт необхідно 

вилучати або звести до мінімуму утворення інтенсивного джерела пилу, 

оскільки пил вугілля розміром часток менше 0,2 мм зависає в повітрі і утворює 

вибухонебезпечні суміші. Концентрація паливного пилу у повітрі виробничих 

приміщень і галерей не повинна перевищувати 10 мг/м3. Контроль запиленості 

приміщень має проводитись за графіком залежно від властивостей палива. 
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Вузли пересипання палива та технологічне обладнання з джерелами пилу 

повинні мати надійне ущільнення. За станом ущільнень встановлюється 

періодичний контроль. На вузлах пересипання палива повинні нормально 

працювати аспіраційні установки або установки подавлення пилу з 

застосуванням тонко розпиленої води, повітряно-механічної піни або водо 

парової суміші. 

Під час подавання палива мають працювати всі засоби знепилення, які 

розташовані на тракті паливоподачі, та пристрої-уловлювачі металу та трісок. 

Пристрої пуску та зупинки установок обезпилення та пилеподавлення повинні 

бути зблоковані з установками пуску та зупинки конвеєрів паливоподачі. На 

тракті паливоподачі повинен регулярно проводитись контроль і своєчасний 

поточний ремонт устаткування для зменшення нагромадження пилу. 

Прибирання пилу проводиться за затвердженим графіком залежно від типу 

твердого палива, його здатності до окислення та запилення з використанням 

гідро змивання або механізованим способом. В окремих місцях його можна 

прибирати вручну після зволоження пилу розпиленою водою. 

Опалювальні системи, що встановлені протягом тракту паливоподачі, 

повинні мати гладкі поверхні та бути легкодоступні для очищення. 

Електрообладнання тракту паливоподачі має бути пилозахисного виконання і 

відповідати вимогам гідро прибирання пилу. На кабельних трасах, що 

проходять трактом паливоподачі, необхідно залишити просвіти між кабелями 

для зменшення нагромадження пилу. Перетинання кабельних проходів на 

перекриттях та стінах ущільнюється. 

У приміщеннях, галереях конвеєрів і бункерах сирого вугілля 

застосовуються світильники пилозахисного виконання. Їх очищення та заміна 

лампочок проводиться тільки електромонтером після виключення напруги. 

Допускається застосування люмінесцентних світильників закритого виконання. 

Під час завантаження та роботи конвеєрних стрічок не повинно бути 

просипання палива. Розсипане паливо слід прибирати протягом робочої зміни. 

Щоб уникнути злежування палива, що самозагорається, бункери сирого 

вугілля спорожнюються за графіком до мінімально допустимого рівня. Вони 

спорожнюються також у разі переходу електростанції на спалювання газу, 

мазуту та перед капітальним ремонтом. 

Дренчерні водяні завіси повинні перевірятись з пуском води за 

затвердженим графіком не менше одного разу на квартал з записом результатів 

перевірки в оперативний журнал паливно-транспортного цеху. Ручне 

управління завісами розташовується в доступних за пожежі місцях (на сходах, 

тамбурах тощо). Змащувальні матеріали у кількості добової потреби 

зберігається в закритій тарі або закритих маслянках поблизу робочих місць у 

спеціальних металевих ящиках. Зварювальні та інші вогневі роботи 

проводяться з виконанням вимог безпеки. Перед проведенням вулканізаційних 

робіт на конвеєрах необхідно очистити від пилу ділянку не менше 10 м уздовж 

стрічки, за потреби виконати гідро прибирання та забезпечити її пересування 

засобами пожежогасіння. 
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У виробничих приміщеннях тракту паливоподачі забороняється: палити 

за межами спеціально відведеного місця; застосовувати для опалення 

електричні нагрівальні прилади та відкриті лампи розжарювання; подавати 

паливо, що самозагоралося (тліюче), на конвеєри і складувати його в бункери; 

нагромаджувати паливо під нижніми нитками конвеєрних стрічок; зберігати в 

галереях конвеєрів демонтоване обладнання, транспортерну стрічку та інші 

горючі матеріали; зупиняти конвеєри навантажені паливом, крім аварійних 

випадків. У разі аварійної зупинки конвеєрні стрічки повинні бути 

розвантажені від палива в найкоротший термін. 

У разі виявлення осередків вогнищ, тління або горіння в бункері сирого 

палива необхідно вжити таких організаційних і технічних заходів: організувати 

гасіння вогнища (тління) розпиленою водою; завантажити бункер до 

найбільшої відмітки свіжим паливом, якщо це можливо; швидко розпочати 

спрацювання палива з бункера; доповісти начальнику зміни, цеху або станції 

про проведену роботу; зробити відповідний запис в оперативний журнал цеху; 

при пошкодженому обладнанні або його зупинці провести розслідування. 

Висновки. Проведений аналіз дозволив встановити основні вимоги до 

пожежної безпеки машинних залів теплових електричних станцій, складів 

твердого палива та систем пило подачі твердого палива. 

Наведені основні вимоги щодо пожежної безпеки машинних залів 

теплових електричних станцій. Машинні зали повинні експлуатуватись згідно з 

вимогами ПТЕ та НАПБ В.01.034-2005/111. У них має дотримуватися 

протипожежний режим, який установлений місцевою інструкцією з пожежної 

безпеки. Машинні зали повинні бути обладнані автоматичними системами 

охолодження ферм покрівлі. 

Встановлено, що у машинних залах теплових електричних станцій та їх 

допоміжному обладнанню кількість горючих речовин і матеріалів повинна бути 

зведена до мінімуму, необхідного для технологічного процесу. 

Для надійної експлуатації, наладки та ремонту системи паливоподачі 

твердого палива, необхідно знати всі характеристики палива, яке подається на 

електростанцію, його вибухопожеженебезпеку. Перед проведенням різних 

робіт необхідно вилучати, або звести до мінімуму утворення інтенсивного 

джерела пилу. 

Для пожежної безпеки складів твердого палива необхідно мати рівні, 

очищені від рослинного сміття і горючих матеріалів, щільно втрамбовані 

площі. Забороняється складування вугілля на землі, яка має органічні речовини 

і колчедани; здійснювати розвантаження, зберігання на складах і спалювання 

палива з незнайомими або невизначеними характеристиками щодо 

пожежевибухобезпеки. Передбачені заходи з візуального огляду стану складів 

твердого палива. 

Матеріали статті можуть бути використані під час підготовки розділу 

«Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» в атестаційних роботах 

бакалаврів та дисертаціях магістрів, як професійного, так і наукового 

спрямування. 
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Анотація. Розглянуті питання пожежної безпеки інженерного обладнання 

теплоенергетичних підприємств. В першу чергу до такого обладнання 

відносяться котельні та паротурбінні установки. Приділена увага вимогам щодо 

пожежної безпеки будівель та приміщень, де розміщене таке обладнання, 

особливостям прокладання і розташування газоходів, трубопроводів, паливо 

проводів, тощо. Також розглянуті питання щодо вогневих робіт на інженерному 

обладнанні, особливості пуску в роботу і експлуатації паротурбінного 

устаткування. 

Ключові слова: пожежна безпека, охорона праці, теплоенергетика, 

котельна установка, паротурбінна установка. 

Abstract. The issues of fire safety of engineering equipment of thermal power 

enterprises are considered. First of all, such equipment includes boiler and steam 

turbine plants. Attention is paid to the requirements of fire safety of buildings and 

premises, where such equipment is located, features of lying and location of gas 

outlets, pipelines, fuel wires, etc. The issues concerning fire works on engineering 

equipment, peculiarities of start-up and operation of steam turbine equipment are also 

considered. 

Keywords: fire safety, labor protection, heat engineering, boiler plant, steam 

turbine plant. 

 

Вступ. Пожежна та вибухонебезпечність інженерного обладнання 

теплоенергетичних підприємств залежить від властивостей матеріалів і речовин, 

що використовують, їх кількості та особливостей. Тому під час проведення 

аналізу пожежевибухонебезпечності інженерного обладнання теплоенергетичних 

підприємств слід виявити ці матеріали та речовини, оцінити їх властивості, 

визначити категорію приміщень та будівель за вибухопожежною і пожежною 

небезпекою та класи пожеженебезпечних і вибухонебезпечних зон; виявити та 

оцінити потенційні та фактичні джерела запалювання, умови формування 

горючого середовища та умови виникнення контакту джерел запалювання з ними, 

причини поширення вогню, наявну загрозу життю та здоров’ю працюючих, 

навколишньому середовищу, можливі матеріальні втрати [1-3]. 

Аналіз стану питання. Забезпечення 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. 

Гавриш С. А. 
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Статистика свідчить про те, що за останні роки в Україні намітилась 

тенденція до зниження кількості пожеж. Протягом доби в Україні виникає 

близько 120 пожеж, в деяких з них гинуть люди. 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. 

На теплових електростанціях небезпека виникнення пожеж пов’язана з 

наявністю великої кількості палива (твердого, рідкого, газового); різних мастил 

в системах змащування і регулювання технологічного обладнання; 

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. 

Мета роботи: розглянути і проаналізувати фактори 

пожежевибухонебезпечності інженерного обладнання теплоенергетичних 

підприємств. В першу чергу котельних та паротурбінних установок. Розглянути 

властивості матеріалів і речовин, що використовуються на таких об’єктах. 

Виявити матеріали та речовини, які можуть становити пожежну небезпеку та 

оцінити їх властивості. Визначити категорію приміщень та будівель за 

вибухопожежною і пожежною небезпекою. Виявити та оцінити потенційні та 

фактичні джерела запалювання, наявну загрозу життю та здоров’ю працюючих, 

навколишньому середовищу, тощо. 

Методики, матеріали і результати досліджень. Улаштування котельних 

установок має відповідати технічним вимогам з вибухобезпеки. Перед пуском 

котла після монтажу, ремонту або довгострокової зупинки (більше 3 діб) 

необхідно перевірити (випробувати) і підготувати до роботи усі допоміжні 

механізми, засоби захисту, управління, вимірювання, блокування, зв’язку і 

системи пожежогасіння повітропідігрівників з пуском води через контрольний 

дренаж. Пуск обладнання і розпалювання котла необхідно проводити під 

керівництвом посадової особи, яка має досвід його пуску та експлуатації. 

Забороняється розпочинати операції з розпалювання котла, якщо: 

− технологічне обладнання має дефекти, що не дозволяють забезпечити 

нормальний режим роботи або спричинити пожежу; 

− не працюють контрольно-вимірювальні прилади у тому числі і 

реєструвальні, які визначають основні параметри роботи котла; 

− є неполадки в ланцюгах управління, в технологічних захистах і 

блокуваннях, які діють на зупинення котла; 

− не закінчені ізоляційні роботи й не зняті будівельні риштування; 

− не забезпечений нормальний режим у мережі протипожежного 

водопостачання і не готові засоби пожежогасіння. 
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Перед розпалюванням (після згасання факела й після зупинки) котла 

топка і газоходи в тому числі і рециркуляційні повинні бути провентильовані 

згідно з вимогами Правил технічної експлуатації (ПТЕ) та експлуатаційної 

інструкції. Під час вентиляції запірні і регулювальні апарати мають бути 

встановлені в положенні, що забезпечує попередження утворення застійних зон 

у топці, газоходах, повітропроводах і пальниках та попередить попадання 

вибухонебезпечної суміші в систему котла. 

Газоходи котла необхідно продувати через спеціальні свічки. Термін 

продувки визначається місцевими експлуатаційними інструкціями, а вміст 

кисню в газі не повинен перевищувати 1 %. Забороняється запалювати газ, який 

випускається через продувальні свічки, виконувати зварювальні та інші вогневі 

роботи під час пускових операцій котла та продувці газопроводів. Для 

попередження попадання конденсату природного газу в топку котла необхідно 

вжити організаційні та технічні заходи. Пристрої збору та випуску конденсату 

із газопроводу мають відповідати вимогам вибухопожежебезпеки. 

Персонал котельні зобов’язаний суворо контролювати забезпечення 

встановленого паливного режиму котельних установок, що гарантує безпеку їх 

роботи. Під час одержання сигналу про загоряння відкладень у газоході 

(повітря підігрівачі) котла необхідно повідомити старшого зміни про 

виникнення загоряння, зупинити котел, відкрити засувки подавання води в 

стаціонарну установку пожежогасіння повітря підігрівача, або подати насичену 

пару в газохід котла (за наявності скляних повітря підігрівачів). Якщо 

температура за повітря підігрівачем продовжує рости, необхідно діяти 

відповідно до оперативного плану пожежогасіння. 

Котел має бути зупинений в аварійних випадках, які передбачені ПТЕ, та 

у разі виникнення пожежі в котельному відділенні, якщо вогонь або продукти 

згоряння загрожують життю персоналу або є безпосередня загроза 

пошкодження обладнання, ланцюгів управління і захистів котла. 

За пожежі в приміщенні котельного цеху негайно викликати пожежну 

охорону, відключити ділянку газопроводу та мазутопроводу, які перебувають в 

зоні дії вогню або високих температур. У разі потреби вжити заходів щодо 

спорожнення газо- і мазутопроводів від горючих матеріалів. 

У середині котельних відділень на вхідних засувках, напірних і зворотних 

лініях газо- і мазутопроводів мають бути вивішені таблички «Закрити при 

пожежі». 

Мазут, що розлився або протік через порушення щільності сальників, 

арматури, форсунок або трубопроводів, необхідно присипати піском і негайно 

прибрати, а місце розливу добре протерти. На мазутопроводах і паропроводах 

має застосовуватись тільки негорюча теплоізоляція. Потрібно 

унеможливлювати попадання мазуту і масла на теплоізоляцію гарячих 

трубопроводів та гарячі поверхні обладнання. За необхідності негайно вжити 

заходів щодо усунення горючих рідин (ГР) з теплоізоляції. У цих випадках 

ділянки теплоізоляції необхідно очистити гарячою водою або паром, а якщо це 

не допомагає, ділянка теплоізоляції має бути повністю замінена. 
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Мазутопроводи в будівлях необхідно виготовляти з посилених сталевих 

безшовних труб підвищеного класу з мінімальною кількістю фланцевих 

з’єднань. Мазутопроводи повинні експлуатуватись і випробовуватись за 

спеціальними вимогами. Забороняється прокладати та експлуатувати газо- та 

мазутопроводи нижче нульової відмітки обслуговування головного корпусу 

електростанції. 

Необхідно періодично не менше 1 разу на півроку проводити візуальний 

огляд стану теплоізоляції трубопроводів, обладнання і бункерів. Виявлені 

порушення відмічати в журналі дефектів і неполадок обладнання. Особливої 

уваги потребують місця, де є відшарування теплоізоляції трубопроводів з 

високою температурою теплоносія, оскільки попадання на них ГР спричиняє їх 

самозагорання. 

Усі вогневі роботи на обладнанні котельних установок мають 

проводитися тільки з оформленням нарядів та з урахуванням вимог безпеки. 

При їх виконанні у приміщенні котельного відділення спалимі конструкції та 

обладнання в радіусі 5 м мають бути очищені від відкладень пилу і надійно 

захищені металевим екраном, азбестом або змочені водою та вжиті заходи 

проти розлітання іскор і попадання їх на інші спалимі конструкції площадок і 

поверхів, що розташовані нижче. У разі можливого попадання іскор на 

площадки і поверхи на цих відмітках поставити спостерігача. Забороняється 

проводити зварювальні та інші вогневі роботи на діючому 

вибухопожеженебезпечному обладнанні котельних установок. 

Усі трубопроводи в котельному відділенні повинні мати розпізнавальне 

фарбування і кольорові кільця залежно від речовин, що транспортуються, а в 

приміщенні на обладнанні мають бути знаки безпеки. Газопроводи фарбують в 

жовтий колір, а мастилопроводи – в коричневий. 

Резервний комплект мазутних форсунок, які попередньо перевірені на 

стенді, повинні зберігатись на спеціальному стелажі поряд з відповідним 

котлом. Замінені форсунки необхідно очищати в спеціально відведеному і 

обладнаному місці, яке має первинні засоби пожежогасіння. 

Відповідно до НАПБ Б.07.005–86 (ОНТП 24–86) приміщення та будівлі 

теплоенергетичних підприємств за вибухонебезпечністю та пожежною 

небезпекою поділяють на категорії: А, Б, В, Г, Д. 

Категорія А – вибухопожежонебезпечна − приміщення, в яких 

застосовують горючі гази, легкозаймисті рідини з температурою спалаху не 

більшою 28 °С у такій кількості, що можуть утворюватися вибухонебезпечні 

парогазоповітряні суміші, у разі спалахування яких розвивається розрахунковий 

надлишковий тиск вибуху в приміщенні, що перевищує 5 кПа, а речовини та 

матеріали здатні вибухати та горіти під час взаємодії з водою, киснем повітря 

або один з одним у такій кількості, що розрахунковий надлишковий тиск вибуху 

в приміщенні перевищує 5 кПа. 

Категорія Б – вибухопожежонебезпечна − приміщення, в яких 

застосовують горючі пил або волокна, легкозаймисті рідини з температурою 

спалаху більшою 28 °С та горючі рідини у такій кількості, що можуть 
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утворюватися вибухонебезпечні пилоповітряні або пароповітряні суміші, у разі 

спалахування яких розвивається розрахунковий надлишковий тиск вибуху в 

приміщені більше 5 кПа. 

Категорія В – пожежонебезпечна − приміщення, в яких розміщені горючі 

та важкогорючі рідини, тверді горючі речовини та матеріали (у тому числі пил 

та волокна), речовини та матеріали при взаємодії з водою, киснем повітря або 

один з одним здатні горіти лише за умов, якщо приміщення, у яких вони 

перебувають або їх використовують, не належать до категорій А та Б. 

Категорія Г – приміщення, в яких розміщено негорючі речовини та 

матеріали в гарячому, розжареному або розплавленому стані, процес оброблення 

яких супроводжується виділенням променистого тепла, іскор, полум’я; горючі 

гази, рідини і  тверді речовини, які спалюють або утилізують, як паливо. 

Категорія Д – приміщення, в яких розміщено негорючі речовини та 

матеріали в холодному стані. Дозволено зараховувати до категорії Д 

приміщення, у яких розміщено горючі рідини у системах змащування, 

охолодження та гідроприводу обладнання, у яких не більше 60 кг в одиниці 

обладнання за умов тиску не більше 0,2 МПа, кабельні електропроводки до 

обладнання, окремі предмети, меблі на місцях. 

Категорію будівель визначають після того, як визначать категорії 

приміщень. Залежно від встановленої категорії передбачено комплекс 

будівельних, технічних та профілактичних противибухопожежних заходів. На 

вхідних дверях до приміщень розміщують таблички з позначенням їх категорії. 

У разі перепланування приміщень, зміни їх функціонального 

призначення, застосування нового технологічного устаткування не дозволено 

зниження мінімальних границь вогнестійкості конструкцій та погіршення умов 

евакуації людей. 

Придбані за кордоном машини, механізми, устаткування, технологічне 

обладнання, будівельні конструкції та матеріали вводять в експлуатацію лише за 

умови відповідності їх чинним в Україні нормативним актам з пожежної безпеки. 

На входах у приміщення мають бути вивішені таблички з позначенням 

категорії вибухопожежної та пожежної небезпеки відповідно до НАПБ Б.03.002-

2007 (ОНТП 24-86) та класу зони за НПАОП 0.00-1.32-01. 

Пуск в роботу паротурбінних установок дозволяється тільки після 

закінчення усіх робіт, прибирання робочих місць, закриття усіх нарядів, огляду 

обладнання, перевірки оперативним персоналом готовності основного та 

допоміжного обладнання, засобів пожежного захисту, наявності та справності 

кожухів і ізоляції гарячих поверхонь. 

Під час експлуатації турбогенераторів не допускається попадання масла 

на гарячі поверхні, в підвальні приміщення та на кабельні траси. Для цього 

мають передбачатись заходи проти фонтанування масла на напірних 

маслопроводах шляхом: 

− застосування сталевої запірної арматури замість чавунної; 

− установлення фланців фасонного типу (з шипом і пазом); 

− окожухування фланцевих з’єднань і запірної арматури; 
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− закриття металевими коробами маслопроводів, що проходять біля 

нагрітих поверхонь паропроводів. 

Указані короби виготовляються згідно з вимогами заводів-виробників 

турбін і повинні мати ухил для стоку масла в аварійну ємкість через трубу 

діаметром не менше 75 мм. Перевірка зливних пристроїв указаних коробів 

проводиться заповненням їх водою після монтажу та у період капітальних 

ремонтів турбін із складанням відповідного акта. Забороняється за винятком 

аварійних ситуацій для збору мастил з ущільнень і сальників, що протікають, 

підкладати ганчірки, використовувати тимчасові лотки, металеві листи та деки. 

У разі неможливості негайно усунути протікання масла і за незначної його 

кількості розпорядженням начальника цеху встановлюється постійний нагляд 

за місцем протікання, а масло,що протікає, витирається насухо. За наявності 

значних протікань необхідно аварійно зупинити обладнання і вивести його в 

ремонт. 

У разі попадання масла на теплоізоляцію гарячих поверхонь вони мають 

бути очищені гарячою водою, а якщо це не допомагає за глибокого 

проникнення масла в теплоізоляцію цю ділянку необхідно замінити. Не рідше 

одного разу на 6 місяців повинен проводитись огляд теплоізоляції 

паропроводів. Виявлені пошкодження заносяться в журнал дефектів і 

усуваються для попередження загорання масла, яке туди попало. 

Маслобаки турбін повинні бути обладнані аварійними зливами масла, 

стаціонарними установками пожежогасіння з дистанційним запуском, який 

розміщується у безпечному за пожежі місці. Кнопки дистанційного пуску та 

ручні приводи систем пожежогасіння та охолодження маслобаків повинні бути 

пофарбовані у червоний колір і мати написи «Відкривати при пожежі» і 

табличку «Маслобак № …». Приводи засувок аварійного зливу масла 

пломбуються і на них повинен бути напис «Аварійний злив масла». 

Турбогенератор повинен бути негайно зупинений при сильних витоках 

масла з загрозою його займання; займання промасленої ізоляції на агрегаті; 

виникненні пожежі в машинному залі, яка загрожує безпеці обслуговуючому 

персоналу і робить неможливою подальшу експлуатацію обладнання. 

Висновки. Проведений аналіз дозволив встановити основні вимоги до 

пожежної безпеки інженерного обладнання теплоенергетичних підприємств. В 

першу чергу котельних та паротурбінних установок. 

Приділена увага улаштуванню котельних установок з точки зору 

відповідності технічним вимогам з вибухобезпеки. 

Передбачені заходи з візуального огляду стану теплоізоляції 

трубопроводів, самих газоходів, паливо проводів, паропроводів, бункерів та 

іншого обладнання і. 

Наведені основні вимоги щодо пожежної безпеки будівель та приміщень, 

де розміщене інженерне обладнання теплоенергетичних підприємств. 

Проаналізовано, як безпечно запускати і експлуатувати турбогенератори. 

Матеріали статті можуть бути використані під час підготовки розділу 

«Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» в атестаційних роботах 
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бакалаврів та дисертаціях магістрів, як професійного, так і наукового 

спрямування. 
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СПЕЦИФІКА НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ АЛКОГОЛЮ НА ОРГАНІЗМ 

ЛЮДИНИ 

 
Глухова П. І., студ. (група ХД-81, ХТФ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Анотація. У статті розглянуто питання впливу алкоголю на людину та її 

організм, досліджено наслідки дії алкоголю. Також розглянуто фактори, що 

впливають на формування алкогольної залежності.  

Ключові слова: алкоголь, вплив, організм людини, наслідки. 

Abstract. The article considers the impact of alcohol on humans and their 

bodies, examines the effects of alcohol. Factors influencing the formation of 

dependence are also considered.  

Keywords: alcohol, influence, human body, consequences. 

 

Вступ. Алкоголізм – це захворювання, що характеризується 

систематичним вживанням спиртних напоїв, що, в свою чергу, істотно впливає 

на працездатність людини та її здоров’я. Для багатьох народів світу вживання 

алкоголю – є невід’ємною складовою культури або ж повсякденного життя. 

Ключову роль тут відіграє кількість і частота вживання. Надмірне вживання 

викликає звикання і залежність на біологічному рівні. Це призводить до 

небезпечних наслідків, які впливають на психологічне і фізичне здоров'я. 

Алкоголізм призводить до проблем та руйнування стосунків у сім’ї. 

Підступність цього явища полягає у його непомітній появі, нерідко на фоні 

звичайного соціального життя, робить його ще небезпечнішим. 

Мета статті – вивчення впливу вживання алкогольних напоїв на здоров’я 

людини та пошук методів запобігання поширенню даного явища. 

Аналіз стану питання. Щороку, через алкоголізм помирає близько 40 

тисяч осіб, і це лише на території України. Це приблизно 8 тисяч отруєнь, ще 

стільки ж кардіопатій, а також слід врахувати інші захворювання і нещасні 

випадки, що напряму чи опосередковано пов’язані із вживанням алкоголю. 

Варто зазначити, що внаслідок надмірного вживання алкоголю фіксується 

збільшення випадків дитячої патології новонароджених.  

Методики, матеріали і результати досліджень. Варто розібратися, у 

яких випадках вживання алкоголю, час від часу, переростає у стійку залежність. 

Для більшості чоловіків – це більше 4 напоїв на день або 14 -15 на тиждень. 

Для жінок – це вживання більше 3 напоїв на день або 7-8 на тиждень [1]. 

Занадто велика концентрація алкоголю в організмі може здійснювати 

негативний вплив на фізичне та психічне здоров’я. Надмірне його вживання 

ушкоджує печінку – орган, що відповідає за переробку та розщеплення 

алкоголю. Печінка має здатність регенерувати та відновлювати свої клітини, 

але тривале зловживання завдає їй серйозної шкоди, симптомами та проявами 

якої, можуть виступати:  

 втрата ваги;  

 втрата апетиту; 
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 пожовтіння очей; 

 сплутаність свідомості; 

 сонливість та блювота кров’ю. 

Також алкогольні напої можуть руйнувати клітини печінки і призвести до 

утворення рубців. Це може призвести до цирозу – печінка втрачає здатність 

функціонувати, причому, такий процес є незворотнім. Також алкоголь 

призводить до накопичення ліпідів у печінці, викликаючи, так звану, жирову 

хворобу печінки. 

 Неможливо не сказати й про вплив на мозок. При систематичному 

вживанні алкогольних напоїв відбувається наступне:  

 уповільнюється час реакції; 

 погіршується пам’ять; 

 стає невиразною мова; 

 змінюються режими сну; 

 підвищується відчуття тривожності. 

Ще один дуже важливий аспект, на який впливає алкоголь – це вагітність, 

а конкретніше – безпосередній вплив на плід [2]. Алкоголь може призвести до 

різних проблем розвитку плоду, зокрема, до його «алкогольного синдрому». За 

такого діагнозу плід: 

 має менші розміри; 

 має менший мозок з меншою кількістю нейронів; 

 матиме довгострокові труднощі в навчанні та поведінці. 

Британськими вченими було проведено масштабне дослідження, сутність 

якого полягала у моніторингу стану здоров’я понад 600 тисяч людей, що 

полюбляють алкоголь [3]. Підсумки досліджень продемонстрували, що між 

кількістю споживанням алкоголю і тривалістю життя є доволі тісний 

взаємозв’язок. Вчені переконані, що прийняття від 5 до 10 одиниць 

алкогольних напоїв (кожна одиниця приблизно дорівнює 7,9 г етилового 

спирту) на тиждень загрожує зниженню тривалості життєвого циклу людини 

майже на півріччя. Натомість, у випадку вживання більше 18 одиниць алкоголю 

на тиждень – може скоротити своє життя на 5 років. 

 Проаналізувавши вплив алкоголю на організм людини, складно не 

згадати й про фінансові витрати на його придбання. Стає зрозуміло, що така 

хвороба як алкоголізм, суттєво впливає на соціальну та економічну сферу 

життя, зменшуючи сімейний бюджет та погіршуючи якість життя [5]. В 

результаті: 

 зростає кількість випадків насильства;  

 зростає кількість злочинів, адже всім відомо, що у стані алкогольного 

сп’яніння у багатьох людей виникають безпідставні сплески агресії; 

 підвищуються ризики нещасних випадків. 

Висновки. Підсумовуючи все вищесказане, можна зазначити, що 

проблема алкогольної залежності дійсно існує і її наслідки є дуже відчутними 

для суспільства. Тому, потрібно розробляти профілактичні проекти для 
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підлітків у школах, впроваджувати семінари та різні засоби антиалкогольної 

агітації з метою попередження поширення даної соціальної хвороби [4]. 

Необхідно також вдосконалювати програми, спрямовані на лікування людей, 

які зіштовхнулися з залежністю. Окрім цього, не завадило б впровадження 

більш суворого контролю, як у сфері виготовлення алкоголю, так і в його 

продажу.  
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ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ 

 
Гнатко І. В., студ. (гр. ХД-81, ХТФ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Анотація. Розглянуто основні чинники, які здійснюють негативний вплив 

на персонал підприємств фармацевтичної галузі та оточуюче середовище. На 

основі досвіду розвинутих країн, статистичних даних та законодавства України, 

запропоновано комплекс адміністративних, інженерно-технічних, санітарно-

гігієнічних та медичних заходів, спрямованих на мінімізацію впливу шкідливих 

чинників на працівників даної галузі.  

Ключові слова: засоби індивідуального захисту, утилізація відходів, 

кваліфікація робітників, техногенні катастрофи, професійні захворювання, 

умови трудової діяльності. 

Abstract. The main factors that have a negative impact on the staff of 

pharmaceutical companies and the environment are considered. Based on the 

experience of developed countries, statistics and legislation of Ukraine, a set of 

administrative, engineering, sanitary and medical measures aimed at minimizing the 

impact of harmful factors on workers in this industry. 

Keywords: personal protective equipment, waste management, qualification of 

workers, man-made disasters, occupational diseases, working conditions. 

 

Вступ. Інтенсивний розвиток науки і техніки скоригував специфіку 

функціонування підприємств багатьох галузей промисловості, зокрема 

фармацевтичної. Суттєве збільшення продуктивності, завдяки новітнім 

технологіям, вплинуло на усі аспекти трудової діяльності. Зросли вимоги до 

якості індивідуальних засобів захисту працівників, утилізації відходів 

«брудних» виробництв, частоти обслуговування обладнання тощо [1]. Разом з 

цим, підвищилися вимоги щодо кваліфікації персоналу, оскільки, враховуючи  

сучасні виробничі потужності фармацевтичних підприємств, плата за будь-які 

техногенні помилки є занадто високою.  

Дані Всесвітньої організації охорони здоров’я свідчать, що наразі більш 

ніж 100000 хімічних речовин, майже 50 фізичних, 200 біологічних та біля 20 

негативних ергономічних факторів можуть чинити пасивну та/або активну 

шкоду персоналу фармацевтичного підприємства. Згідно останніх оцінок, 

головними «вбивцями» є: професійно-зумовлені онкологічні захворювання 

(32%), серцево-судинні захворювання (23%), нещасні випадки на виробництві 

(19%) та інфекційні захворювання, напряму пов’язані з умовами трудової 

діяльності (17%) [1].  

Нажаль, в нашій країні, забезпечення персоналу актуальною інформацією 

щодо індивідуального захисту в різних ситуаціях та самими засобами захисту 

не відповідають сучасним нормам, а інколи й зовсім відсутнє, що в 

довгостроковій перспективі нерідко призводить до розвитку професійних 

захворювань. На ліквідацію наслідків діяльності підприємств фармацевтичної 

галузі, у вигляді аварій, травм та професійних захворювань, Україна, в 
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середньому, за рік втрачає близько 600 млн. грн. 

Аналіз стану питання. Як показує практика розвинутих країн, більшості 

ситуацій, описаних вище, можна уникнути, розробивши конструктивний план 

заходів під кожне конкретне підприємство фармацевтичної галузі. Звичайно, в 

Україні державне фінансування та інвестиційна зацікавленість в багатьох 

комерційних підприємствах є значно меншими, в наслідок чого, деякі пункти 

просто недоступні з економічних міркувань. Проте, навіть прості регулярні 

курси підвищення кваліфікації працівників можуть на 11-32% зменшити 

кількість ситуацій, що негативно впливають на людину та/або оточуюче 

середовище на 11-32%, тим самим значно погіршуючи репутацію 

фармацевтичної галузі [1].  

Мета роботи: розробити план заходів для фармацевтичних підприємств 

різної спрямованості, орієнтовані на профілактику конкретних наслідків їх 

роботи, а також зменшення негативного впливу виробничих факторів як на 

людину, так і на оточуюче середовище. 

Методики, матеріали і результати досліджень. Комплекс заходів для 

досягнення поставлених цілей повинен включати наступне:  

 створення спеціальної незалежної комісії з охорони праці, яка 

регулярно проводитиме перевірку відповідності виробничих споруд, 

складських зон та зон контролю підприємств вимогам будівельних і санітарних 

норма; забезпечення персоналу усіма необхідними способами індивідуального 

захисту, залежно від специфіки роботи, яку вони виконують у циклах 

виробництва, зберігання, реалізації і утилізації продукції; стану пожежної і 

вентиляційної систем; необхідного рівня звукоізоляції та освітлення приміщень 

тощо [2]; 

 додатковий контроль за кількістю шкідливого випромінювання, яке 

співробітники отримують від різних джерел; 

 проведення навчання на декількох рівнях, надання матеріалів щодо 

навчання роботі на небезпечних ділянках виробництва; 

 регулярне забезпечення (за рахунок роботодавця) комплектами 

спеціального одягу належної якості з необхідним ступенем захисту, засобами 

зняття забруднень з одягу та поверхонь, захисними масками, респіраторами 

тощо;  

 забезпечення безпечного пересування працівників по усій території 

підприємства, за рахунок встановлення зручних сходів, правильного зберігання 

горючих сумішей у спеціально облаштованих для цього місцях, забезпечення 

доступності засобів пожежогасіння; 

 влаштування зручних ергономічно обґрунтованих робочих місць, 

укомплектованих сучасним та безпечним обладнанням. Системи автоматизації, 

таблеткові преси, спектрометри, біохімічні аналізатори та інші прилади повинні  

виготовлятися з якісних матеріалів, які при довготривалому використанні не 

чинитимуть негативної дії на організм людини [2]; 

 страхування працівників від нещасних випадків на виробництві; 
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 забезпечення безкоштовного планового медогляду працівників для 

ранньої діагностики хвороб та проведення якісного санітарно-профілактичного 

обслуговування кожного співробітника; 

 проведення атестаційних заходів щодо підвищення кваліфікації 

працівників [2]; 

 сприяння плановим перевіркам профспілкових органів, повний допуск 

до особистих справ співробітників і виробничих майданчиків; 

 якісне проведення інструктажів; 

 постійний моніторинг видачі засобів захисту, їхня апробація та 

попередній огляд. 

Подібний комплексний підхід, за умови належної реалізації, спроможний 

надати ряд переваг сучасним фармацевтичним підприємствам. Зменшення 

кількості професійних захворювань та нещасних випадків, підвищення 

ефективності праці і, як наслідок, збільшення прибутку, зменшення 

негативного впливу на оточуюче та робоче середовище – далеко не повний 

перелік потенційно можливих зрушень у даній галузі.  

Висновки. Підсумовуючи усе вищесказане, можна зазначити, що в нашій 

країні, порівняно с країнами Західної та Центральної Європи, а також Північної 

Америки, приділяється дуже мало уваги питанням захисту персоналу від  

шкідливих факторів. Звідси й така невтішна статистика. Ще одним недоліком 

вітчизняної виробничої сфери є непослідовність у навчанні, неякісне 

проведення курсів підвищення кваліфікації та проведення інструктажів «для 

галочки».  

Перелічені вище організаційні заходи, на відміну від повного оновлення 

обладнання, переоснащення технологічних процесів, перебудови виробничих 

приміщень, реалізувати на практиці досить легко. Варто підкреслити, що 

сумлінне виконання кожного з пунктів комплексу вищенаведених заходів, може 

суттєво покращити ситуацію у фармацевтичній галузі. США та Канада, які 

сьогодні займають одні із лідируючих позицій на фармацевтичному ринку, вже 

пройшли цей шлях, поєднавши чудові технологічні досягнення з високим 

рівнем безпеки. 
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БАЗОВІ АСПЕКТИ БЕЗПЕЧНОЇ РОБОТИ В ІНТЕРНЕТ ПРОСТОРІ 
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Анотація. Розглянуто основні типи небезпек, з якими можуть стикнутися 

звичайні користувачі мережі Інтернет. Наведено приклади способів, які 

найчастіше застосовують недоброчесні користувачі інтернету. Сформовано 

спектр заходів, яких потрібно дотримуватися для безпечної роботи в Інтернеті.  

Ключові слова: Iнтернет, безпека в інтернеті, шахрайство, комп’ютерні 

віруси, кібербулінг. 

Abstract. The main types of dangers that ordinary Internet users may face are 

considered. Examples of methods that are most often used by unscrupulous Internet 

users are given. There is a range of measures that must be followed to work safely on 

the Internet. 

Keywords: Internet, Internet security, fraud, computer viruses, cyberbullying. 

 

Вступ. Інтернет – це середовище, в якому досить складно регулювати 

відносини між людьми та відстежувати їх діяльність. У наш час, даною 

мережею користується дедалі більше людей, зокрема, дітей, які не завжди 

обізнані щодо питань, пов’язаних з онлайн небезпеками. Тому, через свою 

необережність та необізнаність, чимало користувачів потрапляють у скрутні 

ситуації, які досить сильно впливають на якість їхнього соціального життя. 

Найбільш поширеними небезпеками, з якими можуть зустрітися звичайні 

користувачі Інтернету, насамперед, є різноманітні вірусні програми та онлайн 

шахраї.  

Аналіз стану питання. Питання онлайн безпеки вже доволі давно є 

надзвичайно актуальним для суспільства, оскільки забезпечення добробуту та 

психічного здоров’я дітей є прямою інвестицією в наше майбутнє. Тому 

потрібно якомога частіше поширювати інформацію щодо можливих небезпек, 

на які можна наразитися в середовищі Інтернет. Потрібно поширювати 

документальні фільми, де описуються типові помилки користувачів Інтернету 

та основні схеми онлайн шахраїв. Така політика дозволила б зменшити 

кількість жертв онлайн злодіїв, а зрештою, й кількість осіб, бажаючих 

здійснювати подібні маніпуляції.  

Мета роботи: висвітлити основні небезпеки, з якими можуть мати справу  

користувачі мережі Інтернет та розробити основні рекомендації для їх 

уникнення. 

Методики, матеріали і результати досліджень. Інтернет середовище 

наразі є найпопулярнішим способом для спілкування та отримання інформації. 

Кількість користувачів інтернету нараховує сотні мільйонів людей. Не 

зважаючи на те, що дана мережа має ряд позитивних рис, є певні небезпеки, які 

потрібно враховувати пересічним користувачам. 
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Однією з небезпек є різноманітні віруси. Комп’ютерні віруси – це такі 

програми, які володіють здатністю до прихованого самопоширення. 

Потрапляючи у комп’ютерне середовище, вони можуть самостійно 

розповсюджуватися, негативно впливаючи на працездатність усієї системи. 

Прикладами такого впливу є знищення, пошкодження та викрадання даних. 

Також вони можуть знижувати працездатність або повністю робити 

неможливою роботу операційної системи комп’ютера. Дані програми можуть 

призвести до втрати персональних даних, доступу до приватної інформації 

(електронних рахунків, банкінгу). Також вони можуть маскуватися під вашими 

аккаунтами та розсилати вірусну інформацію іншим користувачам.  

Для забезпечення захисту від подібних вірусних програм, рекомендується 

використовувати ліцензійні програми від офіційного виробника. Періодично 

потрібно оновлювати антивірусні програми та версії браузерів. Окрім цього, не 

бажано відвідувати сайти з підозрілим контентом, нав’язливою рекламою і 

«спливаючими вікнами», які можуть перенаправити користувача на вірусний 

контент. Також потрібно враховувати той факт, що одним персональним 

комп’ютером можуть користуватися декілька осіб, зокрема, діти, для яких 

потрібно встановити певні обмеження. У випадку кількох користувачів, можуть 

траплятися форс-мажорні ситуації, пов’язані з видаленням інформації або 

ресурсів, доступу неповнолітніми дітьми до платіжних систем тощо. 

Ще однією небезпекою мережі Інтернет є шахрайство. Небезпека цього 

явища полягає в тому, що онлайн шахраї за рахунок різноманітних маніпуляцій,  

можуть отримувати дані карток, різноманітних рахунків, паролі від онлайн 

гаманців.  

Одним із способів шахрайства є звичайний обман. Наприклад, людині 

можуть написати про виграш значної суми грошей, для отримання якої, 

необхідно вказати номер банківської  картки, термін її дії та тризначний код на 

звороті картки. У найкращому випадку, співробітниками банку картку буде 

заблоковано, а у гіршому – людина може втратити свої кошти. 

Також люди можуть займатися шахрайством, прикриваючись 

благодійністю. Нажаль, люди продовжують сліпо вірити емоційним закликам, 

не маючи жодних гарантій, що їхні гроші дійдуть дійсно на доброчинність. 

Іншим способом шахрайства є отримання важливих даних за допомогою 

так званого фішингу. Це така схема, за якої людині пропонується перейти на 

сайт «клон» банку, в якому Ви обслуговуєтеся. Не підозрюючи про підміну, Ви 

впевнено вводите свої особисті дані на цьому сайті, в наслідок чого, шахраї 

отримають повний доступ до Ваших ресурсів та інформації. Для уникнення 

подібної небезпеки потрібно не відвідувати сайти з підозрілим контентом, не 

відповідати на виклики з невизначених номерів, перевіряти будь-яку 

інформацію, яка надходить на телефон чи персональний комп’ютер.  

Ще однією небезпекою в Інтернеті є кібербулінг, який за своєю сутністю 

є переслідуванням, цькуванням, шантажем та погрозами. Певні особи, 

ховаючись під чужими іменами чи фотографіями відомих людей, можуть 
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цілеспрямовано впливати на людину з метою погіршення її емоціонального і 

психологічного стану.  

Для того, щоб не потрапити до пастки онлайн шахраїв, не можна 

повідомляти своїм інтернет-співрозмовникам своїх особистих даних, а також  

надавати матеріали, за допомогою яких, Вас можна ідентифікувати або 

скомпрометувати.  

Висновок. Як можна зрозуміти з поданого матеріалу, Інтернет має як 

беззаперечні переваги, так й приховані небезпеки. Потрібно використовувати 

позитивні якості цього інформаційного ресурсу, але враховувати вищезазначені 

ризики при його використанні. Пам’ятайте, що обережність – це запорука 

Вашої безпеки в Інтернет мережі. 
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ОХОРОНА ПРАЦІ В ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ 
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Анотація. У статті наведено причини травмування працівників лісової 

галузі. Детально описано заходи безпеки працівників під час виконання робіт, 

пов’язаних з лісовим господарством. 

Ключові слова: лісове господарство, дерево, ліс, травмування 

працівників, ризик, лісосічні роботи. 

Abstract. The article presents the causes of injury of forest workers. The safety 

measures of employees during the work related to forestry are described in detail. 

Keywords: forestry, tree, forest, injury to workers, risk, logging works. 

 

Вступ. Лісова галузь завжди була і буде пов’язана з небезпекою. Згідно з 

чим завжди є ризики виникнення ситуацій, які можуть принести до втрати 

здоров’я та життя людей, екології та матеріальних ресурсів. Значна кількість 

нещасних випадків на виробництві у лісовому господарстві трапляється 

внаслідок падіння на працівника дерев, колод під час сортування або 

навантаження. До того ж існують випадки падіння працівника з висоти: з 

драбини чи кузова автомобіля під час обміру завантаженої лісопродукції. Ще 

одним досить поширеним прикладом нещасних випадків у лісовому 

господарстві є отримання травм, заподіяних особами, які не мають відношення 

до виробничого процесу. Стосуються вони такого явища, як браконьєрства, 

тобто незаконної вирубки лісів. 

Аналіз стану питання. Причинами травмування працівників лісової 

галузі є недостатній контроль керівників щодо дотримання працівниками вимог 

безпеки під час виконання робіт, за дотриманням працівниками виробничої та 

трудової дисципліни; низьке забезпечення спеціальною технікою при 

проведенні лісосічних робіт; з боку працівників – це людський фактор та 

недотримання правил охорони праці. 

Мета роботи: аналіз основних чинників, які призводять до нещасних та 

травматичних випадків у лісовому господарстві.  

Методики, матеріали і результати досліджень. Вальник лісу має 

найбільш травмонебезпечний вид роботи в лісовому господарстві. Його праця є 

дуже важкою і напруженою що і збільшує небезпеку для здоров’я. Існує безліч 

випадків коли дерева під час їх спилювання падають на вальників. Причина 

цього в тому, що перед спилюванням не проводиться аналіз потенційно 

небезпечних та аварійних дерев. Для того, щоб уникнути падіння лісу потрібно 

проаналізувати та виявити такі дерева і спилювати їх першочергово. Для 

виявлення небезпечних дерев варто використовувати дрони або іншу літаючу 

техніку, оскільки виявити це з землі не завжди є можливим. Таким чином, 

вальник та його помічник можуть працювати виключно за наявності засобів 

індивідуального захисту. 
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Перед початком звалювальних робіт вальник лісу разом із помічником 

повинні оцінити небезпеку можливого падіння зламаних гілок і верхівок із 

звалюваного та стоячих поряд дерев; визначити напрямок безпечного 

звалювання кожного дерева; перед звалюванням небезпечних дерев попередньо 

перевірити їх та за можливості зняти завислі гілки, верхівки або ж злами. 

Наступними причинами травмування працівників лісової галузі є: 

відсутність системи колективного захисту працюючих під час здійснення 

навантажувальних та розвантажувальних робіт лісопродукції у вагони при 

виконанні робіт на висоті; збільшення крадіжок деревини на території 

державного лісу [1]. 

До основних виробничих чинників, що призводять до професійних 

ризиків в лісовій галузі відносяться наступні види робіт: 

– лісосічні роботи – звалювання, трелювання і навантаження деревини, 

обрізування гілок; 

– транспортні – перевезення деревини; 

– нижньоскладські – розвантаження та штабелювання деревини; 

– деревообробні – розпилювання круглого лісу на пиломатеріали; 

– ремонтні  – металообробні, зварювальні, шино-монтажні; 

– відсутність спецодягу та засобів індивідуального захисту; 

– низька трудова дисципліна – робота в нетверезому стані або одночасне 

виконання декількох видів робіт; 

– низький професійний добір (використання працівників не за фахом) [1]. 

Для зменшення травматизму під час трелювання деревини, її необхідно 

трелювати за межами небезпечної зони звалювання дерев, тобто на відстані не 

менше 50 м на рівнинах і 60 м у гірських умовах від місця їх звалювання. 

Великий ризик небезпеки існує також під час первинної переробки 

деревини. Тому, під час розпилювання не варто переступати через колоду чи 

брус, переходити через напрямні ножі, підтримувати руками чи ногами бокові 

матеріали в момент допилювання [2].  

Якщо під час первинної переробці деревини виник невластивий стук чи 

шум, перегрілися вали, з’явився дим і запах горілого чи при виявленні 

металевих предметів у матеріалі, що розпилюється – лісопильну раму слід 

негайно зупинити.  

В процесах механічної обробки деревини можливі випадки пожежі, яка 

може виникнути через теплоту тертя при перегрівах підшипників вентиляторів, 

електродвигунів станків при порушенні режиму їх змазки, або ж забрудненні 

поверхні пилом чи відходами деревини.  

Джерелами запалювання під час обробки деревини також можуть бути: 

– іскри удару, які утворюються в разі порушення взаємного положення 

деталей механізмів та за наявності в деревині цвяхів;  

– іскри при механічному пошкодженні ізоляції електричних кабелів, 

підключених до електродвигунів станків; 

– короткі замикання несправного енергоустаткування, освітлювальних і 

силових мереж. 
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Аби наблизити до мінімуму вище перелічені наслідки травмувань 

роботодавцям необхідно провести інструктажі з охорони праці на робочих 

місцях з усіма працівниками та здійснити перевірку знань щодо дотримання 

правил безпечного виконання робіт. Посилити контроль за дотриманням правил 

внутрішнього трудового розпорядку та виробничої дисципліни. Не допускати 

до роботи працівників у стані алкогольного, наркотичного сп’яніння, в хворому 

або стомленому стані. Забезпечити працівників видачою спецодягу, засобів 

індивідуального захисту, мийних та знешкоджуючих засобів. 

Висновки. Одним з найважливіших критеріїв для зменшення трагічних 

випадків та травмувань робітників в лісовій галузі є те, що їх фаховий рівень 

повинен обов’язково відповідати виконуваним роботам. Адже за наявності у 

працівника лісу певних фахових знань ризик травмування та трагічних випадків 

значно менший, ніж в працівників без тих же фахових знань. 
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПРОДОВОЛЬЧИХ МАГАЗИНІВ В УКРАЇНІ 

 
Іщенко М. С., студ. (гр ХД-81, ХТФ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Анотація. Розглянуто важливі аспекти продовольчої безпеки на прикладі 

магазинів. Акцентовано увагу на захист прав споживача, які не одноразово 

порушуються в нашому суспільстві.  

Ключові слова: термін придатності, безпека споживачів, антисанітарія, 

продукти харчування. 

Abstract. Important aspects of food security are considered on the example of 

shops. Emphasis is placed on the protection of consumer rights, which are not once 

violated in our society. 

Keywords: shelf life, consumer safety, unsanitary conditions, food. 

 

Вступ. Магазин – це приміщення або його частина, яка призначена для 

надання послуг покупцям та продажу товарів. Безпека в магазині є дуже 

важливим елементом, особливо, якщо ми маємо справо з продовольчим 

сегментом. Контроль продуктів харчування повинен складатися з цілого 

комплексу різноманітних заходів. Проте, у реальному житті, покупець нерідко 

стає жертвою шахрайства у магазині, стикаючись з товарами з вичерпаним 

терміном придатності, штучною його «пролонгацією», антисанітарією та 

порушенням всіх норм товарного сусідства.  

Аналіз стану питання. Дослідження проблематики продовольчої безпеки 

України є дуже важливим у сучасному житті. Відвідуючи  магазин ми 

наражаємо себе на небезпеку, оскільки ми не знаємо «закулісся» у магазині. В 

Україні створено служби, які повинні контролювати харчовий бізнес, а у 

випадку виявлення порушень – накладати санкції, в залежності від тяжкості 

виявлених недоліків: позбавляти ліцензії, накладати штрафи, а в окремих 

випадках – відкривати кримінальне впровадження. 

Мета роботи: провести аналіз існуючих проблем безпеки і санітарії у 

вітчизняних продовольчих магазинах та надати рекомендації пересічним 

споживачам щодо вибору продуктових товарів. 

Методики, матеріали і результати досліджень. Відповідальність за 

надання необхідної інформації та забезпечення її достовірності лежить на 

виробникові та на торговельній компанії, яка постачає харчові продукти до  

мережі магазинів. Кожен харчовий бізнес повинен передбачати жорстке 

дотримання законодавчих вимог щодо безпеки харчових продуктів. 

Супермаркети, продуктові магазини та інші підприємства в секторі роздрібної 

торгівлі продуктами харчування не є винятком. В основі всієї діяльності з 

контролю харчових продуктів лежить встановлення стандартів безпеки, якості 

та маркування. Маркування харчових продуктів є основним засобом 

інформування споживача про їжу, яку він купує. Маркування харчових 

продуктів орієнтує та надає споживачам базову інформацію про товар і його 

споживчі властивості: інгредієнти, харчову цінність, походження, термін 
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зберігання, наявність харчових добавок тощо. Контроль терміну придатності є 

необхідним процесом у продуктовому магазині. Нерідко споживачі стикаються 

з випадками, коли на полицях лежать товари з вичерпаним терміном 

придатності. Причому, як правило, такі товари викладаються на передній план, 

тоді як, свіжа продукція закладається у задній ряд. Це робиться свідомо, для 

того щоб покупець, в першу чергу, придбав товар, який вже перебуває «на 

грані» і магазину не довелося списувати цей товар. Такий прийом, передусім, 

використовуються мережі супермаркетів нашої країни.  

За кордоном товари, термін придатності яких спливає, за декілька днів до 

закінчення терміну придатності продаються зі знижкою. У нашій країні в 

багатьох супермаркетах подібну знижку встановлюють вже лише у тих 

випадках, коли термін придатності або вже вичерпався (чого робити 

категорично не можна), або це станеться вже за кілька годин [1]. Більш того, як 

показує споживчий досвід, у деяких вітчизняних супермаркетах вдаються до 

так званого «оновлення» дати виробництва чи перепакуванню. Свідомо 

оновлюються етикетки, наклеюються нові стікери (як правило поверх реальної 

дати виробництва товару), вводячи тим самим споживача у відверту оману. 

Тому, рекомендуємо купувати продукти, які запаковано безпосередньо 

виробником [2]. В цьому випадку, вірогідність наразитись на шахрайство буде 

значно меншою. 

До продуктів, що входять до групи ризику, фахівці відносять товари 

кулінарії та кондитерську продукцію (особливо це стосується тортів з 

кремовими наповнювачами). Шахрайство з продуктами харчування 

безпосередньо впливає на споживача через постачання заздалегідь неякісних, 

підроблених або небезпечних продуктів і призводить до придбання товару, 

який зашкодить здоров’ю. Ризик шахрайства зростає й через складність та 

транскордонний характер харчового ланцюга, зокрема через той факт, що, на 

сьогоднішній день більшість виробників продуктів віддають перевагу 

технічним умовам (ТУ), що дозволяє налагоджувати виробничий процес на 

власний розсуд. 

Приклад підступного шахрайства – це коли товару дають так зване «друге 

життя», хоча його давно пора списати та зняти з продажу. У товаристві захисту 

прав споживачів розповідають, що такі продукти періодично «освіжають». 

Наприклад, м'ясні продукти «з душком» частенько використовують у різних 

салатах у відділах кулінарії при супермаркетах, де його неприємні запах та смак 

нівелює майонез чи спеції. Тому, вкрай не рекомендуємо покупати у 

супермаркетах готові салати з ковбасою чи м’ясом, котлети, смажену рибу, вже 

замаринований шашлик тощо. Заморожені кури, які «залежалися» у магазині, 

нерідко йдуть на гриль. Прострочені цукерки змішують зі свіжими або 

відкладають до сезону свят, коли їх продадуть у подарункових наборах. Це 

особливо мерзенне шахрайство, адже ці продукти споживатимуться переважно 

дітьми. Можуть й зовсім видалити інформацію про термін придатності товару, 

стираючи на фользі плавлених сирків інформацію про термін зберігання і 
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реальну дату виробництва. А у випадку з молочними продуктами та тортами 

часто вдаються до проставлення «нових дат виробництва» на упаковці [3]. 

Інша загроза життю людини у магазинах – це наявність шкідників, які є 

переносниками інфекцій та бруду. Основні шкідники, що вражають сектор 

роздрібної торгівлі продуктами харчування – це гризуни, комахи, мухи та 

таргани. Кожен із них має свій власний унікальний спосіб «конфлікту» з 

безпекою харчових продуктів та іншими вимогами законодавства. Через них 

можуть виникати особливі проблеми у підприємств, які займаються харчовими 

продуктами, через здатність шкідників ховатися у важко доступних місцях та 

швидке їх розмноження. Одним з найпоширеніших ризиків, що несуть 

шкідники у супермаркетах – є їхня здатність заражати харчові продукти 

хвороботворними мікроорганізмами, які можуть спричинити до важких 

захворювань клієнтів. Причиною розмноження таких шкідників на складах та у 

залах супермаркетів, насамперед, є антисанітарні умови та порушення вимог 

товарного сусідства. Ці дві складові, нажаль, спостерігаються у більшості 

великих мереж супермаркетів. Таким чином, магазин перетворюється на 

джерело хвороб та бруду. Тому потрібно боротися з шкідниками вже на 

початкових стадіях, тим самим запобігаючи низці проблем, пов’язаних з 

можливими отруєннями споживачів, що в свою чергу, може призвести до 

скандальних випадків та погіршення репутації магазину. Найефективнішим 

рішенням для боротьби з шкідниками – є якісний моніторинг. Регулярні 

перевірки для виявлення ранніх попереджувальних ознак зараження 

шкідниками є запорукою забезпечення регламентованих показників 

продовольчої санітарії та можуть в деяких випадках врятувати людські життя 

[4]. 

Висновки. Резюмуючи вищевикладений матеріал, слід зазначити, що 

вказані проблеми спостерігаються не у всіх магазинах. Рівень безпеки та 

санітарні умови, багато в чому, залежать від людського фактору, а саме 

сумлінності власника магазину. Навіть різні філіали однієї торгівельної мережі 

можуть суттєво відрізнятися за умовами зберігання продуктів, товарним 

сусідством, якістю продукції та політикою магазину. Тому, стверджувати, що 

абсолютно у всіх магазинах спостерігається санітарний безлад та здійснюється 

обман покупців було б дуже некоректно.  

На сьогоднішній день питання санітарного контролю у продовольчих 

магазинах знаходиться на різних етапах вирішення. Для вирішення існуючих 

проблем потрібні значні комплексні зусилля всіх учасників продовольчого 

процесу, починаючи від виробників і власників магазинів, і закінчуючи 

службами контролю за якістю продукції. Основним завданням для всіх 

магазинів є дотримання всіх вимог закону України «Про захист прав 

споживачів». Регулярний контроль продукції та умов її зберігання, вчасне 

списання товару – невід’ємні її складові. Потрібно ретельно слідкувати за 

чистотою та товарним сусідством продуктів у торгових залах, на вітринах та на 

складах. Також обов’язково потрібно боротися з шкідниками, не запобігаючи 

утворенню їх масивних колоній на складах та залах продажу. А споживачам 
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порадимо ретельніше підходити до питання вибору продовольчих товарів, 

віддаючи перевагу перевіреним торгівельним точкам та постачальникам. Як 

показує досвід, у невеличких магазинчиках та торгівельних лавках ризик 

наразитись на неякісний чи несвіжий товар є меншим ніж у мережах 

супермаркетів, де досить важко слідкувати за санітарними умовами на всіх 

стадіях продовольчого процесу. 

 
Науковий керівник: Полукаров Ю. О., к.т.н., доц. (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 
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ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОПТИМІЗАЦІЇ РОБОЧОГО ЧАСУ 
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Анотація. Тривалість робочого дня – одна з основних трудових норм, що 

відіграє важливу роль у благоустрою працюючого населення. Оптимізація 

робочого процесу та дотримання норм тривалості робочого дня, передбачених 

законом, необхідні для підвищення ефективності виробництва. Охорона 

здоров’я працівників, а також надання часу для розвитку особистості та хобі є 

необхідною складовою у роботі успішної компанії. 

Ключові слова: тривалість робочого дня, підприємці, працівники, 

оптимізація, мотивація. 

Abstract. The length of the working day is one of the main labor norms, which 

plays an important role in the improvement of the working population. Optimization 

of the work process and compliance with the norms of the working day, provided by 

law, are necessary to increase production efficiency. Protecting the health of 

employees, as well as providing time for personal development and hobbies is a 

necessary component of a successful company. 

Keywords: working day duration, entrepreneurs, employees, optimization, 

motivation. 

 

Вступ. До 19 сторіччя у країнах, що зараз мають стабільно високий дохід, 

люди, як правило, працювали по 70-80 годин на тиждень. На сьогоднішній 

день, середня тривалість робочого тижня змінюється від 35 до 55 годин на 

робочий тиждень [1]. В Україні тривалість робочого дня нормується Кодексом 

законів про працю України (глава IV). Цим законодавчим документом 

передбачено, що нормальна тривалість робочого часу для працівників не може 

перевищувати 40 годин/тиждень (ст. 50 КЗпП) [2]. Перевищення встановленого 

буквою закону нормативу негативно позначатиметься на фізіологічному та 

психологічному стані, тому важливо, щоб кількість робочих годин була 

оптимальною. 

Аналіз стану питання. Наразі існує дуже багато роботодавців, що 

порушують закон та змушують працівників знаходитись на робочому місці 

понаднормово. Це призводить до зниження ефективності та якості виконання 

наданих завдань, стресу та поганого самопочуття у найманих працівників. Саме 

тому модернізація та пошук нових методів оптимізації робочого часу є 

актуальними завданнями. 

Мета роботи: з’ясувати, яка саме оптимальна кількість робочих годин є 

необхідною для якісного виконання роботи та збереження належних показників 

здоров’я у працівників; описати можливі відхилення від законодавчих норм за 

тривалістю робочого дня та запропонувати моделі коротших за часом, але 

ефективніших графіків роботи.   
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Методики, матеріали і результати досліджень. Сучасна людина 

проживає життя в шаленому ритмі. Розвиток техніки, збільшення конкуренції 

та попиту, підвищення рівня життя спонукають підприємців до інтенсивнішої 

роботи та жорстких вимог до працівників. Основна ціль власників підприємств 

– отримання значного прибутку, який досить часто досягається скороченням 

штату найманих працівників та збільшенням кількості робочих годин. Такі 

методи можна досить часто зустріти у сфері обслуговування, кав’ярнях та 

магазинах. Одним із негативних наслідків такого підходу є швидка втома та 

емоційне вигорання персоналу [3]. Це, в свою чергу, призводить до плинності 

кадрів та негативно впливає на рівень прибутку підприємства. Однак, 

насправді, причиною низького прибутку найчастіше буває не кількість робочих 

годин, а низька продуктивність роботи через недостатню кількість та низьку 

якість технологій, інфраструктури та капітального обладнання [1]. У таблиці 

наведено дані, що відображають тривалість робочого дня та рівень доходу у 

різних країнах світу [4]. 

 

Таблиця 1. 

 Тривалість робочого дня та середня заробітна платня у різних країнах 

Країна Середня з/п, $ Тривалість робочого 

дня, год/тиждень 

(середній показник) 

Швейцарія 6270,82 30,11 

США 3263 34,14 

Бельгія 3035 38 

Ірландія 2997 35,3 

Фінляндія 2925 32 

Південна Корея 2903 38,82 

Ізраїль 1804 36,3 

Україна 686 40 

Мексика 609 43,29 

Індія 295 48 

 

З даних видно, що великий дохід не означає багатогодинну працю. Таким 

чином, у одній з найбільш економічно стабільних країн, Швейцарії, кількість 

робочих годин на тиждень становить близько 30 годин, а в Індії, де середня 

заробітна плата в місяць за 2021 рік становить 295 доларів, люди працюють 

значно більше – у середньому 48 годин на тиждень.   

Для підприємців оптимізація роботи допоможе досягти таких переваг: 

 економія на витратах: після оптимізації процесів знижується кількість 

необхідних ресурсів та персоналу, що призводить до збереження коштів; 

  підвищення продуктивності: якщо робочі процеси оптимізовані, то 

працівники можуть більш раціонально розподіляти свій час та зосередити свою 
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увагу не на задачах, що постійно повторюються, а на більш стратегічно 

важливих справах; 

 покращення комунікації: у працівників з’являється більше часу для 

комунікації та погодження робочих питань, що дозволить своєчасно 

завершувати справи;  

 раціоналізація часу працівників: оптимізація надає можливість 

працівникам розставити пріоритети та визначити важливі задачі.  

 зниження ризику: при оптимізованих процесах легше дотримуватись 

нормативних вимог у відповідності до технологій процесу [5]. 

Оптимізувати роботу можна по-різному – від купівлі нового обладнання 

до створення ефективних методів управління інформацією. Так, наприклад, у 

сфері обслуговування можна створювати спеціальні форми, куди клієнт може 

вносити свої дані, які автоматично будуть дублюватись у всі документи, що 

необхідно заповнювати, замість того, щоб по декілька разів вносити 

інформацію про номер телефону, страхування чи домашню адресу. Така 

методика надасть можливість знизити ризик помилки через людський фактор та 

збільшити швидкість обслуговування клієнтів. Створення рейтингу важливості 

задач також може допомогти в оптимізації роботи. Ранжування завдань від 1 до 

10 допомагає визначити найважливіші процеси та сфокусувати на них увагу. 

Також важливою складовою є отримання зворотного зв’язку від співробітників. 

Люди, що безпосередньо займаються виконанням процесу найкраще розуміють 

його специфіку, слабкі та сильні сторони та знають як його покращити [6].  

Також важливу роль відіграє організація самого процесу праці та 

мотивація зі сторони роботодавців. Кожна людина має потребу та право на 

вільний час і можливість на розвиток своєї особистості. Останнім часом 

склався цілий ряд різноманітних моделей оптимізації робочого часу та 

підвищення важливості ролі вільного часу. Першим методом регулювання 

робочого часу є зміна кількості робочого часу, що можна реалізувати шляхом 

регулювання тривалості відпусток, дроблячи їх на частини. Досить значний 

стимулюючий ефект мають також додаткові відпустки за результатами праці чи 

специфічні робочі умови (шкідливі умови праці, ненормований робочий день). 

Творчі відпустки також мотивують та надають час для морального 

перезавантаження. Їх можна надавати для написання підручників чи 

дисертаційних робіт. Такий додатковий відпочинок спонукає персонал до 

закріплення на певному підприємстві, компенсує надмірне психологічне та 

фізичне навантаження у процесі роботи [6]. Якщо робота носить безперервний 

характер, то варто запровадити перерви невеликої тривалості через певні 

інтервали часу. Така практика дасть змогу відновити сили, подолати втому, а 

також зменшити емоційне напруження протягом робочого дня. Також доцільно 

запровадити позмінний графік роботи [7]. 

Другим методом регулювання робочого часу є його перерозподіл. Він в 

останні роки набув досить широкого поширення і полягає у тому, що працівник 

самостійно визначає тривалість, початок та закінчення робочого дня за умови 

дотримання встановлених трудових завдань та збереження ходу виробничого 



66 
 

процесу на належному рівні. Однією з найбільш поширених форм 

перерозподілу робочого графіку є так званий ковзкий чи гнучкий графік. Такий 

досвід широко використовується у країнах Західної Європи. Таким чином, вже 

на початку 80-х років цей графік застосовували понад 75% фірм у Франції, 69% 

– у Нідерландах, 68% – Федеративній Республіці Німеччині та 66% у Швеції.  

Однак, необхідно враховувати, що не кожен виробничий процес можна 

реалізовувати з використанням гнучкого графіку. Це неможливо у випадку, 

якщо необхідна присутність кількох працівників, що зв’язані між собою 

процесом. У такому випадку, мотивувати їх можна шляхом надання права 

регулювати параметр робочого часу на основі домовленості між ними [6]. 

Висновки. У роботі розглянуто причини необхідності оптимізації 

робочого процесу та її кореляцію з тривалістю робочого дня. Висвітлено 

різноманітні методи організації процесу роботи та можливості створення 

оптимальних умов праці, коли власники підприємств матимуть прибуток, а 

працівники – гідну зарплатню та час для відпочинку та саморозвитку. 
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СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА НА РОБОЧИХ 

МІСЦЯХ КОРИСТУВАЧІВ ВІДЕОТЕРМІНАЛІВ  

 
Каштанов С. Ф., к.т.н., доц., Арламов О. Ю., к.т.н., доц. (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря 

Сікорського); Федорець Д. С., студ. (гр. ТФ-81 ТЕФ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Анотація. Проаналізовано сучасні вимоги до виробничого середовища на 

робочих місцях користувачів відеотерміналів в офісі та на автоматизованих 

робочих місцях, Надані практичні рекомендації щодо організації робочого 

простору і компонування робочих місць користувачів відеотерміналів. 

Ключові слова: робоче середовище, безпека праці, відеотермінал. 

Abstract. The modern requirements to the production environment at the 

workplaces of video terminal users in the office and at automated workplaces are 

analyzed. Practical recommendations on the organization of the workspace and the 

layout of the workplaces of video terminal users are given. 

Keywords: working environment, occupational safety, video terminal. 

 

Вступ.  Згідно з Договором про асоціацію між Україною з однієї сторони 

та Європейським Союзом і державами членами з іншої сторони [1],  необхідно 

забезпечити повну імплементацію вітчизняного законодавства у сфері охорони 

та безпеки праці до сучасного європейського законодавства у цій сфері. 

Безумовно, що даний процес вимагає проведення суттєвих змін та корегування 

діючої в Україні  нормативно-правової бази у цій сфері.  

У даній роботі проаналізовано сучасні вимоги до виробничого 

середовища користувачів відеотерміналів в офісі та на автоматизованих 

робочих місцях, а також до організації робочих місць та безпеки  експлуатації 

відеотерміналів з урахуванням  положень Директиви 90/270/ЄЕС [2] та 

міжнародного стандарту ISO 9241-6:1999 [3], на базі якого був розроблений 

відповідний вітчизняний ДСТУ ISO 9241-6-2004 «Ергономічні вимоги до 

роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 6. Вимоги до робочого середовища» 

[4]. 

Аналіз стану питання. Стандарт ISO 9241-6 /ДСТУ ISO 9241-6/ 

поширюється на робочі системи (ISO 6385) з відеотерміналами, які, в свою 

чергу, визначені в ISO 9241-1. Офісні роботи з відеотерміналами, як правило, 

виконуються в різних умовах і ці умови можуть по різному впливати як на 

комфортність, так і на ефективність роботи користувача. Крім того, на 

виробниче середовище можуть впливати також і специфічні характеристики 

відеотерміналів, а також пов’язаного з ними устаткування (наприклад, 

принтерів, комп’ютерів тощо). 

Стандарт ISO 9241-6  /ДСТУ ISO 9241-6/ розроблено, перш за все, з 

метою визначення таких умов виробничого середовища, які дозволяють 

підвищити комфортність і ефективність роботи користувачів відеотерміналів. 

При цьому у даному стандарті, для поліпшення взаємодії між користувачами 

відеотерміналів і оточуючим середовищем, рекомендовано застосовувати так 
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званий розумний компроміс. Саме тому у цьому стандарті, на відміну від  

ДсанПіН 3.3.2.007-98, як базисні цілі наведено лише настановчі принципи та  

основні аспекти для кожного з чинників виробничого середовища (наприклад, 

освітлення, шуму, електромагнітного випромінювання тощо).  

Мета роботи: визначення сучасних вимог до виробничого середовища 

користувачів відеотерміналів в офісі та на автоматизованих робочих місцях, 

аналіз їх особливостей, а також надання практичних рекомендацій щодо 

організації робочого простору і компонування робочих місць користувачів 

відеотерміналів. 

Методики, матеріали і результати досліджень.  

Основні настановчі принципи стандарту ISO 9241-6 /ДСТУ ISO 9241-

6/: 

 Підвищення якості ергономічних показників конструкції 

автоматизованих робочих місць користувачів відеотерміналів, робочого 

устаткування та параметрів виробничого середовища повинно сприяти 

підвищенню продуктивності праці користувачів відеотерміналів, зниженню 

кількості помилок та зменшенню відчуття дискомфорту, а також поліпшенню 

самопочуття користувачів взагалі. 

 Умови робочого середовища користувачів відеотерміналів повинні 

достатньою мірою контролюватися користувачами. 

 Вплив чинників виробничого середовища на відповідні характеристики 

устаткування повинен бути мінімальний, так як функціонування цього 

устаткування під впливом певного чинника навколишнього середовища може 

порушуватися. 

 Небажаний вплив устаткування на виробниче середовище користувачів 

відеотерміналів також повинен бути мінімальний. 

Основні чинники (характеристики) виробничого середовища 

користувачів відеотермінвлів, включаючи устаткування, згідно із даним та 

іншими стандартами ISO:  

 Світлові чинники (природне і штучне освітлення – світлове 

середовище) – стандарти: ISO 9241-6, ISO 9241-7, ISO 8995 та ін; 

 Акустичні чинники (звук і шум – акустичне середовище) –  стандарти: 

ISO 9241-6, ISO 11690-1, ISO 11690-2 та ін; 

 Механічні вібраційні  чинники (механічні вібрації – вібраційне 

середовище) – стандарти: ISO 9241-6, ISO 2041, ISO 2631-1, ISO 5349, ISO 

2017, ISO 10946 та EN 1299 та ін; 

 Електромагнітні чинники (електромагнітні поля і статична електрика – 

електромагнітне середовище) – стандарти: ISO 9241-6,   ISO 9241-3, ІЕС 61000-

4-8, ІЕС 61000-4-2 та ін; 

 Температурні чинники (температурні умови навколишнього 

середовища – температурне середовище) – стандарти: ISO 9241-6,   ISO 7730,  

ISO 9920 та ін; 
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 Просторові чинники (організація і планування робочого місця – 

ергономічне середовище) – стандарти: ISO 9241-6,  ISO 6385та ін; 

 Психофізіологічні та соціальні чинники. 

Вимоги до просторових чинників та основні їх аспекти щодо 

забезпечення комфортних та безпечних умов праці користувачів 

відеотерміналів. 

Вимоги щодо організації простору і планування робочих місць має 

великий вплив на характеристики кожного із вже розглянутих аспектів щодо 

забезпечення комфортних та безпечних умов праці користувачів 

відеотерміналів. Наприклад, дія звуку і шуму відносно акустичних 

характеристик, потрібних для виконання певних завдань користувачами 

відеотерміналів, залежить від розміщення потенційних джерел шуму, робочих 

місць, конструкції будівлі, устаткування. Таким же чином і ефективність 

природного і штучного освітлення залежить від того, як організовано робоче 

місце користувача відеотерміналу стосовно захисту від можливого блиску на 

екрані тощо. 

На рис. 1 наведено головні види критеріїв, які в першу чергу повинні бути 

розглянуті при організації робочого простору і плануванні робочих місць.  

 

 

 
Рис. 1. Основні критерії при організації робочих місць 

 

Таким чином, проблеми щодо організації робочих місць, як правило, 

повинні вирішуватися з урахуванням всіх існуючих аспектів щодо забезпечення 
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комфортних та безпечних умов праці користувачів відеотерміналів, що, 

безумовно, вимагає застосування комплексного підходу і розгляду одразу 

декількох аспектів у їхній взаємодії, а не кожного аспекту окремо (наприклад, 

розгляд розміщення робочого місця тільки з точки зору керування можливими 

відблисками на екрані відеотерміналу або тільки з точки зору негативного 

впливу на користувачів відеотерміналів вібрацій чи електромагнітних 

випромінювань). Для будь-якого конкретного офісного середовища повинні 

бути розглянуті всі вище наведені аспекти та міркування  стосовно всіх 

чинників виробничого середовища, і прийняті комплексні рішення для 

досягнення прийнятного компромісу між всіма раніше розглянутими 

аспектами. 

Заходи, вжиті для усього робочого простору, або для конкретного 

автоматизованого робочого місця повинні бути пов'язані з основними цілями 

ергономічного проектування робочих систем відповідно до ISO 6385.  

Висновки.  Проведені в даній роботі матеріали переконливо свідчать про 

те, що подальші зміни у національному законодавстві на шляху його 

імплементації до європейського законодавства, а в нашому випадку це    

стосується запровадження в Україні вимог Директиви 90/270/ЄЕС та стандарту 

ISO 9241-6 /ДСТУ ISO 9241-6/, який регламентує вимоги до виробничого 

середовища на робочих місцях користувачів відеотерміналів (екранних 

пристроїв), дають можливість забезпечити не тільки гарантований мінімально 

необхідний рівень безпеки праці користувачів відеотерміналів та комфортні 

умови їх праці, а і надають бізнесу більш  розширені можливості щодо вибору 

та застосування відповідних заходів та засобів для забезпечення необхідного 

рівня безпеки праці в сфері охорони праці, як того і вимагає новий стандарт ISO 

45001-2018 «Системи менеджмента здоров’я та безпеки праці» [5]. 
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СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО АКУСТИЧНОГО СЕРЕДОВИЩА НА РОБОЧИХ 

МІСЦЯХ КОРИСТУВАЧІВ ВІДЕОТЕРМІНАЛІВ  

 
 Каштанов С. Ф., к.т.н., доц., Демчук Г. В., к.т.н., доц. (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря 

Сікорського); Кучеренко А. Я., студ. (гр. ТФ-81 ТЕФ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Анотація. Проаналізовано сучасні вимоги до акустичного середовища на 

робочих місцях користувачів відео терміналів в офісі та на автоматизованих 

робочих місцях і визначені основні особливості їх застосування. Надані 

відповідні практичні рекомендації щодо підвищення комфортності та 

ефективності роботи користувачів відеотерміналів. 

Ключові слова: акустичне середовище, безпека праці, відеотермінал. 

Abstract. The modern requirements to the acoustic environment at the 

workplaces of users of video terminals in the office and at automated workplaces are 

analyzed and the main features of their application are determined. Relevant practical 

recommendations for improving the comfort and work efficiency of video terminals 

users are provided. 

Keywords: acoustic environment, labour protection, video terminal. 

 

Вступ. З урахуванням  положень Директиви 90/270/ЄЕС [1] та 

міжнародного стандарту ISO 9241-6:1999 [2], на базі якого був розроблений 

відповідний вітчизняний ДСТУ ISO 9241-6-2004 «Ергономічні вимоги до 

роботи з відеотерміналами в офісі. Частина 6. Вимоги до робочого середовища» 

[3], у даній роботі виконано аналіз сучасних вимог до акустичного середовища 

на робочих місцях користувачів відеотерміналів в офісі та на автоматизованих 

робочих місцях, а також визначено основні особливості їх застосування і надані 

відповідні практичні рекомендації щодо підвищення комфортності та 

ефективності роботи користувачів відеотерміналів. 

Аналіз стану питання. Стандарт ISO 9241-6 /ДСТУ ISO 9241-6/ 

поширюється на робочі системи (ISO 6385) з відеотерміналами, що визначені в 

ISO 9241-1. Офісні роботи з відеотерміналами, як правило, можуть 

виконуватися в різних умовах  і ці умови можуть по різному впливати як на 

безпеку, так і на комфортність та ефективність роботи користувачів 

відеотерміналів. Слід зазначити, що на ці показники можуть впливати також і 

специфічні характеристики відеотерміналів та допоміжного устаткування. 

Стандарт ISO 9241-6  /ДСТУ ISO 9241-6/ розроблено перш за все з метою 

забезпечення таких параметрів виробничого середовища на робочих місцях 

користувачів відеотерміналів в офісі та на автоматизованих робочих місцях, 

при яких забезпечується максимальна безпека, комфортність та ефективність 

роботи користувачів відеотерміналів. Саме тому, а також з метою поліпшення 

умов ведення бізнесу та взаємодії між користувачами відеотерміналів і 

оточуючим їх середовищем, у даному стандарті рекомендовано застосовувати 

так званий розумний компроміс. У цьому стандарті, на відміну від  ДсанПіН 

3.3.2.007-98, як базисні цілі наведено лише настановчі принципи та основні 
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аспекти для кожного з існуючих чинників виробничого середовища 

(освітлення, акустичний шум,  електромагнітні випромінювання тощо).  

Як правило, найбільш негативний вплив на стан умов праці на робочих 

місцях користувачів відеотерміналів в офісі та на автоматизованих робочих 

місцях має акустичний чинник (шум, звук). Саме цей чинник створює 

відповідне акустичне середовище, яке дуже ускладнює роботу користувачів 

відео терміналів і негативно впливає на їх здоров’я.    

Мета роботи: проаналізувати сучасні вимоги до акустичного середовища 

на робочих місцях користувачів відеотерміналів в офісі та на автоматизованих 

робочих місцях і визначити основні особливості їх застосування, а також  

надати відповідні практичні рекомендації щодо можливості підвищення 

комфортності та ефективності роботи користувачів відеотерміналів. 

Методики, матеріали і результати досліджень.  

Вимоги до акустичних чинників (звук і шум) та основні їх аспекти 

щодо забезпечення комфортних та безпечних умов праці користувачів 

відеотерміналів. 

На відміну від випадків, коли акустичні засоби спрямовані безпосередньо 

на цілі передавання інформації (наприклад, мовні переговори чи сигнали 

небезпеки), термін «шум» застосовують до тих акустичних засобів, які 

створюють перешкоди та мають несприятливий вплив як на процес 

передавання інформації так і безпосередньо на організм людини. 

Несприятливий вплив шуму класифікується наступним чином: 

– слухові завади; 

– перешкоди мовному та іншому спілкуванню; 

– несприятливі реакції центральної та периферичної нервової систем; 

– зниження діяльної та пізнавальної функції; 

– роздратованість. 

Несприятливий вплив шуму на робочому місці оцінюється за 

номінальним рівнем (LAR) (див. ISO 9612). Під час оцінювання шуму необхідно 

брати до уваги інформацію про складові шуму та його природу. 

Небажаний вплив шуму при виконанні важких і складних завдань, 

призводить, як правило, до зниження ефективності роботи, роздратування та 

появи негативних реакцій нервової системи. Також цей вплив може 

проявлятися у зниженні продуктивності процесу обробки даних, послаблені 

швидкості реакції, погіршенні здатності запам'ятовування і розпізнавання 

інформації, спроможності щодо концентрації уваги,    

Сторонні звуки, що містять інформацію, наприклад, сторонні розмови 

колег по роботі, шум машин з характерною послідовністю у часі, теж можуть 

знизити ефективність роботи. Будь-який  небажаний звук, навіть у разі його 

тихого звучання, може перешкоджати не тільки розумовій роботі, а і 

акустичному спілкуванню віч-на-віч, в також спілкуванню за допомогою 

засобів зв'язку. 

Конструктивні особливості будівель та архітектури офісних приміщень 

також можуть бути причиною появи небажаного шуму. У комунікаціях 
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будівель причиною шумів є потоки повітря крізь решітки та клапани, або 

наявність порожнин у стелі і підлозі, а також робота механічних пристроїв у 

системах вентиляції та кондиціонування тощо. 

Рекомендовані методи зменшення негативного впливу шуму.  

Для унеможливлення небажаного впливу шуму на робочих місцях 

користувачів відео терміналів та на автоматизованих робочих місцях, 

номінальний рівень LAR на робочому місці повинен бути достатньо низьким. У 

стандарті ISO 11690-1 наведено нормоване значення величини шуму на таких 

робочих місцях: від 35 дБ(А) до 55 дБ(А). 

Для досягнення цього рівня шуму можуть бути запровадженні  відповідні 

заходи, враховуючи потреби конкретного користувача ВДТ.  Взаємозв'язок між 

запропонованими у стандарті  ISO 9241-6 заходами контролювання рівнів шуму 

і досягненням певних цілей наведено на  рис. 1 (Додаток B, ДСТУ ISO 9241-6-

2004). 

 
Рис. 1. Керування акустичними умовами навколишнього середовища, 

мотиви, дії та першочергові цілі 
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Основні аспекти контролювання шуму в офісі та на автоматизованих 

робочих місцях продемонстровано на рис. 2. 

 
 

Рис. 2. Основні аспекти контролювання шуму згідно з вимогами ISO 

11690-2. 

 

Коли замінюють або отримують нове устаткування та машини для 

робочого приміщення, необхідно брати до уваги відповідні дані з документації 

на устаткування щодо рівня шуму, що створює це устаткування і машини. Крім 

того, робоче приміщення повинне бути так спроектовано, зважаючи на 

акустику, щоб у ньому підтримувався номінальний рівень шуму для виконання 

певних завдань. Вибір відповідних заходів залежить від конкретного завдання, 

яке треба виконувати, та характеристик шуму Методика контролювання шуму 

та застосовувані заходи зазначені в ISO 11690-1 та ISO 11690-2.  

Звукоізоляція будівельних конструкцій. 

Щоб захиститися від звуків, що проникають у робочий простір ззовні, 

будівельні конструкції (стіни, стелю, вікна) повинні мати відповідну ізоляцію 

від поширюваних через них і повітря звуків. Через значну різницю в розмірах 

приміщень, видах діяльності і рівнях внутрішнього шуму (шумовий фон) 

акустичні вимоги повинні бути адаптовані до певних умов (див. таблицю 1). 

Звукоізоляція  всередині робочого приміщення. 

Щоб знизити передавання звуку від джерела (наприклад, розмови, 

устаткування, машини) до сусідніх робочих місць, можна вибрати один із 

наступних засобів: застосування  звукопоглинальних покриттів стелі, стін і 

підлоги, використання звукоізолюючих перегородок та розділення приміщення 

на відповідні окремі зони, створення необхідної відстані між окремими групами 

робочих місць (ISO 11690-1 і ISO 11690-2). 

Створення відповідного «акустичного комфорту». 

Для створення відповідного «акустичного комфорту» реверберація у 

робочому просторі повинна бути настільки низькою, наскільки це можливо. 
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Рекомендований час реверберації від 0,5 с до 1 с у діапазоні частот від 250 Гц 

до 4 кГц. 

Таблиця 1 

Рекомендації щодо звукоізоляції будівельних конструкцій для різних офісних 

завдань і різних рівнів шумового фону  (у неробочому стані і без устаткування) 

(ISO 11690-1) 

Вид діяльності 
Рекомендації щодо 

звукоізоляції, (обмеження) 
Тип приміщення 

Рівень шумового 

фона LAeq, 

дБ(А) 

Виконання завдань, що 

іноді потребують 
зосередженості, виконання 

монотонних завдань час від 

часу 

Хороша звукоізоляція від 
сусідніх приміщень; дуже гарне 

звукове спілкування 

Окремий офіс зі 
звичайними 

споживчими вимогами 

 

від 35 до 40 

Виконання завдань, що 

іноді потребують 

зосередженості, виконання 

частково механізованих 

завдань 

Хороша звукоізоляція від 

сусідніх робочих зон; відповідне 

екранування від сусідніх 

робочих місць; гарне звукове 

спілкування 

Офіс з декількома 

відділами зі 

звичайними 

споживчими вимогами 

 

від 35 до 45 

Виконання переважно 

механізованих завдань 

Відповідна звукоізоляція від 

сусідніх робочих зон і незначне 

екранування від сусідніх 

робочих місць; обмежена 

конфіденціальність, гарне 

звукове спілкування 

Офіс із декількома 

відділами зі 

зниженими 

споживчими вимогами 

 

від 40 до 45 

 

Рекомендовані значення максимальних значень часу реверберації у 

робочому просторі в залежності від об’єму робочого приміщення приведені у 

таблиці 2. Якщо час реверберації перевищує межі, зазначені у таблиці 2, то у 

цьому випадку необхідно проводити додаткову акустичну обробку стелі, стін та 

підлоги (ISO 11690-1). 

Таблиця 2 

Рекомендовані значення максимального часу реверберації 

залежно від об'єму приміщення 

Об’єм приміщення, м3 

Максимальний час реверберації, с 

(рекомендований) 

Мовне спілкування Робота 

50 не нормовано не нормовано 

100 0,45 0,8 

200 0,6 0,9 

500 0,7 1.1 

1000 0.8 1.2 

2000 0,9 1,3 

 

Шум на робочому місці. 

Залежно від акустичних вимог і виду виконуваної діяльності рівень 

шумового фону на робочому місці не повинен перевищувати величин, 

зазначених у таблиці 1. 

При виконанні складних і комплексних завдань бажано, щоб номінальний 

рівень шумового фону на робочому місці  був нижче ніж 35 дБ(А). 
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Якщо на робочому місці необхідно мовне спілкування, то залежно від 

акустичних вимог, голосових зусиль і розбірливості мови (співвідношення 

сигнал – шум) рівень шуму не повинен перевищувати рівнів, зазначених у 

таблиці 3 ( ISO 9921-1). 

Таблиця 3  

Рекомендовані максимальні рівні шуму LAeq на робочому місці залежно від 

голосових зусиль, якості мовного спілкування і відстані між особами, що 

спілкуються 

(ISO 9921-1) 

Голосове зусилля 

Рівень звуку 

мови Lsа (дБ) на 

відстані 1м 

Максимальний рекомендований рівень шуму LAeq (дБ) 

/мовне спілкування/ 

Рекомендоване співвідношення: сигнал (Lsa ) – шум (LAeq), дБ/ 

бездоганно = 18 дуже добре = 12 добре = 7 задовільно= 2 

1 м 2м 4м 1 м 2 м 4м 1 м 2м 4 м 1 м 2м 4 м 

підвищене 66 48 42 36 54 48 42 59 53 47 64 58 52 

нормальне 60 42 36 30 48 42 36 53 47 41 58 52 46 

ослаблене 54 36 30 24 42 36 30 47 41 35 52 46 40 

 

Для отримання вільної від завад акустичної інформації, співвідношення  

значень сигнал – шум у мікрофоні повинен досягати 30 дБ. Максимальний 

рекомендований рівень шуму для досягнення певної якості спілкування за 

допомогою акустичних медіа-засобів (наприклад, телефону) наведено у таблиці 

4. 

Таблиця 4 

Взаємозв'язок між рівнем  шуму і якістю спілкування за допомогою 

акустичних медіа-засобів  (ISO 9921-1) 
Рівень шуму LAeq, дБ Якість спілкування 

<40 Бездоганна 

від 40 до 45 дуже гарна 

від 45 до 50 Гарна 

від 50 ло 55 Задовільна 

від 55 до 65 злегка обмежена 

від 65 до 80 ускладнена 

>80 незадовільна 

 

Висновки. Виконаний в даній роботі аналіз сучасних вимог до 

акустичного середовища на робочих місцях користувачів відеотерміналів та на 

автоматизованих робочих місцях за стандартом ISO 9241-6, а також приведені 

практичні рекомендації щодо покращення умов праці та підвищення 

ефективності роботи користувачів відеотерміналів за рахунок оптимізації 

параметрів оточуючого акустичного середовища підтверджують актуальність 

застосування  даного стандарту, який надає бізнесу більш розширені 

можливості щодо вибору та застосування відповідних заходів та засобів для 

забезпечення необхідного рівня безпеки праці в сфері охорони праці, як того  

вимагає новий стандарт ISO 45001-2018 «Системи менеджменту здоров’я та 

безпеки праці». 
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ВИМОГИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ ДО СИСТЕМ 

УПРАВЛІННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ 
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Анотація. Проаналізовано сучасні вимоги екологічної та промислової 

безпеки до діючих в організації систем управління, які побудовані за 

стандартами ISO 9001, ISO 14001 та ISO 45001, а також визначенні основні 

особливості їх функціонування. 

Ключові слова: екологічна безпека, промислова безпека, системи 

управління в організації. 

Abstract. The modern requirements of ecological and industrial safety to the 

management systems of the organization which are constructed according to ISO 

9001, ISO 14001 and ISO 45001 standards are analyzed, and also the basic features 

of their functioning are defined. 

Keywords: ecological safety, industrial safety, management systems in the 

organization. 

 

Вступ.  Дотримання вимог екологічної та промислової безпеки повинно 

забезпечувати такий стан системи «природа – техносфера – людина», який 

гарантує збалансовану взаємодію природних, технічних і соціальних систем, 

формування природно-культурного середовища, що відповідає санітарно-

гігієнічним, естетичним і матеріальним потребам людей при збереженні 

природно-ресурсного і екологічного потенціалу природних систем і здатності 

біосфери в цілому до саморегулювання. 

Безумовно, що все це може бути реалізовано лише при ефективному 

функціонування діючих на підприємствах та в організаціях систем управління 

(менеджменту), які повинні забезпечити прийнятні рівні ризиків  як в сфері 

екологічної так і промислової безпеки. 

Аналіз стану питання. Правові засади щодо необхідності обов’язкового 

виконання вимог з екологічної та промислової безпеки  розташованими на 

території України організаціями визначаються міжнародними стандартами  ISO 

[1-3], законами України «Про охорону навколишнього природного 

середовища» [4], «Про промислову безпеку» [5] а також іншими законами  та  

нормативно правовими актами діючими у цій сфері. 
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Улаштування загальної системи управління  будь-якої організації 

(підприємства) регулюється, в першу чергу, наступними взаємопов’язаними 

між собою і інтегрованими в єдину систему управління міжнародними 

стандартами: ISO 9001 – «Системи менеджменту якості»,   ISO 14001 – 

«Системи екологічного менеджменту» та    ISO 45001 – «Системи менеджменту 

охорони здоров’я і безпеки праці».  

Практична реалізація вимог цих стандартів дає можливість забезпечити 

повну взаємну адаптованість діючих в організації систем управління (СУ) з 

якості, екології та охорони здоров’я і безпеки праці, а це, безумовно, підвищує 

ефективність функціонування загальної системи управління організацією, в 

тому числі і в сфері екологічної та промислової безпеки. Досягається це за  

рахунок того, що розроблені дані стандарти ISO за єдиною методологією  

«процесного підходу» /plan-do-check-act – «PDCA»/ або /плануй – виконуй – 

перевіряй – дій – «ПВПД»/, і передбачає необхідність постійного 

удосконалення існуючих в організації систем управління, забезпечує 

можливість їх глибокої інтеграції між собою, а також можливість врахування 

потреб очікування зацікавлених сторін.  

Одним з основних завдань для усіх трьох з вище перелічених стандартів є 

обов’язкове дотримання вимог з екологічної та промислової безпеки. Кожен із 

цих стандартів, у разі їх практичної реалізації, в тій чи інший мірі впливає на 

існуючий в організації стан управління як в сфері екологічної, так і 

промислової безпеки. Так, наприклад, застосування стандарту ISO 14001 в 

основному забезпечує дотримання вимог екологічної та промислової безпеки в 

системі «людина/організація – природне середовище»,  стандарту ISO 45001 – в 

системі «людина – виробниче/техногенне середовище», а  стандарту ISO 9001 – 

в обох вище названих системах.  

На основі даних стандартів ISO в Україні вже розроблені та діють 

національні стандарти ДСТУ ISO 9001:2015 і ДСТУ ISO 14001:2015, та 

планується розробити відповідний національний стандарт ДСТУ ISO 45001 на 

основі стандарту ISO 45001:2018, який на даний час вже активно 

використовується при розробці та побудові систем управління на 

підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України. 

Мета роботи: визначити сучасні вимоги екологічної та промислової 

безпеки до діючих в організації систем управління, які побудовані за 

стандартами ISO 9001, ISO 14001 та ISO 45001, а також проаналізувати основні 

особливості функціонування цих систем управління. 

Методики, матеріали і результати досліджень.  

Особливості побудови і застосування стандартів ISO 9001, ISO 14001 

та ISO 45001, розроблених за єдиною методологією  «процесного підходу». 

Дані стандарти: 

1. Засновані на процесах; 

2.  Динамічні у всіх аспектах (стандарти повністю адаптовані по суті і 

змісту до загальної моделі функціонування стандартів серії ISO); 

3. Розглядають як ризики, так і можливості; 
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4.  Включають думку зацікавлених сторін; 

5. Передбачають необхідність запровадження постійного удосконалення 

систем управління (менеджменту); 

5. Містять лише ті вимоги, які можуть бути піддані об'єктивному аудиту; 

6. Не встановлюють абсолютних вимог у питаннях результативності 

досягнутих результатів; 

7. Встановлюють вимоги до систем управління, які можуть бути 

застосовні до організацій будь-якого типу і розміру. 

Модель функціонування системи екологічного управління (ДСТУ ISO 

14001) та алгоритм постійного підвищення ефективності її 

функціонування  (зв’язок циклу PDCA із структурою системи екологічного 

управління) 

При впроваджені системи екологічного управління за стандартом ISO 

14001,  який відіграє в загальній системі управління організації, безумовно  

основну, провідну роль щодо забезпечення вимог екологічної безпеки, 

необхідно знати і чітко розуміти існуючі особливості її функціонування та  

можливості подальшого удосконалення даної системи управління.  

Модель функціонування системи екологічного управління  за стандартом 

ДСТУ ISO 14001 та алгоритм постійного підвищення ефективності її роботи 

(зв’язок циклу PDCA із структурою системи екологічного управління) 

представлено на рис.1. 
*Примітка: слід зазначити, що майже така сама модель (із незначними 

відмінностями) використовується і у стандартах ISO 9001 та ISO 45001. 

 

Методологія  PDCA (/plan-do-check-act ) / ПВПД (плануй – виконуй – 

перевіряй – дій): 

 «Плануй» – це встановлення цілей і процесів, необхідних для 

отримання результатів у відповідності з політикою організації в сфері 

екологічної безпеки; 

 «Виконуй» –  це реалізація процесів; 

 «Перевіряй» –  це моніторинг та оцінка процесів по відношенню до 

політики в сфері екологічної безпеки, цілям, завданням, законодавчим і іншим 

вимогам, а також запис результатів; 

 «Дій» – це здійснення заходів стосовно безперервного поліпшення 

результативності в сфері екологічної безпеки. 

Дана методологія передбачає застосування алгоритму постійного 

(безперервного) підвищення ефективності її функціонування.  

Основні особливості функціонування стандарту ISO 14001 (сфера 

застосування, основні завдання системи екологічного управління, екологічна 

політика,  цілі та задачі організації в сфері екології, планування дій для їх 

досягнення).  

Метою запровадження стандарту ISO 14001 є досягнення гармонійного 

поєднання навколишнього середовища, суспільства та сталого розвитку, шо 

повинно стати необхідною умовою задоволення потреб нинішнього покоління 
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без нанесення шкоди можливості майбутнім поколінням задовольняти свої 

потреби.  
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Сфера застосування.  

Даний стандарт: 

– встановлює вимоги до системи екологічного управління організацією 

для підвищення її екологічної дієвості;  

– призначений для застосування організацією, яка прагне керувати 

своїми екологічними зобов’язаннями на систематичній основі, що сприятиме 

екологічній складовій сталого розвитку; 

– допомагає організації досягти запланованих результатів своєї системи 

екологічного управління за умови, що  ці результати будуть корисними для 

довкілля, для самої організації та зацікавлених сторін.  

Результати системи екологічного управління, які організація планує в 

своїй екологічній політиці, стосуються: 

 підвищення екологічної дієвості; 

 дотримування відповідності вимогам з екологічної безпеки; 

 досягнення екологічних цілей. 

Цей стандарт може бути застосовний до будь-якої організації, незалежно 

від її розміру, типу та особливостей, і поширюється на визначені організацією 

екологічні аспекти її діяльності (продукцію, послуги), які вона може 

контролювати чи на які вона може впливати протягом передбачуваного 

життєвого циклу. 

Стандарт не встановлює конкретних критеріїв екологічної дієвості. 

Його може бути використано в цілому чи частково задля того, щоб 

систематично поліпшувати екологічне управління. Проте, твердження щодо 

відповідності цьому стандарту не може бути прийнятним, якщо всі його вимоги 

не буде охоплено системою екологічного управління в організації та їх не буде 

виконано у повному обсязі, без винятку. 

Основні завдання системи екологічного управління:  

 збереження стану довкілля за рахунок запобігання або послаблення 

несприятливих впливів на нього; 

 послаблення потенційного несприятливого впливу умов довкілля на 

організацію; 

 сприяння організації у виконанні обов’язкових для дотримання 

відповідності вимог, пов’язаними з її екологічними аспектами; 

 підвищення екологічної дієвості; 

 контроль за способами розроблення продукції організації, її 

виготовлення, розподілення, споживання та видалення з урахуванням аспектів 

передбачуваного життєвого циклу; 

 досягнення фінансових переваг і переваг у функціонуванні за рахунок 

запровадження екологічно обґрунтованих альтернативних підходів, які 

зміцнюють позиції організації на ринку; 

 обмін екологічною інформацією з відповідними зацікавленими 

сторонами. 
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Визначання сфери застосування системи екологічного управління. 

Організація повинна визначити межі та застосовність системи 

екологічного управління, щоб установити її сферу функціонування. 

Визначаючи цю сферу застосування, організація повинна розглянути: 

a) зовнішні та внутрішні чинники; 

b) обов’язкові для дотримання відповідності вимоги, що пов’язані з її 

екологічними аспектами; 

c) структурні підрозділи організації та її фізичні межі; 

d) види її діяльності, продукції та послуг; 

e) її повноваження та здатність контролювати та впливати. 

Після того, як сферу застосування визначено, усі дії, продукцію та 

послуги організації в межах цієї сфери необхідно охопити відповідною 

системою екологічного управління. 

Також у межах установленої сфери застосування системи екологічного 

управління організація повинна визначити екологічні аспекти її дій, продукції 

та послуг, які вона може контролювати та на які вона може впливати, а також 

пов’язані з ними впливи на довкілля протягом передбачуваного життєвого 

циклу. 

Екологічна політика. 

Найвище керівництво повинне сформувати, запровадити та актуалізувати 

екологічну політику, щоб у межах визначеної сфери застосування системи 

екологічного управління, ця політика: 

a) відповідала спеціалізації та середовищу організації, зокрема характеру, 

масштабу та впливам на довкілля її дій, продукції та послуг; 

b) була основою для встановлення екологічних цілей; 

c) у неї були враховані зобов’язання щодо: 

– охорони довкілля, зокрема щодо запобігання забрудненню, та інші 

конкретні зобов’язання, доцільні в середовищі організації; 

d) виконання своїх обов’язків для дотримання відповідності вимогам, 

пов’язаними з її екологічними аспектами; 

e) постійного поліпшування системи екологічного управління задля 

підвищення екологічної дієвості. 

Також потрібно, щоб екологічна політика була: 

 актуалізована у формі задокументованої інформації; 

 доведеною до відома персоналу в межах організації; 

 доступною для всіх зацікавлених сторін. 

Цілі та задачі організації в сфері екології, планування дій для їх 

досягнення 

Організація повинна встановити екологічні цілі з урахуванням своїх 

суттєвих екологічних аспектів, відповідних обов’язкових для дотримання 

відповідності вимог, а також існуючих ризиків і можливостей. 

Потрібно, щоб екологічні цілі: 

a) було узгоджено з екологічною політикою; 

b) були вимірними (якщо це можливо); 
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c) було охоплено відповідним моніторингом; 

d) було доведено до відома всіх зацікавлених сторін; 

e) було актуалізовано у формі задокументованої інформації. 

Планування дій щодо досягнення екологічних цілей 

Плануючи дії щодо досягнення своїх екологічних цілей, організація 

повинна визначити: 

a) що саме потрібно зробити для досягнення поставлених цілей; 

b) які ресурси для цього будуть потрібні; 

c) хто буде нести за це відповідальність; 

d) коли конкретно  будуть завершені заплановані дії; 

e) як будуть оцінюватися результати, зокрема, які будуть використані 

показники для моніторингу прогресу в досягненні цих вимірних екологічних 

цілей.  

Також організація повинна розглянути, яким чином заплановані дії задля 

досягнення екологічних цілей можуть бути інтегровані з діючими в організації 

виробничими та бізнес процесами. 

Необхідно зазначити, що дотримання сучасних вимог з екологічної та 

промислової безпеки передбачає також і забезпечення ефективної роботи 

системи управління з охорони здоров’я та безпеки праці (ОЗБП), яка повинна 

гарантувати прийнятні рівні ризиків в процесі функціонування діючої в 

організації системи «людина – виробниче/техногенне середовище».    

Розробку та впровадження системи правління з ОЗБП, яка є невід]ємною 

складовою екологічної та промислової безпеки, необхідно здійснювати на 

основі нового стандарту ISO 45001, який нерозривно пов’язаний із стандартами 

ISO 14001 та ISO 9001.  

Особливості функціонування системи управління з ОЗБП за 

стандартом ISO 45001. 

Даний стандарт, це перший у світі міжнародний стандарт, що 

регламентує питання  охорони здоров`я та безпеки праці (ОЗБП) на робочому 

місці. Він побудований як основа для всіх організацій, що мають намір 

покращити стан екологічної та промислової безпеки і забезпечити необхідний 

рівень ОЗБП. 

Модель функціонування системи управління з ОЗБП за стандартом ISO 

45001, а також алгоритм постійного підвищення ефективності її роботи (зв’язок 

циклу PDCA із структурою системи управління з ОЗБП) представлено на рис.2. 

Як бачимо, дана модель мало чим відрізняється від вже розглянутої моделі 

екологічного управляння за стандартом ISO 14001 і побудована за тими ж 

самими принципами, що і система екологічного управління, що, в свою чергу, 

дає  можливість забезпечити повну взаємну адаптованість діючих в організації 

систем управління (СУ) з якості, екології та охорони здоров’я і безпеки праці. 

Все це, безумовно, дозволяє підвищити ефективність функціонування загальної 

системи управління організацією в сфері екологічної і промислової безпеки та 

забезпечити прийнятний рівень ОЗБП.  
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Висновки.  Приведені в даній роботі матеріали переконливо свідчать про 

необхідність подальшого комплексного реформування діючих в організаціях 

(підприємствах) систем управління з урахуванням вимог сучасних стандартів 

(ISO 9001, ISO 14001 та ISO 45001),  з метою підвищення  ефективності їх 

роботи і подальшого покращення стану як в сфері екологічної та промислової 

безпеки, так і в сфері охорони здоров’я та безпеки праці.      

      

 



86 
 

Література 

 

1. ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи менеджменту якості».  

2. ДСТУ ISO 14001 «Системи екологічного менеджменту»:2015.  

3. ISO 45001:2018 «Системи менеджменту охорони здоров’я і безпеки 

праці». 

4. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища».  

5. Закон України «Про промислову безпеку». 

  



87 
 

АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВЧОЇ БАЗИ У СФЕРІ ХАРЧОВИХ ДОБАВОК 
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Анотація. Проаналізовано законодавчі документи України з питань  

харчових добавок. Систематизовано види хімічних добавок. 

Ключові слова: харчові добавки, маркування, Державний реєстр, 

етикетки, консервант, бензойна кислота.   

Abstract. Legislative documents of Ukraine on food additives are analyzed. 

Types of chemical additives are systematized. 

Keywords: food additives, labeling, State Register, labels, preservative, 

benzoic acid. 

 

Вступ. Маркування складу харчової продукції потребує суворого 

контролю, зокрема, харчових добавок, наявність яких, може негативно 

вплинути на здоров’я споживача. У Державному реєстрі харчових добавок 

зазначаються харчові продукти, в яких вони використовуються [1]. 

Додавання харчових продуктів у їжу обґрунтовано рядом технологічних 

причин: 

– збільшення терміну зберігання; 

– полегшення переробки; 

– привабливості для споживачів. 

Аналіз стану питання. Сучасні виробники харчових продуктів не завжди 

вказують на етикетках точний вміст тих чи інших харчових добавок, які згідно 

букви закону, треба вказувати у відсотках. Досі виготовляються продукти із 

вмістом харчових добавок, які заборонені до вживання чинним законодавством. 

 Мета роботи: аналіз законодавчих документів щодо маркування 

харчових добавок в Україні. 

Методики, матеріали і результати досліджень. Харчові добавки – це, 

здебільшого, органічні речовини, які мають довгі назви та, через їх суто 

хімічний сенс, не несуть ніякої смислового навантаження для людей, які ніколи 

не мали справу з хімічною технологією. Тому, в Європі засновали Е-кодування, 

за яким  харчові добавки класифікують та позначають на етикетках харчових 

продуктів.  

Основні харчові добавки поділяються на барвники (Е100-Е190), 

консерванти (Е200-Е299), антиоксиданти та регулятори кислотності (Е300-

Е399), емульгатори(Е500-Е599), загусники, стабілізатори консистенції (Е400-

Е499), ароматизатори (Е600-Е699), антибіотики (Е700-Е799), піногасники 

(Е900-Е999) та додаткові хімічні речовини (Е1000-Е1599). Також харчові 

добавки можуть позначатися словами, описами, знаками для товарів і послуг 

(торговельні марки), графічними зображеннями або символами, що стосуються 

харчових продуктів, які розміщуються на будь-якій упаковці, етикетці (стікері), 
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кольєретці, а за відсутності упаковки – у документі або повідомленні, що 

супроводжують харчовий продукт [1].  

Перелік дозволених харчових добавок був затверджений постановою 

кабінету міністрів України від 4 січня 1999 року [2]. Проте, ця постанова 

втратила чинність 8 вересня 2015 року [3]. Наразі дозволяється використання 

лише тих харчових добавок, що включені до Державного реєстру харчових 

добавок, дозволених до використання в харчових продуктах. Центральний 

орган виконавчої влади – Кабінет Міністрів України здійснює державну 

реєстрацію харчових добавок та веде Державний реєстр харчових добавок [1]. 

Не зважаючи на це, наразі в Україні немає конкретного переліку дозволених 

харчових добавок, через що, деякі виробники досі використовують небезпечні 

харчові добавки, які заборонені в багатьох країнах Європи. Наприклад, 

консервант Е211 (бензоат натрію) є однозначно шкідливим, оскільки він: 

– пригнічує здатність клітин розщеплювати жири і крохмаль; 

– вбиває мікрофлору кишкового тракту; 

– є сильним токсином; 

– порушує окислювально-відновні процеси; 

– провокує розвиток хвороби Паркінсона і цирозу печінки, ниркову 

недостатність; 

– прискорює процеси старіння; 

– сприяє появі дефіциту уваги у дітей і зниженню їх інтелектуальних 

здібностей. 

Бензоат натрію наразі можна знайти майже у будь-якому харчовому 

продукті в Україні. 

Більшість виробників харчової продукції України використовують 

маркетингові методи, які вводять в оману звичайного споживача. Великими 

літерами з лицевої сторони упаковки товару пишеться «БЕЗ КОНСЕРВАНТІВ», 

проте на зворотному вказується їх кількість. У багатьох країнах, виробники у 

випадку подібної ситуації, будуть змушені виплачувати чималі компенсації 

споживачам. В Україні ж, такі випадки є майже нормою, хоча, згідно 

законодавства, маркування повинно містити лише правдиву інформацію, яку 

легко прочитати та зрозуміти і, яка не вводить споживача в оману [4]. 

Висновки. Перелік харчових добавок, дозволених для використання у 

харчових продуктах України потребує термінового та осмисленого оновлення, 

згідно сучасних досліджень впливу харчових добавок на організм людини. 

Також слід підвищити контроль над маркуванням достовірної інформації про 

склад харчового продукту та наявність в них харчових добавок для запобігання 

введення в оману споживача, згідно Закону України «Про інформацію для 

споживачів щодо харчових продуктів».     
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Анотація. У роботі обґрунтовано необхідність розробки більш 

досконалих методів оцінки рівня безпеки технічних систем, що враховують 

перехідні стани системи від нормально безпечного стану до небезпечного, від 

небезпечного – до критичного, від критичного – до аварійного, що дозволяють 

не тільки з високою точністю визначити дійсний стан системи, але і 

прогнозувати ймовірність переходу з одного стану в інший, а також 

передбачити механізм формування подій, що призводять систему у такий стан і 

визначити основні напрямки або шляху перекладу цієї системи з аварійного, 

критичного, небезпечного станів – в нормально безпечне. 

Ключові слова: безпека технічних систем, методи оцінки безпеки, 

ергатичних системи, ризик - аналіз. 

Abstract. The work shows the need to develop more sophisticated methods for 

assessing the level of safety of technical systems that take into account the 

transitional states of the system from normally safe to dangerous, from dangerous to 

critical, from critical to emergency, allowing not only to determine with high 

accuracy the actual state of the system, but also to predict the probability of a 

transition from one state to another – more dangerous, to anticipate the mechanism of 

the formation of events that lead the system into these states and determine the basic 

The main directions or ways of transferring this system from an emergency, critical, 

dangerous state to a normally safe one. 

Keywords: safety of technical systems, methods of risk assessment, ergatic 

systems, risk analysis. 

 

Вступ. Забезпечення безпеки – основна умова будь-якого виду діяльності. 

При очевидності цього постулату на практиці цю умову намагаються 

вирішувати в останню чергу і, як правило, без глибокого аналізу стану безпеки 

об'єкта. Об'єктивними причинами негативного ставлення до проблеми безпеки 

є недосконалість існуючих методів ідентифікації, оцінки, аналізу 

травмонебезпечних факторів і ризику реалізації виявлених небезпек. Ці 

процедури вимагають розробки чіткого методологічного обґрунтування ознак 

наявності травмонебезпечних факторів для їх ідентифікації [1]. 

Аналіз стану питання. Безпека технічних систем представляє одну з 

важливих характеристик виробничого процесу, яку неможливо оцінити 

однозначно, подібно до того, як наприклад, оцінюються задані параметри 

машин або окремих технологічних операцій. Аналіз існуючих методів оцінки 

безпеки технічних систем дозволив виділити наступні вихідні методичні 

принципи, закладені в цих розробках: 
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1. Експертна оцінка значимості (вагомості) одиничних вимог безпеки, що 

пред'являються до технічних систем стандартами ССБТ, галузевими правилами 

та іншою нормативно-технічною документацією. 

2. Кількісна оцінка безпеки технічних систем, через коефіцієнти безпеки, 

значення яких знаходиться в межах від 0 до 1. 

3. Ретроспективний статистичний аналіз виробничого травматизму, 

аварій, вибухів і пожеж технічних систем за певний проміжок часу. 

Мета роботи: розробити комплекс взаємопов'язаних законодавчих, 

соціально-економічних, технічних, гігієнічних і організаційних заходів, метою 

яких є захист життя і здоров'я працівників від виробничих шкідливих і 

небезпечних факторів та забезпечення умови, що сприяють підвищенню 

продуктивності праці і якості робіт у технологічних системах. 

Методики, матеріали і результати досліджень. Проведений 

аналітичний огляд, дозволяє зробити висновок про те, що в даний час немає 

уніфікованого методу, який би з найбільшою повнотою і ефективністю міг 

відбити дійсний стан або рівень безпеки будь-якої технічної системи. Існуючі ж 

методи дозволяють сьогодні оцінити безпеку технічної системи лише за 

допомогою вимог, викладених в нормативно-технічної документації або 

коефіцієнтів безпеки, що відображають ставлення невідповідності одиничних 

вимог до загальної кількості вимог безпеки. По суті, жоден з цих методів не 

дозволяє оцінити реальну небезпеку системи, а лише її відповідність 

«паперовим» вимогам. Цим пояснюється постійний інтерес, який виявляють 

науковими і практичними працівниками до цієї проблеми. 

У той же час, високий рівень травматизму, аварій, вибухів технічних 

систем вимагають розробки досконаліших методів оцінки, які враховують 

перехідні стани системи від нормально безпечного стану до небезпечного, від 

небезпечного – до критичного, від критичного – до аварійного, що дозволяють 

не тільки з високою точністю визначити дійсний стан системи, але і 

прогнозувати ймовірність переходу з одного стану в інший – більш небезпечне, 

передбачити механізм формування подій, що призводять систему у такий стан і 

визначити основні напрямки або шляху перекладу цієї системи з аварійного, 

критичного, небезпечного станів – в нормально безпечне. 

Виробничий травматизм, аварії, вибухи, пожежі технічних систем  

відносяться до розряду випадкових подій, що відбуваються під впливом різних 

факторів. Тому, хоча ці події не є неминучими, ймовірність виникнення цих 

подій не дорівнює нулю. Для того щоб значення ймовірності виникнення цих 

подій прагнуло до нуля, необхідні певні дії на технічну систему, що 

попереджають або виключають можливість формування механізму виникнення 

небезпечних подій, ситуацій або умов їх переходу в більш небезпечні стану [2]. 

Виходячи з ймовірнісної природи негативних подій накопичуються або 

відбуваються в будь-який технічної системі, можна вважати, що рівень безпеки 

системи – це ймовірність безпечного її функціонування протягом певного 

проміжку часу без переходу її в стан, в якому одна або більше негативних 

подій, ситуацій реалізуються в нещасний випадок, аварію, вибух, пожежа і т. п. 
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Саме цей критерій в даний час можна вважати основним кількісним 

показником безпеки технічної системи. Методи ризик-аналізу, широко 

застосовуються в даний час економістами, менеджерами, технологами та ін., 

Дозволяють з достатньою повнотою і достовірністю визначити реальний стан 

системи і зробити прогноз очікуваних негативних наслідків [3]. 

Особливістю аналізу технологічного ризику полягає в тому, що в його 

ході розглядаються потенційно негативні наслідки, які можуть виникнути в 

результаті відмови в роботі технічних систем, збоїв в технологічних процесах 

або помилок з боку обслуговуючого персоналу. Результати аналізу ризику 

мають істотне значення для прийняття обґрунтованих і раціональних рішень 

при визначенні місця розміщення і проектування виробничих об'єктів, при 

транспортуванні і зберіганні небезпечних речовин і матеріалів. При аналізі 

ризику знаходять широке застосування формалізовані процедури і облік 

різноманітних ситуацій, з якими може зіткнутися керуючий персонал в процесі 

своєї діяльності, особливо при виникненні надзвичайної обстановки. 

Висновки. Таким чином, аналіз наукових досліджень і розробок показує, 

що в якості базового показника безпеки найбільш доцільно використовувати 

ймовірність безпечного стану системи, під якою слід розуміти об'єктивну міру 

неможливості реалізацій одного або декількох негативних подій в аварії, 

пожежі, вибухи, нещасні випадки і т.д., за час її функціонування [4]. 

Одним з перспективних напрямків кількісної оцінки безпеки є, на нашу 

думку, використання методів ризик-аналізу на імітаційних моделях технічних 

систем і на імітаційних моделях розвитку негативних подій із застосуванням 

матриць, що дозволяють розділити технічну систему на ряд одиничних 

ергатичних систем (людина-предмет, людина- засіб праці, людина-виробниче 

середовище і т. д.). 

Аналіз одиничних матриць дозволяє за допомогою графів взаємозв'язку 

між окремими ергатичній системами виділити головні негативні події, 

компоненти або ситуації, які з певним ступенем імовірності здатні 

реалізуватися і привести до нещасних випадків, пожеж, вибухів та інших 

негативних наслідків в технічних системах. 
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ОЦІНКА РИЗИКІВ ПРИ ВИНИКНЕННІ НЕБЕЗПЕЧНИХ СИТУАЦІЙ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 

 
Ковтун А. І., к.т.н., ст. вик. (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського); 

Гондовський Д. С., студ. (гр. ХА-81, ІХФ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Анотація. Розглянуто питання оцінки ризиків на підприємстві, головні 

принципи та правила на які слід покладатися при виникненні ризиків. Кожне 

підприємство має знати та оцінювати ризики, які можуть виникнути при 

проведені виробничої діяльності. Роботодавці повинні забезпечувати безпечні 

умови праці, та проводити моніторинг можливих ризиків. 

Ключові слова: оцінка ризиків, небезпека, безпека, працівник, контроль, 

опитування.  

Abstract. The issues of risk assessment at the enterprise, the main principles 

and rules to be relied upon in case of risks are considered. Every company must know 

and assess the risks that may arise during production activities. Employers must 

ensure safe working conditions and monitor possible risks. 

Keywords: risk assessment, danger, safety, employee, control, survey. 

 

Вступ. Діяльність підприємства залежить від людей, які виконують 

технологічний процес та керівників, які забезпечують безпеку і охорону 

здоров’я працівників у кожному аспекті, пов’язаному з роботою. Для 

запобігання виникнення небезпечних ситуацій кожне підприємство проводить 

оцінку ризиків, які можуть виникнути. Оцінка ризиків – це систематичне 

вивчення всіх аспектів виконуваної роботи з метою встановити, що могло б 

спричинити травму чи шкоду, чи можна усунути ці небезпеки, а якщо не можна 

– які профілактичні або захисні заходи вжиті або повинні бути вжиті для 

подолання цих ризиків. Мета проведення оцінки ризиків полягає в тому, щоб 

дозволити роботодавцю ефективно вживати заходів, необхідних для захисту 

безпеки і здоров’я працівників. До цих заходів відносять: запобігання 

професійним ризикам, інформування працівників, навчання працівників, 

організація та засоби здійснення необхідних заходів. 

Аналіз стану питання. Підприємства потребують проведення заходів 

для не допускання виникнення надзвичайних ситуацій, тому роботодавець 

повинен оцінювати всі можливі ризики. 

Мета роботи: показати основні принципи оцінки ризиків на підприємстві 

для запобігання виникнення небезпечних ситуацій. 

Методики, матеріали і результати досліджень. Проведення оцінки 

ризиків передбачає запобігання професійним ризикам, але на практиці 

вирішення цієї задачі не завжди є практично можливим. Там, де усунути ризики 

не вдається, слід зменшити ризики й контролювати можливі ризики. Оцінка 

ризиків на робочому місці повинна переглядатися в кожному випадку, коли на 

підприємстві очікується запровадження змін, вводяться інновації, нове 

обладнання, нові матеріали, зміна в організації праці [1]. 
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Процес проведення оцінки ризиків має здійснюватися адміністрацією 

підприємства на основі консультацій з усіма особами, працюючими на 

підприємстві – роботодавцем, адміністрацією та працівниками. Усі вони 

можуть робити свій внесок у процес на різних його етапах: виявлення небезпек,  

визначення працівників (або інших осіб), які можуть зазнавати ризику через ці 

небезпеки, оцінювання відповідного ризику – якісне чи кількісне, розгляд 

можливості усунення ризику, прийняття рішення про те, чи необхідно 

запровадити подальші заходи з попередження чи зменшення ризику [3]. 

Загально прийнятого порядку проведення оцінки ризиків не має, але слід 

пам’ятати, два принципи: будувати проведення оцінки слід так, щоб 

забезпечити охоплення всіх важливих небезпек і ризиків (наприклад, не 

випускати з полю зору такі завдання, як прибирання, що можуть виконуватися 

у неробочий час, або допоміжні підрозділи, як-от підрозділ, що відповідає за 

ущільнення сміття) та коли ризик визначено, оцінку слід розпочати з суто 

теоретичних принципів, поставивши запитання про те, чи можна усунути цей 

ризик, чи необхідна наявність небезпеки, що є його причиною [2]. 

В робочому процесі правильніше розглядати оцінку ризиків як процес, 

що складається з послідовності кроків, де кожний крок – це процедура, що 

передбачає зосередження на конкретній сфері, в якій виявлено ризик, або 

глибше вивчення цієї сфери. Розгляд оцінки ризиків має містити наступні 

кроки, для детального дослідження:  

– загальна оцінка, за результатами якої ризики діляться на ті, які добре 

відомі й для яких заходи контролю вже визначено і можна вважати 

здійсненими, та ті ризики, що вимагають детальнішого вивчення; 

– оцінка ризиків, для яких потрібне детальніше вивчення. Цей крок може 

призвести до подальших кроків, якщо необхідно застосувати більш досконалі 

засоби оцінки ризиків (у ситуаціях, складних із точки зору ризиків). 

Якщо необхідно провести оцінку ризиків на робочому місці, часто 

найшвидшим і найнадійнішим способом виявити подробиці того, що дійсно 

відбувається, є опитування працівників, задіяних у тому виді виробничої 

діяльності, який оцінюється. Вони знають, які технологічні операції вони 

виконують, чи є якісь спрощені методи або способи пришвидшеного виконання 

складного завдання, а також яких запобіжних заходів вони вживають. Отже, 

роботодавцям слід забезпечити, щоб особа, яка проводить оцінку ризиків – чи 

то працівник, чи то зовнішній консультант – побесідувала з персоналом або 

іншими особами, наприклад, підрядниками, які фактично виконують дану 

роботу [2]. 

Підприємства з різними видами діяльності можуть розробляти для себе 

різні плани оцінки ризиків в залежності від виду діяльності спираючись на 

загальноприйняті принципи, але в цілому оцінка ризиків повинна містити: 

– якщо можливо, визначити ризики, які можна усунути. У багатьох 

випадках ця мета може бути недосяжною, але її завжди слід ставити;  

– повністю розглянути ті небезпеки, щодо яких подальші заходи не 

потрібні (наприклад, сходи або ручні інструменти, що належним чином 
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спроектовані і нормально експлуатуються). Разом з тим, необхідно не забувати 

про можливі виняткові або спеціальні напрями використання; 

– виявити ризики, які є добре відомими і для яких заходи контролю 

можна швидко визначити та запровадити;  

– показати, де слід провести повнішу оцінку і, якщо доречно, застосувати 

складніші прийоми. 

Висновки. Отже, для забезпечення життя та здоров’я працівників будь 

якого підприємства, повинні проводити оцінку ризиків:  

– загальна оцінка, за результатами якої ризики поділяються на відомі для 

яких вже проведені заходи та можна вважати здійсненими, та ті, що вимагають 

більш детального вивчення; 

– оцінка ризиків, які потребують детального вивчення, для розроблення 

заходів. 
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СУЧАСНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 

 
Ковтун А. І., к.т.н., ст. вик. (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського); 

Мещеряков М. А., студ. (гр. ХА-81, ІХФ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Анотація. Проблема створення здорових і безпечних умов праці на 

кожному робочому місці стає дедалі більш актуальною. Передовий 

міжнародний і вітчизняний досвід свідчить, що розробка і впровадження в 

організації сучасних систем управління охороною праці (СУОП) не тільки 

сприяє усуненню виробничих небезпек, але і підвищує продуктивність праці і 

конкурентоспроможність організації, що в даний час визнано урядами, 

роботодавцями і працівниками.  

Ключові слова: охорона праці, система управління охороною праці, 

безпеку, робочі місця, впровадження.  

Abstract. The problem of creating healthy and safe working conditions in 

every workplace is becoming more and more urgent. Best international and domestic 

experience shows that the development and implementation in the organization of 

modern occupational safety management systems (OSH) not only helps to eliminate 

occupational hazards, but also increases productivity and competitiveness of the 

organization, which is now recognized by governments, employers and employees. 

 Keywords: labor protection, labor protection management system, safety, 

workplaces, implementation. 

 

Вступ. Зазвичай економічні та технологічні показники є в числі тих які 

характеризують підприємство. Але вони займають провідне місце лише в тоді , 

коли дотримана основна умова – при здійсненні виробничої і трудової 

діяльності на підприємстві забезпечується безпека процесів і людини. У той же 

час, не дивлячись на ті заходи, які вживаються на державному, галузевому та 

виробничому рівнях в області охорони праці, рівень виробничого травматизму, 

продовжує залишатися досить високим. Це зумовлено наявністю ряду проблем. 

Вони існують і з часом не стають менш гострими. Це свідчить про те, що старі, 

традиційні методи і форми роботи, що встановили стереотипи управління не 

дають бажаного ефекту. А нові на виробничому рівні впроваджуються вкрай 

повільно. 

Аналіз стану питання. Постійно зростаючий рівень техногенних ризиків 

вимагає системного підходу до управління в галузі охорони праці. Головна 

мета державної політики в галузі охорони праці - збереження життя і здоров'я 

працівників в процесі їх трудової діяльності. Для досягнення цієї мети 

необхідно створити струнку систему управління охороною праці (СУОП) і 

забезпечити чітке функціонування всіх складових її ланок - суб'єктів 

управління [1]. 

Мета роботи: розглянути сучасні методи управління охороною праці на 

підприємстві. 
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Методики, матеріали і результати досліджень. Зниження травматизму 

вдається домогтися за рахунок використання заходів економічного 

стимулювання роботодавців до поліпшення умов праці, посилення 

адміністративної відповідальності, а також оновлення техніки і впровадження 

нових технологій. За останні 10 років число нещасних випадків на виробництві 

скоротилася в два рази. З 2007 року загальна кількість нещасних випадків на 

виробництві скоротилася в 2,3 рази: з 85 тисяч випадків у 2007 році до 37,6 

тисяч випадків у 2017 році. Також в 2,3 рази знизилося число нещасних 

випадків з тяжкими наслідками: 13,72 тисячі випадків у 2007 році до 5,96 тисячі 

в 2017 році. У 2007 році було 4,6 тисячі нещасних випадків на виробництві зі 

смертельним результатом, а в 2017 – 1,6 тисячі, що в 2,9 разів нижче. 

В даний час розробка систем управління охороною праці можлива на 

основі українського законодавства і міжнародних стандартів в області 

управління. До них відносяться: Міждержавний стандарт ГОСТ 12.0.230-2007 

ССБП «Система стандартів безпеки праці. Система управління охороною праці. 

Загальні вимоги », OHSAS 18001-2007 «Occupational Health and Safety 

Assessment Series», ILO OSH-2000 «Керівництво з управління охороною праці» 

[2]. 

Основні завдання системи управління охороною праці (СУОП) 

випливають з основної мети забезпечення охорони праці - запобігання 

виробничому травматизму та професійної захворюваності. Оскільки і те і інше 

відбувається в результаті роботи обладнання, керованого працівниками і 

взаємодії працівників з умовами праці, то основними «Надзавданнями» СУОП 

стають [2]: 

– забезпечення надійної та безаварійної роботи обладнання, технічний та 

санітарно-гігієнічне забезпечення безпечних і гігієнічно допустимих умов 

праці, включаючи кошти так званого колективного захисту працівників; 

– організаційне забезпечення безпечного перебігу всіх виробничих 

процесів і поведінки (прийомів роботи) працівника, включаючи (при 

необхідності) використання засобів індивідуального захисту; 

– організація зовнішніх для установи, але необхідних для реалізації 

першої та другої задач заходів з ліцензування, сертифікації, страхуванню;  

– організація проведення медичних оглядів і психіатричного огляду не 

тільки для працівників з шкідливими і небезпечними умовами праці, а й для 

працівників з допустимими умовами праці; 

– організація проведення навчання працівників з охорони праці, 

пожежної безпеки, електробезпеки та спеціального навчання з охорони праці;  

– оцінка, аналіз і розрахунок професійних ризиків для кожного робочого 

місця, згідно затверджених методик. 

 В сучасних умовах необхідний перехід на нові принципи управління 

охорони праці в організаціях. Поступово зміцнюються ринкові відносини, що 

визначають необхідність формування нового підходу до управління охорони 

праці. Він повинен відрізнятися від існуючого в централізованій економіці. 

Деякими українськими компаніями впроваджуються принципи управління, 
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прийняті в світовій практиці. З'являються розробки українських наукових і 

освітніх організацій, які дозволяють формувати елементи СУОП, схожі з 

західними. 

Висновки. Результати оцінки ризиків використовують для визначення 

цілей і завдань в області ВІД організації, для складання програм заходів щодо 

поліпшення умов праці та охорони праці. Новизна підходу полягає в тому, що 

на підставі аналізу ризиків встановлюються цілі, спрямовані на рішення 

проблем охорони праці, визначаються завдання і терміни їх виконання.  

В останні роки підхід на основі СУОП набув широкого поширення і був 

впроваджений як в розвинених, так і в країнах, що розвиваються. Як показує 

досвід, СУОП є логічним і корисним засобом, що сприяє постійному зростанню 

ефективності управління охороною праці на рівні підприємства.  

Головні елементи, необхідні для його успішної реалізації, включають в 

себе зацікавленість керівництва і активну участь працівників у спільній 

реалізації. Крім того, в зв'язку з величезним обсягом прямих і непрямих витрат, 

які несе суспільство, підприємства і люди внаслідок поганих умов праці, 

виробничого травматизму і професійних захворювань, краще і дешевше 

запобігати їх, ніж виплачувати компенсацію збитку і витрачати кошти на 

ліквідацію надзвичайних ситуацій. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ХАРЧОВИХ ДОБАВОК НА ІМУННУ 

СИСТЕМУ ЛЮДИНИ 
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Анотація. Незважаючи на значні зусилля, спрямовані на забезпечення 

безпеки використання харчових добавок, токсикологічний аналіз цих речовин, 

як правило, спирається на їх пряму токсичність для органів-мішеней (печінка та 

нирки) або їх генотоксичну дію. Набагато менше уваги приділяється впливу 

цих сполук на клітини імунної системи. Незважаючи на те, що в останні 

десятиліття велика увага привертається до ожиріння та метаболічного 

синдрому в результаті вживання обробленої їжі, що містить велику кількість 

жирів і простих цукрів, все більше даних свідчать про те, що харчові добавки 

також можуть сприяти порушенню обміну речовин.  

Ключові слова: харчові добавки, цукровий діабет 2 типу, метаболічний 

синдром, мікробіота, цитрат, імунометаболізм. 

Abstract. Despite considerable efforts to ensure the safety of their use, 

toxicological analysis of these substances is usually based on their direct toxicity to 

target organs (liver and kidneys) or their genotoxic effects. Much less attention is 

paid to the effects of these compounds on the cells of the immune system. Although 

in recent decades much attention has been paid to obesity and metabolic syndrome as 

a result of eating processed foods high in fat and simple sugars, there is growing 

evidence that dietary supplements can also contribute to metabolic disorders. 

Keywords: food additives, type 2 diabetes mellitus, metabolic syndrome, 

microbiota, citrate, immunometabolism. 

 

Вступ. За останні десятиліття ожиріння досягло масштабів епідемії у 

всьому світі. Це супроводжується збільшенням поширеності супутніх 

захворювань, таких як цукровий діабет ІІ типу, серцево-судинні захворювання, 

рак та інші хронічні захворювання. Зокрема, 7 з 10 провідних причин смерті в 

США є хронічними хворобливими станами, багато з яких, пов’язані з 

ожирінням (1–3 ступенів). Загалом, ожиріння та його супутні захворювання 

спричиняють високі соціальні та економічні витрати як для окремих людей, так 

і для суспільства. Тому розуміння причин виникнення цієї проблеми та 

розробка стратегій її профілактики є дуже важливими. 

Виходячи з точки зору позитивного енергетичного балансу, надмірне 

споживання калорій і сидячий стиль життя вважаються основними факторами, 

що сприяють епідемію ожиріння. Особливу увагу привертають часто споживані 

високооброблені та енергоємні продукти. Насправді, багато типів ожиріння у 

експериментальних тварин покладаються на годування мишей і щурів дієтою з 

високим вмістом жирів або високим вмістом цукру. Тому вміст цукру та ліпідів 

у продуктах і напоях завжди враховується, коли йдеться про збільшення ваги та 

ожиріння [1]. 
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Аналіз стану питання. Наведені вище проблеми можуть виникнути з 

різних причин. Передбачити кожну з них не завжди можливо, оскільки не лише 

надмірне вживання харчових добавок може до призвести до ожиріння. Є ще 

цілий ряд факторів, які можуть зумовлювати це явище. 

Мета роботи: дослідити вплив харчових добавок на організм людини та 

імунні клітини. 

Методики, матеріали і результати досліджень. У сучасному суспільстві 

легкий доступ до їжі разом із попитом на дуже смачні та готові до подачі 

продукти, призводять до загального споживання промислово оброблених 

харчових продуктів. Таким чином, оброблена їжа, у якій не вистачає вітамінів, 

клітковини та мінералів, а також їжа, яка містить велику кількість калорій у 

вигляді жиру та простого цукру, вважається головним злодієм сучасних дієт.  

Однак оброблена їжа складається не лише з цукру та жиру, але й із ряду 

інших продуктів, які додаються для підвищення смакових якостей, зміни 

текстури та продовження терміну зберігання. Ці продукти спільно називають 

харчовими добавками. Деякі з цих добавок навіть мають добре відомий 

корисний вплив на здоров’я, прикладом яких, є пробіотики та пребіотики. Ці 

добавки використовуються для прямого чи опосередкованого впливу на 

мікробіоту кишечника і мають цілком доведені переваги для здоров’я та 

благополуччя споживача. Однак, усі передбачувані харчові добавки мають 

пройти сувору перевірку на предмет їх потенційної токсичності та небажаних 

побічних ефектів. Ці тести на токсичність проводяться відповідно до низки 

рекомендацій, включаючи параметри результату, яких необхідно 

дотримуватися. Ці параметри включають аналіз клінічних проявів, біохімічних 

та гематологічних змін, а також посмертний аналіз. На основі цих результатів 

дозволено використовувати харчові добавки у різних кількостях, більшість з 

яких, вважаються нешкідливими та безпечними. Однак, дослідження іноді 

ставлять під сумнів безпеку харчових добавок і вимагають переоцінки їх 

використання. У зв’язку з цим, наведемо докази, джерелами яких, є сучасні 

дослідження, що харчові добавки – навіть ті, що, як правило, вважаються 

безпечними можуть мати відповідний вплив на імунні клітини, а отже – 

сприяти ожирінню та пов’язаних з ним супутніх захворювань. Запропонуємо 

кілька прикладів, які чітко ілюструють вплив харчових добавок на клітини 

імунної системи, що потенційно може сприяти ряду патологічних та 

метаболічних станів, та зведемо їх у таблицю 1 [2]. 

Слід зауважити, що харчові добавки, їх описані ефекти та рекомендації 

щодо максимального щоденного споживання, встановлені Управлінням з 

контролю за продуктами та ліками. 

Нещодавні дослідження продемонстрували, що споживання штучних 

підсолоджувачів і дієтичних емульгаторів може змінити мікробіоту кишечника, 

що в свою чергу призводить до кишкових розладів і запалення, що сприяє 

розвитку метаболічного синдрому. 

 

 



101 
 

Таблиця 1.  

Поширені харчові добавки та їх передбачуваний вплив на клітини 

імунної системи та метаболічні параметри [3] 

Добавка Максимальне добове 

споживання  

Ефекти 

Сукралоза 5 мг/кг  

 

Дисбактеріоз у щурів 

Дисбактеріоз і порушення 

толерантності до глюкози у 

мишей 

Сахарин 15 мг/кг  дисбактеріоз і порушення 

толерантності до глюкози у 

мишей 

Аспартам 50 мг/кг  Порушення толерантності до 

глюкози 

Карбоксиметилце

люлоза 

Без обмежень  

 

Збільшення ваги 

Порушення толерантності до 

глюкози 

Полісорбат-80 25 мг/кг  Запалення низького ступеня, 

призводить до ожиріння 

Цитрат Без обмежень  

 

Підвищення глікемії натще та 

порушення толерантності до 

глюкози 

Карагенан Немає обмежень.  

 

Непереносимість глюкози у 

мишей 

Загострення непереносимості 

глюкози та дисліпідемії, 

викликані HFD у мишей 

 

Підсолоджувачі, зокрема, кукурудзяний сироп з високим вмістом 

фруктози та низькокалорійні або безкалорійні замінники цукру (цукрові спирти 

та штучні підсолоджувачі), є одними з найбільш широко використовуваних 

харчових добавок у всьому світі, які регулярно вживають як худі люди, так і 

люди з ожирінням. Серію сполук (сукралоза, аспартам, сахарин, стевіол, 

екстракт Луо Хань Го та інші), які дозволено використовувати як 

підсолоджувачі в харчових продуктах, у своїй більшості, визнано FDA 

безпечними. Цикламати заборонені в Сполучених Штатах, але усе ще дозволені 

в багатьох інших країнах. Більше того, більшість комерційних складів 

сахарину, сукралози або аспартаму містять ~5% підсолоджувача і ~95% 

глюкози, які функціонують як джерело цукру. Незважаючи на те, що штучні 

підсолоджувачі вважаються безпечними і навіть корисними через їх низьку 

калорійність, представлені вище дані  показують, що вони можуть бути 

метаболічно активними [4]. 

Висновки. Сучасне суспільство стало свідком тривожного збільшення 

випадків ожиріння та інших супутніх захворювань, пов’язаних із неправильним 
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харчуванням. Крім того, включення обробленої та промислової їжі в 

повсякденне харчування корелює з цим явищем. Намагаючись подолати цю 

загрозу, багато уваги було приділено кількості калорій, присутніх у їжі. 

Зокрема, кількість жиру і простого цукру вважаються причинами головних 

проблем сучасної обробленої їжі. Емульгатори, загусники, штучні 

підсолоджувачі та консерванти можуть мати прямий і опосередкований вплив 

на клітини імунної системи, сприяючи метаболічній дисрегуляції. Проте, оцінка 

безпеки та оцінка токсичності харчових добавок, зазвичай, базуються на 

випробуваннях окремих сполук, натомість ефекту комбінованого впливу 

кількох добавок практично не приділяється увага. Тому політика, спрямована 

на стримування розвитку ожиріння, повинна враховувати не тільки 

калорійність їжі, але й усі інші компоненти та їх наслідки. Людям 

рекомендуємо уникати готової, багатої на добавки їжі, віддаючи перевагу більш 

здоровій, домашній їжі. 
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АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНОЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ 

ВИРОБНИЦТВА СКЛА ТА ЦЕГЛИ 

 
Котунова І. О., Котунова М. О., студ. (гр. ХМ-81, ХТФ КПІ ім. Ігоря Сікорського); 

Землянська О. В., ст. вик. (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Анотація. Розглянуто основні причини виникнення та розвитку 

захворювань працівників на виробництві керамічної цегли та скла. Розроблені 

рекомендації для працівників даного виробництва щодо покращення робочого 

простору для запобігання розвитку професійних захворювань. Представлені 

основні фактори, які викликають негативний вплив на здоров’я працівників 

даної галузі. 

Ключові слова: виробництво, захворювання, професійна діяльність. 

Abstract. The main causes of the occurrence and development of diseases of 

workers in the production of ceramic bricks and glass are considered. 

Recommendations have been developed for workers of this production to improve the 

working space to prevent the development of occupational diseases. The main factors 

that cause a negative impact on the health of workers in this industry are presented. 

Keywords: production, diseases, professional activity. 
 

Вступ. Існує чимало факторів, що негативно впливають на стан здоров’я 

працівників виробництва скла та цегли. До них належать перегрівання та 

переохолодження, шум роботи різноманітного обладнання в цеху, речовини-

алергени захворювання, недостатня освітленість робочої зони. Сукупність 

вищезазначених факторів призводять до появи та розвитку професійних 

захворювань. Також серед працівників даної галузі нерідко зустрічають травми 

різного ступеня важкості через необачне використання скла та падіння цегли з 

вагонетки [1].  
Аналіз стану питання. Оскільки, професійна захворюваність серед 

працівників виробництва скла та цегли з року в рік залишається на високому 

рівні, питання розробки превентивних заходів запобігання цьому явищу в даній 

галузі виробництва є досить актуальним.  

Мета роботи. Розробити рекомендації для працівників виробництва скла 

та цегли щодо оптимізації робочого простору для запобігання розвитку 

професійних захворювань. 

Методики, матеріали і результати досліджень. Професійне 

захворювання – це захворювання, яке спричинене несприятливими умовами 

праці. Іншими словами, це хвороби, які для окремих видів виробничої 

діяльності розвиваються частіше ніж звичайні.  

За результатами досліджень, на рис. 1,  зображено діаграму комплексу 

факторів, які здійснюють негативний вплив на здоров’я працівників 

виробництва скла та цегли.  
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Рис.1. Фактори, які здійснюють негативний вплив на здоров’я 

працівників виробництва скла те цегли 
 

До несприятливих чинників зони виготовлення цегли i кераміки 

належать: підвищена температура повітря, значне променисте тепло та 

запиленість повітряного середовища, які реєструються на робочих місцях у разі 

порушення гігієнічних вимог до організації умов праці. Внаслідок неповного 

згоряння палива, в повітрі біля робочих місць садчиків та виставників цегли 

виявляються сірчистий газ та окис вуглецю. 

При виготовленні будівельних матеріалів на основі скла на організм 

працівників можуть діяти такі чинники, як виробничий пил, несприятливі 

метеорологічні умови, шум тощо [3]. У ванних цехах головну небезпеку для 

здоров'я працівників можуть становити висока температура повітря i 

променисте тепло, що зумовлює подальший розвиток катаракти.  

Отруєння сірчистим газом може призвести як до гострого, так й 

хронічного отруєнь. Найбільш ранніми проявами гострого отруєння сірчистим 

газом є поява світлобоязні, сльозотечі, болю в очах, чхання, нежиті, 

задушливого кашлю із незначним виділенням слизового або слизово-

кров'янистого харкотиння, пекучого болю у грудях. У разі вдихання великої 

кількості сірчистого газу можливе виникнення гострої ядухи. При цьому 

розвивається гіперемія i набряклість, кон’юнктивіт, помутніння рогівки, різка 

гіперемія i набряклість слизової оболонки гортані, трахеї, голосових складок, а 

іноді їх парез з явищами афонiї. При отруєнні легкого ступеня в клінічній 

картині переважають явища ларинготрахеїту; при отруєнні середнього ступеня 

тяжкості процес поширюється на слизову оболонку бронхів, що призводить до 

розвитку токсичного бронхіту з астматичним компонентом.  
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Хронічне отруєння зустрічається доволі рідкo. Клінічно воно 

проявляється розвитком атрoфічного риніту, фарингіту, хронічного бронхіту з 

астматичним компонентом, емфіземи легенів. У робітників, які працюють на 

виробництві будівельної цегли і кераміки в несприятливих умовах можливе 

виникнення хвороб опорно-рухового апарату, головним чином рук, рідше 

пневмоконіозу.  

У робітників з виготовлення скла перші ознаки теплової катаракти 

з'являються біля заднього полюсу кришталика у вигляді дрібного різко 

oчерченого «пилу». З подальшим розвитком процесу утворюється щільне 

кільце або помутніння. В подальшому воно просувається віссю кришталика 

вперед. Зір починає знижуватись. Дія променистого тепла призводить до 

утворення в ньому біологічно активних речовин, зниження обміну речовин, 

нервово-м'язового збудження тощо. При виготовленні склоблоків можлива дія 

на працівників  шуму значної інтенсивності, який генерують преси [1]. 

Для запобігання вищезазначених захворювань працівників виробництва 

скла та цегли потрібно впроваджувати комплекс заходів і засобів: 

 захист очей від УФ-випромінювання; 

 промивання носової порожнини ізотонічним або гіпертонічним 

розчином NaCl (заспокоює симптоми гіперемії слизової оболонки); 

 у випадку неможливості зменшення рівня шуму та вібрації слід 

застосовувати засоби індивідуального захисту (втулки, вкладки, тампони, 

навушники, спеціалізовані шоломи); 

 підвищення освітленості над робочою поверхнею. 

Окрім цього, працівникам варто вести здоровий спосіб життя, зокрема 

збалансовано харчуватися. 

З метою поліпшення робочого простору працівники повинні мати 

безпечні засоби доступу до всіх зон, призначених для експлуатації, 

регулювання та технічного обслуговування, можливість безпечно перебувати в 

них, а також безпечно залишати ці зони. У разі потреби встановлюються 

захисні засоби для запобігання падінню, які мають підходити за конфігурацією 

і бути достатньо міцними для унеможливлення або зупинки падіння з висоти. 

Колективні захисні засоби для запобігання падінню можуть перериватися 

тільки в місцях доступу до драбин або сходів [4]. 

Висновки. Підсумовуючи все, що було сказано вище, можна зазначити, 

що на підприємствах з виробництва цегли та скла в наявності ціла низка 

факторів, які можуть негативно впливати на здоров’я працівників, а в окремих 

випадках – призводити до травм і професійних захворювань. В роботі було 

надано рекомендації роботодавцям щодо усунення чи мінімізації впливу цих 

факторів.   
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ЗАСОБИ БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ В ЗАКРИТИХ ПРОСТОРАХ 
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 Анотація. Розглянуто питання, пов’язані із заходами безпеки при 

роботах в закритих приміщеннях (просторах) на різних об’єктах праці. 

Проаналізовано  комплекс небезпек, які очікують працівників в даних умовах 

праці та наведено рекомендації щодо їх забезпечення засобами індивідуального 

захисту.  

Ключові слова: закриті простори, засоби захисту, безпека робітників, 

надзвичайні ситуації. 

Abstract. Issues related to safety measures when working indoors (spaces) at 

various work sites are considered. The complex of dangers that await employees in 

these working conditions is analyzed and recommendations for their provision with 

personal protective equipment are given. 

Keywords: enclosed spaces, means of protection, safety of workers, 

emergencies. 

 

Вступ. На сьогоднішній день існує багато робіт, які здійснюються в 

закритих приміщеннях. Даний вид роботи, у більшості випадків, належить до 

робіт з підвищеною небезпекою. Через це, до подібних робіт висуваються 

підвищені вимоги з виробничої безпеки та санітарії. 

Закриті приміщення – це приміщення, які мають обмежені за розміром 

отвори для входу та виходу, несприятливу природну вентиляцію або ж 

приміщення, які не призначені для тривалої робочої діяльності. До закритого 

простору належать цистерни, колектори, вузькі промислові шляхи тощо.  

На працівників під час роботи у подібних умовах можуть очікувати ряд 

небезпечних та шкідливих факторів. Це може бути падіння чи удар предметів 

чи інструментів, які знаходяться на певній висоті. Під час відкривання чи 

закривання кришок люків працівники мають ризик падіння. У разі, якщо 

простір попередньо не перевірений, він може містити загазоване повітря та 

бути пожежо- чи вибухонебезпечним. Також простір не завжди має задовільний 

температурний режим. На працівників іноді очікує підвищена вологість повітря 

та затоплення, у випадках, якщо робоча зона знаходиться на великій глибині чи 

поряд з водними ресурсами. Якщо поряд є стічні води, нерідко є ризик 

епідеміологічної небезпеки при контакті з водами [1].  

Аналіз стану питання. Кожного року на виробництвах відбуваються 

нещасні випадки, зокрема, зі смертельними наслідками. Як свідчать статистичні 

дані, нерідко це відбувається через те, що працівники знаходяться в закритому 

приміщені, яке попередньо не піддавалось перевірці або ж працівники не мають 

відповідного захисного одягу та рятувального спорядження.  

Мета роботи: розглянути комплекс заходів безпеки при роботі в 

закритих приміщеннях.  
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Методики, матеріали і результати досліджень. Для запобігання 

нещасних випадків в закритих приміщеннях слід проводити позаплановий 

інструктаж працівникам, які виконуватимуть роботу; забезпечити контроль 

доступу повітря під час виконання роботи та вносити корективи у 

навантаження працівників у разі несприятливих погодних умов.  

Через відсутність повітрообміну в закритому приміщенні цей простір 

вважається придатним для зберігання або переміщення різних матеріалів 

(рідини, сипучих речовин тощо) [2]. Дане використання приміщення може 

свідчити про те, що в просторі містяться небезпечні гази. Оскільки 

газоповітряне середовище не завжди може бути придатним для дихання, то 

працівники повинні бути забезпечені спеціальними вимірювальними 

приладами (газоаналізатори), за допомогою яких, можна визначити характер 

повітряного середовища. Газоповітряне середовище повинно контролюватись 

як перед спуском до простору, так й під час виконання робіт в ньому.  

Повітряне середовище може містити вибухонебезпечні або отруйні гази 

(метан, сірководень, чадний газ), також може бути недостатній вміст кисню. 

Якщо вміст кисню в середовищі є недостатнім – це означає, що його відсоткове 

співвідношення в повітрі замкнутого простору має нижче значення безпечної 

межі. Через низький вміст кисню працівник може відчувати запаморочення, 

також страждає центральна нервова система.    

Працівники окрім інструктажу та інших організаційних заходів мають 

отримати засоби індивідуального захисту, до яких належать:  

 черговий спецодяг та спецвзуття, які відповідають певним умовам 

праці та забезпечують захисні властивості; 

 два пояси (один запасний) з рятувальними мотузками; 

 акумуляторні ліхтарі з джерелом живлення напругою не більше 12 В 

(неможна використовувати відкрите вогнище у якості джерела світла);  

 шлангові протигази марки ПШ-1 з набором масок зі шлангом (шланг в 

довжину має бути на 2 м більшим за глибину закритого простору, а загальна 

довжина не повинна перевищувати 12 м); 

 ручні вентилятори та газоаналізатори; 

 портативні попереджувальні знаки безпеки; 

 спеціальний пристрій для відкриття кришки люка та перевірки міцності 

підйомної скоби в приміщенні; 

 при проведенні електрозварювальних робіт та операцій з газовим 

полум'ям посеред робочого місця з обмеженим простором слід передбачити 

пристрій примусової вентиляції [1].  

Перед тим як розпочати роботу, працівники мають оглянути місце, в 

якому будуть працювати ззовні та всередині, а за необхідності очистити вхід до 

простору від сторонніх предметів. Обов’язковим заходом є проходження 

інструктажу на випадок виникнення надзвичайної ситуації. Працівник має чітко 

знати як виконувати роботу, та в якій послідовності. До початку роботи 

працівник повинен [3]: 
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 підготувати інструмент праці та переконатись в його справності; 

 відмежувати зони, в яких проводитиметься робота, захисним 

огородженням;  

 встановити відповідні знаки безпеки та сигнальне освітлення 

відповідно до  вимог плану виконання робіт.  

Якщо підготовчі дії перед початком роботи відбуваються вдень неподалік 

або в умовах вуличного руху, то перед робочою зоною необхідно встановити 

триноги із знаками безпеки з того боку, де відбувається рух транспорту.  

Робочий одяг має включати помаранчеві сигнальні жилети. У випадку, 

коли робота передбачає відкривання люку, працівник повинен застосовувати 

спеціальний інструмент з наконечником із кольорового металу, наприклад, лом. 

Кришка люка розміщується протилежно до напрямку руху транспортних 

засобів.  

Важливо відмітити, що працювати в закритому приміщені можуть лише 

особи, які досягли 18 років, мають професійні навички і пройшли навчання 

щодо безпеки праці у подібних умовах. Після навчання майбутні працівники 

отримають відповідне посвідчення, а в окремих випадках – допуск.  

До виконання роботи допускається група складом не менше 3 осіб, аби 

двоє з них були ззовні закритого приміщення, щоб у разі аварійної ситуації 

надати допомогу тому, хто працює безпосередньо в закритій ємкості. Неможна 

залучати на будь-які інші види робіт працівників, які страхують, до моменту 

поки працівник, що знаходиться у закритому приміщені, повністю не 

завершить роботу та не вийде назовні.  

Висновки. Роботодавець має чітко контролювати, кого, і за яких умов 

допускати до робіт в закритих просторах. Таким роботам обов’язково має 

передувати позачерговий інструктаж, а працівники повинні бути забезпечені 

всіма необхідними засобами захисту. Перед початком роботи необхідно 

переконатись у тому, що закрита ємкість (приміщення) є безпечною для 

проведення робіт. В жодному випадку, в робочому просторі не повинно бути 

токсичних газів у кількості, що перевищує нормативи. Якщо у закритому 

просторі умови праці не дозволяють застосування вентиляції, працівника слід 

забезпечити протигазами, що відповідають класу подібних робіт.  
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ З 

МОНТІОРОМ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЙОГО ТИПУ 

 
Кружилко О. Є., докт. техн. наук, проф. (каф. ЕтаЕД Технічний університет 

«Метінвест політехніка»); 

Голубов І. О., студ. (гр. ІП-84, ФІОТ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Анотація. Розглянуто питання, пов’язані з небезпекою під час роботи з 

монітором. Виконано порівняльний аналіз типів моніторів і небезпек під час 

роботи за ними. Запропоновані заходи для мінімізації негативного впливу і 

визначено техніку безпеки при роботі з монітором. 

Ключові слова: монітор, комп'ютерний зоровий синдром, безпека 

користувача монітором, опромінення. 

Abstract. Issues related to hazards when working with the monitor are 

addressed. A comparative analysis of types of monitors and hazards when working on 

them. Measures to minimize the negative impact are proposed and safety precautions 

when working with the monitor are determined. 

Keywords: monitor, computer visual syndrome, user safety monitor, radiation. 

 

Вступ. Монітор комп'ютера – це пристрій, призначений для відображення 

на екрані текстової та графічної інформації. Це найважливіша частина 

персонального комп'ютера. Ми постійно контактуємо з екраном під час роботи. 

Його розмір та якість визначають, наскільки комфортним він буде для наших 

очей. Монітор повинен бути максимально безпечним для здоров'я з точки зору 

можливого опромінення. Він також повинен дозволяти комфортно працювати 

та надавати користувачеві високоякісні зображення. Існуючі сьогодні монітори 

розрізняються за пристроєм, діагоналі екрану, частотою оновлення, 

стандартами безпеки та багатьма іншими параметрами. 

Аналіз стану питання. Використання старих моніторів має негативний 

вплив на людський організм. Опромінення різного типу, миготіння становлять 

для організму реальну небезпеку. 

Мета роботи: проаналізувати типи моніторів і негативний вплив при 

роботі з ними. Визначити дії для зменшення негативного впливу при роботі з 

монітором.  З'ясувати правила техніки безпеки при роботі з монітором. 

Методики, матеріали і результати досліджень. У кольоровому ЕПТ-

моніторі електронний пучок сканує екран ліворуч і зверху вниз, щоразу 

змітаючи всю поверхню екрана. Такий монітор вимагав використання трьох 

електронних пучків замість одного. Кожен із них виділив певні точки на 

поверхні дисплея. 

За низької частоти оновлення ваші очі почнуть помічати мерехтіння 

екрану і швидко втомлюються. Оптимальна частота оновлення – 100 Гц, якщо 

вона вище – людське око не сприйматиме різницю між 100 Гц і 200 Гц. 

Якщо не використовувати спеціальні засоби безпеки, ми піддаватимемося 

шкідливому випромінюванню монітора. Наприклад, монітор з електронною 
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променевою трубкою робить рентгенівські знімки. 

Як і будь-який електричний пристрій, монітор генерує електромагнітне 

випромінювання. Він також генерує електростатичне поле, яке спричиняє 

осадження пилу на обличчі, шиї та руках. Це може спричинити алергічну 

реакцію у людини. На щастя, захист від цих шкідливих наслідків став більш 

досконалим у міру прийняття низки стандартів [1]. 

Монітор повинен мати можливість налаштувати параметри зображення. 

Крім того, монітор повинен відповідати європейським стандартам пожежної та 

електричної безпеки. 

ЕПТ-монітори досить великі, мають високе енергоспоживання та високий 

рівень викидів забруднюючих речовин. Також вони призводять до розвитку 

комп'ютерного зорового синдрому (КЗС). Воно характеризується 

почервонінням повік, болем у власних очах, очі починають сльозитися чи, 

навпаки, у яких з'являється відчуття сухості, різі, печіння. Сучасні комп'ютерні 

монітори, такі як плазмові та рідкокристалічні (РК), не викликають втрату зору 

незалежно від роботи за комп'ютером. 

Принцип роботи плазмових панелей заснований на світінні спеціальних 

люмінофорів під впливом ультрафіолетового світла. Це випромінювання 

виникає під час електричного розряду в сильно розрядженому газі. 

РК-монітори. Перші рідкокристалічні матеріали було відкрито понад сто 

років тому австрійським ученим Ф. Ренітцером. Згодом було виявлено велику 

кількість матеріалів, які можуть бути використані як рідкокристалічні 

модулятори, але практичне застосування технології почалося порівняно 

недавно. 

РК-дисплей не випромінює світло, а діє як оптичний затвор. Тому для 

відтворення зображення потрібне джерело світла за РК-панеллю. 

Зараз переважно використовуються рідкокристалічні монітори. 

Жоден вид сучасного телевізора не дає радіаційного рентгенівського 

випромінювання. У РК-моніторів є невелике електромагнітне випромінювання, 

а у плазмових – теплове (їх не рекомендується ставити в маленьких 

приміщеннях, що погано провітрюються). Але вченими доведено: жодної 

шкоди здоров'ю людини ні ті, ні інші не приносять. 

Рідкокристалічні та плазмові монітори не мерехтять у процесі роботи. 

вони в жодному разі не є джерелом радіоактивного випромінювання, мають 

настільки низький показник електромагнітних та електростатичних полів. 

Найбезпечнішими вважаються рідкокристалічні. 

Єдине, чого варто побоюватися, то це застарілих моніторів з електронно-

променевою трубкою. Але такі монітори можна назвати раритетними. 

А якщо вони й залишилися у когось, то до них має додаватись 

спеціальний захисний екран.  

Порівняльну характеристику типів моніторів і небезпек від їх 

використання зображено на рис. 1. 
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Рис. 1. Порівняльна характеристика типів моніторів і небезпек від їх 

використання 

 

Після аналізу типу монітора для безпечної роботи варто було б згадати 

техніку безпеки під час роботи з монітором. 

Кут нахилу екрана монітора або ноутбука по відношенню до вертикалі 

повинен становити 10-15 градусів, а відстань до екрана – 500-600 мм. 

Площа робочого місця користувача ПК з ЕПТ-дисплеєм має становити не 

менше 6 м2, для ПК з плоским дисплеєм – 4,5 м2 

Важливо, щоб працівник, сидячи за комп'ютером, знаходився за добре 

освітленим робочим столом. Найчастіше саме погане освітлення робочого 

місця надає згубніший для зору вплив, ніж сам факт знаходження за 

комп'ютером. 

При розміщенні робочих столів з персональними комп'ютерами слід 

дотримуватись наступних норм: 

 відстань між бічними поверхнями персональних комп'ютерів – 1,2 м.; 

 відстань від тильної поверхні одного персонального комп'ютера на 

екран іншого – 2,5 м. 

За потреби особливої концентрації уваги під час виконання робіт суміжні 

робочі місця операторів необхідно відокремлювати один від одного 

перегородками заввишки 1,5 – 2 м. 

Для розробників програм має бути встановлено перерву для відпочинку: 

 тривалістю 15 хвилин через кожну годину роботи за комп’ютером; 

 для операторів ЕОМ – 15 хвилин через кожні 2 години; 

 для операторів комп’ютерного набору – 10 хвилин після кожної години 

роботи за комп’ютером. 

Якщо виробничі обставини не дозволяють застосувати регламентовані 
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перерви, тривалість безперервної роботи за комп’ютером не повинна 

перевищувати 4 годин. 

При 12-годинній робочій зміні регламентовані перерви мають 

установлюватися в перші 8 годин роботи аналогічно перервам при 8-годинній 

робочій зміні, а протягом останніх 4 годин роботи, незалежно від характеру 

трудової діяльності, через кожну годину тривалістю 15 хвилин [2]. 

Висновки. Для забезпечення безпечної роботи за монітором повинні бути 

прийняті заходи, спрямовані на: 

– зменшення негативного впливу від монітора, а саме відмова від 

використання старих ЕПТ-моніторів, а в разі не можливості їх заміни, то 

використання захисних фільтрів і дотримання режиму відпочинку за роботою; 

– дотримання правил техніки безпеки при роботі за ЕОМ, зокрема за 

його складовою – монітором. 

У статті було проаналізовано типи моніторів і негативний вплив при 

роботі з ними. Було визначено дії для зменшення негативного впливу при 

роботі з монітором.  З’ясовано правила техніки безпеки при роботі з монітором. 
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Анотація. Розглянуто результати дослідження впливу виробничих 

факторів, що впливають на професійний ризик працівників добувної галузі 

України на прикладі кар’єрів з видобутку граніту. Виявлено перелік професій, 

задіяних на кар’єрі повний робочий день, та основні виробничі фактори, що 

впливають на працівників. 

Ключові слова: охорона праці, професійний ризик, виробничий фактор, 

видобуток граніту. 

Abstract. The results of the study of the influence of production factors that 

affect the occupational risk of workers in the extractive industry of Ukraine on the 

example of granite quarries are considered. The list of professions involved in a full-

time career and the main production factors that affect employees are identified. 

Keywords: occupational safety and health, occupational risk, production 

factor, granite mining. 

 

Вступ. Реформування економіки держави вимагає від всіх учасників 

процесу управління охороною праці оперативного реагування на зміни, 

викликані розвитком ринкових відносин в Україні. Однією з характерних рис 

сучасного етапу економічного розвитку суспільства є впровадження в системи 

управління охороною праці (СУОП) ризик-орієнтованого підходу. 

Неодноразово відзначалось, що традиційні методи управління охороною праці 

та накопичений  фахівцями та керівниками досвід управління, в умовах 

сьогодення не завжди можуть використовуватись ефективно [1, 2].   

Аналіз стану питання. Незважаючи на значну кількість наукових праць, 

присвячених впровадженню ризик-орієнтованого підходу в СУОП підприємств 

різних галузей, слід відзначити відсутність єдиного науково-обґрунтованого 

підходу до вирішення цього питання [3, 4]. Також слід відзначити, що 

розроблені методи підвищення ефективності управління охороною праці, 

орієновані на потреби конкретних підприємств або окремих галузей 

виробництва, що зумовлює необхідність постійно отримувати інформацію про 

виробничі фактори, що впливають на професійний ризик працюючих. 

Результати обробки цих даних використовуються для оперативного планування 

заходів з охорони праці та контролю їх виконання.  

Мета роботи: дослідження умов праці робочих місць на кар’єрі з 

видобутку граніту за показниками факторів виробничого середовища для 

подальшого оцінювання професійного ризику.  

Методики,  матеріали  і  результати  досліджень. Серед галузей 

добувної промисловості одне із провідних місць належить гірничодобувній, 
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підприємства якої здійснюють видобування корисних копалин. В Україні більш 

70% обсягів гірничих робіт виконується в кар’єрах.  

Особливе економічне значення серед мінеральної сировини України 

належить природно-кам'яним ресурсам. На сьогоднішній час на території 

країни розвідано понад 300 родовищ природного облицювального каменю, 

серед якого особливу увагу привертають граніти. Українські граніти 

зарекомендували себе як високоякісний, перевірений роками природний 

обробний матеріал. Вони мають відмінні показники фізико-хімічних 

властивостей і значно випереджають штучні матеріали по міцності, 

довговічності і якості. Широко застосовується в будівельній промисловості для 

проведення облицювальних і будівельних робіт. 

Технологічні рішення, розроблені для видобувних виробництв 

різноманітні, і дозволяють використовувати різні методи для видобутку 

гірської породи, а саме:  

– спосіб каменеріза;  

– видобуток за допомогою повітряної подушки;  

– буроклиновий метод;  

– тихий вибух (застосування сумішей);  

– підрив породи вибухівкою.  

Популярність способу каменеріза пов’язана з можливістю видобутку 

сировини першого класу без пошкоджень і мікротріщин. Реалізується спосіб за 

допомогою канатних або дискових пилок з алмазними насадками, якими 

здійснюється буквально вирізання каменю з ґрунту. Незважаючи на те, що 

граніт завжди вважався високоміцним матеріалом, саме алмаз здатний 

розрізати камінь, не пошкоджуючи його внутрішню структуру. Здобута таким 

способом сировина зберігає свою надійність і практичність, а виконані з граніту 

видобутого каменерізним методом вироби мають високий експлуатаційний 

ресурс, зносостійкість і довговічність. Видобуток за допомогою повітряної 

подушки - суть методу полягає у використанні спеціальних ємностей з повітрям 

які знаходяться всередині під високим тиском. Закладається така подушка, з 

урахуванням прорахунку необхідної місця розлому гірської породи, в 

заздалегідь пробурені отвори. Цей спосіб дозволяє добувати щільну сировину 

без мікротріщин і є цілком щадним для монолітності гірської породи. 

Буроклиновий метод полягає в пробурюванні отворів по периметру певної для 

видобутку ділянки за допомогою спеціального верстата, і подальше 

використання складових клинів або гідравлічної клиньової установки для 

виїмки каменю. При такому способі видобутку відбувається розкол гірської 

породи. Метод підходить для породи, яка володіє хорошою здатністю до 

розколювання і здійснюється по порівняно рівних площинах, внаслідок чого 

зберігається порівняльна цілісність блоків. Тихий вибух (застосування 

сумішей) спосіб має схожість з буроклиновим методом, в частині попереднього 

буріння спеціальних отворів. Тільки замість клинів використовуються 

спеціальні суміші які розширюються. Така технологія не отримала великого 

поширення. Вона заснована на специфічній структурі гірської породи, яка 
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володіє наднизьким рівнем міцності до розтягування. Суміші і провокують 

створення так званого «тихого вибуху». Метод є досить старим, але раніше 

використовували в силу набухаючої деревини або замерзлої води для 

відділення гірської породи. Підрив породи вибухівкою полягає в закладенні 

вибухової речовини в підготовлені отвори. Така технологія дозволяє відколоти 

велику ділянку гірської породи. Головним недоліком технології є великі втрати 

при видобутку [5]. 

Технологія видобувних робіт на досліджуваному родовищі по видобутку 

граніту Корнинскому кар’єрі «Лопард» наступна: відокремлення монолітів від 

масиву досягається шляхом утворення відрізних і розділяючих щілин по 

торцям монолітів алмазно – канатною машиною в поєднанні із переносними 

пневматичними перфораторами, розділення монолітів на менші частини і 

блоки, проводиться буроклиновим способом з використанням 

пневмоперфораторів та гідроклинів, невибухових руйнуючих засобів (НРЗ) і 

металевих клинків. В якості навантажувального обладнання скельних порід 

використовується одноківшевий екскаватор ЭО–4321А з ємкістю ковша 0,65 м3, 

товарних блоків – кранами КС-5363 А(КС-5363 В) в/п 36,0 т. Транспортування 

блоків до камнепереробного цеху та відходів у відвали – автосамоскидом 

БелАЗ-7522 в/п 30,0 т. 

Способи відокремлення моноліту від масиву. Відокремлення моноліту від 

масиву здійснюється в одну або дві стадії. За одностадійнійної схеми 

відділення блоків від масиву проводиться безпосередньо в забої механічним 

буро-клиновим способом, а також шпуровим методом з використанням 

невибухових руйнівних засобів (НРЗ) і клинків. При двохстадійній схемі – 

шляхом утворення відрізних щілин по торцях моноліту і лінії відриву його від 

масиву з послідуючим завалюванням моноліту на підошву уступу і розділенням 

його на блоки потрібних розмірів. Відокремлення монолітів від масиву 

проводиться з урахуванням генеральної тріщинуватості порід на ділянці робіт. 

Використання природних тріщин дає можливість скоротити об’єми робіт по 

створенню відокремлюючих щілин. Створення відокремлюючих щілин 

проводиться із застосуванням НРЗ, чорного пороху, і детонуючих шнурів, а в 

разі необхідності алмазно-канатною машиною. 

Бурові роботи. При видобутку гранітних блоків застосовується шпуровий 

метод бурових робіт. Шпури у вибої розташовуються уздовж наміченої лінії 

відбою заходки за допомогою детонуючого шнура і димного пороху. Діаметр 

шпуру 32 - 36 мм. Відстань між шпурами у ряді 15-25 см. Шпури по глибині не 

добурюються до горизонтальних тріщин на (10-20)% висоти уступу для 

збереження нижньої частини граніту від поширення тріщин при проведенні 

вибухових робіт. Буріння шпурів виконується за допомогою перфораторів.  

Вертикальний транспорт. Навантаження блоків в автосамоскиди 

проводиться самохідним стріловим краном КС - 5363 В вантажопідйомністю 

36,0 т. Навантажувальні роботи виконуються машиністом крану і 

такелажником з числа робітників по видобутку блоків. Неконденційні 

великогабаритні блоки і відходи від видобутку корисної копалини можуть 
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навантажуватись в автосамоскиди одноковшевим екскаватором. Допоміжні 

роботи. Планувальні роботи на кар’єрних і під’їзних дорогах, відвалах, а також 

на переміщенні блоків і ряд інших робіт проводиться за допомогою бульдозера. 

Перелік професій, задіяних на кар’єрі повний робочий день наступний: 

колій плит та блоків; машиніст екскаватора; машиніст крана; майстер гірничий, 

електрогазозварник. 

На підставі зібраних статистичних даних наведено оцінку умов праці 

робочих місць на кар’єрі з видобутку граніту за показниками факторів 

виробничого середовища (таблиця 1). 

 

Таблиця 1.  

Оцінка умов праці за показниками факторів виробничого середовища 

Фактори 

виробничого 

середовища і 

трудового процесу 

Нормативне 

значення 

(ГДР/ГДК) 

Фактичн

е 

значення 

ІІІ клас: шкідливі і 

небезпечні умови і 

характер праці 

Триваліст

ь дії, % за 

зміну 

І 

ступін

ь 

ІІ 

ступін

ь 

ІІІ 

ступін

ь 

 

Колій плит та блоків 

Пил, мг/м3 2 13,6   + 87,4 

Вібрація, дБ 112 116  +  100 

Шум, дБА 80 91  +  100 

Важкість праці    +  93,8 

Машиніст екскаватора 

Пил, мг/м3 2 4,58  +  82,2 

Вібрація, дБ 101 102 +   100 

Шум, дБА 80 84 +   100 

Важкість праці    +  93,8 

Машиніст крана 

Пил, мг/м3 2 3,1 +   83,2 

Вібрація, дБ 101 102 +   100 

Шум, дБА 80 84 +   100 

Важкість праці    +  89,6 

Майстер гірничий 

Пил, мг/м3 2 4,45  +  85,4 

Шум, дБА 80 83 +   100 

Важкість праці    +  100 

 

Отже, результати проведеного дослідження свідчить про те, що розробка 

родовищ корисних копалин відкритим способом пов’язана з надмірною 

концентрацією рівнів виробничих факторів, які негативно впливають на 

загальний стан здоров'я, умови та продуктивність праці, тобто умови праці 

працівників кар’єру відносяться до шкідливих. Провідне місце серед шкідливих 

факторів виробничого середовища займають пил, надмірний шум та вібрація, 

які супроводжують всі технологічні процеси в кар'єрах від розкривних робіт, 

видобутку корисних копалин до обробки та транспортування.  
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Зібрані статистичні дані в подальшому можуть використовуватись для 

отримання математичних моделей, що встановлюють залежності впливу 

ступеню шкідливості виробничих факторів на професійний ризик.  

Висновки. На підставі зібраних статистичних даних наведено оцінку 

умов праці робочих місць на кар’єрі з видобутку граніту за показниками 

факторів виробничого середовища. Встановлено, що розробка родовищ 

корисних копалин відкритим способом пов’язана з надмірною концентрацією 

виробничих факторів, які негативно впливають на загальний стан здоров'я, 

умови та продуктивність праці, тобто умови праці працівників кар’єру 

відносяться до шкідливих.  

Провідне місце серед шкідливих факторів виробничого середовища 

займають пил, надмірний шум та вібрація, які супроводжують всі технологічні 

процеси в кар'єрах від розкривних робіт, видобутку корисних копалин до 

обробки та транспортування. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ АНТИОКСИДАНТІВ НА ОРГАНІЗМ 

ЛЮДИНИ ПІСЛЯ ОКИСЛЮВАЛЬНОГО СТРЕСУ 

 
Крюкова Є. О., студ. (гр. ХД-81, ХТФ КПІ ім. Ігоря Сікорського); 

Землянська О. В., ст. вик. (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Анотація. Розглянуто основні типи антиоксидантів та досліджено 

специфіку їхнього впливу на організм людини.  

Ключові слова. Антиоксиданти, окислювальний стрес, типи 

антиоксидантів, джерело антиоксидантів, роль антиоксидантів. 

Abstract. The main types of antioxidants are considered and the specifics of 

their influence on the human body are studied. 

Keywords. Antioxidants, oxidative stress, types of antioxidants, source of 

antioxidants, the role of antioxidants. 

 

Вступ. Окислювальний (оксидативний) стрес – це стан, за якого в 

організмі занадто багато вільних радикалів – молекул без одного електрона. 

Факторами, які можуть впливати на розвиток окислювального  стресу є: 

промислові викиди у повітря, паління тютюну, регулярне вживання алкоголю, 

часті стреси, перевтома, надмірні фізичні навантаження, тривале перебування у 

задушливому приміщенні та вживання великої кількості ліків. 

Антиоксидант – це молекула, що здатна запобігати або уповільнювати 

окислення макромолекул. Роль антиоксидантів полягає у зниженні або 

припиненні цих ланцюгових реакцій шляхом видалення вільних радикалів або 

гальмування інших реакцій окиснення шляхом їх окиснення. Тому споживання 

натуральних продуктів, багатих на антиоксиданти, забезпечує захист від 

токсичних агентів та супутніх захворювань. 

Мета. Розглянути типи антиоксидантів, їх роль та особливості впливу на 

організм людини після окислювального стресу. 

Аналіз стану питання. Після стадій утворення вільних радикалів та 

тривалого запалення, найпоширенішим захворюванням є рак. Рак – є однією з 

найпоширеніших причин смерті у світі, від якої в 2020 році померло близько 10 

млн осіб. Щорічно від цієї хвороби помирає понад 65 тис. українців, 35% з них 

– люди працездатного віку. Раннє виявлення та лікування онкологічних 

захворювань дозволяють знизити, пов’язану з ними смертність [1]. Але 

антиоксиданти, на ранніх стадіях утворення вільних радикалів, можуть 

запобігти утворенню ділянок запалення та, як наслідок, ракових клітин. 

Методики, матеріали і результати дослідження. Нині харчові продукти 

містяться різні антиоксиданти, а саме: природні та синтетичні антиоксиданти, 

які відіграють важливу роль у запобіганні утворення вільних радикалів в 

організмі людини та забезпечують збереження продуктів харчування. 

Природні містяться в овочах, фруктах, ягодах, горіхах, травах і інших 

продуктах харчування. Синтетичні – в лікарських препаратах, БАДах, а також в 
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харчових добавках Е (нумерація від 300 до 399), які додаються в продукти для 

надання їм певних властивостей, які є вигідними для виробників. 

Синтетичні антиоксиданти потрібні лише для того, щоб уповільнювати 

процеси окислення в продуктах. Вони не несуть жодної користі для людини. 

Вони синтезуються хімічним шляхом, оскільки не зустрічаються у природі і 

додаються в їжу у якості консервантів для запобігання окисленню ліпідів.  

Природні антиоксиданти – це ті окислювачі, які містяться в природних 

джерелах. Існує кілька поширених природних антиоксидантів, 

найпоширенішими з яких, є вітамін С (аскорбінова кислота), вітамін Е 

(токофероли), вітамін А (каротиноїди), різні поліфеноли, включаючи 

флавоноїди та антоціани (тип флавоноїдів), лікопін (тип каротиноїдів) та 

коензим, убіквітин (тип білка).  

Вітамін С, вітамін Е, α-каротин, лікопеїн, селен, поліфенол, глутатіон, 

проксидаза, цистин – є основними джерелами антиоксидантів. Дослідження 

показали, що фрукти, овочі та менш оброблені основні продукти харчування 

забезпечують найкращий захист від розвитку хвороб, викликаних 

окислювальним стресом (рак, ішемічна хвороба серця, ожиріння, діабет 2 типу, 

гіпертонія та катаракта). Пояснення цьому полягає у сприятливому впливі на 

здоров'я, завдяки антиоксидантам, присутнім у фруктах та овочах. Розглянемо 

кілька важливих антиоксидантів: 

Вітамін С. 200 мг вітаміну С на день може знизити рівень гормонів 

стресу. Стрес пригнічує імунну систему. Мегадози вітаміну С підвищують 

рівень антитіл, які борються з мікробами і вірусами. 

Вітамін Е. Це один з найважливіших антиоксидантів первинного захисту, 

розчинних у ліпідах. Він швидко переносить свій фенольний атом Н до 

ліпідного пероксильного радикалу, перетворюючи його на гідропероксид 

ліпідів і радикал вітаміну Е. Жиророзчинний вітамін, який може зберігатися 

разом з жиром у печінці та інших тканинах, вітамін Е (токофероли, 

токотрієноли) рекомендується для цілого ряду цілей, від затримки старіння до 

загоєння сонячних опіків. Важливими джерелами вітаміну Е є зародки пшениці, 

горіхи, насіння, цілі зерна, зелені листові овочі, рослинна олія та олія печінки 

риби.  

β-каротин. Він має антиоксидантні властивості, які можуть допомогти 

нейтралізувати вільні радикали – реакційноздатні молекули кисню, які 

потенційно пошкоджують ліпіди клітинних мембран та генетичний матеріал, 

що може призвести до розвитку серцево-судинних захворювань та раку. 

Дослідження in vitro показують, що каротиноїди також можуть пригнічувати 

окислення жирів. Вони можуть мати антиатеросклеротичний потенціал, але 

специфіку їхнього впливу на людину до остаточно не вивчено. 

Селен. Відомий своїми потенційними антиоксидантними властивостями. 

Це необхідний олігоелемент для синтезу та функціонування приблизно 20-40 

ферментів, більшість з яких, допомагає запобігти пошкодженню клітин 

природними побічними продуктами кисневого обміну – реактивними формами 

кисню (АФК) або вільними радикалами. Селен також необхідний для 
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нормальної роботи імунної системи і володіє противірусними властивостями 

[2]. 

 Антиоксиданти часто є відновними агентами. Хоча реакції окислення 

життєво важливі для клітин, вони мають руйнівну дію. 

Було запропоновано чотири можливі механізми, за допомогою яких 

антиоксиданти зменшують швидкість окислення жирів і олій. Це донорство 

водню антиоксидантами, донорство електронів антиоксидантами, додавання 

ліпідів до антиоксидантів та утворення комплексу між ліпідами та серед 

харчових компонентів, що борються з хронічними захворюваннями. Велика 

увага приділяється фітохімікатам – молекулам, як отримують з рослин, 

наділених стійкою антиоксидантною силою.  

Механізми, за якими здійснюється антиоксидантний захист: ланцюгове 

поширення вторинних окислювачів, відновлення пошкоджених молекул, 

ініціювання та посилення ендогенної антиоксидантної системи захисту. Усі ці 

захисні механізми захищають організм від окисного стресу. Антиоксидантні 

системи в організмі людини складаються з потужних неферментативних та 

ферментативних антиоксидантів [3]. 

Висновок. Як вже зазначалося вище, окислювальний стрес людини 

зумовлюється великою кількістю чинників, починаючи від наслідків 

антропогенного впливу та закінчуючи шкідливими звичками людей. Для 

зниження або припинення цих ланцюгових реакцій використовують 

антиоксиданти. Природні та синтетичні антиоксиданти відіграють життєво 

важливу роль у нашому організмі. Перевагу слід віддавати термічно не 

обробленим овочам, фруктам, бобовим, ягодам, горіхам та травам. 
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ВПЛИВ АНТРОПОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ НА ЗДОРОВ’Я 
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Лазюта А. С., студ. (група ХД-81, ХТФ КПІ ім. Ігоря Сікорського); 

Землянська О. В., ст. вик. (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Анотація. У статті проаналізовано вплив антропогенного забруднення на 

здоров'я людини. Наведено наслідки, до яких з часом, може призводити вплив 

забрудненого повітря. Наведено найбільш уразливі групи людей щодо впливу 

антропогенного забруднення повітря. 

Ключові слова: антропогенний вплив, забруднення повітря, здоров'я 

людини, навколишнє середовище. 
Abstract. The article analyzes the impact of anthropogenic pollution on human 

health. The consequences to which the influence of polluted air can lead over time are 

given. The most vulnerable groups of people are affected by the impact of 

anthropogenic air pollution. 

Keywords: anthropogenic impact, air pollution, human health, environment. 

 
Вступ. Антропогенний вплив – це будь-яка людська діяльність, що 

пов’язана з її діями в економічних, військових, культурних та інших інтересах, 

що призводить до хімічних, біологічних чи будь-яких інших змін у 

навколишньому середовищі або зумовлює порушення структури екосистем. 

Повітря є основним елементом життєзабезпечення людства. Забруднення 

атмосфери має безпосередній кореляційний зв’язок із цілкою низкою хвороб. 

Згідно статистичних даних, забруднене повітря щорічно призводить до смерті 

семи мільйонів людей [1]. А, в цілому, декілька мільярдів людей страждають 

від наслідків забрудненого повітря. 
Метою статті є вивчення впливу антропогенного забруднення повітря на 

здоров'я людини та надання пропозицій щодо шляхів подолання екологічної 

кризи. 
Аналіз стану питання.  Описані вище проблеми – лише невелика частка 

можливих наслідків забруднення повітря. Більшість людей навіть не 

здогадуються, до яких сумних  наслідків, може призвести забруднення повітря. 
Методики, матеріали і результати досліджень. У результаті своєї 

діяльності людство напряму та опосередковано впливає на екосистему на 

порядок сильніше за будь-які інші фактори. Спираючись на ствердження 

вчених, протягом найближчої половини століття це призведе до величезних 

загально планетарних змін.  

Забрудненням повітря вважають надходження різних хімічних 

забруднювачів, що можуть погіршити властивості та склад повітря. 

Забруднення атмосфери вже давно стало проблемою для більшості економічно 

розвинених країн світу. Основними джерелами забруднення є: 

 транспорт; 

 промисловість; 
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 сільське господарство. 

Щорічні викиди автотранспорту в Україні складають понад 40% усього 

забруднення повітря шкідливими речовинами, а у великих містах ці цифри є ще 

більш вражаючими [2]. Також вагомий «внесок» здійснює хімічне забруднення 

речовинами, такими як: карбон (ІІ) оксид, сульфур (VI) оксид, оксиди нітрогену 

та сполуки хлору, свинцю тощо.  

 Забруднення повітря стало причиною захворювань органів дихання та 

очей, серцево-судинної системи, інфекційних захворювань та раку легень. За 

останні кілька десятиліть, численні дослідження показали, що такі гази, як 

діоксид азоту і крихітні частинки, що знаходяться в повітрі, з легкістю можуть 

проникати в дихальні шляхи та накопичуватись там, завдаючи сильної шкоди 

організму. Найбільш істотним є негативний вплив забрудненого повітря на 

наше дихання, що може спровокувати загострення астми. Забруднення повітря 

також може зумовлювати інші респіраторні захворювання, включаючи 

емфізему легень і хронічний бронхіт. Також є дані, що в окремих випадках, 

забруднене повітря може бути поштовхом до розвитку раку легень. 

Є ще одна вагома причина для занепокоєння, пов’язана із забрудненим 

повітрям. Дрібні частинки потрапляють в глибину легких – в альвеоли, звідки 

кисень потрапляє безпосередньо у кров. Вченими було встановлено, що 

забруднене повітря містить досить малі частинки, відомі як PM2.5s, які мають 

діаметр 2,5 мікрометрів, що складає близько 3% діаметру волосини [3, 4]. Такі 

частинки можуть потрапити в серцево-судинну систему та циркулювати по 

всьому тілу. Це може призвести до закупорки артерій, збільшення ризику 

інсульту, а також серцевих захворювань і серцевих нападів. Крім цього, є 

докази того, що частинки можуть досягати мозку, тому дослідники наразі 

вивчають потенційний вплив на такі стани, як деменція. 

 Захворюваність органів дихання становить близько 75 % загальної 

кількості захворювань. Найбільше схильні до впливу забруднення діти, люди 

похилого віку, астматики та люди із захворюваннями легень.  

Висновки та пропозиції. Отже, забруднення атмосферного повітря 

чинить суттєвий негативний вплив на здоров’я людини. Збільшення рівня 

забруднення призводить до підвищення рівня смертності та кількості 

різноманітних захворювань. Дослідження показали, що діти, які виросли у 

районах з більш забрудненим повітрям, мають на 5% менший об’єм легень.  

Для покращення стану атмосферного повітря необхідно реалізовувати 

наступні заходи:  

 посилення природоохоронного нагляду; 

 поліпшення контролю якості повітря; 

 зменшення використання неекологічного транспорту; 

 реконструкція підприємств; 

 запровадження комплексу заходів з очищення повітря. 
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РАДІОАКТИВНІ АЕРОЗОЛІ ТА ГАЗИ (Частина 2)* 

 
Левченко О. Г., д.т.н., проф., зав. каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського  

 

Анотація. Виконано аналіз впливу газоподібних радіоактивних викидів 

атомних електричних станцій на навколишнє середовище. Показано як атомні 

електричні станції забруднюють довкілля та негативно впливають на біосферу і 

людину. Наведена загальна характеристика та класифікація звичайних і 

радіоактивних аерозолів. 

Ключові слова: газоподібні радіоактивні викиди, аеродисперсні системи, 

аерозолі, класифікація, властивості.  

Аbstract. The analysis of the impact of gaseous radioactive emissions of 

nuclear power plant on the environment is performed. It is shown how nuclear power 

plants pollute the environment and negatively affect the biosphere and man. The 

general characteristics and classification of conventional and radioactive aerosols are 

given.  

Keywords: gaseous radioactive emissions, aerodisperse systems, aerosols, 

classification, properties. 
 

Аерозолі, як і радіоактивні аерозолі, у залежності від природи їх 

походження можна поділити на природні і штучні [1]. 

Природні аерозолі  дисперсні системи, які виникають у природних 

умовах без участі людини. Природні радіоактивні аерозолі  аерозолі 

природних радіонуклідів (урану, торію, калію, заліза та ін.). Значна кількість 

природних радіоактивних аерозолів може утворюватися в гірничодобувній 

промисловості при видобутку руди в уранових рудниках і гірських виробках, на 

збагачувальних заводах. При переробці руд з метою отримання з них 

радіоактивних концентратів, на заводах з виробництва урану, торію, на 

радіохімічних розділових заводах, де виробляється збагачення природного 

урану ураном-235, на заводах з виготовлення тепловиділяючих елементів. 

Штучні аерозолі  дисперсні системи, що утворюються в результаті 

діяльності людини. Промислові гази і повітря, що містять тверді і рідкі 

частинки, відносяться до аерозолів штучного походження. У цих системах 

дисперсним середовищем є газ або суміш газів, а дисперсною фазою  зважені 

частинки, що знаходяться в різних агрегатних станах і нерідко мають складний 

хімічний склад. Штучні радіоактивні аерозолі  аерозолі, які містять 

радіонукліди штучного походження (наприклад, аерозолі стронцію, цезію, 

йоду). У повітрі виробничих приміщень, у навколишньому повітрі частіше 

зустрічаються дисперсні фази, що являють собою суміш природних і штучних 

аерозолів з переважанням тих чи інших. 

Радіоактивні гази зазвичай також присутні в цьому повітрі і вони, більш 

того, при своєму розпаді перетворюються в тверді частинки, які шляхом 

осідання на активних частинках або злипання з ними утворюють аерозолі [1, 2].  

З розвитком атомної енергетики і в міру розширення використання 
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радіоактивних речовин в народному господарстві прогресивно збільшується 

частка штучних аерозолів. Штучні аерозолі і гази утворюються при роботі, 

атомних станцій, дослідницьких реакторів, при ядерних вибухах, на заводах з 

регенерації відпрацьованих тепловиділяючих елементів, на підприємствах, у 

лабораторіях, що виготовляють і використовують штучні радіоактивні нукліди, 

при опроміненні мішеней на прискорювачах заряджених частинок.  

Природні і штучні радіоактивні аерозолі можуть потрапити в навколишнє 

середовище і в разі великих концентрацій зробити шкідливий біологічний 

вплив на людей і навколишнє середовище.  

Важливо знати, що забруднення повітряного середовища радіоактивними 

аерозолями та газами неминуче призводить до забруднення об'єктів, що 

знаходяться в цій зоні, і, навпаки, при радіоактивному забрудненні останніх 

забруднюється і повітряне середовище. Ці фактори забруднень нерозривно 

взаємопов'язані між собою.  

У результаті сильної залежності властивостей аерозолів від розмірів 

частинок дисперсної фази виникає необхідність у кількісній оцінці цієї 

характеристики. Кількісні характеристики аеродисперсних систем включають 

поняття концентрації. Під цим терміном розуміють кількість речовини, 

диспергованої в повітряному або в газовому середовищі. При цьому міра 

кількості може бути різною.  

Так, під концентрацією можна розуміти число частинок в одиниці об'єму 

аерозолю. Це так звана рахункова концентрація. Від лічильної концентрації 

аерозолю в значній мірі залежить його стабільність. Це пов'язано з тим, що при 

дуже великих рахункових концентраціях на частку кожної частинки доводиться 

дуже незначний обсяг і відбуваються часті зіткнення частинок, що призводять 

до їх з'єднання. Таким чином, при високих концентраціях частинок в аерозолі 

відбувається укрупнення їх середнього розміру і зменшення лічильної 

концентрації. Цей процес називається коагуляцією. При великій масовій 

концентрації аерозолю збільшення розміру частинок у результаті коагуляції 

призводить до прискореної седиментації частинок і тим самим до зменшення не 

тільки лічильної, але і масової концентрації. Масовою концентрацією аерозолів 

називають відношення маси дисперсної фази в даному обсязі до цього обсягу. 

Крім того, для радіоактивних аерозолів вживають поняття об'ємної активності 

радіоактивного аерозолю. Під цим терміном розуміють відношення активності 

радіонукліда в радіоактивному аерозолі, що знаходиться в даному обсязі, до 

цього обсягу [1-3]. 

За об'ємною активністю газоподібні радіоактивні відходи (ГРО) 

поділяються на три категорії:  

– низькоактивні  менш 3,7 Бк/м3 (1 • 10-10 Кі/м3);  

– середньоактивні  від 3,7 Бк/м3 (1 • 10-10 Кі/м3) до 3,7 • 104 Бк/м3 (1 • 

10-6 Кі/м3);  

– високоактивні  понад 3,7 • 104 Бк/м3 (1 • 10-6 Кі/м3). 

Найбільш значну роль у формуванні радіаційної обстановки в районі 

розміщення АЕС відіграють інертні радіоактивні гази (ІРГ) та ізотопи йоду. В 
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цілому до складу газоподібних радіонуклідів осколкового походження входять: 

18 ізотопів криптону, 15 ізотопів ксенону і 20 ізотопів йоду. Щодо радіаційної 

небезпеки для населення найбільше значення мають радіонукліди криптону, 

ксенону та йоду. Крім цих нуклідів досить значну роль відіграють аерозольні 

викиди ізотопів стронцію  89Sr, 90Sr і цезію  134Cs, 137Cs, які є продуктами 

розпаду газоподібних нуклідів [3].  

Механізм надходження летючих радіоактивних речовин в навколишнє 

середовище з технологічного циклу АЕС з реакторами ВВЕР і РБМК має низку 

відмінностей. Основним шляхом надходження газо-аерозольних викидів у 

навколишнє середовище від реакторів ВВЕР є дегазація і випаровування води 

теплоносія першого контуру. Вода насичується радіоактивними речовинами в 

результаті активації (3H, 14C, 41Ar) і безпосереднього її контакту з 

негерметичними оболонками ТВЕЛів (ізотопи I, C, Kr, Xe, Sr, Ce, Ru). 

Безпосереднім джерелом надходження в атмосферне повітря летких 

радіоактивних речовин (особливо 3Н) від реактора ВВЕР є вентиляційна 

система герметичних приміщень першого контуру і самого реактора. 

Нуклідний склад газоподібних викидів АЕС з РБМК переважно 

визначається газами, що надходять з ежекторів турбіни,  це радіонукліди 

продуктів поділу (радіонукліди криптону і ксенону). Крім цього до складу 

газоподібного викиду входить газ активаційного походження  Ar, що 

утворюється в газовому контурі і циркуляційних трубопроводах та баках 

контуру охолодження СУЗ. Активність і нуклідний склад криптону і ксенону 

залежить, взагалі кажучи, від радіаційного стану активної зони реактора, Тобто 

від кількості ТВЕЛів із дефектними оболонками, які перебувають в активній 

зоні реактора, і розміру дефектів, а активність 41Аr  від потужності реактора. 

При тривалій потужній роботі реактора радіаційний стан його активної 

зони стабілізується і при реалізації оптимального управління радіаційним 

станом підтримується практично на одному рівні. Це означає, що нуклідний 

склад газоподібних продуктів поділу також стабілізується і мало змінюється в 

умовах нормальної експлуатації реактора [3-5]. 

Радіонукліди йоду присутні у викиді в трьох фізико-хімічних формах: в 

аерозольній, тобто це радіонукліди, сорбовані на аерозольних частинках; в 

газоподібному, де основну масу становить молекулярний йод (I2); у вигляді 

органічної сполуки  йодистого метилу (CH3I), що має високу проникаючу 

здатність через фільтри і важко сорбується [5].  

Йод, як продукт поділу, утворюється в атомарному вигляді, але в 

теплоносії КМПЦ вже присутній в усіх формах. У викиді нормально 

функціонуючих АЕС співвідношення між формами йоду наступні [3, 4]:  

- аерозольна  1...2%; - молекулярна – 40...50%; - органічна – 50...60%.  

Ізотопний склад йоду 131I і 133I наведено в таблиці, причому частка їх у 

викиді приблизно однакова. 
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Таблиця 1.  

Нуклідний склад йодних викидів Чорнобильської АЕС 

Точка контролю 131I, % 133I, % 

ВТ-1 48 52 

ВТ-2 58 42 

 

Для прикладу в таблиці 1 наведено усереднений склад викидів йоду 

першої і другої черг Чорнобильської АЕС у період її роботи. Ізотопний склад 

аерозолів довгоживучих нуклідів (ДЖН) у викиді, в загальному, представлений 

20...25-ти радіонуклідами. Серед них можна виділити 7...10 нуклідів, що мають 

підвищену в порівнянні з іншими об'ємну активність, внесок цих нуклідів у 

сумарну потужність викидів наведено в таблиці 2 [3, 4]. 

 

Таблиця  2.  

Внесок основних нуклідів у сумарну потужність викидів 

Радіонуклід Внесок, % 
131I 10...30 

51Cr 35...55 
58Co 1,3...2,3 
60Co 2,5...4,5 
54Mn 1,5...2,5 
59Fe 0,8...1,6 

134Cs 3...5 
137Cs 5...7 

 

 

В аерозольній формі на АЕС присутні також радіонукліди продуктів 

корозії 59Fe, 58Со, 60Co, 54Mn, 56Mn, 50Cr і продукти ділення, головним чином 
137Cs, 89 Sr, 90Sr, а також радіоактивні продукти активації, переважно 134Cs. 

Активність радіонуклідів у аерозольній формі та ізотопів йоду в аерозольній, 

молекулярній формах та в інших хімічних формах, що надходять на викид, 

може бути досить великою [2-6]. 

Крім розглянутих вище радіонуклідів у викидах АЕС присутні також 

ізотопи тритію  надважкого водню 3Н і вуглецю 14С. У питаннях забезпечення 

радіаційної безпеки АЕС тритій посідає особливе місце. Існує тритій у вигляді 

тритієвої води (НТО, Т2О), газу та у складі практично будь-яких органічних та 

неорганічних сполук із заміщеним воднем, у складі сполук, що утворюють 

біологічні тканини [2]. 

Тритій, що міститься в повітряних викидах та водяних скиданнях АЕС, 

входить до складу пари води і практично безперешкодно проходить системи 

очищення. Радіобіологічна роль тритію визначається його хімічними 

властивостями, які повністю відповідають звичайному водню, внаслідок чого 

тритій може входити до складу будь-яких органічних та неорганічних сполук. 
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 Особливе місце тритію обумовлено його великим періодом напіврозпаду 

і поведінкою в природі, що не відрізняється від поведінки водню, внаслідок 

цього він є глобальним забруднювачем природних комплексів Землі. Оскільки 

період напіврозпаду тритію досить великий (T1/2  12,26 року), він міг би 

становити серйозну радіаційну небезпеку якби не був дуже м'яким                

бета-випромінювачем (середня енергія бета-випромінювання тритію становить 

5,8 кэВ). 

Розрізняють тритій природного та штучного походження. Природний 

тритій утворюється у верхніх шарах атмосфери при взаємодії космічного 

випромінювання з 14N та l6О. Природний тритій міститься в атмосфері в 

кількості 1 атом Т (3H) на 1014 атомів водню, а у воді  1 атом Т (3H) на 1018 

атомів водню, що відповідає питомій активності 3,2•10-12 Кі/л. Загальний запас 

природного тритію на земній кулі 20-80 МКі (8-25) • 1017 Бк [2-5]. 

Аналіз опрацьованих літературних даних свідчить про те, що робота 

атомних електричних станцій і процеси підготовки для них палива 

(виготовленню тепловиділяючих елементів) можуть супроводжуватись 

викидами в атмосферу небезпечних радіоактивних аерозолів та газів, які 

негативно впливають на біосферу і людину. Тому всі роботи і технологічні 

процеси, пов’язані з атомною енергетикою, потребують застосування 

спеціальних високоефективних методів та засобів очищення повітря від цих 

викидів. 
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Анотація. Розглянуто питання мінімізації ризику людського життя на 

підприємстві, завдяки використанню дронів. 

          Ключові слова: дрони, робота дронів, безпека людського життя на 

підприємстві, ліквідація ризику людського життя, запобігання травмування при 

виконанні роботи, технологія, нові технології, технологічний прогрес. 

          Abstract. The issue of minimizing the risk of human life at the enterprise due 

to the use of drones is considered. 

Keywords: drones, drone operation, safety of human life at the enterprise, 

elimination of risk of human life, prevention of injuries at work, technology, new 

technologies, technological progress. 

 

Вступ. Робота, що виконується людиною повинна бути безпечною. Отже 

одна з задач  технологічного прогресу – мінімізувати ризики виникнення 

небажаних ситуацій при  роботі людини у всіх сферах її діяльності. Нові 

винаходи поступово пристосовують до вирішення різних задач, які ми можемо 

використати у мінімізації травмування робітників на підприємствах чи 

працівників, які зобов’язанні ризикувати своїм життям задля отримання 

результату праці. 

Аналіз стану питання. На промислових підприємствах України за 

рахунок впровадження новітніх інженерно-технічних заходів вдається не тільки 

мінімізувати травмування людини, а й загалом вилучити людину з процесів, в 

яких вона могла отримати пошкодження. В наш час почалося використання 

дронів, що дозволяє позбутися ймовірності втрати людського життя. 

Мета роботи. Дослідження роботи дронів задля уникнення травмування, 

які може отримати людина при виконанні виробничої задачі. 

Методики, матеріали і результати досліджень. У світі почали 

поширювати технології з використанням дронів, та пристосовувати до 

загальних людських потреб.  

Почнемо з загального питання – що ж таке дрони? Дрони – це безпілотні 

літальні апарати, якими або віддалено управляє оператор, або вони рухаються  

заздалегідь заданим маршрутом. 

Отже завдяки новітнім технологіям, ми можемо вирішити задачу, яку 

раніше виконували люди, апарату, що буде більш доцільно.  

У роботі будь-якого підприємства найважливіше – це виконання поставлених 

задач з урахуванням дедлайну. 

Використання дронів у енергетичній сфері 

ДТЕК Енерго та команда Innovation DTEK почнуть запровадження 

підводного дрона. Апарат вперше в історії української енергетики застосують 

на Криворізькій ТЕС. Підводний дрон з камерою та потужним ліхтарем 
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використають для дослідження частини ТЕС, яка знаходиться під водою. 

Безпілотний апарат зможе виконувати обстеження об'єктів без участі людини. 

Огляд підводних частин споруд та тунелів, зазвичай, проводить водолаз. 

Але це не тільки ризик для життя та здоров'я людини, а й фінансові та 

тимчасові витрати. Тому в ДТЕК Енерго з'явився запит на безпечніший та 

ефективніший спосіб отримання інформації про технічний стан гідротехнічних 

споруд ТЕС. 

Візуальний огляд та фото, відео-зйомку частин гідротехнічних споруд  

тепер можна проводити у будь-який зручний час і скільки завгодно разів. 

Отримані дані можна аналізувати та приймати рішення щодо необхідності 

ремонту, а також створювати цифровий архів для відстеження технічного стану 

будівель та споруд. Інноваційним пристроєм керує пілот-фахівець, що 

знаходиться на суші. 

 

Застосування дронів на промислових підприємствах 

ДТЕК впроваджує інспекцію усередині димових труб та котлів ТЕС за 

допомогою безпілотних апаратів. Використання сучасних технологій 

підвищить рівень промислової безпеки, а також допоможе скоротити час на 

діагностику та ремонт [1]. 

Хтось робить круті фото за допомогою дронів, а ми використовуватимемо 

безпілотники для діагностики стану теплових електростанцій. Завдяки дронам 

можна буде знайти значно швидше той чи інший дефект у котлі, усунути його 

та знову включити в роботу обладнання. Якщо раніше інспекція внутрішніх 

поверхонь димових труб чи котлів займала дні, тепер мова йдеться про години. 

Захищений дрон у карбоновій сфері, який забезпечує фото, відеофіксацію 

та тепловізорний контроль, стійкий як до зіткнення, так і запилення, тому добре 

підходить для використання в димових трубах і котлах. 

Безпека працівників та ефективність виробництва – головний пріоритет. 

Завдяки обстеженню дронами у котли більше не потрібно ставити ліси або 

залучати промислових альпіністів для огляду димових труб. 

«Використання дрону – чудовий приклад того, як компанія впроваджує 

нові проривні технології у рутинні робочі процеси. Постійний моніторинг, 

тестування та використання інноваційних продуктів та рішень у бізнесах 

компанії є невід'ємною частиною стратегії сталого та безперервного розвитку!» 

– прокоментував директор з інновацій ДТЕК Емануеле Вольпе. 

Майбутнє дронів на даний момент обмежено лише ідеями, де їх можна 

використовувати. Після того, як стали популярними мультикоптери, їх 

можливості активно вивчаються бізнесом. Основні напрямки застосування 

дронів полягають у наступних сферах діяльності людей: 

 робота на підприємствах; 

 аграрна сфера; 

 переміщення вантажу; 

 переміщення людей. 

 медицина (швидка доставка необхідних медикаментів). 
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Висновки. Використання дронів у сферах діяльності людини є 

актуальною та перспективною складовою. За допомогою мультикоптерів стає 

можливим вирішення багатьох складних задач, а також мінімізація ризиків 

травмування людей на виробництві. Також можна відкривати нові напрямки у 

роботі підприємств. Замість водолазів найняти оператора дронів, щоб знизити 

ризик травмування. Завдяки новітнім технологіям ми можемо зберегти життя 

людини, або хоча б зменшити ризики травмування при роботі. Дрони – це гарно 

пристосований апарат для виконання доволі небезпечних завдань, особливо при 

перевезені ліків, в умовах обмеження часу. 
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ВПЛИВ БЕЗАЛКОГОЛЬНОГО ПИВА НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ 

 
Луценко Т. В., студ. (гр. ХД-81, ХТФ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Анотація. Розглянуто питання впливу безалкогольного пива на здоров’я 

людини. Проаналізовано технології виробництва безалкогольного пива. 

Проведено дослідження, як вживання безалкогольного пива діє на чоловічий та 

жіночий організми. 

Ключові слова: вплив, безалкогольне пиво, здоров’я людини, алкоголь, 

безпечне вживання. 

Abstract. The impact of non-alcoholic beer on human health is considered. 

Technologies of non-alcoholic beer production are analyzed. A study of how the use 

of soft beer affects male and female bodies. 

Keywords: impact, non-alcoholic beer, soft beer, human health, alcohol, safe 

to drink. 

  

Вступ. «Безалкогольне пиво» – здавалося б, звучить парадоксально. 

Однак, саме так сьогодні називають напій, в якому частка етилового спирту 

становить від 0,05 до 1,5%.  

Суперечності тут дуже умовні. У приготуванні будь-якого «пінного» 

задіяно процес бродіння, пов'язаний із виділенням спирту. Тобто, у 

безалкогольному пиві, насправді, є алкоголь, але він присутній у малій 

кількості, оскільки в процесі виробництва переважна частина спирту 

видаляється. При цьому отримують напій, який за своїми смаковими та 

органолептичними властивостями так чи інакше нагадує класичне справжнє 

пиво. Якийсь сорт – більше, якийсь менше. У ньому можуть спостерігатися 

аромат солоду, гіркуватість хмелю і характерні ягідні або фруктові ноти. 

Саме такий варіант напою обирають ті, хто приймають ліки, несумісні з 

алкоголем, або кому «завтра за кермо», або ж ті, для кого алкоголь є незмінним 

атрибутом дружньої вечірки чи застілля. Але чи можна бути до кінця 

впевненим, що безалкогольне пиво є не шкодить нашому організму? 

Аналіз стану питання. Питання, яке не одноразово задавала собі кожна 

людина – чи шкідливе безалкогольне пиво?. Вживання спиртних напоїв має 

свої наслідки, тому дуже важливо обмежувати кількість його вживання для 

збереження фізичного і психічного здоров’я, успішної роботи, навчання і 

спілкування, сімейного благополуччя. Попри те, що пиво належить до 

слабоалкогольних напоїв, воно викликає стан сп’яніння і стійку залежність, яку 

нерідко називають «пивним алкоголізмом». 

Виробники «пінного» не випадково розробили технологію зниження 

алкоголю у пиві – споживач із задоволенням дозволить собі пляшку-другу, 

якщо буде впевнений, що залишиться після цього здоровим і тверезим. Проте 

варто знати, що безалкогольне пиво не є настільки безпечним, як це показують 

у рекламі, що спричиняє хибну довіру покупців [1]. 
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Мета роботи: з’ясувати, чи є безалкогольне пиво шкідливим, дослідити 

його вплив на здоров’я людини, а також порівняти специфіку його дії на 

чоловічий та жіночий організми. 

Методики, матеріали і результати досліджень. Безалкогольне пиво, 

останнім часом займає особливу стійку позицію. І, хоча сама назва даного 

напою, нібито, говорить сама за себе, необхідно розібратися, що криється за 

цими словами з хімічно-медичної точки зору, для того щоб розібратися, чи 

немає тут прихованої загрози. 

Як робиться безалкогольний напій? Існує 3 методи технологій 

виробництва. Розглянемо їх детальніше. 

1 метод. На першому етапі ця технологія нічим не відрізняється від 

загальноприйнятої. Тобто, спершу, безалкогольне пиво варять так само, як 

варять звичайні подібні напої. А далі починаються перші можливі розбіжності. 

У сусло додають спеціальні дріжджі, які, фактично, не переробляють ячмінний 

цукор – мальтозу; або ферментація зупиняється за допомогою різкого 

охолодження напою, що призводить до загибелі дріжджових культур. Таким 

чином «безалкогольний» ефект досягається шляхом виключення або 

переривання бродіння. У результаті виходить рідина, що майже не містить 

етилового спирту, натомість має яскраво виражений солодовий смак. 

2 метод. Якщо замість недоалкоголізації, виробник намагається 

позбавитись від алкоголю в готовому повноцінному продукті, то процес 

бродіння доводиться до кінця, після чого з напою видаляється максимально 

можлива кількість етанолу. У поодиноких випадках цей результат досягається 

шляхом нагрівання рідини до температури, що перевищує 80°C, що видаляє 

фактично весь алкоголь з безповоротною шкодою для смакових якостей напою. 

Найчастіше використовуються методи вакуумного випарювання та вакуумної 

дистиляції, що призводять до випаровування алкоголю за низьких температур, 

при цьому, смак кінцевого продукту погіршується, але не настільки суттєво, як 

у разі повномасштабної термообробки. 

3 метод. Мембранний спосіб деалкоголізації (найдосконаліший), завдяки 

якому, молекули етанолу «відсіюються» за допомогою дрібнокомірчастої 

мембрани (зворотний осмос) або спеціальної фільтраційної плівки (діаліз). В 

результаті досить тривалих процесів, виходить субстанція, як і в попередніх 

випадках, яка трішки поступається вихідному варіанту. Потім, з метою надання 

напою деякої додаткової схожості з алкогольним «побратимом», до нього 

додаються різного роду хімічні сполуки та ароматизатори, для надання 

продукту додаткового смаку (наприклад, лайму). Все це, у поєднанні з 

вищезазначеними додатковими операціями, робить безалкогольне пиво 

дорожчим. У результаті такого виробництва виходить натуральне 

безалкогольне пиво з мінімальним вмістом алкоголю. 

Розглянемо, як саме впливає безалкогольне пиво на здоров’я людини. 

Як звичайне, так й безалкогольне пиво дуже швидко всмоктується в кров, 

заповнюючи собою кровоносні судини. Якщо вживати його у великій кількос У 

безалкогольному пиві містяться токсичні сполуки кобальту, який 
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використовується виробниками у якості стабілізатора піни і має властивість 

накопичуватися в організмі. Отже, через вживання у великих обсягах 

безалкогольного пива, страждатиме серцево-судинно система та серце, яке з 

часом може сильно збільшуватися у розмірах, що призводить до 

неспроможності виконувати свої функції через в’ялість. Саме кобальт найбільш 

негативно впливає на серцевий м'яз, а також може стати причиною запальних 

процесів у шлунку і стравоході [2]. 

Для чоловіків шкідливий ефект безалкогольного і алкогольного пива не 

сильно відрізняється. Попри те, що у випадку безалкогольного пива вміст 

етанолу є набагато меншим, цей напій все одно залишається шкідливим, через 

наявність хмелю. Його вилучають з шишок – рослинного компонента, що 

містить фітогормони. Як наслідок, в чоловічому організмі пригнічується 

вироблення головного чоловічого гормону – тестостерону. Його починає 

поступово замінювати естроген (жіночий статевий гормон). Зрештою, це 

призводить до того, що чоловіку стають притаманними жіночі риси: 

з’являються відкладення жирової тканини в області стегон, грудей, живота; 

м’язи стають більш в’ялими; може підвищитися тембр голосу, а також одним з 

найскладніших наслідків – є це розвиток безпліддя. 

Для жінок «пінне» спричиняє протилежну дію. Естроген поступово 

замінюється тестостероном, що призводить до значного погіршення жіночого 

здоров’я та зовнішності. Відбувається збільшення волосяного покриву в деяких 

частинах тіла, може знизитись тембр голосу, а також пиво може спровокувати 

незворотне безпліддя. Якщо вагітна жінка вживатиме навіть безалкогольне 

пиво, це може викликати різноманітні патології у майбутнього малюка [3]. 

Висновки. Отже, навіть безалкогольне пиво, насправді містить алкоголь, 

хоча й у дуже малій кількості. Часте вживання цього напою, а тим паче у 

великих обсягах, може завдати суттєвої шкоди здоров’ю людини. Тому не 

варто довіряти рекламним «міфам» щодо абсолютної безпечності даного 

продукту. 

 
Науковий керівник: Полукаров Ю. О., к.т.н., доц. (каф. ОППЦБ, КПІ ім. Ігоря Сікорського) 
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ЗНИЖЕННЯ ВИРОБНИЧИХ РИЗИКІВ ПРИ ПРОВЕДЕННІ РОБІТ З 

РЕМОНТУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ТЕХНІКИ 

 
Майстренко В. В., к.т.н.,  Володченкова Н. В., к.т.н., доц., Токар О. О., ст. вик.  

(каф. ЕіЕД ТОВ «Технічний університет «Метінвест Політехніка») 

 

Анотація. Створення здорових і безпечних умов праці – основне 

завдання роботодавця при виконанні робіт підвищеної небезпеки. Під час 

проведення  робіт по ремонту та обслуговуванню техніки найбільш дієвим 

заходом зі зниження виробничих ризиків є застосування системи блокування, 

маркування та перевірки (БМП), призначенням якої є використання процедури 

по встановленню відповідних блокувальних пристроїв у місцях підключення 

джерел небезпечної енергії щоб відключити прилади або обладнання та 

уникнути випадкової подачі живлення.  

Ключові слова: охорона праці, небезпечна енергія, виробничий ризик. 

Abstract. Creating healthy and safe working conditions is the main task of the 

employer when performing high-risk work. During the repair and maintenance of 

equipment, the most effective measure to reduce production risks is the use of 

blocking, marking and inspection (BMP), the purpose of which is to use the 

procedure to install appropriate blocking devices at hazardous energy sources to 

disconnect devices or equipment and avoid accidental power supply. 

Keywords: labor protection, dangerous energy, production risk. 

 

Вступ. Сучасні процеси управління ризиками базуються на стратегії 

попередження виникнення професійних небезпек на робочих місцях. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 р. № 989-р 

«Про схвалення Концепції реформування системи управління охороною праці в 

Україні та затвердження плану заходів щодо її реалізації» передбачено перехід 

від заходів реагування на нещасні випадки та системи безпеки та гігієни праці, 

що базуються на усуненні наслідків, до заходів, які передбачають оцінювання 

виробничих ризиків, їх запобігання, а також заохочення до створення 

безпечних і здорових умов праці [1]. Система БМП є одним із інструментів, що 

дозволяє вирішити поставлене завдання. 

Аналіз стану питання. Статистичні дані про виробничий травматизм, 

розміщені на сайті Держпраці України (Причини нещасних випадків – 

Державна служба України з питань праці (dsp.gov.ua)) свідчать про те, що під 

час виконання робіт з ремонту та обслуговування обладнання та устаткування 

підвищеної небезпеки щорічно трапляються нещасні випадки. Основною 

причиною виникнення таких ситуацій є те, що в Україні відсутній нормативний 

документ, який регламентує обов’язкове використання системи БМП під час 

проведення робіт по ремонту та обслуговуванню обладнання підвищеної 

небезпеки. У межах Українського законодавства регламентуються системи; 

биркова, ключ-бирка, маркування – вивішування плакатів та ін. Впровадження 

ризик орієнтованого підходу змусить переглянути підходи до БМП та 

https://dsp.gov.ua/causes-accidents/
https://dsp.gov.ua/causes-accidents/
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використовувати ці інструменти як найефективніші. 

Європейська та американська практика показує, що за правильного 

впровадження системи БМП можливе зниження травматизму при ремонтних 

роботах на 25-50%. В OSHA США підрахували: введення БМП щорічно рятує 

близько 122 життів та запобігає близько 28 000 травмам.  

Мета роботи: проаналізувати стан використання системи БМП на 

підприємствах та сформулювати рекомендації щодо застосування системи 

БМП.  

Методики, матеріали і результати досліджень. Система БМП у світі 

використовується під назвою Lock Out, Tag Out (LOTO) - це процедура безпеки, 

що використовується в промисловості та дослідницьких установах для гарантії 

того, що небезпечні машини належним чином відключені і не можуть бути 

запущені до завершення робіт з технічного обслуговування або ремонту. LOTO 

вимагає, щоб небезпечні джерела енергії були «ізольовані і виведені з ладу» до 

початку робіт на обладнанні, що розглядається. Після цього ізольовані джерела 

живлення блокуються, і на замок міститься бирка, що ідентифікує працівника, 

який її встановив. 

Робочий зберігає ключ від замка, гарантуючи, що тільки він може зняти 

замок та запустити машину. Це запобігає випадковому запуску машини, коли 

вона знаходиться в небезпечному стані або коли робітник перебуває у прямому 

контакті з нею. 

У Директиві ЄС 89/655 вказані мінімальні вимоги щодо безпеки та 

охорони праці під час використання обладнання. Відповідно до параграфа 2.14, 

кожна одиниця обладнання повинна оснащуватися добре видимими 

пристроями, за допомогою яких всі джерела енергії, що підводиться до 

обладнання, можуть бути ізольовані. Вона також містить положення щодо 

мінімальних норм для забезпечення безпеки та захисту працівників під час 

обслуговування промислового обладнання.  

У стандарті UTE C18-510 (електричні прилади) (ФРАНЦІЯ): вказано, що 

блокування обладнання на час ремонту передбачає виконання процедур 

відключення та фіксування елементів керування в безпечному положенні, а 

також розміщення бирки про заборону експлуатації. Співробітник повинен 

забезпечити точне застосування та регулярну перевірку всіх процедур безпеки. 

Роботодавець повинен забезпечити неухильне дотримання техніки безпеки та 

регулярну валідацію блокувальних процедур. Працівники мають бути 

забезпечені всім необхідним інструментарієм для ремонту. Під час технічного 

обслуговування працівники повинні використовувати всі необхідні 

інструменти.  

У Великобританії в нормі 19 «Ізоляція від джерел енергії» положення про 

норми щодо виробничого обладнання говориться, що кожен роботодавець 

повинен надати обладнання, пристосоване до повного відключення від усіх 

джерел небезпечних енергій. Кожен роботодавець повинен вжити належних 

заходів для того, щоб при повторному підключенні будь-якого джерела енергії 

до виробничого обладнання будь-яка особа, яка використовує це обладнання, 
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не наражалася на жодну небезпеку. 

США (OSHA – УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ) Відповідно до норми 

OSHA про контроль небезпечної енергії (Lockout/Tagout) 1910.147 роботодавці 

повинні розробити програму та використовувати процедури по встановленню 

відповідних блокувальних або пломбувальних пристроїв на вимикаючі 

пристрої та іншим чином відключити прилади або обладнання, щоб уникнути 

випадкової подачі живлення, запуску або випуску для запобігання травмуванню 

працівників. 

В Україні питання, пов’язані з використанням системи БМП частково 

розглянуті у наступних документах: 

 ГОСТ 12.2.003-91 Загальні вимоги щодо безпеки для виробничого 

обладнання. Відповідно до п. 2.3.5. «Система управління окремою одиницею 

виробничого обладнання, що входить до технологічного комплексу, повинна 

мати пристрої, за допомогою яких можна було б у необхідних випадках 

(наприклад, до закінчення робіт з технічного обслуговування) заблокувати пуск 

технологічного комплексу, а також здійснити його зупинку»; 

 ДСТУ EN 1037:2014. Безпечність машин. Запобігання несподіваному 

пускові; 

 ДСТУ 7237:2011. Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. 

Загальні вимоги та номенклатура видів захисту;  

 ГОСТ 12.2.085-82 «Судини, які працюють під тиском. Клапани 

запобіжні. Вимоги безпеки». Відповідно до п. 1.6. Усі запобіжні клапани та їх 

допоміжні пристрої повинні бути захищені від будь-якої зміни їх регулювання;  

 НПАОП 27.5-6.01-79. Біркова система на підприємствах та в 

організаціях чорної металургії. Основні положення. Порядок застосування 

(ОСТ 14.55-79, НАОП 1.2.10-2.01-79).  

За результатами досліджень встановлено основні принципи використання 

системи БМП: 

 якщо можливе травмування людей при випадковому, 

несанкціонованому запуску обладнання, застосування БМП є обов'язковим; 

 застосування одного маркування недостатньо, необхідно фізично 

блокувати обладнання; 

 блокування встановлюється на  пристрій відключення джерела енергії, 

а не на органи управління обладнання; 

 необхідно переконатися, що всі джерела енергії вимкнені; 

 1 людина – 1 джерело енергії – 1 замок; 

 якщо робота на обладнанні виконується великою кількістю 

працівників, допускається встановлення замків у точках блокування не кожним 

працівником, а виконавцями заходів БМП. Ключі цих замків поміщаються в 

бокси, і всі учасники робіт встановлюють свої індивідуальні замки на бокси;  

 мінімальний ризик забезпечується за умови суворого дотримання 

послідовності виконання послідовності БМП;  
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 при оформленні нарядів-допусків необхідно обов'язково визначати 

необхідність застосування БМП; 

 відповідно, всі працівники, задіяні в організації системи БМП, повинні 

пройти навчання;  

 необхідно підбирати такі засоби БМП, які надійно фіксують 

обладнання у відключеному положенні.  

Для реалізації наведених принципів пропонується наступну послідовність 

БМП: 

Крок 1. Підготовка до вимкнення.  

Крок 2. Повідомлення.  

Крок3. Вимкнення/Зупинення обладнання.  

Крок 4. Відключення джерел енергії та контроль залишкової енергії. 

Крок 5. Установка блокування – маркування. 

Крок 6. Перевірка.  

Крок 7. Виконання робіт на устаткуванні  

Крок 8. Зняття блокування-маркування та відновлення працездатності. 

До проведення робіт щодо БМП повинна бути проведена оцінка ризиків 

небезпечної енергії на робочому місці для кожного виду робіт, на підставі якої 

розробляється та затверджується картка БМП. Карта БМП повинна містити 

таку інформацію: найменування обладнання, до якого належить; вид робіт; 

схему чи фотографію обладнання; вигляд та параметри небезпечних видів 

енергії, які мають бути заблоковані; найменування, ідентифікатор та фото всіх 

точок блокування; ідентифікація методу блокування для кожної точки 

блокування; спосіб встановлення блокуючих замків для кожної точки 

блокування; тип блокуючих пристроїв (блокаторів), що застосовуються у 

кожній точці відключення енергії; послідовність зупинки, відключення 

обладнання та виконання БМП; методи перевірки нульового стану енергії; 

методи перевірки вимкнення обладнання. 

Висновки. Втілення досвіду використання системи БМП закордонними 

підприємствами та міжнародного законодавства  щодо використання системи 

БМП дозволить розробити  стандарти БМП для  підприємств України та 

поліпшить зниження ризиків виникнення небезпечних ситуацій на виробництві.  
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Анотація. Розглянуто питання, пов’язане з можливими ризиками 

використання наночастинок для лікування онкологічних захворювань, наведено 

основні напрямки впливу наноматеріалів на організм людини, встановлено їх 

токсичні та небезпечні властивості, а також запропоновано можливі шляхи 

мінімізації або усунення негативного впливу.  

Ключові слова: наночастинки, нанобезпека, лікування онкологічних 

захворювань, токсикологія.  

Abstract. The issues related to the possible risks of using nanoparticles for the 

treatment of cancer are considered, the main directions of the impact of nanomaterials 

on the human body, their toxic and dangerous properties are identified, and possible 

ways to minimize or eliminate the negative impact. 

Keywords: nanoparticles, nanosafety, cancer treatment, toxicology. 

 

Вступ. Онкологічні захворювання посідають друге місце серед 

смертельних хвороб у всьому світі. Згідно з висновками з дослідження 

Глобального тягаря захворювань, у 2019 році новоутворення спричинили 

смерть понад 10 млн людей та склали 17,83% від загальної кількості смертей 

[1]. В Україні онкологічні захворювання входять до основних 5 причин 

смертності. До того ж вчені прогнозують погіршення ситуації і станом на 2030 

рік очікується, що кількість хворих збільшиться до 23,6 мільйона [1].  

Нині серед найпоширеніших методів лікування онкологічних 

захворювань виступають: хіміотерапія, хірургія, імунотерапія та променева 

терапія. Проте вони мають ряд недоліків та можуть викликати побічні ефекти в 

здорових тканинах. Тому зараз розроблені інноваційні технології терапії, що 

пов’язані з використанням наночастинок (НЧ) для мінімізації шкідливого 

токсикологічного ефекту хіміотерапії на організм людини. Токсичність – це  

рівень хімічної речовини або певної суміші речовин, що можуть завдати шкоди 

організму [2]. Наночастинка – частинка речовини довільної форми з розмірами 

від 1 до 100 нм [6]. Активний інтерес до наноматеріалів обумовлений тим, що 

при переході до нанорозмірів відбувається зміна ряду фундаментальних 

властивостей речовини. Одним із головних чинників, що визначають фізичні  

характеристики надзвичайно малих об’єктів, виступає досить розвинена 

поверхня частинок, що зумовлює переважання поверхневих явищ [5]. 

Збільшена площа поверхні НЧ найчастіше призводить до зростання хімічної 

реакційної здатності цих частинок, що може вплинути на їх спроможність 

перетнути клітинні мембрани та потрапити у середину клітини [2]. Поряд з 

цим також постає питання точного моделювання їхньої поведінки з 
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компонентами клітини, тому існує ймовірність, що НЧ можуть мати токсичний 

вплив на організм людини, а також ініціювати негативні мутації генів. 

Аналіз стану питання. Наноматеріали – це продукція та матеріали, що 

містять структурні елементи у вигляді НЧ, що володіють якісно новими 

властивостями, що дозволяють здійснювати їх інтеграцію в повноцінно 

функціонуючі нано-, мікро- або макросистеми [7]. Наноризики – це кількісні 

або якісні прояви негативного впливу наноматеріалів на здоров’я, 

репродуктивну систему людей і тварин та середовище їх проживання [3]. 

Критерії нанобезпеки – це відсутність або вкрай низький рівень об’єктивних 

параметрів наноризиків щодо людини і навколишнього середовища. Ще не до 

кінця вивчено питання щодо певних ризиків при використанні НЧ, адже 

розвиток негативних реакцій індивідуальний, необхідно враховувати окремо 

особливості частинок та організму, в якому ці реакції будуть відбуватися. У 

цьому і полягає складність встановлення та моделювання можливих ризиків 

перед проведенням хіміотерапії. Також важливим фактором ризику ускладнень 

при використанні наноматеріалів є наявність в організмі людини НЧ, що 

потрапили туди природнім шляхом. Таким чином, важко відокремити 

безпосередньо побічні ефекти від введених наноматеріалів у процесі лікування 

[5]. Тож, виникає необхідність систематизації інформації щодо можливих 

ризиків, пов’язаних з використанням тих чи інших НЧ, а також більш глибоке 

дослідження їх імовірного негативного впливу на організм людини.  

Мета роботи. Метою роботи є встановлення основних біологічних 

ризиків використання НЧ, виготовлених з різних матеріалів, при лікування 

онкологічних захворювань.  

Методики, матеріали і результати досліджень. Основним недоліком 

наноматеріалів є те, що їх структурні елементи у вигляді НЧ не мають спільних 

властивостей, крім їх розміру. Отже, кожну частинку потрібно оцінювати 

окремо. Крім того, зміни форми та розміру можуть призвести до різноманітних 

фізичних та хімічних взаємодій – тобто речовина, що є нетоксичною при 100 

нм, може стати токсичною при 1 нм або навпаки [4]. Як було вказано вище, НЧ 

мають збільшену площу поверхні. Питому поверхню можна розрахувати, якщо 

відомо розмір та форму частинки. Якщо припустити, що НЧ є сферою, то 

формула площі питомої поверхні 𝑆пит.буде мати наступний вигляд: 

 

𝑆пит. =
𝑆кулі

𝑉кулі
 = 

4𝜋𝑟2

4/3𝜋𝑟3
 = 

3

𝑟
 = 

6

𝑑
 = 6D, 

 

де r – радіус НЧ, d – діаметр для сферичних частинок, D – дисперсність, тобто 

величина обернена до поперечного розміру частинок [5]. Це і обумовлює 

збільшення площі питомої поверхні НЧ при зменшенні їх розміру. 

 

 Іншим обмеженням є залежність цих частинок від умов довкілля. Так 

частинки можуть розпадатися або агрегувати, що може призвести до зміни їх 

форми та розміру, і в свою чергу, по впливати на токсичні властивості 
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наноматеріалу. Інші фактори, що також можуть впливати на токсичність, – це 

хімічний склад, структура поверхні, поверхневий заряд, розчинність та 

наявність функціональних груп на НЧ [2]. 

Відповідно до сучасних уявленнями про форму, склад і фізико-хімічні 

властивості наноматеріалів, можна виділити наступні напрямки досліджень [4]:  

 вуглецеві НЧ (фулерени, нанотрубки, графени, нанопили, нанопроводи 

тощо); 

 невуглецеві прості НЧ на основі кремнію, магнію, цинку, титану, 

золота, срібла та інших металів; 

 квантові точки, нанороботи; 

 НЧ бінарних і композитних сполук; 

 препарати НЧ полімерів, біополімерів і інших складних речовин. 

Реалізація токсичних властивостей наноматеріалів забезпечується їх 

фізичною спорідненістю до біологічних структур. Органами-мішенями для НЧ 

можуть стати легені, печінка, нирки, головний мозок, шлунково-кишковий 

тракт [7]. Простежується залежність органів-мішеней від шляху надходження 

частинок. Механізми розвитку токсичного ефекту при дії НЧ і наноматеріалів 

різноманітні. 

Ризики на клітинному рівні 

Ряд вчених припускають можливість наявності у НЧ генотоксичної і 

мутагенної дії, обумовлених високою проникністю для них клітин і тканин, 

індукцією ними вільних радикалів, здатністю проникати в ядро клітини. Можна 

вважати, що мішенями для НЧ, в тому числі вуглецевих, є біологічні 

макромолекули (ДНК, РНК, білки), біологічні мембрани, в тому числі 

гематопаренхіматозний та гематоенцефалічний бар’єри, системи окислення та 

відновлення [2]. Підвищена хімічна реакційна здатність НЧ викликає 

вироблення активних форм кисню (АФК), що може спричинити окислювальний 

стрес – нездатність клітини подолати збільшення виділення активних форм 

кисню та запобігти пошкодженню клітинних структур в результаті цього 

збільшення [5]; запалення та пошкодження ДНК, білків та мембран, що в 

кінцевому підсумку призводить до токсичності.  

Попередні дослідження на культурах клітинних ліній зі злоякісних 

пухлин печінки HepG2 (гепатоцелюлярної карциноми) та молочної залози 

MCF-7 (аденокарциноми), показали статистично значущу різницю (p < 0,01) 

між концентрацією хіміотерапевтичного препарату доксорубіцину у формі 

розчиненого порошку гідрохлориду та ліпосомальних НЧ, що призводила до 

50% інгібування росту клітин (IC50). Через 48-72 години після впливу 

препарату, IC50 виявилась відповідно на три порядки меншою для HepG2 та 

MCF-7 у звичайній формі (0.478 ± 0.031 мкмоль та 0.547 ± 0.22 мкмоль), аніж 

для НЧ (111 ± 62 мкмоль та 164 ± 79 мкмоль), що свідчить про менш виражену 

цитотоксичність доксорубіцину у формі НЧ [8]. 

Ризики для системи дихання 

Однією з тенденцій НЧ є здатність викликати пошкодження легень. Досі 

не до кінця вивчено механізм пошкодження легень, але нещодавнє 
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дослідження, опубліковане в Journal of Molecular Cell Biology, показало, що 

поліамінові дендримери (PAMAM) викликають запрограмовану загибель 

клітин, що називається аутофагічною загибеллю клітин, тим самим 

спричиняючи пошкодження легень [6]. Автофагія – це нормальний процес 

очищення клітин; він руйнує пошкоджені клітини і регулює нормальний ріст 

клітин [6]. Надмірна активність цього процесу призводить до загибелі 

легеневих клітин, що призводить до пошкодження органів. Не підтверджено, чи 

інші групи НЧ (крім PAMAM) працюють за тим же механізмом. Запалення 

легень також може призвести до зміни проникності мембран, що здатне 

спричинити поширення НЧ за їх межами.  

Було встановлено, що внутрішньотрахеальне введення фулеренів у 

високих дозах може спричинити хронічне запалення легень. Крім того, ці 

вуглецеві нанотрубки можуть блокувати здатність легень приймати кисень, 

стискаючи дихальні шляхи [2]. 

Також може відбуватися поглинання НЧ через нюховий епітелій, що 

призводить до пошкодження епітеліальних клітин та спричинення порушення 

основних функцій слизової оболонки носа [3]. 

Ризики для серцево-судинної системи 

Запалення легень і розподіл частинок за їх межами – це потенційна 

небезпека для збільшення ризику розвитку серцево-судинних захворювань. 

Невеликі за розміром НЧ більш реакційноспроможні, ніж ті, що мають більший 

розмір, оскільки мають більшу площу поверхні. Поверхневий заряд НЧ 

важливий для визначення їх токсичності у тканинах серцево-судинної системи. 

Аніонні НЧ мають більш помірну токсичність в  порівняні з катіонними. 

Останні ініціюють гемоліз, згортання крові, та в окремих випадках можуть 

прискорювати агрегацію тромбоцитів [4]. 

Ризики для центрально-нервової системи 

Деякі дослідження показали, що фулерени можуть викликати 

пошкодження мозку, викликаючи перекисне окислення ліпідів. Робота in vitro 

над нещодавно розробленими нанотрубками показала, що вони можуть 

викликати вироблення АФК, окислювальний стрес, перекисне окислення 

ліпідів, мітохондріальну дисфункцію, а також зміни морфології клітин і 

агрегацію тромбоцитів [6].  

Також НЧ виробляють АФК, ініціюючи виникнення окислювального 

стресу, що може спричинити нейродегенеративні захворювання, такі як 

хвороба Альцгеймера чи Паркінсона [4].  

Ризики для організму в цілому 

Згідно з дослідженнями, НЧ можуть накопичуватися в органах різних 

тварин. Більш того, ми не завжди можемо передбачити, чи здатний організм 

вивести їх, чи вони залишаться у ньому. Хоча біорозкладані НЧ зазвичай 

виводяться з організму, але нерозкладані можуть накопичуватися в організмі і 

потенційно завдавати шкоду [3]. Частинки, які не руйнуються або 

розкладаються повільно, можуть накопичуватися на місці введення ліків і 

викликати хронічне запалення.  
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Рис. 1. Теоретичні засади адсорбції, розподілу і виведення 

наноматеріалів, а також комплементарності НЧ з рецепторами 

 

Щоб дослідити потенційні ризики нанотехнологій було створено Alliance 

for Nanotechnology in Cancer  при Національному інституті раку (США), що 

надає послуги своєї лабораторії для спільнот дослідників нанотехнологій, що 

потенційно можуть використовуватися для лікування та діагностики раку.  

Alliance for Nanotechnology in Cancer  проводить випробування наноматеріалів 

на безпеку та токсичність in vitro (у лабораторії) та з використанням моделей 

тварин [2]. Тести призначені для характеристики наноматеріалів, які 

потрапляють в організм, незалежно від маршруту. Це тестування  

використовується  для оцінки фізико-хімічних властивостей, біосумісності та 

ефективності наноматеріалів, призначених для терапії та діагностики раку. На 

сьогодні Alliance for Nanotechnology in Cancer  оцінив більше 125 різних типів 

НЧ, призначених для медичного застосування [2]. 

Ризики для навколишнього середовища 

Крім очевидних ризиків для пацієнта, НЧ можуть бути токсичними і для 

довкілля. НЧ, у яких відсутня здатність до біодеградації, ймовірно, будуть 

спричиняти забруднення землі, води або повітря. І якщо вони потім ще 

потраплять у біомережу через рослини, то важко буде передбачити їх 

шкідливий вплив на біосистему. Тому для їх використання необхідно буде 

розробити надзвичайно вимогливі правила використання.  

Оцінка загального ризику 

Ризик – це ймовірність заподіяння шкоди з урахуванням її тяжкості. 

Чисельно ризик визначається за формулою: 

 

R = Р ∙ А, 

 

де Р – ймовірність виникнення небезпеки; А – очікуваний розмір шкоди 

(збитку), що може завдати реалізована небезпека [9]. 
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Оскільки ймовірність – величина безрозмірна, ризик має вимірюватися в 

одиницях шкоди (збитку), заподіяної небезпекою. 

Загальний ризик застосування НЧ для лікування онкологічних 

захворювань буде дорівнювати сумі ризиків для кожного органу окремо або 

системи органів та навколишнього середовища. Тобто, формула матиме 

наступний вигляд: 

 

𝑅заг. = 𝑅кл. +  𝑅д.с. +  𝑅ссс +  𝑅цнс +  𝑅н.в., 

 

де 𝑅заг. – це загальний ризик, 𝑅кл. – ризик на клітинному рівні, 𝑅д.с. – ризик для 

дихальної системи, 𝑅ссс – небезпека для серцево-судинної системи, 𝑅цнс – це 

можливий ризик для центрально-нервової системи, 𝑅н.в. – шкода 

навколишньому середовищу.  

 

Наразі неможливо точно чисельно розрахувати ризик, який створюють 

НЧ для організму людини та довкілля. Над цим необхідно попрацювати в 

майбутньому, адже кількісна характеристика для кожного фактору може дати 

чітку інформацію про небезпеку, що створюють НЧ для організму людини. 

Саме завдяки таким даним в подальшому можна мінімізувати шкоду та 

створити необхідні умови для використання наноматеріалів при лікуванні.    

Висновки. Зважаючи на високий рівень складності і невизначеності 

багатьох аспектів у цій сфері, оцінка небезпеки і науково-обґрунтована 

розробка відповідних стратегій і правил пов’язані з великими труднощами. 

Основною з них є той факт, що особливості токсичної дії НЧ на відміну від 

макроформ речовин залежать від багатьох факторів фізико-хімічної природи, 

властивостей поверхні, структури нанокластерів і НЧ, різноманітності розмірів, 

форм, способів отримання і диспергування, концентрації, складу, домішок, а 

також наслідків біомодифікації і біотрансформації одного і того ж матеріалу, 

біологічної моделі, на якій проводяться випробування. Таким чином, основною 

метою сьогодення є створення єдиної системи встановлення ризиків та безпеки 

використання наноматеріалів для лікування онкологічних захворювань.  
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ВПЛИВ ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ 

 
Навозняк К. П., студ. (гр. ХД-81, ХТФ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Анотація. Розглянуто аспекти негативного впливу побутової техніки на 

здоров’я людини. Наведено нормативні значення інтенсивності 

електромагнітного випромінювання в Україні та країнах ЄС. Надано 

рекомендації щодо мінімізації негативного впливу електромагнітних полів 

побутової техніки на здоров’я людини.  

Ключові слова: електромагнітне поле (ЕМП), побутова техніка, 

електромагнітне випромінювання 

Abstract. Aspects of the negative impact of household appliances on human 

health are considered. The normative values of electromagnetic radiation intensity in 

Ukraine and EU countries are given. Recommendations for minimizing the harmful 

effects of electromagnetic fields of household appliances on human health. 

Keywords: electromagnetic field (EMF), household appliances, 

electromagnetic radiation. 

 

Вступ. Сучасну людину з усіх боків оточують ті чи інші прилади та 

обладнання. Вони вже давно стали невід’ємною частиною нашого 

повсякденного життя. Якщо розглядати будинок пересічної сім’ї середнього 

класу, не вистачить пальців на руках, щоб порахувати усю побутову техніку. 

Телевізор, електроплитка, мікрохвильова піч, чайник, пральна машина, 

холодильник, пилосмок… І це далеко не повний список. Безумовно, розвиток 

технологій спрощує наше життя, але варто зазначити й «мінуси» цього явища. 

Одним з них є здатність побутових електричних приладів утворювати навколо 

себе електромагнітні поля. Саме вони негативно впливають на наше з Вами 

здоров’я, а ми навіть не можемо цього помітити.  

Аналіз стану питання. З кожним роком в наших будинках з’являється 

все більше приладів, а, отже, зростає й кількість носіїв електромагнітного 

випромінювання. Тому актуальним, на сьогодні, питанням є зменшення 

негативного впливу електромагнітних полів побутових приладів на здоров’я 

людини. 

Мета роботи: розробити рекомендації стосовно зменшення негативного 

впливу електромагнітних полів побутових приладів на здоров’я людини.  

Методика, матеріали та аналіз досліджень. Електромагнітне поле 

(ЕМП) – це особлива форма матерії, за допомогою якої здійснюється вплив між 

електричними зарядженими частинками. На Землі є відносно слабкі ЕМП 

природного походження. Вони утворюються через випромінювання Сонця та 

Космосу [1].  

З розвитком технології, до природного ЕМП додаються ще й штучні, 

внаслідок повсюдного використання електромагнітної енергії в повсякденному 

житті. Слабкі ЕМП високої частоти небезпечні для людини тим, що 

інтенсивність таких полів співпадає з інтенсивністю випромінювань організму 
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людини при звичайному функціонуванні всіх його систем і органів. 

Результатом такої взаємодії є спотворення власного специфічного поля 

людини, яке призводить до різноманітних захворювань. Найбільшою їхньою 

небезпекою є акумулятивна властивість.  

Вплив ЕМП на різні системи організму наведено в таблиці 1 [2].  

 

Таблиця 1 

Вплив ЕМП на різні системи організму 

Система 

організму 
Вплив 

Нервова 

Синдром «ослабленого пізнання» (проблеми з пам'яттю, 

складності при сприйнятті інформації, безсоння, депресія, 

головний біль) 

Синдром «часткової атаксії» (порушення роботи 

вестибулярного апарату: проблеми з рівновагою, дезорієнтація 

в просторі, запаморочення) 

Синдром «Арто-міо-нейропатії» (м'язові болі та м'язова втома, 

дискомфорт при підйомі важких предметів) 

Серцево-

судинна 

Нейроциркуляторна дистонія, лабільність пульсу, лабільність 

тиску 

Схильність до гіпотонії, болі в ділянці серця, лабільність 

показників складу крові 

Імунна 

ЕМП можуть виступати як індуктор аутоіммунізації організму 

ЕМП сприяють пригніченню Т-лімфоцитів 

Показана залежність імунних реакцій від виду модуляції ЕМП 

Ендокринна 

Збільшення адреналіну в крові 

Активація процесу згортання крові 

Декомпенсуюча дія ЕМП на організм через реакції 

ендокринної системи 

Енергетична 
Патогенна зміна енергетики організму 

Дефекти та розбалансування в енергетиці організму 

Статева 

(ембріогенез) 

Зниження функції сперматогенезу 

Уповільнення ембріонального розвитку, зменшення лактації. 

Вроджені каліцтва плоду, ускладнення вагітності та пологів 

 

Як вже зазначалось вище, майже у кожному будинку є велика кількість 

джерел ЕМП. Це електропроводка та різноманітна електротехніка.  

Для захисту населення від згубного впливу електромагнітного 

випромінювання передбачено нормування його інтенсивності. В Україні 

відповідно до «Державних санітарних норм і правил захисту населення від 

впливу електромагнітного випромінювання», максимально дозволений рівень 

інтенсивності електромагнітного випромінювання – 2,5 мкВт/см². У порівнянні 

з країнами ЄС, де ці норми становлять 100 мкВт/см², українці начебто є більш 
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захищеними від ЕМП. Однак, в ЄС встановлено жорсткіший контроль за 

виконанням державних норм та стандартів [3].  

Проаналізуємо вплив різних приладів на здоров’я людини та розглянемо, 

яка небезпечна відстань електромагнітного випромінювання для кожного з них:  

Мікрохвильова піч. Це небезпечний електричний прилад, тому під час 

його роботи необхідно перебувати на відстані не ближче 30 см; 

Холодильник. Небезпечна відстань залежить від моделі приладу і може 

коливатись від 30 см до 1,5 м; 

Телевізор. Вважається одним з найнебезпечніших побутових приладів. 

Відстань до нього не повинна бути меншою ніж 1,5 м. Якщо телевізор має 

екран 29 дюймів і більше, то відстань необхідно збільшити не менше ніж до 2 

м; 

Кондиціонер. Його небезпечність прирівнюється до телевізора, тому 

безпечна відстань до нього – не ближче 1,5 м;  

Комп’ютер. Бажано не наближатись до екрана ближче ніж на 80 см;  

Мобільний телефон. Наразі, ще немає однозначно доведеного наукового 

підтвердження негативного впливу мобільного телефону на людину. Але, 

оскільки під час роботи він перебуває у безпосередній близькості до голови, це 

вже є приводом стверджувати про його потенційну шкоду, а можливо й 

небезпеку.  

Хочеться зазначити, що існує низка методів, які можуть мінімізувати 

згубний вплив ЕМП побутових приладів на організм людини:  

– зведення до мінімуму тривалості перебування в місцях з підвищеним 

рівнем ЕМП; 

– раціональне розташування меблів для відпочинку у жилому 

приміщенні; відстань до розподільних щитів і силових кабелів повинна бути не 

менше ніж 2-3 м; 

– під час придбання побутової техніки, бажано обирати прилади з 

меншою потужністю та металевим корпусом, оскільки він здатний поглинати 

електромагніті випромінювання; 

– розташування мікрохвильової печі задньою поверхнею до стіни; 

– обмеження тривалості спілкування за допомогою телефону. Бажано 

використовувати динаміки чи гарнітуру, для того, щоб тримати телефон на 

певній відстані від голови [4]. 

Таким чином, дотримуючись вищевказаних рекомендацій, цілком 

реально мінімізувати негативний вплив ЕМП побутових приладів на здоров’я 

людини. 

Висновки. В даній роботі було розглянуто вплив побутової техніки на 

здоров’я людини та надано рекомендації для зменшення впливу ЕМП на 

організм людини.  

 
Науковий керівник: Землянська О. В., ст. вик. (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 
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ВПЛИВ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ 

ТЕХНОЛОГІЇ WI-FI НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ 

 
Ніконенко В. О., студ. (гр. ТЗ-81, ІТС КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Анотація. У статті розглянуто питання щодо безпеки впливу  

неіонізуючого електромагнітного випромінювання. Підсумовані наявні 

відомості стосовно випромінювання електромагнітного поля технології Wi-Fi 

маршрутизаторами на організм людини. Проаналізовано занепокоєння з боку 

певних груп суспільства, що до використання бездротового доступу до мережі 

Інтернет за допомогою Wi-Fi модемів.  

Ключові слова: Wi-Fi, неіонізуюче електромагнітне випромінювання, 

вплив електромагнітного поля. 

Abstract. The article considers the issue of safety of non-ionizing 

electromagnetic radiation. Summed available information regarding the emission of 

electromagnetic fields Wi-Fi routers on the human body. Concerns from certain 

groups in society about the use of wireless Internet access using Wi-Fi modems have 

been analyzed. 

Key words: Wi-Fi, non-ionizing electromagnetic radiation, influence of 

electromagnetic field. 

 

Вступ. Бездротові технології швидко увійшли в наше життя і в той час 

поки хтось не бачить без них майбутнього, інші намагаються їх уникати. У 

суспільстві існує багато думок стосовно того, що всі прилади які випромінюють 

сигнали неймовірно шкідливо впливають на людський організм. Прихильники 

такої позиції часто з великою підозрою ставляться до всіх технологічних 

інновацій. Серед такої спільноти навіть вважається, що вплив сигналу, який 

випромінює Wi-Fi маршрутизатор, може викликати дуже серйозні 

захворювання в тому числі и рак. Але чи є так насправді або можливо ця думка 

виникає через недостатню освіченість в даній галузі. 

Аналіз стану питання. Дослідження, яке було проведено Департаментом 

електроніки та електронної техніки Мельбурнського університету в 2013 році, 

показало, що тривалий вплив сигналів ЕМП впливає на якість сну [1]. 

Причиною цього є епіфіз (шишковидна залоза), яка, згідно з дослідженням, 

розпізнає сигнали ЕМП і сприймає його як наявність світла, що призводить до 

нестачі мелоніна в організмі. Крім того в разі якщо маршрутизатор Wi-Fi  

знаходиться у спальні, індикація роутера, постійно миготливі лампочки, 

особливо в темряві, можуть надавати дратівливу дію на психіку і заважати 

заснути. Дослідження які проводили на тваринах, що стосуються впливу Wi-Fi 

на активність мозку, показали, що вплив випромінювання Wi-Fi викликає 

розвиток тривожної  поведінки, проте здатність до навчання і просторова 

пам'ять залишаються незмінними. Вважається, що Wi-Fi випромінювання 

більше впливає на мозок дітей, тому що дитяча черепна коробка тонша, ніж у 

дорослого і гірше захищає від радіохвиль. У 2015 році Франція прийняла ряд 
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законів, що обмежують використання маршрутизаторів Wi-Fi, що забороняють 

використання такого обладнання у відділеннях невідкладної допомоги та 

обмежують його використання в початкових школах тільки тоді, коли це 

абсолютно необхідно в освітніх цілях [2]. 

Критики ЕМП часто цитують звіт BioInitiative, опублікований в 2012 році 

(і оновлений в 2014 та 2017 років роках) [3]., в якому зібрані результати понад 

1800 академічних досліджень, які передбачають, що постійний вплив ЕМП від 

мобільних телефонів може збільшити захворюваність головного мозку і 

сприяти розвитку раку у користувачів. Таким чином, оскільки сигнали 

маршрутизаторів Wi-Fi такі ж, як і сигнали мобільних телефонів, вони також 

будуть становити небезпеку для здоров'я  

Варто зазначити що в більшості досліджень, інтенсивність сигналу, 

значно перевищує рівень який використовується в домашніх Wi-Fi 

маршрутизаторах. Статистичний прогноз випадків раку в світі за останні три 

десятиліття, коли наші мобільні телефони щодня знаходяться біля нас з цим 

типом випромінювання, показав, що кількість випадків раку залишалося 

стабільним протягом усього цього часу. А це свідчить про те що нині не має 

доказів того, що інтернет-маршрутизатори та мобільні телефони провокують 

розвиток ракових захворювань. 

Мета: з’ясувати який вплив створює випромінювання Wi-Fi 

маршрутизатор у повсякденному житті, а також, встановити, чи правдиві 

ствердження пов’язані з негативним впливом на організм людини 

випромінювання Wi-Fi маршрутизатору.  

Методики, матеріали та результати досліджень: У даний час майже всі 

пристрої - в першу чергу комп'ютери, смартфони та планшети - підключаються 

до Інтернету без використання різних кабелів. Вдома, в офісі і в громадських 

місцях підключення здійснюється за допомогою Wi-Fi. Звична нам абревіатура 

Wi-Fi розшифровується як Wireless Fidelity, в перекладі як «бездротова 

передача даних». Для передачі даних використовують радіохвилі в діапазоні 

ультракоротких хвиль з несучою частотою 900 МГц, 2,4 ГГц, 3,65 ГГц, 5 ГГц, 10 

ГГц, 24 ГГц. В Україні на даний час використовують точки доступу та антени Wi-

Fi 2,4 ГГц і 5ГГц. Власне кажучи, роутер - це пристрій того ж профілю, що 

мобільний телефон, телевізор і FM-радіо. Всі ці пристрої випромінюють 

радіохвилі різної частоти і інтенсивності, а також знаходяться в неіонізуючому 

аспекті, а це види випромінювання, що не представляють небезпеки для 

людського організму. В той час коли саме іонізуюче випромінювання шкодить 

людині.  Випромінювання яке виходить з Wi-Fi модемів не володіє достатньою 

енергією, щоб впливати на електрони атома, що робить його нешкідливим. За 

даними ВОЗ, промені в цьому діапазоні не мають несприятливих медичних 

наслідків.  

Випромінювання Wi-Fi мають дециметрові хвилі ультрависокої частоти -

УВЧ (2,4 ГГц) та сантиметрові хвилі надвисокої частоти – СВЧ (5 ГГц). Таку ж 

характеристику мають відомі мікрохвилі і видимі промені світла. В Україні 

зазначені державні санітарні норми і правила стосовно роботи з джерелами 
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електромагнітних полів [4], що встановлюють вимоги до  умов праці  

працівників, що займаються виготовленням,   експлуатацією,   обслуговуванням   

та  ремонтом обладнання,  при роботі якого виникають постійні магнітні  поля 

та електромагнітні випромінювання (далі - ЕМВ) у діапазоні частот від 50,0 Гц 

до 300,0 ГГц. 

 Не менш важливою характеристикою є потужність випромінювання, але 

тут варто згадати заяву Британського Агентства з охорони здоров’я, що 

використовувати Wi-Fi доступ впродовж року – все одно що поговорити по 

мобільному двадцять хвилин, тому можна вважати, що Wi-Fi має низькорівневе 

випромінювання. Середня потужність випромінювання роутера не перевищує 

100 мВт або 0,1 Вт, в той час як максимальна потужність випромінювання 

мобільного телефону – 2 Вт, а увімкнена мікрохвильовка виробляє близько 800 

Вт, що в 800 000 разів більше сигналу роутера [5].  

Оскільки випромінювання Wi-Fi пристроїв поширюється у формі хвиль, 

вони в кінцевому підсумку розсіюються в міру віддалення від джерела сигналу 

– а в разі малопотужного устаткування, до яких відносяться маршрутизатори, 

досить відстані всього в кілька сантиметрів, щоб це випромінювання було 

настільки розсіяним, що стало практично нульовим.  

 
 

Рис.1. Втрати для WiFi-частот на відстані 
 

На рис.1 показано криві втрат для WiFi-частот, по горизонталі - відстань 

від роутера, червоні лінії означають сигнал на 2,4 ГГц без стін, або з 

додаванням однієї або двох стін, сині - для 5 ГГц. Безпосередньо дБм 

переводяться в мілівати, тільки за логарифмічною десятковою шкалою [6]. 

Зазвичай випромінення роутерів на своємо шляху зустрічає безліч завад 

тому проникна здатність хвиль також зменшується з урахуванням того, через 

перешкоду якої структури і складу проходить сигнал [7]. Деякі приклади завад 

та втрат від них наведені в таблиці 1.  
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Таблиця 1.  

Втрати при проходженні через завади 

Завада Додаткові втрати при 

проходженні (dB) 

Відсоток ефективного 

відстані *,% 

Відкритий простір 0 100 

Вікно без тонування 

(відсутній металізоване 

покриття) 

 

3 

 

70 

Вікно з металізованим 

покриттям (тонуванням) 

5-8 50 

Дерев’яна стіна 10 30 

Стіна 15,2 см 

(міжкімнатна) 

15-20 15 

Стіна 30,5 см (несуча) 20-25 10 

Бетонна підлога або 

стеля 

15-25 10-15 

Цілісне залізобетонне 

перекриття 

20-25 10 

 

Для контролю ЕМП існує безліч приладів, одним з яких є аналізатор 

потужності Wi-Fi Caterpillar (BVSystems, США) [8]. Прилад розроблений 

спеціально для вимірювання потужності та частоти в діапазоні Wi-Fi, 

відрізняється унікальними можливостями по активації: в процесі вимірювання 

та аналізу рівня потужності, визначення каналу і частоти, а також складання 

профілю. 

Не варто нехтувати порадами, що до розташування  Wi-Fi 

маршрутизаторів вдома якщо Ви побоюєтеся, що електромагнітне і 

радіовипромінювання впливають на Вас так само, як погана екологія, куріння, 

вживання нездорової їжі і пасивний спосіб життя: не встановлюйте роутер 

поблизу спального місця і не притулятися до себе приймальний пристрій [1, 6].  

У будь-якому випадку, лікарі попереджають, що концентрований вплив 

обладнання з безпечним рівнем радіації може викликати проблеми в 

майбутньому, особливо у дітей. Але це всього лише теорія, заснована на 

знаннях фізики про те, як використання концентрації і потужності 

неіонізованих сигналів може впливу на організм.  

Висновки. Однозначно Wi-Fi є потужним інструментом, що забезпечує 

технологічний прогрес у сучасному світі, який дозволяє всьому світу 

використовувати бездротове підключення до Інтернету. Потужність Wi-Fi 

випромінювання від звичайного роутера в рази менше випромінювання деяких 

інших побутових приладів [5]. Враховуючи, що дослідження ЕМП Wi-Fi 

модемів триває з моменту початку їх використання, про те й досі немає 

підтвердження, що використання маршрутизаторів Wi-Fi шкідливо впливає на 

організм людини, як і немає спростування даного припущення. Однозначну 

відповідь зможе дати лише час, нові дослідження та факти які або підтвердять 
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припущення, щодо поганого впливу Wi-Fi маршрутизаторів на стан здоров’я 

людини, або спростують його. 

 
Науковий керівник: Землянська О. В., ст. вик. (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ САМООЦІНКИ НА ФОРМУВАННЯ 

ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ  

 
Носовська О. Ю., студ. (група ХН-81, ХТФ КПІ ім. Ігоря Сікорського); 
Полукаров Ю. О., к.т.н., доц. (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Анотація. У статті розглянуто поняття «емоційної сфери», було 

досліджено вплив самооцінки на формування емоційної сфери осіб дорослого 

віку та сформовано групи самооцінки, що притаманні відповідним типам 

емоційної сфери. 

Ключові слова: самооцінка, емоційна сфера, емоційний стан, напруга. 

Abstract. The article considers the concept of «affection», analyzed the 

influence of self-appraisal on the formation of the affection of teen-ager and 

determinated the types of affection inherent in the relevant types of emotional sphere. 

Keywords: self-appraisal, affection, emotional state, tension. 
 

Вступ. Початок самоствердження особистості припадає на студентські 

роки, коли людина формується як індивідуальність. Психологічний зміст цього 

етапу пов’язаний із розвитком самосвідомості і вступом у доросле життя. У 

різноманітних життєвих ситуаціях, починаючи із дорослого життя, роздуми про 

себе, розуміння себе, становлять емоційний «фон» самосвідомості, який, 

включаючись на будь-якому рівні у процеси самопізнання та саморегулювання, 

значною мірою спрямовує їх, надає їм індивідуального, особистісного 

характеру. 

Аналіз стану питання. У першій половині XX ст. С.Л. Рубінштейн 

присвятив себе детальному вивченню емоцій. Згодом вивчення різних граней 

емоційно-почуттєвої сфери особистості було предметом численних теоретико-

емпіричних досліджень К. Ізарда, В. Кеннона, М. Лебєдинського [1,2]. 

Мета роботи: емпіричне дослідження рівня самооцінки та його впливу на 

формування і виявлення емоційної сфери студентів. 

Методика, матеріали та аналіз досліджень. Самооцінка – це оцінка 

особистістю самої себе та своїх можливостей, здібностей і місця серед інших 

людей [1]. Життя людини доводить, що адекватна, правильна самооцінка, 

заснована на почутті згоди із самим собою дає змогу адекватно оцінювати 

ситуації, можливості особи, об’єктивно сприймати поразки чи успіхи.  

Самооцінка є елементом самоусвідомлення, яка характеризується 

емоційно насиченими оцінками самого себе як особи, власних можливостей, 

здібностей, естетичних якостей та вчинків. Самооцінка визначає взаємини 

особи з людьми, які її оточують, її критичністю, вимогливістю до себе, 

відношення до удач та поразок. Вона впливає на ефективність діяльності 

людини, розвиток її як окремої особи. Самооцінка складається під впливом 

оцінок, які дають людині інші, також вона є динамічною, бо може змінюватись 

у людини впродовж життя. Залежно від того, як самооцінка, яка має 

суб’єктивний характер, взаємовідноситься з дійсними проявами людини, вона 
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поділяється на адекватну та неадекватну. Її формування відбувається в 

результаті співставлення двох образів: реального “Я” (якою людина бачить 

сама себе) та ідеального “Я” (якою людина хоче бачити себе). Гармонійному 

душевному складу особи відповідає якісний ступінь збігу між цими образами 

[3]. Самооцінка має комплексний характер, бо розповсюджується на різні 

ознаки особистості: інтелект, зовнішні дані, успішність у навчання, спілкування 

тощо. 

У вітчизняній психології традиційно відокремлюють такі класи 

емоційних реакцій: емоційний тон відчуттів, емоції (включаючи афекти), 

настрій. Засновник індивідуальної теорії особистості А. Адлер, стверджував, 

що відчуття неповноцінності бере початок ще у дитинстві. Дитина переживає 

довгий період залежності, коли вона беззахисна, і для того, щоб вижити, 

повинна спиратися на батьків. Цей досвід викликає у неї глибокі переживання 

порівняно з іншими людьми у сімейному оточенні. Поява раннього відчуття 

неповноцінності свідчить про початок довготривалої боротьби за високі 

досягнення у суспільстві, а також прагнення до бездоганності. Однак відчуття 

неповноцінності через різні причини може стати надмірним. В результаті 

з’являється комплекс неповноцінності – перебільшене відчуття власної 

слабкості та неспроможності [3,4]. 
А. Адлер розрізняв три види страждань, що виникають у дитинстві та 

сприяють розвитку комплексу неповноцінності: 

– неповноцінність органів; 

– надмірна опіка; 

– відторгнення з боку батьків. 

У подальшому розвитку у людини формується недостатня впевненість у 

своїх здібностях, відчуття бути комусь потрібною та отримати гідну оцінку від 

оточуючих людей. А. Адлер вважав, що кожен із цих видів страждань у 

ранньому віці можуть відігравати вирішальну роль у виникненні неврозів в 

дорослому житті [3,5].  

У студентському віці самооцінка більшості людей стосується здебільшого 

основних моральних якостей: доброти, чесності, справедливості тощо. 

Більшість студентів не самокритичні, проте часто вони бачать у собі багато 

негативних якостей, потребують самовиховання, тож їх самооцінка не є 

стійкою і не завжди є адекватною. Думка у студентів про себе виявляється в 

оцінці їхніх взаємин з іншими людьми, тобто вмінням дружити, співчувати, 

бути чуйним до інших, сприймання себе одногрупниками. 

Самооцінка дорослих людей є більш узагальненою, тому що кількість 

якостей, які вони сприймають майже вдвічі більша, аніж у студентів, тому що 

старші оцінюють не лише окремі риси характеру, а також і свою особистість в 

цілому, при цьому вони також усвідомлюють свою соціальну зрілість. Це 

проявляється в самооцінці таких якостей як: рішучість, терпіння, сміливість, 

вміння відстоювати свої інтереси. З дорослішанням самооцінка стає більш 

класифікованою. Вона стосується не лише поведінки загалом, а також 

поведінки в окремих соціальних ситуаціях, діях. Саме під час цього періоду 
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формується об’єктивна самооцінка і вона зумовлює в подальшому 

концентрацію зусиль на утворенні моральних якостей, визначенні напрямів 

розвитку студента [6].  

Під час проведення дослідження для визначення рівня самооцінки було 

використано методику Демо-Рубінштейна. Для визначення емоційної сфери у 

респондентів було використано методику оцінки психічної активації, інтересу, 

емоційного стану, напруги і комфортності [4,5]. 

Аналіз даних свідчить, що студентам із середньою самооцінкою 

притаманні середній ступінь вираженості психічної активності, інтересу, 

емоційного тонусу, напруження та комфортності. 

 

Аналіз результатів, що 

подано на рисунку (див. рис. 1) 

свідчить, що у респондентів із 

середнім рівнем самооцінки 

переважає такий емоційний стан 

як психічна активність та 

напруження. Таким чином 

особистість може перебувати у 

різних станах, які виникають 

залежно від життєвих обставин. 
 

Рис. 1. Діаграма розподілу емоційних станів 

         при середньому рівні самооцінки 

 

На початковому етапі було досліджено рівень самооцінки у студентів за 

методикою Демо-Рубінштейна. На рис. 2 подано відсотковий розподіл рівнів 

самооцінки за підсумками дослідження. Виявлено, що середній рівень 

самооцінки притаманний 37% респондентів, дуже високий рівень відповідає 

15% респондентів, високий та низький рівні самооцінки – по 24% респондентів. 

Результати дослідження свідчать, що при порівнянні співвідношення 

рівнів вираження самооцінки домінує 

середній рівень самооцінки. Цей рівень 

самооцінки можна віднести до 

адекватної самооцінки, тому люди із 

такою самооцінкою можуть адекватно 

оцінувати себе як особистість, свої 

можливості.  

 

 

      Рис. 2. Діаграма розподілу  

            самооцінки за рівнями  

 

На рис. 3 подано відсотковий розподіл емоційної сфери за методикою 
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визначення ступеня вираженості психічної активації, інтересу, емоційного 

тонусу, напруги і комфортності в опитаних. Аналіз розподілу емоційних станів 

свідчить, що максимальні показники емоційної сфери характерні для 

напруження (31% респондентів), найменші – для інтересу (9% респондентів). 

Психічна активність, емоційний тонус та комфортність виявлені на середньому 

рівні (від 19% до 21% респондентів). 

 

Аналіз вище наведених 

рисунків свідчить, що у 

співвідношенні ступенів 

вираження емоційної сфери у 

студентів домінує напруження. Це 

дозволяє стверджувати, що 

більшість з них перебувають у 

стані дискомфорту, не зважаючи 

на середовище, у якому вони 

перебувають. 

 

          

            Рис. 3. Діаграма розподілу  

                       емоційної сфери  
 

Наведені результати 

розподілу емоційних станів (рис. 

4) дозволяють зробити висновок, 

що в опитаних переважає 

емоційний стан напруження. Це 

означає, студенти із низькою 

самооцінкою проявляють у 

щоденній поведінці більшу 

скутість та замкненість у собі. 

 

              Рис. 4. Діаграма розподілу  

емоційних станів при низькому рівні самооцінки  

 

Аналіз результатів, що подано на рис. 5, свідчить, що у респондентів із 

середнім рівнем самооцінки переважає такий емоційний стан як психічна 

активність та напруження. Особистість може перебувати у різних станах, які 

виникають залежно від життєвих обставин. Також аналіз даних, свідчить, що 

студентам із середньою самооцінкою притаманні середній ступінь вираженості 

психічної активності, інтересу, емоційного тонусу, напруження та 

комфортності. 
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Рис. 5. Діаграма розподілу емоційних станів при середньому рівні самооцінки 

 

Аналіз результатів, що зображено на рис. 6, дозволяє стверджувати, що 

найпоширенішою емоційною сферою у людей із високою самооцінкою є 

напруження. Їм 

притаманна менш 

адекватна самооцінка, 

тому такі вони часто 

переоцінюють свої 

можливості, і до того ж, 

постійно переживають 

через свій статус у соціумі. 
 

 

 

 

         Рис. 6. Діаграма розподілу 

емоційних станів при високому рівні самооцінки 

 

 

На основі отриманих 

результатів, що подані на рис. 

7, можна зробити висновок, 

що в опитаних із дуже 

високою самооцінкою 

переважає така емоційна 

сфера, як психічна активність: 

їм притаманні часті зміни 

настрою залежно від 

обставин.  

 

         Рис. 7. Діаграма розподілу 

емоційних станів при дуже високому рівні самооцінки 

 

Висновки. Процес розвитку емоційно-ціннісного ставлення до себе 

відбувається в напрямку узагальнення більш або менш однорідних, близьких за 
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своєю модальністю і змістом переживань у складні почуття, та диференціації на 

новому, вищому рівні почуттів з різним смисловим значенням.  

Аналіз даного матеріалу свідчить, що самооцінка у людей впливає на 

більшість процесів у їх внутрішньому світі та формує їх емоційну сферу, 

спонукає до самоудосконалення. Окрім цього, на самооцінку впливають чимало 

чинників, які вносять зміни у характер, поведінку, змінюючи погляди особи. 

Емпірично дослідивши рівень самооцінки у студентів було виявлено, що 

найпоширеніший рівень самооцінки – це середній. За результатами досліджень 

така емоційна сфера як психічна активність переважає в осіб із середнім рівнем 

самооцінки.  

Сутність викладеного матеріалу дає підстави стверджувати, що існує 

взаємозв’язок між рівнем прояву самооцінки та емоційними сферами у 

дорослому віці. Зокрема, за підсумками проведеного дослідження провідними 

емоційними сферами серед опитаних є стан напруження та психічної 

активності. Результати даних досліджень допоможуть викладачам та кураторам 

груп краще розуміти поведінку студентів як із заниженою самооцінкою, так й із 

високою/дуже високою; надалі долати студентам власні емоційні перешкоди 

(підвищений стан  тривожності тощо) для уникнення небезпечних 

психологічних станів (стресу, фрустрації). Знання середнього рівня самооцінки 

в групі дозволить викладачам знайти оптимальний підхід до студента та до 

групи в цілому та зменшить кількість непорозумінь. 
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МЕТОДИ ЗНИЖЕННЯ ПИЛОВОГО ЗАБРУДНЕННЯ НА 

ПІДПРИЄМСТВАХ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ТА ГІРНИЧОДОБУВНОЇ 

ГАЛУЗЕЙ 

 
Плясовська А. В., студ. (гр. ХЕ-81, ХТФ КПІ ім. Ігоря Сікорського); 

 Полукаров Ю. О., к.т.н., доц. (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 
 Анотація. У статті розглянуто дослідження знепилення газових викидів 

розчинами ПАР на аглошихтовому виробництві. Оцінено використання, 

недоліки та переваги різних апаратів очищення атмосферного повітря від 

агломераційних газів.  

Ключові слова: пилове забруднення, безпека на робочому місці, 

металургія, гірничодобувна промисловість, ПАР, аглошихтові викиди, 

агломераційні гази, електрофільтри, батарейні циклони. 

Abstract. The article deals with the research of gas emissions dedusting by 

surfactant solutions at sintering plants. The use, disadvantages and advantages of 

various devices for cleaning atmospheric air from sintering gases are evaluated. 

Keywords: dust pollution, safety at work, metallurgy, mining industry, SAS, 

sinter emissions, sinter gases, electric filters, battery cyclones. 

 

Вступ. Забруднення атмосферного повітря пилогазовими викидами 

багатьох промислових підприємств досягає критичної межі. Під час праці на 

гірничодобувних та металургійних галузях промисловості працівники протягом 

всього робочого дня вдихають пил, який утворюється в результаті виробництва 

продуктів. Наразі для боротьби з пилом переважно використовується 

пилопригнічування на основі хімічних підходів. Розроблені пилопригнічувачі, 

здебільшого, засновані на контролі змочуваності, який реалізується за 

допомогою вмісту поверхнево-активних речовин.  

Аналіз стану питання. У зв'язку із назріваючою екологічною кризою, 

згідно концепції сталого розвитку, охорона навколишнього середовища, наразі, 

є життєвоважливим напрямом розвитку сучасного суспільства. На тлі даної 

ситуації, дослідження методів боротьби з пилом – одним з найбільш поширених 

шкідливих факторів сучасних виробництв, є дуже актуальною  задачею.  

Мета роботи: аналіз сучасних методів очистки атмосферного повітря від 

пилового забруднення на аглошихтових та гірничодобувних виробництвах. 

Методики, матеріали і результати досліджень. В Україні найбільшим 

забруднювачем повітря є підприємства чорної металургії,  внесок яких у загальну 

кількість викидів промисловості та транспорту за пилом, становить – 20%. У 

районах, де розташовано великі металургійні підприємства, забруднення атмосфери 

становить 50% - 60%, що, насамперед, обумовлено викидами саме цих підприємств. 

Внесок пилу аглогазами становить від 17% до 31,5% від загальних викидів 

пилу підприємствами чорної металургії. Тому агломераційне виробництво є одним 

з найшкідливіших у металургії [1]. 

Було встановлено, що обробка сипучих матеріалів розчинами поверхнево-
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активних речовин (ПАР) може значно підвищити ефективність 

гідрознепилення, а також поліпшити технологічний процес [2]. 

На основі фізико-хімічних процесів взаємодії розчинів поверхнево-

активних речовин з виробничим пилом, аналізу засобів та методів обробки 

сипучих матеріалів такими розчинами, були створені експериментальні зразки 

установок для знепилення газових викидів розчинами ПАР.  

Використовувалися наступні методи дослідження: 

– фізичне моделювання; 

– статистичний аналіз; 

– лабораторні експерименти; 

– програмна обробка; 

– узагальнення лабораторних та натурних експериментальних 

результатів досліджень; 

– створення та апробація в промислових умовах методів та засобів 

обробки сипучих матеріалів розчинами поверхнево-активних речовин. 

Актуальність проведених досліджень полягає у встановленні параметрів 

обробки сипучих матеріалів розчинами поверхнево-активних речовин. Ці 

розчини включали оптимальні значення концентрацій ПАР у водних 

піноутворюючих розчинах, кратність піни, питомі витрати піни та склад 

композицій ПАР. Також було розроблено та випробувано у промислових 

умовах технологічну схему обезпилення повітря, ефективність якої, складала 

86% [3].  

Більшість сучасних методів управління змочуванням дисперсних 

матеріалів засновано на застосуванні поверхнево-активних речовин (ПАР) [4-

7]. Введення в водні розчини ПАР зменшує поверхневий натяг цих розчинів та 

крайовий кут змочування, що забезпечує краще змочування гідрофобних часток 

дисперсних матеріалів. Покращення процесів змочування усіх компонентів 

аглошихти забезпечить підвищення ступеню її грудкування. 

Обробка сипучих матеріалів розчинами ПАР може здійснюватися як за 

допомогою зрошування, так і піною. Застосування піни для обробки сипучих 

матеріалів має цілий ряд переваг перед обробкою розчинами ПАР за 

допомогою зрошування. По-перше, подача шару піни на поверхню сипучих 

матеріалів дозволяє зменшити неорганізовані викиди пилу за рахунок 

безпосередньої ізоляції джерела пилоутворення. По-друге, за рахунок більш 

тривалого часу взаємодії шару піни з пилом сипучих матеріалів, змочуючі 

властивості розчинів ПАР, з яких одержується піна, використовуються у більш 

повній мірі, у порівнянні із зрошенням диспергованими розчинами ПАР. Це 

пов’язано з тим, що на формування адсорбційного шару молекул ПАР на 

поверхні розділу фаз необхідно не менш 0,5 с, а крапельки розчину ПАР із 

форсунок зрошення до зони взаємодії з пилом долітають за час від 0,1 до 0,2 с. 

По-третє, сили адгезії частинок пилу із пухирцями піни є завжди більшими, ніж 

з поверхнею відповідного розчину ПАР. Тому частки пилу інтенсивно 

переходять у рідку фазу піни та легко злипаються в агрегатах.  

Слід відзначити, що в зоні контакту пилу з піною протікає інтенсивне 
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руйнування пухирців піни, в результаті чого вивільняється розчин ПАР із 

плівок піни, який вступає у взаємодію із поверхнею сипучого матеріалу. Тим 

самим процеси зв’язування часток пилу, утворення агрегатів пилових часток та 

злипання сипучого матеріалу протікає як під час взаємодії його з піною, так й 

при взаємодії з вивільненою із піни рідиною.  

Зараз на аглофабриках від агломашин збирають і відводять технологічні 

гази наступним чином. У колектор, розміщений збоку від агломашини 

паралельно до неї, збираються гази з усіх вакуумних камер агломашини. 

Інерційні пристрої знаходяться на відгалуженнях від вакуумних камер. У них, 

за рахунок інерційних сил, що виникають при поворотах, відбувається 

відділення пилу тільки великих фракцій. Запилені гази, що збираються в 

колекторі, рухаються зі швидкістю до 10 м/с до головної частини машини. За 

допомогою гідрозливу видаляються великі частинки пилу, що збираються у 

розташованих під колектором пилових бункерах. Ефективність роботи 

колектору, як правило, не перевищує 60%. Оскільки викиди з високою 

концентрацією пилу надходять у колектор тільки з перших та останніх камер, 

оптимальніше використовувати схеми збору і відводу агломераційних газів, 

коли довжина шляху сильно запиленого газу в колекторі значно збільшується і 

ефективність роботи колектору помітно зростає [1, 3, 8]. 

Знепилювання агломераційних газів можна здійснювати в батарейних і 

одиночних циклонах, мокрих пиловловлювачах і електрофільтрах. Апарати 

сухого очищення дозволяють отримати вловлений пил в сухому вигляді, що 

полегшує його повернення у виробництво [9]. На багатьох аглофабриках 

типовим рішенням є установка батарейних циклонів.  

На деяких аглофабриках набули поширення високоефективні 

електрофільтри. Вони не мають недоліків, притаманних для батарейних 

циклонів та мокрих пилоутворювачів. При використанні електрофільтрів 

можливе очищення газу до вмісту пилу від 100 до 120 мг/м3. При високій 

початкової запиленості газу перед електрофільтрами встановлюють групу 

циклонів. Внаслідок великих витрат газів електрофільтри повинні мати високу 

продуктивність. Через великі розрідження, що створюються ексгаустерами, 

вводять посилену конструкцію і газощільність корпусу. Установка 

електрофільтрів значно знижує викиди в повітряний басейн і підвищує термін 

служби ексгаустерів. До основних недоліків електрофільтрів відносять великі 

габарити і високу вартість. Крім цього, порушення аеродинамічного режиму, 

нестабільний режим енергоживлення фільтрів, проблеми очищення 

осаджувальних електродів від уловленного пилу, різко знижує ефективність 

пиловловлення електрофільтром [10].  

Створення нових синтетичних тканин розширює можливості 

використання тканинних фільтрів. Однак у вітчизняній практиці їх не 

застосовують через високу вартість, великі габарити, складність регенерації та 

низьку якість фільтрувальних тканин [11].  

Також існують різноманітні системи багатоступінчастої очистки газів 

агломераційного виробництва [12-15]. Так, для очищення аглогазів 
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австрійськими вченими [16] було розроблено систему «Ветфайн», яка 

складається зі скрубера і мокрого електрофільтру. Дана система, окрім дрібного 

пилу, здатна уловлювати деякі хімічні сполуки. Спочатку гази, що відходять, 

спрямовуються на душуючий пристрій за принципом «протитечії». Після 

попереднього очищення вони надходять через краплевловлювач на мокрий 

фільтр і тільки після цього викидаються через димову трубу в атмосферу. 

Ефективність очищення від пилу таким способом може досягати до 98%.  

Найбільш поширеними є схеми газоочищення з використанням 

батарейних циклонів. Найбільш простими і надійними є батарейні циклони з 

напрямними елементами типу «гвинт». Вони мають дещо менший гідравлічний 

опір, ніж у батарейних циклонах з напрямними елементами типу «розетка», що 

дозволяє збільшити висоту шару шихти, а незначне налипання пилу практично 

виключає перетікання газу, тим самим, підвищуючи ефективність його очистки. 

Такі циклони працюють на аглофабриках єнакіївського металургійного заводу 

та алчевського металургійного комбінату.  

Наразі на аглофабриках Україні намітилася тенденція до спорудження 

багатоступеневих газоочисних установок. При цьому, існуючі схеми, в яких 

остаточне очищення проводилося у батарейних циклонах, доповнюють більш 

ефективними апаратами. Так, на аглофабриці «Азовсталь», остаточне очищення 

агломераційних газів після модернізованих батарейних циклонів відбувається в 

низьконапірних трубах Вентурі. На аглофабриці комбінату імені Ілліча гази 

зони спікання після батарейних циклонів очищуються в скруберах МП-ВТІ. 

Планується установка електрофільтрів фірми «Спеік» (Франція) після 

батарейних циклонів на єнакіївському заводі [17]. 

Висновки. Аналіз існуючих методів та засобів знепилення аглогазів на 

аглофабриках показав, що ці засоби не завжди можуть забезпечити достатнє 

очищення газів від пилу. Дослідженнями, наведеними у [1, 3, 8] обґрунтовано 

концепцію зменшення викидів пилу в атмосферне повітря на аглофабриках за 

рахунок зменшення надходження пилу в аглогази під час спікання аглошихти. 

Для зменшення забруднення повітря на територіях України з підвищеною 

техногенною навантаженістю доцільно запроваджувати запропоновані вище 

методи та засоби. Це сприятиме зменшенню кількості захворювань працівників 

самих підприємств та оточуючого населення, зменшенню витрат сировини та 

підвищенню технологічних параметрів роботи промислового обладнання та 

покращенню екологічного стану, що, наразі, є одним із пріоритетних завдань 

сучасності. 
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ПРОБЛЕМИ ШУМУ В ЛИВАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ  

 
Пушка В. В., студ. (гр. ФЛ-81, Інститут матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. 

Патона КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Анотація. У статті розглянуто питання забезпечення максимально 

ефективної звукоізоляції на робочому місці в ливарному цеху. Досліджено 

основні фактори, які впливають на фізичний та психічний стан персоналу 

ливарного цеху. Запропоновано практичні заходи для забезпечення належних 

умов праці. 

Ключові слова: звукоізоляція, ливарний цех, безпека персоналу, 

продуктивність. 

Abstract. The article is devoted to the importance of providing the most 

effective sound insulation in the workplace in the foundry. The main factors that 

affect the physical and mental condition of the staff of such a shop are studied. 

Practical measures to preserve the quality of labor reserves are proposed. 

Keywords. sound insulation, foundry, personnel safety, productivity. 

 

Вступ. На практиці проектування ливарного цеху визначається 

економічною складовою та зрідка включає в себе синтез продуктивного 

виробництва та захисту працюючих від одного зі шкідливих та небезпечних 

виробничих факторів – виробничого шуму. Зрозуміло, що продуктивність праці 

на промисловому виробництві не повинна досягатися за рахунок роботи 

персоналу в умовах, що не відповідають діючим нормативам.  

Шум – це небажаний звук. Звук – це форма енергії, яка передається через 

повітря та сприймається вухом як швидкі зміни тиску. Повітря наводиться в 

рух джерелом звуку, яким найчастіше є поверхня, що вібрує, або турбулентний 

потік повітря [1, 2]. 

Сукупність фізичної та психологічної шкоди від виробничого шуму в 

ливарному цеху є визначальною для працівника в цілому. З погляду здорового 

глузду, персонал не повинен розглядатися як витратний матеріал. Формування 

якщо не комфортних, то хоча б допустимих умов праці, а також подальше 

існування такого працівника поза межами виробничого приміщення має бути 

включеним пріоритетним питанням у проектуванні цеху. 

Аналіз стану питання. У робітників, які мають справу з гуркотливими 

машинами та механізмами, виникають стійкі порушення слуху, що нерідко 

призводить до професійних захворювань. Тривалий вплив шуму викликає 

різний ступінь роздратування, труднощі у спілкуванні, порушення сну, слуху та 

концентрації уваги [1]. 

Мета роботи  привернути увагу до важливої проблеми охорони праці  

впливу виробничого шуму в ливарному цеху на працівників та спричиненої 

ним шкоди. 
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Матеріали та результати досліджень 

Шум один з основних шкідливих факторів в умовах сучасного  

виробництва. Збільшення потужності устаткування, насиченість виробництва 

високошвидкісними механізмами, різке збільшення транспортного потоку 

приводить до збільшення рівня шуму на виробництві [2, 3]. 

У Німеччині були опубліковані дані досліджень міністерства екології, з 

яких випливає, що шум  другий після куріння фактор ризику розвитку 

серцево-судинних захворювань. Крім того, він заважає логічному мисленню, 

викликає загальну перевтому, послаблення уваги, призводить до нещасних 

випадків, знижує продуктивність праці приблизно на 10–15% і одночасно 

значно погіршує його якість. Іспанці взагалі твердо переконані, що шум є 

«забруднювачем робочого середовища» і завдає серйозної шкоди здоров'ю 

службовців, оскільки: 

– його вплив призводить до підвищення артеріального тиску працівників; 

– у 60% персоналу відбуваються порушення сну та зміни в характері 

далеко не на краще; 

– 5% співробітників стають запальними та дратівливими; 

– у 28% жінок порушується менструальний цикл; 

– 40% людей втрачають слух [3]. 

Є можливості для зниження рівня шуму від джерела, навіть у існуючому 

ливарному виробництві. Коли встановлюється нове допоміжне обладнання, 

зокрема, повітряні компресори або система вентиляції, і часто виникає вибір 

між шумним і тихим обладнанням, що виконує аналогічну роботу, компанії 

купують нове обладнання без урахування рівня шуму та створюють «нову» 

проблему шуму. 

Визначте операції, де часто відбуваються зіткнення металу з металом. 

Усунення непотрібних переміщень матеріалу. Зменшіть силу удару за рахунок 

зменшення висоти падіння. «Амортизація» ударів з використанням пружного 

облицювання робить стелажі, скарги та столи менш ефективними 

випромінювачами шуму. 

Завжди отримуйте інформацію про рівень шуму при купівлі нового 

обладнання чи інструментів. Це особливо важливо для обладнання, 

розташованого зовні або у виробничому приміщенні, яке безпосередньо 

вентилюється назовні через жалюзі, наприклад, пиловловлювачі, 

теплообмінники або компресори. 

Що стосується профілактичних заходів, то попередження стомлення при 

дії шуму є чергування періодів роботи і відпочинку. Відпочинок знижує 

негативний вплив шуму на працездатність лише в тому випадку, якщо його 

тривалість та кількість відповідають умовам, в яких відбувається 

найефективніше відновлення нервових центрів. Важливе значення для осіб, 

зайнятих на роботах із шумом, має короткочасний відпочинок під час роботи, а 

також організоване дозвілля поза робочим часом. Захист від високочастотного 

шуму забезпечують засоби індивідуального захисту (навушники, заглушки для 

вух та ін.) [1] і головне засоби колективного захисту – шумозахисні екрани 
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джерел шуму або робочих місць. 

Висновки та пропозиції. Зниження шуму має бути ключовим елементом 

у технологічному проектуванні – більш тихі методи часто можуть бути уведені 

разом зі змінами, призначеними для підвищення ефективності праці чи якості. 

Різноманітні заходи та засоби захисту від шуму вже давно передбачені в 

нормативних документах та різного роду літературі, але хотілося б щоб вони 

справді використовувалися працівниками, так як для них це буде зручно. Щоб 

увійшло в загальноприйняту норму збереження цінності працівника 

роботодавцями. 
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ПРОБЛЕМА ЗДОРОВОГО ХАРЧУВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

 
Рокіщук М. В., студ. (гр. ХН-81, ХТФ КПІ ім. Ігоря Сікорського); 

Полукаров Ю. О., к.т.н., доц. (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Анотація. Проведено аналіз харчування студентської молоді. Висвітлено 

проблему низького рівня здоров’я населення, зокрема, студентів через 

незбалансоване харчування. Доведено важливість впровадження 

збалансованого харчування в якості стилю життя молоді. Встановлено, що 

пріоритетним завданням вирішення даної проблеми, є підвищення рівня 

освіченості студентів щодо питань здорового способу життя.  

Ключові слова: збалансоване харчування, нутрієнти, студенти, здоровий 

спосіб життя. 

Abstract. The analysis of nutrition of student's youth is carried out. The 

problem of low health of the population, in particular, students due to unbalanced 

diet, is highlighted. The importance of introducing a balanced diet as a lifestyle of 

young people is proved. It is established that the priority task of solving this problem 

is to increase the level of education of students on healthy lifestyle issues. 

Keywords: balanced diet, nutrients, students, healthy lifestyle. 

 

Вступ. Здорове харчування студентської молоді – важливе завдання 

держави, яке формує здоров’я і майбутнє нації в цілому. Раціональне та 

збалансоване харчування – є невід’ємною складовою формування повноцінної 

особистості.  

Згідно досліджень ВООЗ, 2/3 передчасних смертей та 1/3 хвороб загалом 

у дорослому віці спричинені станом здоров’я та стилем життя ще у молодому 

віці [1]. 

Незбалансоване харчування, низька фізична активність, алкоголь, 

тютюнопаління, стрес, розумове перенавантаження, неправильний розпорядок 

дня є причинами виникнення хвороб як у молодому віці, так і в подальшому 

дорослому житті. На жаль, більшість студентів не усвідомлюють, що 

правильний раціон і фізична активність є запорукою якісного та тривалого 

життя.  

Управляти здоров’ям та якістю свого життя можна шляхом певних 

інвестицій: свого часу та грошей, а також таких засобів, як здорове харчування, 

фізична активність, екологія життя, налаштування на здоровий спосіб життя. 

Дотримування правил здорового харчування подарує відчуття задоволення 

собою, гармонію з тілом та чудове самопочуття, а на довгу перспективу – 

збільшення тривалості життя, підвищення рівня здоров’я, покращення якості 

життя, зменшення частоти захворювань та тривалості їх протікання. 

Аналіз стану питання. Проблема шкідливого харчування сьогодні є 

дуже актуальною. Ситуацію ускладнює той факт, що левова частка 

продовольчих товарів містять різноманітні синтетичні добавки (барвники, 

консерванти, підсилювачі смаку). Зазвичай, подібна продукція активно 
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рекламується відомими медійними особами, що є дуже ефективним 

маркетинговим прийомом. 

Аналіз останніх досліджень показує, що у більшості населення порушені 

раціон та режим харчування. Кількість прийомів їжі та її об’єм в активного 

населення обумовлюється специфікою професії та правилами (тривалість 

обідньої перерви), запровадженими на конкретному підприємстві. В раціоні 

нерідко бракує корисних продуктів (овочів, фруктів, бобових, білкових 

продуктів), натомість переважають сухі концентрати швидкого приготування, 

чіпси та сухарики, бутерброди, картопля, макаронні вироби, кава.  У стравах 

переважають продукти з низькою біологічною цінністю [2]. 

Нераціональне харчування є причиною виникнення аліментарних 

захворювань, які пов’язані з голодом або частковим недоїданням, що викликає 

нутрієнтну недостатність або надлишок деяких компонентів. Неправильна 

спроба коригування раціону часто приводить до гіпервітамінозу та мінеральної 

надмірності (флюроз, селеноз).  

В Україні проблема неправильного харчування пов’язана з низькою 

спроможністю більшості населення забезпечити себе повноцінним 

харчуванням, стійкими порушеннями системи харчування та значним 

поширенням аліментарно залежної патології. 

В результаті неповноцінного харчування в Україні за останні 20 років 

вдвічі зросла кількість ендокринних захворювань, розладів харчування та 

порушень обміну речовин. Також спостерігається тенденція до ожиріння та 

значне поширення серцево-судинних хвороб і онкологічних захворювань. Що 

стосується безпосередньо студентів, то їхня захворюваність за останні 10 років 

зросла на 35 %, насамперед, через неправильне харчування [3]. 

Метою роботи є дослідження особливостей харчування студентської 

молоді та надання рекомендацій щодо покращення якості раціону. 

Методики, матеріали і результати досліджень. Для повноцінного 

функціонування людського організму людина повинна їсти. Однак, згідно 

останніх досліджень, економічна неспроможність населення та намагання 

виробників здешевити собівартість продукту за рахунок харчових добавок, 

призводить до значних змін у якості харчування всіх верств населення. 

Малопоживна, проте калорійна, їжа – «джанк-фуд» («їжа-сміття»), дедалі 

більше поширюється у сучасному раціоні. Це негативно відображається на 

здоров’ї населення, особливо молоді, яка легко піддається впливу реклами та 

«трендових» тенденцій, призводячи до так званого «прихованого голоду», 

дефіциту нутрієнтів, зокрема, мінералів та вітамінів. 

«Трендові» ненатуральні продукти з хімічними добавками, 

консервантами, барвниками, цукор та його замінники, рафіновані продукти, 

алкоголь, тютюн є шкідливими стимуляторами, що призводять до стійкої 

залежності. Після вживання людиною даних продуктів, в організмі відбувається 

суттєве зростання рівня інсуліну, що призводить до значного викиду серотоніну 

(гормону «щастя»). Але поліпшення самопочуття триває недовго, тому, для 

уникнення депресії від недостачі серотоніну, мозок вимагає нової порції 
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стимуляторів. Так людина стає залежною від шкідливих стимуляторів, які 

викликають порушення метаболізму і стають причиною серйозних хвороб і 

розладів. 

Британський Фонд психічного здоров’я (Mental Health Foundation) 

повідомляє, що встановлено зв’язок між розладом уваги, депресією, хворобою 

Паркінсона, Альцгеймера та шизофренією, з одного боку, та вживанням фаст-

фуду і відсутністю в раціоні необхідних жирів, мінералів, вітамінів, з іншого 

[1]. 

Також окремої уваги потребує проблема надмірного споживання цукру, 

який у вигляді добавок присутній у багатьох продуктах (цукерки, торти, 

ковбаси, тістечка, солодкі напої, алкоголь). На його засвоєння потрібно багато 

кальцію, який «вимивається» з кісткової тканини, що спричиняє остеопороз. 

Також вживання цукру зумовлює дефіцит вітаміну В. Люди, зокрема молодь, 

страждають від нервової збудливості, проблем з травленням, втрати зору, 

анемії, втоми, серцевих нападів, м’язових та шкірних захворювань тощо [2]. 

За характером діяльності студенти відносяться до осіб, що виконують 

розумову працю середньої інтенсивності, тому згідно рекомендацій, 

енергетична цінність раціону даної групи повинна складати, для чоловіків – 

2100-2450 ккал, для жінок – 1800-2000 ккал. При виконані важкої розумової 

праці (в період сесії), енергетична цінність може зростати, для жінок – до 2400 

ккал, для чоловіків – до 2600 ккал. Кратність прийомів їжі – 4-5 разів. Згідно 

статистичних даних, у 30,4 % студентів раціон відповідає нормі, у 28,5 % – 

спостерігається недостатня калорійність раціону, а у 40,9 % – надмірне 

енергоспоживання [3]. 

Як надмірна, так й недостатня калорійність є небезпечними для 

людського організму, і, є причиною виникнення багатьох хвороб. За даними 

медичних досліджень, при низькокалорійних і незбалансованих дієтах, нестачі 

їжі організм вмикає процес голодного метаболізму. Це призводить до порушень 

гормональної системи і управління витратами калорій, що стимулює утворення 

жирових запасів. Чим екстремальнішою була дієта, тим швидше втрачені 

кілограми (а іноді й більше) повернуться [2].   

Якщо характеризувати режим прийому їжі сучасного студента, то, в 

преважній більшості, ранок проходить без сніданку, обід – «фаст-фуд», а вечеря 

– це справжнє свято, де вдається наїстися за весь день. Таким чином не 

порушується нормальна робота шлунку, в результаті чого – він завжди є 

перенавантаженим.  

За даними досліджень, 65 % студентів харчуються лише два рази на день, 

з них більшість не снідають, а деякі навіть не встигають пообідати. Натомість 

нормальний сніданок повинен містити 30-40 % енергетичної щоденної потреби 

організму, живити мікроелементами та вітамінами, які потрібні протягом дня. 

Ранковий прийом їжі запускає роботу мозку, насичує його енергією і підтримує 

ефективну працездатність протягом дня, поліпшує концентрацію уваги і 

здатність запам’ятовувати. Людина, яка звикла снідати зранку, є менш 

схильною до стресів та має кращий імунітет. Запас енергії, який людина 
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отримує зранку, підвищить працездатність протягом дня на 30 % [4]. 

Сучасний розвиток нутриціології тісно пов’язаний з теорією 

збалансованого харчування. Дана теорія розглядає біологічну роль жирів, 

білків, вуглеводів, вітамінів, мікроелементів та фізіологічні потреби організму 

людини. Правильне харчування повинне бути збалансованим за всіма 

нутрієнтами. Для рівноваги гормональної системи організм повинен тричі на 

день отримувати природні продукти з чотирьох груп: білки, жири, вуглеводи і 

некрохмалисті овочі. Вуглеводи – э енергетичним ресурсом. Білки і жири 

потрібні для регенерації клітин і тканин, синтезу гормонів та ферментів. 

Некрохмалисті овочі – джерело вітамінів, мінеральних речовин та клітковини. 

Рекомендоване співвідношення поживних речовин (білків, жирів, вуглеводів) за 

енергетичною цінністю у відсотках –  20:30:60.  

До раціону студента слід включити вживання продуктів з високим 

вмістом білків і вуглеводів. Збільшити споживання м’ясних та молочних 

продуктів, складних вуглеводів (каші, макаронні вироби з твердих сортів 

пшениці, хліб з висівками). Також потрібно забезпечити надходження до 

організму корисних жирів, які містяться в рибі, яйцях, бобових, горіхах, 

насінні, рослинній олії, вершковому маслі. Їжа повинна бути збагаченою 

вітамінами, що можна забезпечити включенням до раціону фруктів та овочів. А 

протягом дня потрібно підтримувати водний баланс. Тарілку ідеального 

збалансованого раціону харчування для молоді зображено на рис. 1 [5]. 

 
Рис. 1. Тарілка збалансованого харчування 

 

При досліджені якісного раціону студентів було виявлено, що лише 51,5 

% студентів мають достатню кількість білків у раціоні. 40,9 % – вживають 

недостатньо білка, надмірне споживання протеїну виявлено у 13,7 %, а у 32,9 % 

– наявний дефіцит жирів у раціоні. 

Згідно досліджень, 71,8 % студентів мають відхилення у своєму раціоні, 
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але лише 50 % розуміють свою проблему. Дана статистика свідчить про 

необізнаність молоді щодо питань правильного харчування, що негативно 

позначується на їхньому стані здоров’я вже сьогодні та залишає погану 

перспективу на майбутнє [3]. 

 Висновки. Стрімкий світовий розвиток призводить до підвищення ритму 

нашого життя, в наслідок чого, чимало людей фактично позбавлені можливості 

адекватно харчуватися, а необізнаність – робить їх слабкими перед 

маркетологами. Студенти, адаптуючись до дорослого життя, часто забувають 

про важливість раціонального харчування. У протистоянні здорове харчування 

– фаст-фуд, останній очевидно перемагає, а його головними жертвами стає 

переважно молодь.  

В-першу чергу, слід активізувати просвітницьку діяльність – доносити 

інформацію про важливість здорового харчування та валеологічних заходів. 

По-друге, потрібно розвивати сегмент закладів харчування, впроваджувати 

сучасні форми обслуговування, а також сприяти легкому доступу до якісної 

продукції.  
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ВПЛИВ ФАКТОРУ МАЛОРУХЛИВОЇ РОБОТИ НА СТАН ЗДОРОВ’Я ТА 

САМОПОЧУТТЯ – МЕТААНАЛІЗ 

 
Скопик Г. М., студ. (гр. КП-13, ФПМ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 

Анотація. У статті визначається проблема зниженого рівня фізичної 

активності в суспільстві, зокрема, проблема довгого робочого дня без 

активного руху в багатьох професіях. Зроблено припущення щодо зв’язку між 

малорухливою роботою та малорухливим способом життя, після чого 

розглянуто його фізичні, психологічні та когнітивні наслідки. Досліджено 

зв’язок між фізичним навантаженням та самопочуттям людини. У результаті 

сформульовано рекомендації щодо організації режиму праці і відпочинку. 

Ключові слова: малорухливий спосіб життя, здоров’я, фізична 

активність, самопочуття, гіподинамія. 

Abstract. The article defines the problem of a reduced level of physical 

activity in modern society, in particular, the problem of a long working day without 

movement in many professions. Assumption is made about the relationship between 

sedentary work and sedentary lifestyle. Further in the article its physical, 

psychological and cognitive consequences are considered. Relationship between 

physical activity and human well-being is researched. In the conclusion, 

recommendations are formulated for the organization of the work and rest regime. 

Keywords: sedentary lifestyle, health, physical activity, well-being, 

hypodynamia. 

 

Вступ. Помітимо, що технологічний прогрес і урбанізація звільнили 

людство від багатьох проблем: повільне пересування, тяжка фізична праця, 

трудомістке виробництво, ремісництво, голод. але створило нову: нестача руху. 

Дійсно, люди сидять на роботі, у кіно, у театрі, у машині, у ресторані, нерідко в 

автобусі чи тролейбусі, за партою, за обідом та вечерею, за комп’ютером, перед 

телевізором, із книгою… Можливості сьогодення звільнили від пішої ходи, 

забезпечили їжею та подарували вільний час, який деякі з людей витрачають на 

солодощі та сидіння. Більш свідомі особистості не забувають й про фізичне 

навантаження, яке необхідне для належного функціонування організму. Але де 

баланс? Вісім годин в офісі ніяк не компенсувати годиною занять на 

велотренажері. Зазначені умови призводять до наступних питань: як сидяча 

робота впливає на організм; чи існує сукупність проблем, викликаних сидінням, 

та умов, за яких вони проявляються; які наслідки цієї сукупності; як з нею 

боротися. Друге запитання об’єднує термін «гіподинамія», яка отримала 

широке дослідження внаслідок своєї актуальності. Це явище має стільки 

спільного із сидячою роботою, з точки зору впливу на організм, що є сенс 

розглядати їх разом. Тож повертаємось до структури статті, яка випливає з 

поставлених вище запитань: зв’язок між сидячою роботою та гіподинамією; її 

вплив на стан здоров’я та самопочуття; рішення – впровадження регулярних 

фізичних навантажень, їх вплив на організм. 
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Мета роботи: визначити проблему гіподинамії як наслідку професійної 

зайнятості або недостачі фізичної складової життя людини; окреслити вплив 

низького рівня / високого рівня фізичної активності на здоров’я та самопочуття 

людини; сформувати можливі шляхи зниження негативного впливу зазначених 

проблем. 

Аналіз стану питання. Як буде показано далі, малорухлива робота має 

пряме відношення до багатьох актуальних проблем сьогодення, що знаходяться 

приблизно в одній площині – площині наслідків гіподинамії. Проілюструємо 

цей зв’язок. 

Людина, що проводить більше шести годин сидячи, має підвищений 

ризик померти від неінфекційних захворювань (викликані гіподинамією 

проблеми із серцево-судинною системою, зайвою вагою, м’язово-кістковим 

апаратом) [1, 2]. Малорухлива робота – один з визначальних факторів ожиріння 

[3], що має пряме відношення до актуальної «епідемії ожиріння» [4]. Можемо 

припустити, що, на кшталт ожиріння, сидяча робота має зв’язок й з іншими 

причинами смертей, що можна попередити, у пропорції до двадцяти відсотків 

[Додаток 1], та до смертей від неінфекційних захворювань у пропорції до 

тридцяти трьох відсотків, які можна значно скоротити, якщо почати рухатися 

[Додаток 2]. Бачимо, що при робочому дні у вісім годин можливість щось 

змінити стає необхідністю. У дослідженні [5] взагалі прямо встановлюється 

зв’язок між малорухливою роботою та малорухливим способом життя. Але це 

проблема не тільки для звичайних працівників. У всьому світі двадцять п’ять 

відсотків дорослих та сімдесят п’ять відсотків підлітків мають небезпечно 

низький рівень фізичних навантажень за стандартами ВООЗ [6]. 

Отже, на основі всіх приведених фактів можна остаточно переконатися, 

що сидячу роботу та гіподинамію потрібно розглядати як єдине ціле. Звідси 

випливає, що формування методів зниження негативного впливу малорухливої 

праці будуть безпосередньо ототожнюватися з методами боротьби з 

гіподинамією Оскільки було здійснено перехід на проблему малорухливого 

способу життя, стаття набуває актуальності в плані турботи про власне здоров’я 

через впровадження режиму праці і відпочинку. 

В умовах карантину порушена проблема набуває ще більшої 

актуальності. Наразі багато людей працює вдома, тобто будь-які переміщення 

зведені до мінімуму, бо знаходяться в рамках квартири. Окрім робочого часу, 

стає важливо, як саме людина проводить вільний час. На прикладі дослідження 

[7] чітко бачимо різку тенденцію до нерухомого відпочинку: подивитись фільм, 

поспілкуватись по телефону або через повідомлення, побути в соціальних 

мережах, почитати,  пограти та інше. 

Зазначимо: високо інтенсивні, але рідкісні/короткі тренування не можуть 

компенсувати наслідки багатогодинного сидіння [8], тому вельми актуальним 

завданням є формування комплексу спеціально підібраних вправ разом з 

режимом їх виконання. 

Методики, матеріали і результати досліджень.  

Умови. Робота на повний робочий день дорослої людини складається з 
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близько сорока годин на тиждень, по вісім годин на день [9], якщо вона одна та 

не потребує виконання завдань «на дім». Для учнів вищих навчальних закладів 

нормована ЗВО зайнятість сягає до п’ятдесяти п’яти годин на тиждень 

[Додаток 3]. Очевидно, структурою робочого дня передбачені перерви, але 

працівники в офісах та подібних установах проводять 70-85% часу в 

нерухомому стані. Не потрібно забувати також і про дозвілля працівників, яке 

змістилося в бік комп’ютера та телебачення. Близько половини представників 

усіх вікових груп проводять не менше години за комп’ютером за межами 

робочого процесу [10]. Як вже було зазначено, більше шести годин у положенні 

сидячи може нашкодити організму, а враховуючи тенденції сьогодення, 

середня тривалість сидіння давно перевищила цей показник. Перелічені умови, 

окрім власно «робочих» наслідків, прямо вказують на нестачу руху з усім, що з 

нього випливає. Тож перейдемо до детального опису в наступному розділі. 

Зазначимо: будь-який нехарактерний, незвичний вплив на людину, у 

відповідь на який організм виділяє ресурси: на підтримку нормального 

функціонування та на відновлення потурбованих систем - називають стресом. 

Дуже важливо, наскільки довгим та інтенсивним був вплив стресового фактору, 

бо від цих показників залежить дія стресу: стимулююча, дратуюча чи руйнівна. 

Вплив сидячої зайнятості.  

Дистрес. 

Зазначимо: уникнути впливу стресових факторів неможливо, але коли 

середній показник цього впливу перевищує порогове значення опору стресу 

людини, внутрішні ресурси вичерпуються та організм не встигає відновитись – 

це є дистрес [11]. Деякі його наслідки: агресія, пасивність чи ізоляція у 

поведінці; зміна гормонального фону, що призводить до емоціональної 

нестабільності та депресії; знижена увага; схильність до поганих звичок 

(куріння, алкоголь) як до способу впоратися зі стресом. 

Для дітей. 

У фізичному плані діти з малорухливим способом життя мають у дев’ять 

разів гіршу моторну координацію, ніж активні діти того ж віку. У них також 

погіршена щільність кісток, сила і гнучкість. У дорослому віці малорухливі 

діти схильні до ожиріння та частіше вживають тютюн, алкоголь та наркотики, 

ніж їхні активні однолітки. Оскільки нестача фізичної активності є однією з 

основних причин ожиріння, розглянемо пов’язані з ним проблеми. Діти з 

ожирінням частіше мають високий кров’яний тиск, серцеві захворювання, 

високий рівень холестерину ліпопротеїдів низької щільності, цукровий діабет 

другого типу, припинення дихання під час сну, порушення менструального 

циклу, проблеми з кістками та суглобами, підвищений ризик раку. 

У психологічному плані фізична бездіяльність корелює з поганим 

психологічним здоров’ям, таким як погіршення тяжкої депресії. Ожиріння і 

психічні захворювання формують порочне коло, тобто одне з великою 

вірогідністю призведе до іншого, і лікування буде представляти складний 

комплекс заходів. Взагалі діти та підлітки із зайвою вагою частіше страждають 

від низької самооцінки, негативного образу тіла, дражниць і знущань. Нестача 



178 
 

фізичної активності пов’язана із погіршенням концентрації уваги та 

академічної успішності, особливо з математики та читання [12]. 

На роботі. 

Сидяча робота (економістів, фінансистів, банківських працівників, 

менеджерів, працівників державних контрольно-ревізійних та податкових 

служб) пов’язана з наступними факторами стресу: трудомісткість; зростання 

потоку інформації, яку необхідно опрацювати та використовувати у 

повсякденній практиці, що може впливати на зір; нестача часу; відповідальність 

прийняття рішень; гіподинамія, що результує в болях в шиї, попереку; різні 

зовнішні фактори (шум, забруднення, радіація та ін.); монотонність праці; 

порушення стереотипної системи роботи (поломка обладнання) та ін. [13]. 

Працівники піддаються безперервному впливу вищенаведених факторів, тобто 

знаходяться під дією дистресу, з усіма його наслідками: порушення сну, головні 

та м'язові болі, порушення ритму серцебиття, загальна слабкість, пригніченість, 

слабкий опір інфекціям. Перевтома спочатку вражає нервову систему, після 

чого переходить на інші органи та системи організму [14]. Взагалі, робота 

більше 10 годин на день пов’язана з 60-відсотковим підвищенням ризику 

серцево-судинних захворювань. Робота більше 40 годин на тиждень пов’язана 

зі збільшенням споживання алкоголю та тютюну, а також із нездоровим 

збільшенням ваги у чоловіків і депресією у жінок. А після 50 годин на тиждень 

продуктивність праці починає стрімко падати [15]. 

Загалом. 

Дістрес прямо впливає на гормональний баланс. Зокрема, він підвищує 

рівень гормону кортизолу, який може порушувати сон, апетит, метаболізм, 

кров’яний тиск, роботу імунної системи, пам’ять/пізнання, настрій тощо. Тож 

бачимо, усі вищеописані проблеми безпосередньо пов’язані з дією дістресу. 

Вони не вирішуються медикаментами в довгостроковій перспективі; тут 

необхідно докорінно змінювати спосіб життя на систематичному рівні. 

Вплив фізичної активності.  

Еустрес. 

Регулярне та правильне фізичне навантаження – читати, фізичні вправи – 

можна порівняти з контрольованим стресом із позитивними наслідками – це є 

еустрес [16]. Тому приведені нижче аспекти впливу фізичної активності 

об’єднані наступною концепцією: вправи як комплексні дії охоплюють майже 

всі системи організму (нервова, серцево-судинна, дихальна, ендокринна, 

скелетно-м’язова); вправи являють собою достатній рівень «незручності», щоб 

спровокувати реакцію росту та відновлення, але недостатньо високий для 

пошкодження. 

Когнітивний вплив. 

Фізичні вправи мають широку низку взаємопов’язаних ефектів на 

пізнавальну здатність, структуру і функціональність мозку. Було досліджено: 

щоденні аеробні навантаження забезпечують стабільне покращення деяких 

когнітивних функцій, а також доброякісні зміни в розумовій та поведінковій 

пластичності. Ось деякі з них: кращий опір стресу, більш свідома поведінка, 
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покращені оповідальна, просторова та робоча пам’ять, структурні та функційні 

зміни мозку пов’язані з когнітивною ємкістю та пам’яттю. 

Регулярні аеробні заняття: біг, біг підтюпцем, спортивна хода, плавання, 

катання на велосипеді – мають позитивний вплив на наступні когнітивні 

функції: контроль уваги, контроль гальмування, когнітивна гнучкість, 

готовність приймати рішення та вирішувати проблеми, швидкість обробки 

інформації. Більш того, регулярні заняття пов’язані із зменшенням ризику 

розвитку нейродегенеративних розладів, сприяють зменшенню проявів їх 

симптомів, що має значення ближче к похилому віку [17]. 

Психічний вплив. 

Зазначимо, на даний момент зв’язок між гормонами та психікою 

визначений та досліджується наукою психонейроендокринологія [18 – 19]. 

Тому, оскільки фізичне навантаження безпосередньо пов’язане з ендокринною 

системою, маємо можливість розглядати його вплив на психіку. 

Короткострокові ефекти: вироблення природніх антидепресантів та 

гормонів задоволення як відповідь на стресовий режим праці внутрішніх 

органів та м’язів. Довгострокові ефекти: покращення настрою та самооцінки як 

наслідок системного впливу відповідних гормонів.   

Існують очевидні докази ефективності фізичних вправ у контексті 

полегшення симптомів депресивних розладів та розладу дефіциту уваги і 

гіперактивності. Регулярна фізична активність слугує профілактикою та 

лікуванням різного роду залежностей, наркотичної в тому числі [17]. 

Академічний вплив. 

Серед дітей (особливо чотирьох-семи та одинадцяти-тринадцяти років) 

було виявлено позитивні взаємозв’язки між високою фізичною активністю та 

навичками сприйняття, коефіцієнтом інтелекту, досягненнями, результатами 

вербального і математичного тесту, рівнем розвитку і академічної готовності та 

багатьма іншими когнітивними характеристиками [20]. Діти, що займаються 

активними видами спорту, мають стабільно вищі академічні результати ніж ті, 

хто мають середнє або не мають фізичного навантаження [21]. 

Фізичний вплив. 

Фізичне навантаження передбачає наступні довгострокові адаптації 

організму у плані фізичному та фізіологічному: розвиток дихальної та серцево-

судинної систем, що передбачає насиченість крові киснем та розгалуженість 

судин; структурна зміна опорно-рухової системи в бік зміцнення та збільшення 

витривалості завдяки формуванню енергоємних сполук; навантаження 

стимулює процеси загоєння та росту в м’язах; якісні зміни ендокринної 

системи, що передбачають подальше зміцнення імунітету; розвиток нервової 

системи, що передбачає покращення координації та профілактику розладів 

центральної нервової системи, пов’язаних із дегенеративними процесами; 

навантаження стимулює підвищене зростання нейронів, підвищення нейронної 

активності [17, 22 – 23]. 

Фізичні вправи прямо впливають на розвиток мозку та організму в 

ранньому віці. Було продемонстровано ріст та розвиток нейронних мереж, що 
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відповідають за навчання та пам’ять, а також підвищену активність 

відповідальних за розвиток і формування організму гормональних залоз [24].  

Фізичні вправи мають зв’язок зі структурою та функціями мозку дітей 

молодше десяти. Було встановлено, що фізичні навантаження у перед-

підлітковому віці сприяють збільшенню об’єму гіпокампу, і що цей показник 

має безпосереднє відношення до когнітивних здібностей [25]. 

Загалом. 

Відзначимо, що дія фізичних вправ як еустресу ніби протиставляється 

негативним наслідкам руйнівного стресу, зазначеним у попередньому розділі. 

Тобто правильні фізичні навантаження нівелюють проблему не тільки 

малорухливої праці та малорухливого способу життя, але й дистресу загалом. 

Так само, як і дістрес, вони задіюють гормональну систему, тобто вирішують 

проблему в її корені. 

Під правильними фізичними навантаженнями мається на увазі комплекс 

вправ, спеціально підібраний з урахуванням віку, стану здоров’я, фізичної 

форми та ін. Для розробки цього комплексу рекомендовано звернутися до 

лікаря та тренера. Тим не менш, у наступному розділі буде представлено 

таблицю, яку можна використати у якості рекомендації чи відправного пункту. 

Спеціальні вправи. Таблиця (Додаток 4) містить комплекс вправ, які 

підходять представникам усіх вікових груп та мають мінімум протипоказань до 

виконання. Вони націлені на відновлення кровообігу у найбільш чутливих до 

відсутності руху м’язах із подальшим відновленням рухливості суглобів та 

зниженням неприємних відчуттів. Щоденне виконання сприяє підтримці 

м’язового тонусу і загальній активності внутрішніх систем, є профілактикою 

гострого болю в найбільш навантажених місцях: шиї, спині та попереку. [26] 

Рекомендації. На рівні організацій та установ проблема перевтоми та 

малорухливості працівників вирішується наступними заходами: стимулювання 

матеріально та соціально безпечної праці – як запоруки винагороди за роботу; 

створення психологічного клімату в колективі, за якого матеріальні вигоди від 

порушення правил робочої поведінки мінімізовані. Щоб встановити правильну 

модель праці у працівника потрібно: формування психологічного настрою на 

здорову поведінку; стимулювання здорової поведінки; навчання безпечній 

діяльності; дотримання та контроль правил охорони праці; виховання здорової 

поведінки; створення комфортного психологічного клімату в колективі [27]. 

На особистому рівні при перших ознаках негативного впливу дистресу 

важливо: переглянути режим дня та знайти додатковий час для відпочинку; 

мінімізувати або виключити шкідливі звички як фактор стресу для серцево-

судинної системи; проводити від двадцяти хвилин на прогулянці; встановити 

режим сну як профілактику безсоння , лягати кожен день до одинадцятої ночі; 

пити більше води; скорегувати дієту, приділити увагу кальцію та фосфору як 

основним ресурсам для сигнальної, ферментативної та нейром’язової функцій 

організму [14]. 

Стосовно часу. У дітей та молоді віком від п’яти до сімнадцяти років 

повинно бути не менше години фізичної активності середньої та високої 
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інтенсивності на день [28]. Дорослим потрібно робити перерву п’ять-десять 

хвилин кожну годину-півтори на робочому місті (саме тоді можна виконувати 

комплекс спеціальних вправ); робити годинну перерву на обід; після роботи 

повністю відволіктись від неї на декілька годин; забезпечити якісне 

відновлення сном від семи с половиною годин. 

Висновки. Наведений в статті матеріал свідчить про те, що сидяча робота 

має пряме відношення до таких проблем, як погіршення когнітивних функцій, 

емоціональна нестабільність, порушення метаболізму, ожиріння, погіршення 

стану імунної та серцево-судинної систем, і навіть смерть, пов’язана з 

зазначеними проблеми. Це зумовлено зв’язком між нерухомою роботою та 

найголовнішою проблемою соціуму сьогодення – гіподинамією. Тож 

сформовані у статті методи зниження негативного впливу малорухливої роботи 

на здоров'я і самопочуття можуть бути застосовані поза сферою праці. Вони 

зводяться до того, що дієвою профілактикою та своєрідним лікуванням 

проблем, викликаних малорухливим способом життя, є наступне: режим 

роботи, що передбачає перерви кожну годину або півтори, виконання 

комплексу спеціальних вправ на робочому місті під час перерв, регулярні 

фізичні навантаження середньої інтенсивності, регульована дієта. Зазначимо, 

що для дітей рух є основою здорового розвитку, тож нерухомі заняття та 

дозвілля несуть лише шкоду. Ефекти від наведених методів мають важливе 

значення не тільки для покращення якості життя, а й для наступних його 

складників: покращення стану здоров’я, профілактика неінфекційних 

захворювань, покращення академічної успішності дітей і студентів, 

покращення продуктивності праці, збереження когнітивних здібностей у 

похилому віці і профілактика та лікування деяких неврологічних розладів. 

 

Додаток 1.  

Малорухлива робота та причини смерті, що можна попередити 

Сумарна кількість смертей по причинах, що можна попередити, 

становить 32,6 мільйонів на рік. Смерті від причин, що прямо відносяться до 

малорухливої роботи – ожиріння та гіподинамія – становлять 4.5 млн. Тобто 

малорухлива робота пов’язана із 13,8% смертей, що можна попередити. 

Причини, що відносяться  до малорухливої роботи опосередковано – високий 

тиск, куріння та алкоголь – становлять 15,1 млн. Вони відповідають 46,3% 

смертей. Відкидаючи неблагополучні країни та вроджені проблеми з тиском, 

залишимо восьму частину – 5,8%. Тобто малорухлива робота пов’язана із 19,6% 

смертей, що можна попередити [29]. 

 

Додаток 2.  

Зв’язок між сидячою роботою та НІЗ 

Раніше було встановлено, що сидячу роботу треба розглядати як 

гіподинамію. Розглянемо наступну статистику: недостатній рівень фізичної 

активності є причиною 6% тягаря захворювань від ішемічної хвороби серця, 7% 

діабету другого типу, 10% раку молочної залози і 10% раку товстої кишки. 
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Подані дані складаються в тридцять три відсотки смертей від неінфекційних 

захворювань, що пов’язані із нестачею руху – читати, сидячою роботою. 

Зазначимо, що зменшення показника нестачі активності лише на 25% 

допомогло би оминути від мільйона смертей, а повне усунення гарантувало би 

приблизно від півроку до року життя [30]. 

 

Додаток 3.  

Робочий тиждень учнів ВНЗ 

Візьмемо до уваги матеріал з наступних джерел [9, 31 – 33], та 

проаналізуємо його.  

Студент, зайнятий на «повній програмі», має відпрацювати 60 кредитів за 

рік. Один кредит коштує 30 академічних годин. Робота мозку не припиняється 

разом із завершенням занять, тобто можна ввести поняття «шлейфу 

навантаження» – 10-15 хвилин після припинення академічного навантаження. 

Тому академічна година наближається до 50-55 хвилин – 0.925 звичайної 

години Тобто за семестр студент передбачено опановує 1665 годин. Від 

початку вересня до кінця червня – орієнтовно 185 робочих днів. Тобто один 

робочий день з п’яти складається не менше ніж з 9 годин. Передбачена 

можливість поглибленого вивчення декількох дисциплін, на що відводиться 

близько десяти годин на тиждень. Отже, в результаті обчислень можемо 

стверджувати, що робочий тиждень учня налічує від 45 до 55 годин. 

 

Додаток 4.  

Комплекс спеціальних вправ 
Весь комплекс займає від 7 до 15 хвилин. В цей час відпочине не тільки ваше тіло, а й очі. 

Статичні вправи (С) слід виконувати протягом 20-30 секунд. 

Динамічні вправи (Д) слід повторювати 10-15 разів, на кожний бік. 

Якщо не сказано інакше, вдих потрібно робити на розслабленні або по поверненню у вихідне 

положення. 

Якщо є можливість, після виконання комплексу закрийте очі на декілька хвилин і подумайте 

про що завгодно, окрім праці: природа, мистецтво, хобі… 

Назва вправи (тип навантаження) Виконання вправи (цільова група) 

1. Нахили голови (Д) Вихідне положення: сидіть рівно. На видиху 

потягніться вухом до відповідного плеча завдяки 

нахилу голови, не підйому плечей. На вдиху 

повільно повернутися до вихідного положення 

(шия). 

2. Обертання голови (Д) Вихідне положення: сидіть рівно, голова 

нахилена в один із боків. На повільному видиху 

опишіть головою дугу – від правого/лівого плеча, 

підборіддям торкаючись грудей, до 

лівого/правого плеча (шия). 

3. Розтяжка пліч та спини (С) Вихідне положення: сидіть рівно, руки зімкнені в 

замок перед вами, долоні від себе. Підніміть 

замок на рівень плечей і уявіть, як на видиху 

«відштовхуєте» щось від себе. Плечі при цьому 
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вийдуть вперед, а грудний відділ хребта 

округлиться (пояс верхніх кінцівок). 

4. Замок за спиною (С) Вихідне положення: сидіть рівно, руки зімкнені в 

замок за спиною, долоні в підлогу. На видиху 

спробуйте звести лопатки одна до одної та 

потягнутися грудями догори одночасно (спина, 

груди, плечі). 

5. Згортка (С) Вихідне положення: сидіть рівно, руки на 

колінах. На повільному видиху, зберігаючи 

прямий кут між гомілкою і стегном, намагаючись 

не прогинатись у попереку, повільно нахиліть 

тулуб, плечі до колін, одночасно тягнучи долоні 

до кісточок (спина). 

6. Розтяжка спини та грудей (С) Вихідне положення: сидіть рівно, руки за спиною. 

Розташуйте долоні орієнтовно вгорі попереку. На 

видиху одночасно потягніться грудьми вперед, 

зведіть лопатки та спробуйте розвернути долоні 

одна до одної за спиною (спина, груди). 

7. Розтяжка плечей (С) Вихідне положення: стійте рівно, руки на рівні 

плечей перед собою, долоні дивляться вгору. 

Зігніть одну з рук. «Підхопіть» знизу лікоть іншої 

руки цим згином і притягніть її до протилежного 

плеча на видиху, зберігаючи орієнтацію відносно 

землі (плечі). 

8. Розтяжка трицепса (С) Вихідне положення: стійте рівно, навпроти стіни. 

Заведіть одну з рук за спину так, ніби берете себе 

ззаду за комірець. Обіпріться ліктем піднятої 

руки о стіну. Спробуйте «укласти» всю руку на 

стіну на видиху (трицепс). 

9. Розтяжка шиї та верхньої частини спини 

(С) 

Вихідне положення: сидіть рівно, руки зімкнені в 

замок, долоні на потилиці, лікті перед собою. 

Зберігаючи рівну спину, на видиху потягніть лікті 

вперед-вниз. Голова при цьому нахилиться у тому 

ж напрямі (шия, верхня частина спини). 

10. «Кішка» (Д) Вихідне положення: сидіть рівно, руки уперті в 

коліна, лікті дивляться один від одного в боки. На 

вдиху потягніться за коліна, щоб вивести лопатки 

назад-вниз, а груди вгору. При цьому значно 

прогнеться поперек. На видиху обіпріться о 

коліна, щоб вивести плечі вперед-вбік. При цьому 

весь хребет округлиться (спина). 

11. Підтягування догори (С) Вихідне положення: сидіть рівно, розпрямлені 

руки зімкнені в замок над головою, долоні 

дивляться у стелю. На видиху одночасно 

потягніться грудьми вперед, а лопатками і 

плечима як єдиним цілим догори (спина). 

12. Нахили із замком (С) Вихідне положення: сидіть рівно, руки зімкнені в 

замок за спиною, долоні з’єднані. На видиху 

нахиліть тулуб, плечі до колін, намагаючись не 

вигинати поперек. При цьому замок повинен 

опинитися над плечима. Спробуйте у цій позиції 
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потягнутись замком догори (спина, груди, 

плечі). 

13. Нахили зі стільцем (С) Вихідне положення: стійте рівно, долоні на 

спинці стільця. Не відпускаючи стілець, відійдіть 

назад настільки, щоб не втратити рівновагу. На 

видиху потягніться тулубом вниз (спина, 

поперек, ноги, сідниці). 

14. Нахили в різні боки (С) Вихідне положення: стійте рівно, одна з рук 

розпрямлена над головою. На видиху потягніться 

у площині тулуба долонею у протилежний від 

руки бік настільки, щоб не втратити рівновагу 

(косі м’язи преса, спина). 

15. Обернена планка (С) Вихідне положення: стійте спиною до столу, 

долоні на столі дивляться від тулуба. Відійдіть 

вперед на півтора кроки, не відпускаючи стола. 

Винесіть таз вверх-вперед, опираючись руками, 

та зафіксуйте цю позицію. При цьому прогнеться 

поперек (спина, груди, прес). 

16. Віджимання (Д) Вихідне положення: рівна спина, ноги 

упираються в стіну, руки на опорі вище, ніж 

коліна (стіл), долоні на ширині плечей. На вдиху 

повільно опустіть плечі до долонь у результаті 

згинання рук, зберігаючи рівну спину. На видиху 

розігніть руки, щоб повернутися у вихідне 

положення (верхня частина тіла). 

17. Обернені віджимання (Д) Вихідне положення: стійте спиною до стола, 

долоні стоять трохи ширше за плечі, лікті 

дивляться назад, ступні на крок від столу, трохи 

зігнуті коліна. На вдиху повільно зігніть руки. 

При цьому весь тулуб із збереженням орієнтації 

опуститься. На видиху розігніть руки (руки, 

плечі). 

18. «Велосипед» (Д) Вихідне положення: сидіть на зафіксованому 

стільці, ноги перед собою і не торкаються землі, 

тулуб відхилений назад для рівноваги, руками 

тримайтесь за стілець. Почніть рухати ноги так, 

ніби крутите педалі велосипеда. При цьому 

коліна будуть по черзі наближатися до грудей, а 

ступні описувати коло (прес). 

19. Повороти вбік (С) Вихідне положення: сидіть рівно. Зачепіться 

долонею за протилежне коліно. Зберігаючи рівну 

спину, на видиху поверніть тулуб в бік коліна. 

Можна допомогти другою рукою та зачепитися 

нею за спинку стільця (торс). 

20. Випади зі стільцем (Д) 

 

Вихідне положення: Одна нога під стільцем, інша 

на два кроки назад, руки на стільці, рівна спина. 

На видиху повільно, напружуючи передню ногу 

та балансуючи руками, потягнутись коліном 

задньої ноги до підлоги. На вдиху розігнути 

передню ногу, щоб повернутися в вихідне 

положення (ноги, сідниці). 
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21. Присідання (Д)  Вихідне положення: стійте рівно, перед стільцем. 

На вдиху повільно, контролюючи напруження 

стегна та не виносячи коліна за площину краю 

взуття, опуститися на стілець і, зберігаючи 

напругу, на вдиху повернутися у вихідне 

положення (ноги, сідниці). 

22. Розгинання ніг (Д) Вихідне положення: сидіть рівно, ноги у прямому 

куті та не торкаються землі, тримайтесь руками за 

стілець для рівноваги. На видиху розігніть одну з 

ніг. При цьому стопа підійметься трохи вище за 

рівень стільця (стегна, гомілки, колінні 

суглоби). 

23.Розтяжка внутрішньої частини стегна 

(С) 

Вихідне положення: сидіть трохи нахилившись 

вперед, одна з ніг закинута на іншу, кістка до 

коліна. На видиху, притримуючи кістку, рукою на 

стороні піднятої ноги упріться в коліно та 

надавіть униз (ноги). 

24. Розтяжка задньої поверхні стегна і 

підколінних сухожиллів (С) 

Вихідне положення: сидіть в нахилі, одна з ніг 

розпрямлена, торкається землі, носок на себе, 

тримайте його відповідною рукою. Спробуйте 

нахилити тулуб ще трохи вперед, тягнучи себе за 

носки (ноги). 

25. Розтяжка задньої частини стегна (С) Вихідне положення: сидіть рівно, тримайте одну з 

ніг під коліном обома руками. На видиху 

притягніть коліно до грудей, зберігаючи рівну 

спину (ноги). 

26. Розтяжка передньої частини стегна (С) Вихідне положення: стійте рівно, одна рука на 

столі, інша тримає кістку відповідної ноги, коліно 

дивиться в підлогу. На видиху зігніть руку, 

спробуйте привести п’ятку до сідниці, зберігаючи 

орієнтацію коліна (ноги). 

27. Підйом навшпиньки (Д) Вихідне положення: стійте рівно навпроти стіни, 

руки готові спиратися. На видиху, зберігаючи 

рівновагу, порівняно швидко підійміться 

навшпиньки настільки високо, щоб не втратити 

рівновагу. На вдиху повільно опустіться у вихідне 

положення (гомілка, стопи).   

28. Обертання стопи (Д) Вихідне положення: сидіть рівно, одна з ніг не 

торкається підлоги, але зігнута, носок натягнутий 

до себе. Круговими рухами пересувайте носок від 

натягнутого, через боки, до відтягнутого, і знову 

у вихідне положення (стопи). 

 

Науковий керівник: Полукаров Ю. О., к.т.н., доц. (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря 

Сікорського) 
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Анотація. Розглянуто проблеми забезпечення задовільних умов праці, що 

пов’язані з врахуванням погодних умов, розробкою і використанням програм та 

алгоритмів прогнозування погоди за допомогою чисельних методів 

математики, розвитку, впровадження й нормативно-правового забезпечення 

фінансування принципів та розробок з прогнозування погоди за допомогою 

машинного навчання в діяльність Українського гідрометеорологічного центру; 

використання новітніх розробок аналізу і прогнозування погодних умов та 

кліматичних режимів для вдосконалення системи охорони праці працівників 

усіх категорій та галузей.  

Ключові слова: машинне навчання, чисельні методи математики, методи 

прогнозування погоди, охорона праці.  

Abstract. The problems of providing satisfactory working conditions related to 

weather conditions, development and use of programs and algorithms for weather 

forecasting using numerical methods of mathematics, development, implementation 

and regulatory support of financing principles and developments for weather 

forecasting through machine learning in activity of the Ukrainian 

Hydrometeorological Center; use of the latest developments in the analysis and 

forecasting of weather conditions and climatic regimes to improve the system of 

labor protection of workers of all categories and industries.  

Keywords: machine learning, numerical methods of mathematics, methods of 

weather forecasting, labor protection.  

 

Вступ. Погодні умови суттєво впливають на життєдіяльність людей. З 

розвитком суспільства важливість аналізу кліматичних умов для людства 

продовжує зростати. До 1960-х років прогнози були засновані на 

спостереженнях та пошуку закономірностей в записах спостережень. У 

сучасних умовах удосконалення якості прогностики відбувається в двох 

напрямках: поліпшення справджуваності прогнозу і збільшення його 

завчасності.  

Аналіз стану питання. Для працедавців, організацій й установ, 

важливим аспектом діяльності залишається забезпечення відповідності процесу 

праці (трудової діяльності) нормам та вимогам керівних документів щодо 

охорони праці. Зокрема, Конституція України [1] гарантує громадянам не 

тільки право на працю, а ще й на безпечні та комфортні умови праці. Закон 

України «Про охорону праці» [2] містить основні принципи державного 

регулювання виробничо-трудових відносин в галузі охорони праці. Одним із 

найважливіших базових документів, які є необхідними для забезпечення 
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комфортних умов праці, визначення ступенів шкідливості, на нашу думку, є 

«Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності 

факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового 

процесу», затверджений Наказом МОЗ України від 08.04.2014 № 248 [3]. У 

ньому зазначені основні граничні та допустимі температурні режими та норми 

праці, дотримуючись яких, роботодавці зобов’язані організовувати медогляди 

працівників, надавати додаткові перерви для відпочинку чи припиняти за 

певних несприятливих погодних умов роботу. Варто зауважити, що погодні 

умови впливають не лише на працівників, а й на засоби виробництва, 

механізми та технічні засоби, позначаючись на їх ККД. Тому важливим є 

вироблення системи попередження проблем, що пов’язані з температурними 

режимами праці. 

Мета роботи: актуалізувати у цьому контексті, зростання значимості 

використання сучасних досягнень науки, що можуть бути пов’язані не з 

ліквідацією наслідків дій несприятливих температур чи погодних умов, а з їх 

передбаченням, що уможливить заздалегідь підготувати працівників, 

обладнання та устаткування, зекономити кошти, здоров’я та життя працівників 

й достатній рівень охорони праці, що відповідатиме найкращим світовим 

зразкам. 

Методики, матеріали і результати досліджень. Короткостроковий 

прогноз визначається головним чином початковим станом атмосфери. Для 

середньострокових прогнозів потрібне як детальне знання початкових полів 

метеорологічних величин, так і уміння описати впливи зовнішніх чинників, які 

призводять до нового стану рівноваги системи, що прогнозується.  

Збільшення завчасності прогнозів веде до необхідності розширення 

області інтегрування аж до охоплення всієї поверхні земної кулі, що спричиняє 

необхідність використання потужних мультипроцесорних комп’ютерів. 

Комп’ютерна реалізація методів для таких складних задач, як моделювання 

метеорологічних процесів, наразі вже неможлива без використання методів 

високопродуктивних обчислень, адже прогнозування погоди завжди пов’язане з 

жорсткими часовими обмеженнями. 

Також класифікація методів прогнозування розробляється для 

забезпечення вивчення та аналізу методів прогнозування, а також для 

полегшення вибору відповідного методу під час розроблення прогнозів. 

Виділення класів і підкласів, видів і груп методів важливе не тільки для оцінки 

окремого методу, але і для наступного їх синтезу, аналізу, комплексування. 

Століттями людство вивчало зміни кліматичних умов та погоди, проте її 

прогнозування було абсолютно ненадійним і короткотривалим. До того ж цей 

процес залишався більше мистецтвом, ніж наукою, тому що даних для цього не 

було та не існувало певних методів для їх аналізу.  

До XIX століття вивчення кліматичних змін відбувалось за допомогою 

нанесення на спеціальні карти точок із зазначенням тисків і з'єднування лінією 

точки з однаковим тиском. Таким чином створювалися шаблони циклонів та 

антициклонів. У результаті для прогнозу були отримані часткові дані, однак і 
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тут людський фактор відігравав важливу роль. Початок історії чисельного 

прогнозу погоди датується 1920-им роком. Л. Річардсон створював прогноз для 

стану атмосфери над двома точками в центральній Європі на шість годин, проте 

йому необхідно було аж шість тижнів на це. Тільки з появою моделювання час 

обчислень став менший, ніж період самого прогнозу.  

У міру того, як комп'ютери ставали все більш потужнішими, розмір 

вихідних наборів даних збільшувався, і були розроблені більш нові моделі 

атмосфери, щоб користуватися перевагами доданої доступною обчислювальної 

потужності. Ці нові моделі включають більше фізичних процесів в спрощення 

рівнянь руху при чисельному моделюванні атмосфери. У 1956 році Норман А. 

Філліпс розробив математичну модель, яка реалістично відображала місячні і 

сезонні закономірності в тропосфері, вона стала першою успішною кліматичної 

моделлю. Згодом Німеччина і Сполучені Штати почали складати оперативні 

прогнози на основі примітивних рівнянь. Розробка моделей певного району 

сприяла прогресу в прогнозуванні траєкторії тропічних циклонів, а також 

якості повітря.  

В 1970-х і 1980-х роках був розроблений статистичний взаємозв'язок між 

вихідними даними моделі погоди і відповідними умовами на землі, відомий як 

статистика вихідних даних моделі (MOS). Починаючи з 1990-х років, модельні 

ансамблеві прогнози використовувалися, щоб допомогти визначити погоду і 

навчитись робити більш довготривалі прогнози, ніж це було можливо. 

Висновки. Існує множина різноманітних методів прогнозування даних за 

допомогою використання сучасних технологій та штучного інтелекту. Значна їх 

частина відноситься до прогнозування часових рядів, тобто аналізуються лише 

данi спостережень без додаткової інформації, без аналізу впливу зовнішніх сил. 

Метою прикладного статистичного аналізу часових рядів є побудова 

математичної моделі ряду, за допомогою якої можна пояснити поведінку ряду i 

здійснити прогноз на майбутні періоди [4]. Звичайно, такий аналіз виглядає 

досить неповним, але прогнози часових рядів є більш точними, тому їх варто 

використовувати для побудови моделей прогнозування погоди, враховуючи 

невелику похибку, ймовірну тотожність та утилітарну значимість одержаних 

результатів в системі охорони праці.  

Варто також розглядати модель регресії, яка моделює вихідне значення на 

основі лінійної комбінації вхідних значень, уможливлює прогнозування 

значення для наступного часового кроку, враховуючи спостереження на 

останніх кроках: знаючи параметри моделі і відповідні значення часового ряду, 

ми можемо передбачити його майбутні значення. Тому основне призначення 

моделі авторегресії – прогнозування.  

Погода – це те, що не просто нам близьке, а важливе для нашого 

виживання. Вкрай важливо її прогнозувати точно і своєчасно, щоб можна було 

вжити необхідних запобіжних заходів в системі охорони праці України для 

мінімізації ризиків, пов’язаних з погодою.  

Підсумовуючи вище наведене, найбільш продуктивним для 

прогнозування погоди, на нашу думку, варто вважати метод прогнозування 
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часових рядів та моделі регресії для отримання практично корисних 

утилітарних результатів.  
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Анотація. У доповіді представлено порівняння проекту закону «Про 

безпеку та здоров’я працівників на роботі» з Законом «Про охорону праці». 

Ключові слова: закон, проект, безпека, роботодавець, працівник, 

система. 

Abstract. The report compares the draft law «On safety and health of workers 

at work» with the Law "On labor protection». 

Keywords: project, security, employer, employee, system. 

 

Вступ. З 1992 в Україні діє Закон «Про охорону праці» [1], який містить 

головні фундаментальні засади організації безпеки на виробництві. У даний 

закон включені такі головні положення: 

– конституційні права громадян на охорону їх життя і здоров’я в процесі 

трудової діяльності ; 

– основні принципи державної політики у сфері охорони праці; 

– положення, що регулюють відносини між роботодавцем і працівником 

з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища; 

– встановлення єдиного порядку організації охорони праці в країні.  

Аналіз стану питання. Майже тридцять років Закон захищає права 

працівників на безпеку та зобов’язує керівників підприємств впроваджувати 

необхідні заходи для забезпечення охорони праці та контролювати їх. Для 

покращення умов та правил безпеки праці на виробничих підприємствах з 1994 

року в Україні починають створювати національні, галузеві, регіональні та 

виробничі програми. Метою цих проектів є покращення саме тих умов праці, 

які впливають на безпеку на виробництві. Упродовж приведення програм 

удосконалення в дію були також введені основи покрашення державної 

системи управління охороною праці, впроваджені економічні способи 

управління, а також були вирішені питання організаційного, наукового і 

нормативно-правового забезпечення робіт у сфері охорони праці [2 - 3]. 

Але, час змінюється і з’являються нові вимоги, методи та критерії оцінки. 

Щоб не відставати від сучасних вимог 29 січня 2021 було представлено проект 

закону «Про безпеку та здоров’я працівників на роботі» [4], який має замінити 

існуючий закон. 

Мета доповіді. Аналіз проекту закону «Про безпеку та здоров’я 

працівників на роботі» та його порівняння із законом «Про охорону праці».  

Методики. Проект закону «Про безпеку та здоров’я працівників на 

роботі» розроблено для створення нової національної системи. Заміна закону 

спрямована на уникання ризиків під час роботи методом впровадження на 

законодавчому рівні ризикоорієнтованого підходу у сфері організації безпеки 
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та здоров’я працівників та виконання державних норм положень Директиви 

Ради 89/391/ЄЕС про запровадження заходів, покликаних заохочувати до 

покращення безпеки та охорони здоров’я працівників на роботі. 

Пояснення визначень та обґрунтування вимог в проекті описані 

зрозуміло.  Розкриті також такі поняття як інцидент, професійний ризик, 

оцінювання ризиків, робоче місця, шкідливі та небезпечні професійні фактори, 

аудит системи безпеки та здоров’я працівників, експертна організація. 

Оскільки, визначення назви проекту закону має змінитися з «охорони 

праці» на «безпеку працівників», то можна сказати, що принципи побудови 

системи розроблено, виходячи на основі європейських стандартів. Тобто наша 

система повинна перебудуватись під європейську. Україна має намір 

приєднатися до Європейського Союзу, і це зобов’язує її привести національне 

законодавство у відповідність до законодавства ЄС. Це позитивно впливає на 

покращення Закону, так як в майбутньому підприємствам буде простіше 

працювати з іноземними компаніями. 

Для модернізації систем безпеки та здоров’я працівників необхідно 

змінити існуючі підходи до мотивації правильних дій з організації безпеки. 

Тому за даними проекту роботодавець несе судову відповідальність за 

нанесення шкоди здоров’ю працівника під час робочого процесу. Це може 

розцінюватись, як ігнорування заходів щодо безпеки на підприємстві.  

В проекті нового Закону є пункт, який говорить про навчання працівників 

правилам безпеки при виконанні своїх посадових обов’язків. Це вказує на те, 

що влада зацікавлена в тому, щоб роботодавець звертав більше уваги на 

розвиток та обізнаність працівників у своїй діяльності.  

В проекті закону «Про безпеку та здоров’я працівників на роботі»  також 

приділено увагу до організацій, які проводять аналіз підприємства на його 

відповідність нормам та вимогам безпеки. Так даним проектом передбачається 

страхування відповідальності експертних організацій, які працюють у сфері 

оцінки безпеки та здоров’я працівників. 

У проекті Закону виділено групи працівників, умови праці яких 

відрізняються від загальноприйнятих. До цих груп входять: 

– працівниці, які нещодавно народили, та працівниці, які годують 

грудьми; 

– працівники, які не досягли 18-тирічного віку; 

– працівники з інвалідністю. 

Незважаючи на те, що в проекті виділено групу працівниць, які матимуть 

особливі умови праці, не зазначено умови праці для жінок на деяких посадах. 

На нашу думку, жінкам слід дати доступ до всіх професій, але описати деякі 

обмеження щодо співвідношення піднімання та перенесення речей.  

В проекті нового закону виключено пункт про медогляд для осіб, які не 

досягли 18-тирічного віку. Вважаємо, що щорічний медогляд слід зробити 

обов’язковим для всіх працівників. 

Висновок. Отже, ми підтримуємо осучаснення Закону, так як правила 

існуючого Закону вже не відповідають реальним потребам в організації безпеки 
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на виробництві. Закони мають змінюватись, адже життя диктує нові зміни та 

перспективи. 
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НОВІТНІ МЕТОДИ ПРОЕКТУВАННЯ ЗІЗ ОРГАНІВ ДИХАННЯ 

 
Третякова Л. Д., д.т.н., проф., Мітюк Л. О., к.т.н., доц. (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря 

Сікорського); Левітан С. В., студ. (гр. ОТ-81, ІЕЕ КПІ ім. Ігоря Сікорського)  

 

Анотація. Розглянути питання про конкретні новітні методи 

проектування засобів індивідуального захисту органів дихання, які призначені 

для сфери охорони праці. 

Ключові слова: засоби індивідуального захисту (ЗІЗ), органи дихання, 

респіраторні захворювання, хімічні речовини. 

Abstract. The questions about concrete newest methods of designing of means 

of individual protection of respiratory organs which are intended for the field of labor 

protection are considered. 

Keywords: personal protective equipment (PPE), respiratory organs, 

respiratory diseases, chemicals.  

 

Вступ. Захист працівника від шкідливих речовин, механічних чинників,  

випромінювання, шумів тощо залишається досить актуальною проблемою. У 

фінансових звітах великої кількості підприємств зі шкідливими умовами праці 

(гірничо-видобувних, металургійних, хімічних, атомних електричних станцій 

тощо) більш як п’ятдесят відсотків коштів, які виділяють на засоби з охорони 

праці, витрачають на закупівлю та обслуговування ЗІЗ. 

Аналіз стану питання. На промислових підприємствах України за 

рахунок впровадження наявних інженерно-технічних заходів не вдається 

уникнути впливу НШВФ. Нині для обмеження негативного впливу НШВФ до 

гранично-допустимого рівня використовують ЗІЗ. 

Мета роботи. Дослідження новітніх методів проектування ЗІЗОД. 

Методики, матеріали й результати досліджень. Важливу роль у 

використанні ЗІЗ має правильне застування якісних одноразових або 

багаторазових моделей. Ефективність їх використання знаходиться у прямій 

залежності від фізико-хімічних властивостей матеріалів та конструкцій, 

сумісності з іншими ЗІЗ, які потрібно використовувати одночасно у комплекті. 

Наприклад, процес конструювання захисних фільтрувальних ЗІЗОД можна 

охарактеризувати як комплекс робіт з пошуку ідеї, принципів, відповідних 

розрахунків, випробувань та тестувань, спрямованих на забезпечення потрібних 

характеристик, та розробки технічної документації, необхідної для створення та 

виготовлення нового продукту відповідно до вимог технічного завдання. Цей 

процес можна надати у вигляді чотирьох етапів: проектного, підготовчого, 

технологічного та оцінка відповідності готового виробу [1] .  

На проектному етапі виконують маркетингові та допроектні дослідження. 

Після готується інформація для підготовчого етапу, на якому виконують 

організаційно-економічну підготовку виробництва, вибір і лабораторні 

випробування матеріалів [2]. Конструювання ЗІЗОД нині зазвичай виконують 

евристичними методами, які основані переважно на компетенції та досвіді 
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розробників, інформації з баз даних про відомі аналоги. Основні етапи 

проектування відображено на (рис.1). 

 

 

Надійність конструкцій ЗІЗОД визначається експлуатаційними 

характеристиками окремих елементів конструкції, які повинні відповідати 

зазначеним вимогам вказаним у нормативних документах  [3]. 

Найважливішими є такі: 

– показники призначення фільтруючих елементів, які зумовлені 

функціональним призначенням ЗІЗОД: коефіцієнт проникання, пиломісткість; 

– ергономічні показники вузлів клапанних систем вдиху-видиху, смуги 

обтюрації, елементів кріплення лицевої частини: опір вдиху та видиху, вміст 

діоксиду вуглецю у вдихуваному повітрі, відповідність лицевої частини 

антропометричним розмірам обличчя, поля зору, розбірливість мови; 

– показники надійності (можливість роботи без відмов впродовж 

гарантованого терміну використання, можливість збереження властивостей 

впродовж задекларованого терміну зберігання): тривалість захисної дії [4]. 

Досягнення заданих показників якості можливе тільки під час 

використання відповідних основних та допоміжних елементів, за умови їх 

впровадження у вироби відповідно до розроблених технологічних прийомів з 

подальшим контролем отриманих технічних характеристик в процесі 

лабораторних випробувань, дослідного носіння, виконання коригувальних дій у 

разі їх відхиленні від запланованих показників (табл. 1). 
 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Основні етапи алгоритму розробки нових 

ЗІЗОД 
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Таблиця 1.  

Основні елементи та показники у проектуванні ЗІЗОД 

Шкідливі чинники 
Аеродисперсні частини різного походження (пил, дим, 

туман), токсичні гази і пари 

Елементи  

фільтруючих ЗІЗОД, 

які забезпечують 

захист від шкідливих 

чинників 

Обтюратори різних конструкцій, у тому числі шийні; 

фільтруючі елементи вузли клапанів вдиху і видиху; 

елементи фіксації. 

Принцип дії 

Ізоляція підмаскового простору; фільтрація, у тому 

числі по смузі обтюрації, герметичність за рахунок 

щільного прилягання пелюстка клапанів видиху і вдиху 

до сідловини 

Матеріали Повітронепроникні матеріали (гума, силікон, поліетилен 

та ін.); фільтруючі матеріали (імпрегновані волокнисті 

хемосорбенти з індикацією «спрацьовування» 

поглинальної ємності, вуглецеві волокнисті матеріали, 

каталізатори низькотемпературного окиснення, 

фільтрувальні матеріали); допоміжні матеріали. 

Контрольні 

показники 

Коефіцієнт підсосу: 

– через смугу обтюрації; 

– через клапани вдиху і видиху. 

Коефіцієнт проникання через фільтруючий матеріал. 

Час захисної дії. 

 

Висновок. Захист органів дихання від аерозолів залишається досить 

актуальною  проблемою, важливу роль в її вирішенні відіграють одноразові та  

багаторазові респіратори. Створення нових моделей респіраторів в основному 

зводиться до використання нових матеріалів, але це не приводить до суттєвого 

покращення їх технічних характеристик.  
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НОРМАЛІЗАЦІЯ СТАНУ ПОВІТРЯ РОБОЧОЇ ЗОНИ ЯК МЕТОД 

ПРОФІЛАКТИКИ ЗНИЖЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ 

 
Фоменко О. В., студ. (гр. ХМ-81, ХТФ КПІ ім. Ігоря Сікорського); 

Землянська О. В., ст. вик. (каф. ОППЦБ КПІ ім. Ігоря Сікорського) 

 
Анотація. Розглянуто основні аспекти негативного впливу параметрів 

мікроклімату виробничих приміщень на працездатність людини. 

Запропоновано заходи та засоби для нормалізації повітря робочої зони.  

Ключові слова: мікроклімат виробничих приміщень, вологість, 

температура, здоров’я, навантаження. 

Abstract. The main aspects of the negative impact of the parameters of the 

microclimate of industrial premises on human performance are considered. Measures 

and means for normalization of air of a working zone are offered. 

Keywords: microclimate production rooms personal, moisture control, 

temperature, health, load.   

 

Вступ. На працездатність та самопочуття людини суттєво впливає 

мікроклімат виробничого середовища, а саме такі параметри як температура, 

вологість, швидкість руху повітря та теплове випромінювання. Працівник під 

час роботи постійно перебуває у тепловій взаємодії з виробничим середовищем. 

Так при нормальних умовах, завдяки терморегуляції, організм людини 

підтримує постійну температуру 36,6 градусів Цельсія. 

Якщо температура повітря та його швидкість є занадто низькі то більше 

тепла віддається випромінюванням. Якщо ж температура занадто велика – 

організм втрачає багато води, вітамінів та порушується обмін речовин. 

Чим більша вологість середовища тим меншою є віддача тепла організмом. 

Натомість, якщо вологість є занадто низькою – у людини починається 

висихання слизових оболонок дихальних шляхів. 

Також велика рухомість повітря за умови низької температури може 

призвести до різних захворювань [1]. 

Аналіз стану питання. Усунути всі фактори, які можуть негативно 

впливати на працездатність людини, на реальних об’єктах, практично 

неможливим завданням. Але цілком до снаги здійснювати їх контроль в межах 

норм для комфортної роботи та підтримки працездатності на високому рівні. 

Але потрібно враховувати, що окрім внутрішнього середовища великий вплив 

на людину здійснюють також зовнішні фактори, а також ступінь важкості 

праці.  

Мета роботи. Проаналізувати основні фактори, що впливають на 

працездатність людини у виробничих приміщеннях та запропонувати шляхи 

нормалізації повітря робочої зони.  

Методики, матеріали і результати досліджень. Як вже зазначалося, на 

організм людини, а також на її працездатність, істотний вплив здійснюють 

температура повітряного середовища, вологість, швидкість руху повітря та 
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теплове випромінювання. Окремо слід відзначити й комбіновану дію 

вищеперерахованих параметрів, зокрема, температури повітря і його  вологості. 

Оптимальні величини параметрів макроклімату в робочій зоні виробничих 

приміщень наведено в таблиці 1 [2]. 

Таблиця1 

Оптимальні величини температури, відносної вологості та швидкості руху 

повітря в робочій зоні виробничих приміщень 

Період року 
Категорія 

робіт 

Температура 

повітря 

Відносна 

вологість 

Швидкість 

руху м/сек 

Холодний 

період 

року 

Легка  Ia 22-24 60-40 0,1 

Легка Iб 21-23 60-40 0,1 

Середньої 

важкості IIа 
19-21 60-40 0,2 

Середньої 

важкості IIб 
17-19 60-40 0,2 

Важка III 16-18 60-40 0,3 

Теплий 

період 

року 

Легка Iа 23-25 60-40 0,1 

Легка Iб 22-24 60-40 0,2 

Середньої 

важкості IIа 
21-23 60-40 0,3 

Середньої 

важкості IIб 
20-22 60-40 0,3 

Важка III 18-20 60-40 0,4 

 

При виконанні робіт операторського типу, пов'язаних з нервово-

емоційним  напруженням в кабінетах, пультах і постах керування 

технологічними процесами, в залах обчислювальної техніки та інших 

приміщеннях повинні забезпечуватися  оптимальні умови мікроклімату 

(температура повітря – в межах 22-24 градусів Цельсія, відносна вологість – в 

діапазоні 60-40%, швидкість руху повітря  – не більш 0,1 м/сек.) [2]. 

Дотримання норм мікрокліматичних умов, перш за все, досягається 

превентивними організаційними заходами, зокрема, правильним плануванням 

будівництва, розташуванням приладів, що потрібно передбачати ще на стадії 

проектування.  

Для нормалізації стану повітряного середовища виробничих приміщень 

використовують наступний комплекс заходів і засобів: 

– вдосконалення устаткування та різноманітних технологічних процесів. 

Заміна приладів, які виділяють тепло на холодні (наприклад, замість гарячої 

обробки металу – запроваджують холодну); 

– розташування технологічних приладів. Бажано розміщувати 

устаткування таким чином, щоб тепло, яке виділяється, залишалося в 

ізольованих або відкритих приміщеннях; 
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– автоматизація та дистанційне керування. Використовується для 

виведення людей з небезпечних зон; 

– вентиляція, опалення, кондиціонування повітря. В холодну пору року 

великі приміщення слабко опалюються, тому для забезпечення необхідної 

температури повітря, можна використовувати різні прилади для опалення. 

Використання вентиляції не дозволяє повітрю застоюватись та позбавляє його 

від забруднювачів; 

– нормований графік роботи та відпочинок. Для забезпечення нормальної 

працездатності доцільно скорочувати графік роботи або збільшити кількість 

перерв, передбачивши додаткові перерви санітарно-оздоровчого призначення. 

Для відпочинку потрібно передбачити спеціальне приміщення з нормальними 

метеорологічними умовами. Наприклад, якщо людина працює в гарячих цехах, 

потрібно передбачити, так звані, «оазиси», де спостерігаються оптимальні 

умови мікроклімату;  

– засоби індивідуального захисту. Для захисту організму від шкідливих 

факторів виробничого середовища, працівники повинні бути забезпечені  

спеціальним одягом. В залежності від специфіки умов праці, такий одяг може 

бути виготовлений з різного матеріалу для забезпечення відповідного захисту. 

Для захисту очей використовуються спеціальні окуляри, для захисту обличчя і 

органів дихання – маски, респіратори чи протигази. У холодний період року 

одяг повинен бути термостійким [3]. 

Висновки. Отже, для забезпечення стабільно високої працездатності 

потрібне виконання одночасно двох вимог щодо повітря робочої зони: 

забезпечення оптимальних мікрокліматичних умов та нормованої чистоти 

повітря. Також потрібно ретельно планувати майбутні виробничі приміщення, 

враховуючи специфіку виготовлення продукції, розташування та кількість 

робочих місць, рівень технологічного оснащення та багато інших факторів. 

Лише комплексний підхід, на основі будівельно-планових, організаційно-

технічних та санітарно-гігієнічних заходів, дозволить створити по-справжньому 

безпечні та здорові умови праці, що, в свою чергу, підтримуватиме 

працездатність персоналу та підвищить репутацію підприємства. 
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