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ВСТУП 
Повністю безпечних та нешкідливих умов праці не буває. Виробниче 

середовище завжди характеризується наявністю певних небезпечних та 
шкідливих для здоров'я людини чинників. 

Складні виробничі умови, пожежі, вибухи, аварії та інші причини 
призводять до того, що в світі на виробництві щорічно спостерігається до 50 
млн. нещасних випадків, у результаті яких гине більш ніж 250 тис. 
працездатного населення (в Україні до 1000 чоловік за рік) та щосекунди 
травмуються 2 людини. 

Аналіз нещасних випадків на виробництві показує, що основними їх 
причинами в Україні є організаційні (до 60%), а це, перш за все, зумовлено 
низьким рівнем управління охороною праці, відсутністю необхідних знань з 
охорони праці на всіх ланках виробництва, умінь та навичок безпечної праці, 
належного контролю за станом виробничого середовища та недоліками 
правового регулювання трудових відносин. 

У наш час, у зв'язку з бурхливим розвитком ІТ - технологій – засобів 
комп'ютерної техніки, мобільного зв`язку, електронного захисту інформації 
різко зросла й надалі буде зростати кількість областей і сфер діяльності 
людини, у яких використовуються інформаційні технології. 

Будь-яка професія характеризується певними професійними або 
обумовленими виробничими факторами захворюваннями. Професії, які 
пов'язані з застосуванням технічних засобів в ІТ– технологіях, не виключення. 
«Комп'ютерні» захворювання, як і галузь, яка викликала їхню появу, ще досить 
молоді й мало вивчені. 

Так, при використанні комп'ютерів найбільшого ризику зазнають органи 
зору, скелетно-м'язова система, репродуктивна функція, центральна нервова 
система. Крім того, на користувачів комп'ютерів впливає цілий комплекс 
факторів малої інтенсивності, негативна дія яких проявляється поступово й 
потай. Тому захворювання проявляються лише після багатьох місяців або 
навіть років роботи, коли боротися з ними вже вкрай важко. У багатьох 
випадках важко навіть установити головну причину захворювань. За таких 
умов усе більш значимим і необхідним стає потреба формування в майбутніх 
фахівців відповідних знань щодо особливостей впливу несприятливих 
виробничих факторів на робочих місцях з інформаційними технологіями, 
заходів і засобів, спрямованих на мінімізацію такого впливу, збереження 
здоров'я й професійного довголіття користувачів. 

Мета вивчення дисципліни – надати фахівцям теоретичні знання та 
практичні навички, які необхідні для прийняття рішень, спрямованих на захист 
працюючих від дії шкідливих та небезпечних чинників виробничого 
середовища пов’язаних з їх майбутньою професіональною діяльністю в галузі 
ІТ - технологій. 

Дисципліна «Охорона праці в галузі» – це комплексна соціально-технічна 
дисципліна. В ній розглядаються питання управління охороною праці на 
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галузевому та виробничому рівнях, фізіології, гігієни праці, виробничої 
санітарії, техніки безпеки та пожежної безпеки на підприємствах галузі.  

Дисципліна «Охорона праці» – це наука про збереження здоров'я людини 
та створення безпечних умов праці у виробничому середовищі, що досягається 
шляхом виявлення та ідентифікації небезпечних і шкідливих чинників 
виробничого середовища, розробкою методів і засобів захисту працюючих від 
їх впливу. 

Безпека людини нерозривно пов'язана з оточуючим її виробничим 
середовищем. Останнє характеризується породжуваними діяльністю людини 
об'єктами, явищами, фізичними, хімічними, біологічними та соціальними 
факторами, які прямо чи опосередковано впливають на самопочуття та стан 
здоров'я працюючих. 

Небезпечний виробничий чинник – це чинник, вплив якого на працівника в 
певних умовах призводить до травм, гострого отруєння або іншого раптового 
різкого погіршення здоров'я або до смерті. 

У широкому понятті слова під травмою розуміють порушення 
анатомічної цілісності тканин чи функціональних процесів, що протікають в 
організмі людини. 

З ненавмисною дією небезпечного чинника звичайно зв'язують поняття 
«нещасний випадок». До нещасних випадків відносять травми, гострі 
захворювання та отруєння, теплові удари, опіки, обмороження, утоплення, 
ураження електричним струмом та блискавкою, укуси отруйних змій, комах 
тощо. 

Нещасні випадки поділяють: 
за кількістю потерпілих на такі, що сталися з одним працівником, 

і групові, що сталися одночасно з двома і більше працівниками; 
за ступенем тяжкості ушкодження здоров'я – без втрати 

працездатності, з втратою працездатності на один робочий день і більше, із 
стійкою втратою працездатності (каліцтво) та смертельні (летальні); 

за зв'язком з виробництвом – на такі, що пов'язані і не пов'язані з 
виробництвом. 

Сукупність нещасних випадків називають травматизмом. 
Шкідливий виробничий чинник – це чинник, вплив якого за певних умов 

може призвести до захворювання, зниження працездатності і (або) негативної 
дії на здоров'я нащадків. 

До гострих захворювань (отруєнь) відносять такі, що виникають у 
результаті короткочасної дії (в умовах виробництва – не більше однієї робочої 
зміни) високих концентрацій хімічних речовин або небезпечних рівнів 
фізичних та біологічних факторів. Захворювання, які виникають під впливом 
тривалої дії згаданих факторів та речовин, прийнято відносити до хронічних. 

Професійним захворюванням називають те, що виникло під впливом 
шкідливих чинників у виробничих умовах. Перелік можливих професійних 
захворювань затверджує Міністерство охорони здоров'я України. 

Ситуацію, в якій є велика ймовірність виникнення нещасних випадків чи 
аварій, вважається небезпечною. Небезпечна ситуація, як правило, 
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характеризується комбінацією ряду обставин, що можуть спричинити шкоду 
здоров'ю чи смерть та підвищують ймовірність виникнення нещасного випадку. 

Аварія – це раптове порушення цілісності об’єкта або зміна компонентів 
виробничого середовища, що спричиняє руйнування чи пошкодження об’єктів 
виробничого призначення, будівель, споруд, транспортних засобів, порушує 
нормальний хід технологічного процесу та стан навколишнього середовища, 
утворює загрозу здоров'ю та життю людей і спричиняє значні матеріальні 
збитки. 

Аварії на підприємствах поділяють на дві категорії: 
І – аварії, внаслідок яких або загинуло п’ять і більше чоловік, або 

створилася загроза життю і здоров'ю працівників підприємства чи населення, 
що перебуває поблизу об'єкта, або сталася зупинка чи виведено з ладу 
підприємство на добу і більше; 

ІІ – аварії, внаслідок яких або загинуло до п’яти чоловік, або створилася 
загроза життю і здоров'ю працівників цеху, дільниці, або сталася зупинка чи 
виведено з ладу підприємство, дільниця на зміну і більше. 

Надзвичайна ситуація – це порушення нормальних умов праці людей, які 
призводять або ж можуть призвести до значних матеріальних втрат, 
травматизму та гибелі людей. 

Для виробничих умов розроблена класифікація небезпечних та шкідливих 
чинників. Згідно з цією класифікацією небезпечні та шкідливі чинники за 
природою дії поділяються на 4 групи: фізичні, хімічні, біологічні  та  
психофізіологічні. 

Фізичні чинники – це машини та механізми, що рухаються; рухомі 
частини обладнання; вироби та заготовки, що переміщуються; конструкції, що 
руйнуються; гірські породи, що обрушуються; гострі кромки, задирки; 
розміщення робочих місць на висоті; підвищена запиленість та загазованість 
повітря; підвищені рівні шуму, вібрації, інфразвуку, ультразвуку, іонізуючих 
випромінювань, напруги в електричній мережі, статичних електричних зарядів, 
електромагнітних випромінювань, інфрачервоної та ультрафіолетової радіації, 
напруженості електричного та магнітного полів; підвищена або знижена 
температура повітря, поверхонь, матеріалів; барометричний тиск, вологість, 
іонізація повітря; відсутність або недостатня величина природного освітлення; 
недостатня освітленість; підвищена яскравість джерел світла; пульсація 
світлового потоку; блиск. 

Хімічні чинники – це хімічні речовини, які відносно організму людини 
проявляють токсичну, подразнюючу, сенсибілізуючу, канцерогенну, 
наркотичну і мутагенну дію, та такі, що впливають на репродуктивну 
функцію. Хімічні речовини проникають в організм людини через органи 
дихання, шлунково-кишковий тракт, шкіру та слизові оболонки. 

Біологічні чинники включають патогенні мікроорганізми (бактерії, 
віруси, рикетсії, спірохети, грибки, найпростіші) та продукти їхньої 
життєдіяльності, а також макроорганізми (тварини та рослини). 
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Психофізіологічні чинники поділяються на: фізичні (статичні, динамічні) 
та нервово-психічні перевантаження (розумові, емоційні, перенапруження 
аналізаторів, монотонність роботи). 

У разі нещасних випадків та аварій одночасно можуть діяти декілька 
небезпечних та шкідливих чинників. Наприклад, під час пожежі можлива дія на 
людину підвищеної температури повітря та поверхонь, інфрачервоної радіації, 
шкідливих газів, конструкцій, що руйнуються, тощо. 

Залежно від кількісної характеристики один і той же чинник виробничого 
середовища може бути як небезпечним, так і шкідливим. Так, незначна 
кількість вугільного пилу в повітрі (починаючи з десятків мг/м3) може 
спричинити професійне захворювання, а при значному вмісті цього пилу в 
повітрі (десятки г/м3) утворюються вибухонебезпечні суміші, які при вибуху 
можуть призвести до нещасних випадків. 

Завдання охорони праці – звести до мінімуму ймовірність травматизму 
чи захворювання працюючих та створити оптимальні умови для їх праці, що 
забезпечують найкраще самопочуття та максимальну працездатність людини. 

Охорона праці в галузі тісно пов’язана з рядом інших дисциплін: 
безпекою життєдіяльності, основами охорони праці, правознавством, 
соціологією, екологією, економікою тощо. При вивченні стану виробничого 
середовища та розробці заходів, спрямованих на покращення умов і безпеки 
праці, необхідні знання основ таких фундаментальних дисциплін, як 
математика, фізика, хімія, а також знання технічних наук з тих галузей, де 
спеціалізуються майбутні фахівці. 
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Розділ 1. УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В ГАЛУЗІ 
Перелік умінь, які фахівець з вищою освітою повинен набути в 

результаті засвоєння інформації, викладеної в першому розділі підручника. 
Фахівець повинен уміти розробити систему та здійснювати управління 

охороною праці у виробничих умовах, а саме: 
• орієнтуватися в міжнародній нормативно-правовій базі з питань охорони 

праці; 
• орієнтуватися в чинній нормативно-правовій базі, що регулює охорону 

праці в галузі; 
• знайомити підлеглих з їх правами, обов’язками та відповідальністю за 

порушення законодавства з охорони праці; 
• розподілити обов’язки з питань охорони праці між підлеглими; 
• оцінювати правильність дій посадових осіб при прийомі працівників на 

роботу та реалізації інших їх функцій і завдань з питань охорони праці; 
• оцінювати правильність дій працівників при виникненні загрози для їх 

життя та здоров’я, а також при нещасних випадках на виробництві; 
• оцінювати правомочність дій посадових осіб органів державного 

нагляду та відомчого контролю за охороною праці. 
1.1 Міжнародні та національні норми в галузі охорони праці 
Соціальне партнерство 
Соціальна сфера є специфічною галуззю людської діяльності, це 

сукупність відповідних її видів, функцій та організаційних форм, предметом 
котрих є громадяни країни з їх потребами. Ця сфера охоплює охорону здоров’я, 
освіту, науку, культуру, мистецтво, засоби масової інформації, спорт та туризм, 
побутове обслуговування, торгівлю та громадське харчування, житлово-
комунальне господарство, пасажирський транспорт, соціальну допомогу й 
соціальне страхування, пенсійне забезпечення, охорону праці та забезпечення 
безпеки і суспільного порядку. 

Суб’єктами реалізації соціальної політики є державні органи влади, 
організації та установи, а також діючі у соціальній сфері недержавні 
організації, громадські об’єднання тощо, а об’єктами - все населення країни, 
окремі громадяни та соціальні спільноти. 

Соціальне партнерство є однією із складових соціальної політики - 
особлива система відносин, що виникають між найманими робітниками та 
роботодавцями за посередницької ролі держави з узгодження інтересів у 
соціально-трудовій сфері та врегулювання соціально-трудових конфліктів. 
Систему соціального партнерства називають трипартизмом, оскільки у 
врегулюванні соціально-трудових відносин беруть участь три сторони: 
організації, що представляють інтереси найманих працівників; об’єднання 
роботодавців; держава. 

Сутність соціального партнерства полягає в узгодженні соціально-
економічних інтересів між вказаними суб’єктами, а також між ними і державою 
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та утворює цілу систему суспільних відносин, які отримали у зарубіжних 
країнах назву інституту соціального партнерства, котрий пронизує соціально-
економічні відносини від національного рівня до конкретного підприємства. 

В узагальненому розумінні предметом соціального партнерства може 
бути будь-яке питання соціально-економічного змісту в суспільному житті, 
щодо якого соціальні партнери вважають за потрібне досягти згоди. З другого 
боку, норми про соціальне партнерство тією своєю частиною, що регулюють 
сферу застосування найманої праці, складають інститут колективного 
трудового права.  

Тобто соціальне партнерство можна розглядати як принцип діяльності 
суб’єктів колективних трудових відносин і як правовий інститут. Соціальне 
партнерство як правовий інститут — це сукупність норм, що регламентують 
відносини між соціальними партнерами — трудовими колективами найманих 
працівників та їхніми представниками і роботодавцями та їхніми 
представниками, а також між об’єднаннями вказаних суб’єктів щодо 
врегулювання трудових і соціально-економічних відносин у сфері застосування 
найманої праці й вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів). 

У країнах з розвиненою ринковою економікою ідеологія соціального 
партнерства глибоко проникла в соціально-трудові відносини, хоча його моделі 
в різних країнах відрізняються організаційно-правовим механізмом. Відомі дві 
моделі соціального партнерства — трипартизм і біпартизм. У тих країнах, де 
роль держави в регулюванні трудових відносин невелика (США, Канада, 
Великобританія), практикується двостороння співпраця між об’єднаннями 
роботодавців і організаціями трудящих.  

Держава може виступати в такій соціальній моделі в ролі арбітра або 
посередника при виникненні соціальних конфліктів. Найбільш поширений 
трипартизм — тристороння співпраця — у Франції, ФРН, Швеції, Австрії, при 
якому держава відіграє активну роль соціального партнера. Відносини 
соціального партнерства мають колективний характер, в їх основі лежить 
колективний інтерес сторін. Колективний характер соціального партнерства 
виявляється в трьох аспектах: наявності колективного інтересу усіх суб’єктів у 
сфері застосування найманої праці; наявності колективних відносин у цій 
сфері; колективній структурі сторін соціального партнерства. 

До сфери соціального партнерства входять: досягнення консенсусу з 
питань забезпечення зайнятості, створення додаткових робочих місць, 
організації оплачуваних громадських робіт, захисту населення від безробіття; 
застосування найманої праці з дотриманням техніки безпеки, вимог з охорони 
здоров’я працівників у процесі праці, оплати праці й забезпечення 
відтворюючої і стимулюючої функцій заробітної плати, прав працівників на 
своєчасне отримання заробітної плати; забезпечення нормального режиму праці 
й відпочинку; забезпечення права працівників на участь в управлінні працею на 
підприємстві, в розподілі прибутку для забезпечення соціальної діяльності 
підприємства, у визначенні соціальних стандартів і встановленні їх мінімальних 
меж, у встановленні порядку проведення колективних переговорів, вирішенні 
колективних трудових спорів тощо. 
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Укладання колективних договорів і угод — важливий елемент 
соціального партнерства. Але соціальне партнерство не зводиться лише до 
цього, воно є більш складним поняттям, це певна ідеологія, яка розкриває 
характер взаємовідносин двох класів у суспільстві — класу власників і класу 
робітників. І від того, яке соціально-економічне становище ці класи посідають, 
як визначається їхня роль у суспільстві, який є рівень збігу інтересів цих класів, 
можуть формуватися і різні уявлення про те, що таке соціальне партнерство. 

Соціальне партнерство — це механізм цивілізованого вирішення 
соціально-трудових конфліктів та усунення суперечностей між інтересами 
робітників і власників, суспільний договір між найманими працівниками і 
роботодавцями на основі реалізації прав і інтересів сторін. За цих умов держава 
поступово втрачає свій класовий характер і перетворюється на соціальну 
державу, ідея соціального миру стає головною ідеологією соціального 
партнерства. Соціальне партнерство орієнтує робітничий рух на поліпшення 
свого становища без докорінної перебудови ринкового суспільства. 

1.2. Система правових та соціальних відносин в галузі охорони праці 
Процес законодавчого закріплення колективно-договірної системи в 

більшості країн Заходу розпочався на початку XX століття. Окремі норми 
колективно-договірної системи було внесено до датського Цивільного кодексу 
в 1907 p., швейцарського Кодексу зобов’язань у 1911 р. У подальшому із 
процесом виділення норм трудового права в окрему галузь права 
(законодавства) набуло поширення прийняття спеціальних законодавчих актів з 
колективно-договірного регулювання трудових відносин, у Норвегії такий акт 
прийнято у 1915 p., Німеччині — у 1918, Фінляндії - 1924 р. 

У всіх країнах Центральної та Східної Європи з кінця 80-х років 
спостерігається докорінне оновлення трудового законодавства. Першими 
результатами цієї роботи були: Закон про страйки, зміни в законодавстві щодо 
профспілок (1991 p.) та поправки до Трудового кодексу (1992 р.) в Угорщині; 
Закон про колективні переговори (1990 р.) в колишній Чехословаччині; Закон 
про профспілки та вирішення трудових конфліктів (1991 р.) в Польщі; 
румунські закони про колективні договори, трудові конфлікти та профспілки 
(1991 p.); поправки до Трудового кодексу в Болгарії (1993 p.). 

Вже деякі з цих змін були предметом тристоронніх консультацій. У 
посттоталітарних державах, у тому числі в Україні, впровадження соціального 
партнерства відбувається «зверху», а не «знизу», при вирішальній ролі 
держави. До державної політики соціального благоденства у 40-50 pp. XX 
століття входили програми досягнення високого рівня життя населення шляхом 
створення державної системи освіти, охорони здоров’я, житлового будівництва, 
програм соціального захисту, регулювання мінімального розміру заробітної 
плати тощо. Пізніше вони були доповнені демографічними, екологічними та 
іншими програмами. У програмних документах багатьох політичних партій, а 
також конституціях ФРН, Франції та Іспанії з’явився термін соціальна держава. 

За ідеологією «держави всезагального благоденства» і «соціальної 
держави», соціальна політика дає змогу стабілізувати суспільство, залагодити 
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конфлікти та досягти утвердження солідарності й партнерства. Саме у 
післявоєнний період у деяких країнах Західної Європи завдяки зусиллям 
держави було розроблено та затверджено систему мінімальних стандартів 
соціального забезпечення громадян, гарантованих державою.  

Підсумком цієї діяльності держави стала досить чітка фіксація тієї 
частини соціально-трудових відносин (мінімальна заробітна плата, середня 
тривалість робочого тижня, відпусток, розміри соціальної допомоги тощо), в 
яких держава виступала гарантом. Одночасно держава визначила сферу, де 
соціально-трудові питання могли стати предметом переговорів найманих 
робітників і власників капіталу (питання оплати праці, зайнятості, соціального 
забезпечення, що встановлюються понад гарантований державою мінімум). 
Завдяки зусиллям держави у більшості європейських країн було створено 
національні соціально-економічні ради, до складу яких входили представники 
об’єднань підприємців, профспілок та держави. 

Створення у 1919р. Міжнародної організації праці (МОП) та її 
цілеспрямовані зусилля зі сприяння впровадження в практику регулювання 
соціально-трудових відносин колективно-договірних форм також відіграли 
роль своєрідного каталізатора розвитку системи соціального партнерства. МОП 
напрацювала близько двох десятків конвенцій та рекомендацій, реалізація яких 
дала змогу багатьом країнам вибудувати свій механізм колективно-договірного 
регулювання соціально-трудових відносин. 

Становленню нової системи регулювання соціально-трудових відносин у 
промислово розвинутих країнах сприяв також розвиток у післявоєнний період 
інститутів громадянського суспільства, формування і розвиток демократичних 
процедур прийняття рішень як на рівні суспільства загалом, так і на рівні 
окремих підприємств. Як свідчить досвід цих країн, тільки тоді, коли діють 
розвинуті демократичні процедури прийняття рішень на рівні суспільства, існує 
ефективний зв’язок між керівництвом країни та її населенням. 

У цьому випадку уряд реагує на критичні виступи трудящих, а трудящі 
можуть сподіватися, що їхні виступи не будуть марними. З другого боку, 
наявність демократичної правової держави є гарантією, що роботодавці, у 
випадку порушення зобов’язань, зафіксованих у колективних договорах з 
робітниками, нестимуть повну відповідальність за їх невиконання. 

В Україні існували окремі форми соціального партнерства: колективні 
договори, виробничі наради, ради трудових колективів. Однак ринкові 
відносини вимагають створення нового правового механізму регулювання 
колективних відносин у суспільстві. Якщо на рівні підприємства колективна 
співпраця між соціальними партнерами була врегульована певним чином, то на 
регіональному, галузевому, національному рівнях необхідно було 
встановлювати цілком нову для нашої держави правову модель. 

Так в 1992 p. створений Український союз промисловців і підприємців 
(УСПП), що є неурядовою громадською організацією, яка об’єднує промислові, 
будівельні, транспортні, наукові, фінансові, комерційні та інші підприємницькі 
структури, підприємства різних форм власності. У структурі УСПП 
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нараховується близько 70% підприємств недержавної і 30% державної форм 
власності. Така структура відображає і структуру форм власності в Україні.  

Нарівні з іншою діяльністю (захист інтересів вітчизняного виробника, 
сприяння прийняттю державними органами рішень про структурну перебудову 
економіки тощо) УСПП здійснює представництво інтересів роботодавців у 
процесі соціального партнерства. У червні 1997 р. УСПП був затверджений 
членом Міжнародної організації роботодавців. Представниками найманих 
працівників виступають на національному рівні профспілкові об’єднання 
України. Так, Генеральну угоду підписують голови профспілкових об’єднань 
України. 

Таким чином, соціальне партнерство — це ідеологія співробітництва 
найманих працівників з власниками капіталу, коли перші не посягають на 
основи існуючого ладу, а намагаються шляхом реформ і переговорів поліпшити 
своє становище. 

Узгодження інтересів найманих працівників і власників капіталу у сфері 
соціально-трудових відносин здійснюється шляхом переговорів і завершується 
укладанням колективних договорів і угод, тобто колективно-договірне 
регулювання соціально-трудових відносин є невід’ємною характеристикою 
системи соціального партнерства. 

Найбільш інституційно структурованою ланкою соціального партнерства 
в Україні нині є профспілки. Згідно з Законом України «Про профспілки, їх 
права та гарантії діяльності», іншими нормами законодавства України та 
міжнародними нормами профспілки здійснюють представництво від імені 
працівників на колективних переговорах, при укладанні угод на державному, 
галузевому, регіональному та виробничому рівнях. 

Організації та об’єднання роботодавців є одним з основних суб’єктів 
соціального партнерства. Основними завданнями організацій роботодавців у 
справі оздоровлення соціально-трудових відносин в Україні, поширення 
соціального партнерства мають стати такі: представництво та захист спільних 
інтересів і прав роботодавців у соціально-трудових відносинах; участь у 
проведенні переговорів і укладанні дво - та тристоронніх угод на всіх рівнях; 
координація дій у виконанні зобов’язань, взятих згідно з укладеними угодами; 
сприяння вирішенню колективних трудових спорів і запобіганню страйків; 
поширення управлінських знань та досвіду, надання роботодавцям 
різноманітних послуг - інформаційних, консультаційних, навчальних, 
юридичних, посередницьких у справі врегулювання трудових конфліктів; 
розвиток співробітництва на засадах соціального партнерства з об’єднаннями 
найманих працівників; формування позитивного іміджу роботодавця в Україні 
та ін. 

Нинішній стан відносин соціальних партнерів у сфері праці в Україні слід 
охарактеризувати як переважання формальних процедур соціального 
партнерства, які не мають вагомих реальних економічних наслідків. У 
найближчій перспективі всім сторонам соціально-трудових відносин в Україні 
належить зайняти свою нішу в справі регулювання національного ринку праці з 
метою його соціалізації: основним завданням профспілок має стати реальне 
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покращання умов продажу трудових послуг найманими працівниками; 
підприємці повинні усвідомити як реальний факт залежність успішності свого 
бізнесу від соціального становища в країні і на підприємстві, отже враховувати 
й інші, крім збагачення, цілі підприємницької діяльності й людського життя 
загалом; держава повинна створити механізм заохочення сторін до вирішення 
соціально-трудових проблем методами соціального партнерства. 

Курс України на створення ринкової економіки об’єктивно зумовлює 
необхідність побудови соціальної держави, що ґрунтується на соціальному 
партнерстві між громадянами та державою, робітниками та роботодавцями, 
виробниками та споживачами. Тому подальша розбудова українського 
суспільства потребує розвитку процесів конституювання демократичних, 
політичних та правових механізмів управління соціальними явищами. 
Соціально-політична сфера влади має наповнюватися різними формами 
взаємодії громадських організацій і рухів з державою та її структурами. 

1.3. Національне законодавство про охорону праці 
Законодавство України про охорону праці складається з конституційних 

гарантій прав громадян у цій сфері, спеціального Закону України «Про охорону 
праці», Кодексу законів про працю України, ряду інших законів, пов’язаних з 
охороною життя й здоров’я громадян у процесі їх трудової діяльності. 

У Конституції України затверджується: «Людина, її життя й здоров’я, 
безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю». В інших 
статтях проголошені права громадян на: 

належні, безпечні й здорові умови праці (ст. 43); 
соціальний захист громадян, забезпечення їх у випадку повної, часткової 

або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника (ст. 46); 
охорону здоров’я, медичну допомогу й страхування (ст.49); 
безпечне для життя й здоров’я навколишнє середовище й відшкодування 

заподіяної порушенням цього права шкоди (ст. 50). 
Основним законодавчим документом у галузі охорони праці є Закон 

України «Про охорону праці», дія якого поширюється на всі підприємства, 
установи й організації незалежно від форм власності й видів діяльності, на всіх 
громадян, які працюють, а також притягнуті до праці на цих підприємствах. 
Цей Закон визначає основні положення по реалізації конституційного права 
трудящих на охорону їх життя й здоров’я в процесі трудової діяльності, на 
належні, безпечні й здоровіші умови праці, регулює відносини між 
роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці й виробничого 
середовища й установлює єдиний порядок організації охорони праці на Україні. 

У цьому Законі визначені основні принципи державної політики в галузі 
охорони праці, серед яких укажемо: 

пріоритет життя й здоров’я працівників стосовно результатів виробничої 
діяльності підприємства; 

повна відповідальність власника за створення безпечних і нешкідливих 
умов праці; 
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соціальний захист працівників, які постраждали від нещасних випадків на 
виробництві й професійних захворювань; 

встановлення єдиних нормативів з охорони праці для всіх форм власності 
й видів їх діяльності; 

здійснення навчання населення, професійної підготовки й підвищення 
кваліфікації працівників з питань охорони праці; 

забезпечення координації діяльності державних органів, установ, 
організацій і об’єднань громадян, які вирішують різні проблеми охорони 
здоров’я, гігієни й безпеки праці; 

використання економічних методів керування охороною праці й т.п. 
Закон визначає: 
гарантії прав громадян на охорону праці при укладанні трудового 

договору, під час роботи, права на пільги й компенсації за важкі й шкідливі 
умови праці; 

порядок відшкодування власником шкоди працівникам, у тому числі й 
моральної, у випадку нанесення шкоди їх здоров’ю, пов’язаного з виконанням 
трудових обов’язків; 

особливості застосування праці жінок, неповнолітніх і інвалідів. 
Відповідно до Закону, зокрема, умови трудового договору не можуть 

містити положень, які не відповідають законодавчим і іншим нормативним 
актам про охорону праці, які діють в Україні. 

При укладанні трудового договору громадянин повинен бути 
проінформований власником під розписку про умови праці на підприємстві, 
наявності на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих 
виробничих факторів, можливих наслідках їх впливу на здоров’я, правах на 
пільги й компенсації за роботу в таких умовах відповідно законодавству й 
колективному договору. 

Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася 
виробнича ситуація, небезпечна для його життя або здоров’я, а також для 
людей, які його оточують і навколишнього природного середовища. 

Працівник має право розірвати трудовий договір за власним бажанням, 
якщо власник не виконує законодавство про охорону праці, умови 
колективного договору із цих питань. У цьому випадку працівникові 
виплачується вихідна допомога в розмірі, передбаченому колективним 
договором, але не менше тримісячного заробітку. 

Закон « Про охорону праці» визначає також організацію й стимулювання 
охорони праці на виробництві, компетенцію, повноваження й права органів 
державного керування, нагляду й суспільного контролю над охороною праці, 
відповідальність працівників за порушення законодавства про охорону праці. 

Складовою частиною законодавства про охорону праці є Кодекс законів 
про працю (КЗпП) України, яка регулює трудові відносини в цілому. У Кодексі 
питання охорони праці відображені в ряді статей і в спеціальному розділі 
відповідно Закону « Про охорону праці». 

Зокрема, згідно зі ст. 29 Кодексу до початку роботи з укладеного 
трудового договору власник або уповноважений ним орган зобов’язаний: 
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роз’яснити працівникові його права й обов’язки й проінформувати під 
розписку про умови праці; 

ознайомити працівника із правилами внутрішнього трудового розпорядку 
й колективним договором; 

визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для 
роботи засобами; 

проінструктувати працівника по техніці безпеки, виробничій санітарії, 
гігієні праці й пожежній безпеці. 

Що стосується нормування праці, то в ст. 88 Кодексу визначені нормальні 
умови праці, виходячи з яких повинні розроблятися норми виробітку (норми 
часу) і норми обслуговування. Нормальними умовами праці вважаються: 

справний стан машин, верстатів і устаткування; 
належна якість матеріалів і інструментів, необхідних для виконання 

роботи, і їх своєчасне надання; 
своєчасне постачання виробництва електроенергією, газом і іншими 

джерелами енергоживлення; 
своєчасне забезпечення технічною документацією; 
здоровими й безпечними умовами праці (дотримання правил і норм із 

техніки безпеки, необхідне освітлення, опалення, вентиляція, усунення 
шкідливих наслідків шуму, випромінювань, вібрації й інших факторів, які 
негативно впливають на здоров’я робітників і ін.). 

У КЗпП (ст. 13) і в Законі України «Про колективні договори й угоди»  
(ст. 7) визначається, що в змісті колективного договору повинні бути відбиті 
зобов’язання сторін відносно: 

установлення гарантій, компенсацій, пільг; 
режиму праці, тривалості робочого часу й відпочинку; 
умов і охорони праці. 
До законів, які регулюють суспільні відносини в сфері безпеки людини в 

процесі його трудової діяльності, належать: 
Закон України «Про забезпечення санітарного й епідемічного 

благополуччя населення»; 
Кодекс цивільного захисту України. 
У Законі «Про забезпечення санітарного й епідемічного благополуччя 

населення» проголошені права громадян на: 
безпечні для здоров’я й життя продукти живлення, питну воду, умови 

праці, навчання, виховання, побут, відпочинок і навколишнє природне 
середовище; 

відшкодування збитків, заподіяних їхньому здоров’ю внаслідок 
порушення підприємствами, громадянами санітарного законодавства; 

достовірну й своєчасну інформацію про стан свого здоров’я, а також про 
наявні й можливі фактори ризику для здоров’я і їх ступінь. 

Закон визначає обов’язки підприємств: 
розробляти й здійснювати санітарні й протиепідемічні заходи; 
на вимогу посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби 

надавати безоплатно зразки сировини й матеріалів, які використовуються, а 
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також продукції, яка випускається або реалізується, для проведення державної 
санітарно-гігієнічної експертизи; 

відстороняти від роботи осіб, які є носіями збудників інфекційних 
захворювань, хворих на небезпечні для навколишніх інфекційні хвороби, а 
також осіб, які ухиляються від обов’язкового медичного огляду або щеплення 
проти інфекцій (профілактичні щеплення з метою запобігання захворювань на 
туберкульоз, поліомієліт, дифтерію, коклюш, правець і кір в Україні є 
обов’язковими); 

негайно інформувати державні органи, установи санітарно-
епідеміологічної служби про надзвичайні події й ситуаціях, що являють загрозу 
здоров’ю населення, санітарному й епідемічному благополуччю й ін. 

Законом передбачені: 
гігієнічна регламентація будь-якого небезпечного фактора фізичної, 

хімічної, біологічної природи людини, що перебуває в середовищі 
життєдіяльності, з метою обмеження інтенсивності або тривалості дії цих 
факторів; 

створення й ведення Державного реєстру небезпечних факторів, у якому 
наводяться дані про їхні властивості, методи індикації, біологічній дії, ступені 
небезпеки для здоров’я людини, характері поведінки в навколишньому 
середовищі, гігієнічних регламентах застосування й т.п.; 

державна санітарно-гігієнічна експертиза проектів, технологічних 
регламентів, документації на техніку, технології, устаткування, інструментів, 
продукції, напівфабрикатів, речовин, матеріалів, використання, передача або 
збут яких може завдати шкоди здоров’ю людей, діючих об’єктів і пов’язаних з 
ними небезпечних факторів на відповідність вимогам санітарних норм, а також 
для оцінки можливого негативного впливу небезпечних факторів, повноти й 
обґрунтованості санітарних і протиепідемічних заходів; 

ліцензування видів діяльності, пов’язаних з потенційною небезпекою для 
здоров’я людей. 

У Законі закріплені певні вимоги санітарних норм і безпеки для здоров’я 
й життя населення, які стосуються: 

державних стандартів і інших нормативно-технічних документів; 
проектування, будівництва, розробки, виготовлення й використання 

нових засобів виробництва й технологій; 
продукції із-за кордону; 
продовольчої сировини й продуктів харчування, умов їх транспортування, 

збереження й реалізації; 
господарсько-питного водопостачання й місць водокористування; 
атмосферного повітря в населених пунктах, повітря у виробничих і інших 

приміщеннях; 
гігієнічного навчання й виховання громадян; 
житлових і виробничих приміщень, територій, засобів виробництва, 

використовуваних технологій; 
забезпечення радіаційної безпеки; 
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застосування й знешкодження хімічних речовин і матеріалів, біологічних 
засобів і т.п. 

У Законі визначені основні положення щодо медичних оглядів, 
профілактичних щеплень, госпіталізації й лікування інфекційних хворих і 
носіїв збудників інфекційних хвороб, а також санітарної охорони території 
України. 

Закон установлює порядок організації державної санітарно-
епідеміологічної служби й здійснення санітарно-епідеміологічного нагляду, а 
також відповідальність юридичних і фізичних осіб за порушення санітарного 
законодавства. 

Кодекс цивільного захисту України визначає загальні правові, економічні 
і соціальні основи створення і діяльності аварійно-рятувальних служб і 
формувань в Україні, регулює відносини в цій галузі, установлює права, 
обов'язки і відповідальність рятувальників, гарантії їх соціального захисту, а 
також визначає засади міжнародного співробітництва під час ліквідації 
надзвичайних ситуацій. В ньому задекларовані основні принципи державної 
політики щодо діяльності аварійно-рятувальних служб, серед яких: 
пріоритетність завдань, спрямованих на рятування життя та збереження 
здоров’я громадян; максимально можливого, економічна обґрунтованість 
зменшення ризику виникнення аварій; централізація управління, 
єдиноначальність, підпорядкованість, статутна дисципліна аварійно-
рятувальних служб; виправданість ризику та відповідальність керівників за 
забезпечення безпеки під час проведення аварійно-рятувальних та інших 
невідкладних робіт; добровільність - у разі залучення громадян до проведення 
аварійно-рятувальних робіт, пов’язаних з ризиком для їхнього життя і здоров’я. 

Згідно Кодексу цивільного захисту в Україні ведеться єдиний облік 
надзвичайних ситуацій. Він здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом 
Міністрів України. Облік надзвичайних ситуацій, в тому числі аварій на 
виробничих об'єктах, здійснюють підприємства, на яких виникали такі ситуації, 
а також Державна служба України з питань праці. 

Соціальна діяльність підприємства й зокрема в галузі охорони праці 
відображена також у Господарському кодексі України. Відповідно до ст. ст. 46, 
69 цього кодексу питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов 
праці, гарантії обов’язкового медичного страхування членів трудового 
колективу і їх родин, вирішуються трудовим колективом за участю власника 
або уповноваженого ним органа відповідно статуту підприємства, колективного 
договору й законодавчих актів України. 

Підприємство зобов’язано забезпечити для всіх працюючих на 
підприємстві безпечні й нешкідливі умови праці й відповідає за шкоду, 
заподіяну їхньому здоров’ю й працездатності. 

Підприємство зобов’язане постійно поліпшувати умови праці й побуту 
жінок, підлітків, забезпечувати їх роботою переважно в денний час зі 
скороченим робочим днем. Підприємство має право самостійне встановлювати 
для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день та інші 
пільги. 
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1.4. Система управління охороною праці як складова частина 
управління виробництвом 

Управління охороною праці є складовою частиною системи державного 
управління у цілому. Для забезпечення прав працівників на охорону праці, 
гарантованих Конституцією і законодавством України, та виконання ними 
обов’язків у цій сфері на державному, регіональному, галузевому та 
виробничому рівнях розроблена і функціонує система управління охороною 
праці (далі - СУОП). 

Під системою управління звичайно розуміють сукупність об’єкта 
управління (машини, механізму, технологічного процесу, підприємства, галузі 
промисловості тощо) і елементів управління станом цього об’єкта, що 
взаємодіють між собою для досягнення певної мети. 

З такої позиції СУОП необхідно розглядати як сукупність об’єкта 
(підприємства, галузі промисловості тощо) та органів управління, що 
взаємодіють між собою для досягнення генеральної мети охорони праці, а саме: 
в умовах максимальної безпеки та мінімальних витрат біологічних ресурсів 
людини забезпечити максимальну продуктивність її праці. 

СУОП є складовою частиною загальної системи управління у сфері 
трудової діяльності громадян, а в більш широкому плані – системи управління 
безпекою їх життєдіяльності. 

СУОП включає багато ієрархічних рівнів. Це державний, галузевий, 
регіональний та виробничий рівні. Регіональний рівень має декілька підрівнів 
відповідно до адміністративно-територіального устрою області: районний, 
міський, районний у містах, селищний. 

На галузевому рівні може бути підрівень об’єднання підприємств 
(корпорацій, холдингів, акціонерних товариств тощо), якому підприємства 
делегують деякі повноваження в галузі охорони праці. 

Виробничий рівень – це рівень підприємств, установ, організацій, 
закладів (далі підприємств) незалежно від форм власності та видів їх діяльності. 

Органами управління на регіональному рівні є обласна та районні 
державні адміністрації, органи місцевого самоврядування відповідно до 
самоврядних або делегованих повноважень, що надані цим органам Законом 
України «Про місцеве самоврядування», а також регіональні (територіальні) 
підрозділи центральних органів виконавчої влади, до повноважень яких 
належить здійснення управління, нагляду та контролю в галузі охорони праці, 
пожежної, техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. 

Спрощена блок-схема СУОП будь-якого рівня наведена на рис. 1.1. 
На виробничому рівні органами управління охорони праці є роботодавець 

або уповноважений ним орган, служба охорони праці, комісії з питань охорони 
праці, пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху, інші функціональні 
підрозділи, посадові особи і спеціалісти відповідно до вимог посадових 
інструкцій відносно обов’язків, прав, відповідальності та зв’язків за посадою в 
галузі охорони праці, а також працівники згідно з чинними нормативно-
правовими актами. 
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Рис.1.1. Загальна блок-схема СУОП 
 
Об’єктом управління в СУОП на регіональному рівні є стан безпеки, 

гігієни праці та виробничого середовища на підприємствах області, а на 
виробничому рівні – відповідний стан на підприємстві, в його структурних 
підрозділах та на робочих місцях. 

Складовою частиною СУОП на всіх рівнях є інформаційна база, яка 
формується із джерел внутрішньої та зовнішньої (відносно до суб’єкта 
управління) інформації. Це сукупність чинних законодавчих та нормативних 
актів, проектної, кошторисної, технічної, санітарно-гігієнічної, обліково-
контрольної, звітної документації та інших носіїв інформації. Стосовно 
конкретної особи на робочому місці -– це поточна інформація про події та 
засоби виробництва, що зберігається в оперативній (короткочасній) пам’яті 
людини і потрібна при виконанні тієї чи іншої негайної дії, а також обсяг 
відомостей, знань, умінь, якими володіє людина і зберігає у своїй пам’яті. 
Організація накопичення інформації, яка використовується для аналізу та 
прийняття рішення щодо подальших дій, є однією з функцій СУОП. 

На стан охорони праці об’єкта управління впливають небезпечні та 
шкідливі чинники виробничого середовища, методи роботи, організація праці 
(внутрішні чинники притаманні підприємству), а також зовнішні відносно 
об’єкта управління чинники природного чи техногенного (антропогенного) 
походження, які можуть погіршити умови праці, спричинити надзвичайні 
ситуації, аварії та катастрофи. 
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При вирішенні будь-якого завдання управління обов’язковими 
елементами є аналіз або прогнозування стану безпеки об’єкта із застосуванням 
наявної інформаційної бази, вироблення управлінських рішень, їх узгодження 
та вибір форм організаційно-розпорядчих дій. 

Реалізація управлінських рішень здійснюється на об’єкті управління. 
СУОП – це система зі зворотнім зв’язком. Інформація про стан охорони 

праці та про виконання управлінських рішень надходить до інформаційної бази 
суб’єкта управління і стає основою для вироблення нових рішень. 

1.5. Система управління охороною праці в галузі 
Фахівці в області електротехніки та електромеханіки працюють на 

підприємствах видобувної, переробної, машинобудівної та інших галузей 
промисловості. Системи управління охороною праці в конкретних галузях 
промисловості побудовані з врахуванням вимог чинного законодавства з 
охорони праці і в значній мірі, особливо в частині функцій та завдань галузевих 
органів управління охороною праці є подібними. В той же час СУОП в галузях 
мають і певні відмінності, що, в першу чергу, проявляються в особливостях 
чинних галузевих нормативно-правових актів з охорони праці, назві та 
структурі органів управління тощо. 

Об'єктом управління охороною праці в галузі є діяльність керівництва 
галуззю, структурних підрозділів і функціональних служб щодо здійснення 
правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-
економічних і лікувально-профілактичних заходів з виконання законодавства і 
нормативних вимог з охорони праці в галузі. 

Загальне керівництво системою управління охороною праці в галузі 
здійснює міністр, а в структурних підрозділах - керівники структурних 
підрозділів і функціональних служб. 

Організаційно-методичну й наглядову діяльність з впровадження і 
забезпечення функціонування СУОП у галузі, підготовки управлінських рішень 
та контролю за їх виконанням у центральному апараті здійснює відділ 
(департамент, управління) охорони праці, який в своїй роботі керується 
«Положенням про службу охорони праці». 

Реалізація завдань охорони праці повинна бути заснована па системному 
підході шляхом об'єднання розрізнених заходів в єдину систему 
цілеспрямованих, постійно здійснюваних дій на всіх рівнях і стадіях 
управління господарською діяльністю галузі. Системний ефект отримується в 
результаті підвищення рівня організації виробничої системи, надбання нею 
більш високої інтеграції унаслідок сполучення багатьох сил в одну загальну. 

Мета управління виробничою і господарською діяльністю — здійснення 
державної галузевої політики — додержання пріоритету життя і здоров'я 
працівників галузі і повної відповідальності керівництва міністерства і 
структурних підрозділів за створення безпечних умов праці, усунення 
недопустимих ризиків. 

Управління охороною праці в галузі, у кожному з її структурних 
підрозділів й у функціональних службах здійснюється шляхом виконання 



 20 

політики і відповідних завдань з охорони праці згідно з чинними 
законодавчими й нормативними актами. 

Завдання управління охороною праці в галузі — це заходи, які 
необхідно виконувати в обумовлений термін, які випливають з управлінської, 
виробничої та іншої діяльності Міністерства і його структурних підрозділів. До 
них відносяться: 

• підвищення кваліфікації і перевірка знань з охорони праці посадових 
осіб керівного складу об'єднань, управлінь та організацій галузі; 

• забезпечення об'єднань, управлінь і організацій правилами, нормами, 
стандартами та іншими нормативними актами з питань охорони праці; 

• пропаганда охорони праці, видання галузевої нормативної і 
навчальної літератури, літератури з передового досвіду, плакатів, інструкцій, 
наочних посібників та інших методичних матеріалів з охорони праці; 

• створення і функціонування лабораторій для атестації робочих місць 
у галузі; 

• розроблення правил, типових положень та іншої нормативної і 
методичної літератури з охорони праці; 

• проведення організаційної роботи з підвищення рівня охорони праці 
на підвідомчих підприємствах; 

• створення галузевих підприємств з виготовлення засобів 
індивідуального, колективного захисту для лісового господарства; 

• впровадження у виробництво досягнень науки і техніки, 
прогресивної технології, вітчизняного і зарубіжного досвіду з охорони праці; 

• проведення експертизи проектів на повноту вирішення питань 
охорони праці, одержання дозволу на початок роботи та ліцензії на випуск 
продукції; 

• підготовка статистичних звітів та інформації з питань охорони праці; 
• проведення аудиту, моніторингу, обліку та аналізу нещасних 

випадків, аварій, профзахворювань, пожеж, а також шкоди від цих подій в 
галузі; 

• формування і використання коштів фонду охорони праці галузі; 
• методична допомога об'єднанням, облуправлінням і організаціям 

галузі у створенні й забезпеченні функціонування СУОП; 
• розслідування та облік групових і смертельних нещасних випадків, а 

також аварій І і II категорій на підвідомчих підприємствах; 
• страхування працівників галузі від нещасних випадків і 

профзахворювань; 
• проектування підприємств, розроблення конструкцій нового 

обладнання і сучасної технології з урахуванням вимог чинних нормативних 
актів з охорони праці; 

• виготовлення нового обладнання, машин і механізмів відповідно до 
вимог чинних нормативних актів з охорони праці й одержання сертифікатів 
безпеки на них; 
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• постачання і забезпечення підприємств засобами індивідуального й 
колективного захисту; 

• розроблення і впровадження безпечної організації праці на 
підприємствах; 

• проведення наукових досліджень з питань охорони праці. 
Керівники структурних підрозділів галузі повинні визначити на підставі 

чинних нормативних актів конкретні завдання роботи з охорони праці в 
підрозділі (навчання персоналу, безпека обладнання, виробничих процесів, 
будівель, виробниче середовище, санітарно-гігієнічні умови, режим праці та 
відпочинку, санітарно-побутове, лікувально-профілактичне забезпечення, 
забезпечення засобами індивідуального й колективного захисту, технічна 
підготовка виробництва з урахуванням вимог охорони праці, професійний 
відбір та ін.) і закріпити їх у посадових інструкціях за конкретними 
відповідальними посадовими особами. 

Функції системи управління охороною праці в галузі.  
Процес виконання кожного завдання чи роботи з охорони праці полягає у 

послідовному здійсненні керівником (відповідальною особою), власником 
основних функцій (стадій, етапів) управлінського циклу, перелік яких наведено 
нижче. 

Прогнозування. Прогнозування можливих небезпек і необхідних 
заходів з охорони праці в галузі та в кожному структурному підрозділі 
здійснюється їх керівниками разом зі спеціалістами з охорони праці шляхом: 

• вивчення причин виробничого травматизму і профзахворювань, 
стану умов праці на підставі, аналізу статистичних даних, звітів, за 
результатами паспортизації санітарно-технічного стану і наявності засобів 
охорони праці, атестації робочих місць за умовами праці, за результатами 
комплексних перевірок, відомчого контролю, збору пропозицій від робітників, 
інженерно-технічних працівників, уповноважених з охорони праці, профспілок, 
ідентифікації й оцінки професійних ризиків; 

• оцінки безпеки існуючої технології та обладнання, можливої їх 
модернізації та заміни новою сучасною технікою і технологією; 

• визначення змін рівнів небезпечних і шкідливих чинників, 
зумовлених зростом виробничих потужностей, інтенсифікації праці. 

Керівництвом галузі й структурних підрозділів складаються цільові 
програми необхідних заходів і засобів, а саме: 

• запобігання виробничого травматизму; 
• запобігання профзахворювань; 
• поліпшення умов праці і виробничого середовища (зниження шуму, 

вібрацій, запиленості, загазованості, оптимізації мікроклімату та ін.). 
• Планування робіт з охорони праці в галузі здійснюється за такими 

напрямами: 
• розроблення довгострокових програм поліпшення стану безпеки, 

гігієни праці та виробничого середовища; 
• розроблення перспективних планів (стратегічне планування); 
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• розроблення щорічних комплексних заходів з охорони праці 
(планування реалізації стратегії); 

• розроблення оперативних (квартальних, місячних) планів робіт 
керівниками структурних підрозділів; 

• розроблення перспективного та щорічного планування науково-
дослідних робіт з охорони праці. 

Плани роботи з охорони праці в галузі, об'єднаннях, управліннях та 
організаціях розробляються їх керівниками разом зі службою охорони праці, 
узгоджуються з профспілкою і затверджуються керівництвом. 

Планування — це встановлення цільових завдань виконавцям і 
визначення потреби в ресурсах усіх видів, змісту і об'єму робіт з розподілом їх 
щодо часу виконання. У планах повинні бути передбачені заходи з охорони 
праці щодо: 

• знарядь праці: машин, механізмів, пристосувань, інструментів, 
обладнання; 

• предметів праці: матеріалів, напівфабрикатів, виробів; 
• технології: прогресивної технології, комплексної механізації й 

автоматизації виробничих процесів; 
• організації й управління: наукової організації праці, ергономіки, 

виробничої естетики; 
• будівель і споруд: безпечної конструкції будівель І СПОРУД- 
Перспективне (стратегічне) планування включає комплексні плани 

на три—п'ять років та інші організаційно-технічні плани з питань поліпшення 
охорони праці, котрі формуються на підставі проведення прогнозування і 
цільових програм. 

Щорічні комплексні заходи колективної угоди складаються згідно зі 
«Спільними рекомендаціями державних органів і профспілкових організацій». 
До них включаються також заходи перспективних планів, передбачених на 
поточний рік, і плани робіт служби охорони праці господарського органу з 
графіком перевірок підпорядкованих організацій і підприємств. 

Оперативне планування передбачає заходи з виконання приписів, актів 
перевірок і вказівок органів нагляду і вищестоящих організацій, оцінки 
ризиків; 

Заходи планів з охорони праці включаються у відповідні розділи 
техпромфінпланів (планів соціального та економічного розвитку, виробничих 
планів) господарських органів, промислових підприємств. 

Перспективне та щорічне планування науково-дослідних робіт з 
охорони праці здійснює Науково-технічне управління на підставі пропозицій 
об'єднань, управлінь, підприємств та організацій. 

Організаційно-методичну роботу при складанні планів роботи з охорони 
праці здійснює служба охорони праці. 

Організація роботи з охорони праці в галузі здійснюється шляхом 
розробляння: 



 23 

• положення про розподіл обов'язків щодо управління охороною праці 
між підрозділами і службами; 

• посадових інструкцій про обов'язки, права і відповідальність 
керівних працівників щодо охорони праці. 

Мотивація роботи з охорони праці — це вид управлінської 
діяльності, який забезпечує процес спонукання керівника і працівників до 
діяльності, що спрямована на досягнення цілей охорони праці. Мотивація цієї 
діяльності базується на двох категоріях: 

• потребі відчуття безпеки під час праці, уникнення травм, 
захворювань і аварій; 

• винагороді за проведення заходів з охорони праці, уникнення 
організаційних і матеріальних наслідків у разі травмування чи 
профзахворювання людей, виникнення аварій, пожеж та ін. 

Функція мотивації здійснюється шляхом систематичної реалізації 
керівником підрозділу (робіт) методів управління, тобто сукупності засобів і 
прийомів впливу на колектив працівників та окремих виконавців з метою 
досягнення цілей охорони праці. Функція мотивації охоплює питання 
оперативного керівництва, координації і регулювання, тобто питання 
прийняття і реалізації рішень, спрямованих на усунення відхилень від планів і 
нормативних актів, створення економічних умов, які стимулюють виконання 
завдань охорони праці на підставі підсилення зацікавленості виконавців. 
Функція мотивації здійснюється шляхом застосування керівництвом галузі 
(підрозділу) таких методів управління: 

• адміністративно-правових: виконання вимог посадових інструкцій 
керівниками та інструкцій з охорони праці робітниками, виконання вимог 
законодавства і нормативних актів з охорони праці (Закон «Про охорону 
праці», КЗпП, стандарти, норми, правила, інструкції); 

• соціально-психологічних: інструктаж, навчання, стажування, 
пропаганда охорони праці, моральне стимулювання, особистий приклад 
керівника та неформальних лідерів трудового колективу в дотриманні вимог 
охорони праці; 

• економічних: використання об'єктивних економічних законів і 
врахування інтересів працівників. 

Методи управління охороною праці повинні бути спрямовані на те, щоби 
керівник міг заздалегідь знаходити й усувати можливі причини нещасних 
випадків, профзахворювань аварій і пожеж, а не витрачав час і величезні гроші 
на ліквідацію їх наслідків. 

Згідно з чинними нормативними актами, до економічної мотивації 
(важелів) роботи з охорони праці належать: 

• штрафні санкції; 
• диференційовані страхові тарифи залежно від класу професійного 

ризику виробництва. 
Штрафні санкції на підприємство накладаються за невиконання 

колективного договору та інші порушення. 
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Контроль, облік, аналіз, звітність, комунікація, аудит, 
моніторинг — функція управління, призначена для з'ясування фактичного 
стану і виконання завдань з охорони праці в галузі (підрозділах), порівняно з 
планом і чинними нормативними актами, визначення наслідків цих відхилень, 
нагромадження планових і фактичних даних, періодичного складання 
статистичних звітів установленої форми, прийняття рішень щодо визначення і 
включення заходів охорони праці в плани робіт наступних років. 

Контроль, аудит, моніторинг сприяє виконанню посадовими особами 
планів робіт, законодавства та інших нормативних актів з охорони праці. Він 
повинен визначати ступінь повноти виконання посадовими особами обов'язків 
з охорони праці. Для контролю, обліку аналізу і звітності з охорони праці 
необхідно застосовувати технічні засоби (персональні комп'ютери тощо), а 
також систему комунікацій як складову частину системи управління. Контроль 
поділяється на відомчий, адміністративно-громадський та профспілковий. 

Відомчий контроль, аудит, моніторинг за додержанням охорони праці 
й функціонуванням СУОПГ у господарстві з боку вищого господарського 
органу здійснюється його спеціалістами (службою охорони праці) відповідно з 
правами, передбаченими «Положенням про службу охорони праці» та 
встановленим порядком перевірок з охорони праці підвідомчих організацій і 
підприємств зі складанням актів перевірок. За результатами контролю 
готуються проекти наказів, постанов і вносяться відповідні пропозиції. 

Адміністративно-громадський контроль з охорони праці здійснюється 
керівником та головними спеціалістами господарського органу спільно з 
представниками трудового колективу (профспілок) підприємства відповідно до 
чинних вимог. 

Професійні спілки самостійно здійснюють контроль за дотриманням 
власниками законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці, 
створенням безпечних і нешкідливих умов праці, забезпеченням робітників 
засобами колективного та індивідуального захисту. 

Результати контролю, аудиту, моніторингу є підставою для складання 
плану заходів щодо поліпшення умов праці й охорони праці, а також для 
відповідальності (заохочення), залежно від рівня охорони праці керівних та 
інженерно-технічних робітників підвідомчих організацій і підприємств. 

1.6. Галузеві та міжгалузеві нормативно-правові акти з охорони праці 
Правова основа охорони праці в галузі складається із законів України, що 

встановлюють вимоги до охорони праці в процесі трудової діяльності, 
регулюють відносини між роботодавцем підприємства і працівником з питань 
безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, встановлює єдиний порядок 
організації охорони праці в галузях та нормативно-правових актів, що 
видаються відповідно до цих законів. Нормативно-правові акти за сферою їх дії 
підрозділяються на міждержавні, державні, міжгалузеві, галузеві, регіональні та 
локальні. Останні – це акти підприємств. 

Нормативною основою СУОП в галузі є Конституція України, Закон  
«Про охорону праці», Кодекс законів про працю України, закони, постанови та 
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інші акти Верховної Ради України, Національна програма поліпшення безпеки 
гігієни праці та виробничого середовища, Кодекс цивільного захисту України», 
система стандартів з безпеки праці, правила з охорони праці інші законодавчі й 
нормативні документи з охорони праці. 
 В Україні створено Державний реєстр нормативно-правових актів з 
охорони праці (Реєстр НПАОП), а також Державний реєстр нормативних актів 
з питань пожежної безпеки. 
 Нормативно-правові акти кодуються в реєстрі НПАОП відповідно до 
такої структурної схеми: 
 
                                                 НПАОП             ХХ.Х      -       Х.ХХ     -    ХХ 
 
Скорочена назва  
Вид економічної діяльності 
Вид нормативно-правового акта 
Порядковий номер 
(у межах даного виду) 
Рік затвердження  
 

Якщо нормативно-правовий  акт поширюється на всі або декілька видів 
економічної діяльності, зазначається код 0.00, а для решти нормативно-
правових актів встановлюється згідно з чинним Класифікатором видів 
економічної діяльності КВЕД (трицифрове число). 
 Види нормативно-правових актів з охорони праці мають такі цифрові 
позначення. 
 Правила        1 
 Переліки        2 
 Норми        3 
 Положення        4 
 Інструкції        5 
 Порядки        6 
 Інші          7 
  

Наприклад, НПАОП 0.00-4.03-04 Положення про Державний реєстр 
нормативно-правових актів з охорони праці, НПАОП 10.0-1.01-10 Правила 
безпеки у вугільних шахтах. 

До нормативно-правових актів, яким надана чинність правових норм, 
обов’язкових для виконання, належать: 

Правила. 
Правила безпеки (техніки безпеки, будови і безпечної експлуатації, 

пожежної безпеки, тощо), санітарні правила містять конкретні вимоги щодо 
умов (критеріїв) безпеки для працівників, чинників виробничого і життєвого 
середовища, поведінки людей, заходів попередження нещасних випадків, 
захворювань і аварій. 
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Є правила, які діють: в тих чи інших галузях промисловості, на окремих 
виробництвах, при виконанні низки небезпечних робіт, при застосуванні деяких 
видів обладнання та споруд, при виробництві, зберіганні, транспортуванні 
металів, матеріалів, вибухонебезпечних, токсичних та інших речовин, при 
врегулюванні деяких суспільних відносин (наприклад, НПАОП 0.00-1.55-77 
Правила безплатної видачі лікувально-профілактичного харчування). 

Вимоги до приміщень призначених для експлуатації персональних 
комп’ютерів визначаються НПАОП 0.00-1.28-10 «Правила охорони праці під 
час експлуатації електронно-обчислювальних машин». 

Переліки, списки. 
Вони містять вичерпну інформацію, яка доповнює той чи інший 

нормативний акт. Переліки можуть бути окремим документом (наприклад: 
НПАОП 0.00-2.23-04 «Перелік заходів та засобів з охорони праці витрати на 
здійснення та придбання яких включаються до валових витрат») або додатком 
до нормативно-правового акту. Існують переліки: робіт з підвищеною 
небезпекою; професій, працівники яких підлягають медичному огляду; важких 
робіт і робіт зі шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких 
забороняється застосування праці неповнолітніх, праці жінок; робіт, де є 
потреба у професійному доборі; посадових осіб, які зобов’язані проходити 
попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці тощо. 

Серед чинних списків зазначимо: 
Список виробництв, цехів, професій і посад зі шкідливими умовами 

праці, робота на яких дає право на додаткову відпустку та скорочений робочий 
день; 

Список професійних захворювань; 
Список №1 і №2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, які 

дають право на пенсії за віком на пільгових умовах; 
Норми. 
З такою назвою пов’язана низка нормативних документів, які визначають 

рівень, критерії безпеки, міру споживання та інші правові відносини 
працівників у різних сферах їх виробничої діяльності. 

Норми регулюють також видачу працівникам санітарного, спеціального 
одягу, взуття та інших засобів індивідуального захисту, молока або рівноцінних 
продуктів, лікувально-профілактичного харчування. 

Норми можуть бути самостійним правовим актом, або складовою 
частиною інтеграційного документу (правил, стандартів тощо). 

Положення. Порядки. 
Це такий вид нормативних актів, що регулюють суспільні відносини, 

містять регламенти, кодифікацію з того чи іншого питання охорони праці. 
Серед цих нормативно-правових актів є такі, які визначають порядок 

створення, структуру, компетенцію, функції, права, обов’язки і організацію 
роботи системи державних органів управління, нагляду і контролю в галузі 
охорони праці та їх структурних підрозділів, служб охорони праці підприємств, 
порядок розслідування нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, 
навчання, інструктажу і перевірки знань працівників з питань охорони праці, 
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фондів охорони праці, накладання штрафів, медичного огляду, регламентують 
порядок прийняття в експлуатацію і видачу дозволів на початок роботи 
підприємств, об’єктів виробничого та іншого призначення, авторський нагляд 
за будівництвом об’єктів тощо. 

Інструкції. 
Цей вид правового акту регулює організаційні, науково - технічні, 

технологічні, фінансові, соціальні та інші спеціальні сторони діяльності 
підприємств, їх підрозділів і служб, посадових осіб і громадян. Вони містять 
вказівки, попередження, правила поведінки, визначають порядок або способи 
безпечного ведення робіт. 

Є інструкції з охорони праці для працюючих за професіями або на тому 
чи іншому виробництві, для деяких видів робіт (вогневих, земляних, 
монтажних тощо), із складання планів ліквідації аварій, з технічного нагляду і 
експлуатації об’єктів, щодо надання першої допомоги потерпілим, безпечного 
застосування засобів виробництва, приладів та інструментів. 

Статути. 
Статути в сфері охорони праці містять зведення правил, що регулюють 

організаційні засади, трудовий розпорядок, дії і взаємодії, поведінку, права і 
обов’язки деяких служб і категорій працівників у галузях підвищеної 
небезпеки, де порушення дисципліни або взаємодії може спричинити тяжкі 
наслідки. Це стосується перед усім пожежної охорони, професійних 
воєнізованих аварійно-рятувальних формувань, залізничних доріг. 

Керівництва, вказівки. 
Це різновид нормативно-правових актів комплексного або цільового 

призначення, які містять часто вихідні дані, методики розрахунків, способи та 
організаційні засади безпечного виконання деяких робіт, роз’яснення щодо 
порядку розроблення, проектування, експлуатації об’єктів, технологічних 
процесів, дій в тих чи інших ситуаціях, оцінки та контролю безпеки 
устаткування і виробничого середовища, боротьби з небезпечними та 
шкідливими чинниками. 

Стандарти. 
У галузі стандартизації охорони праці розроблена система 

взаємопов’язаних стандартів, які встановлюють типові, кількісні або якісні 
вимоги щодо показників і характеристик безпеки засобів виробництва і 
виробничого середовища. Є стандарти міждержавні, державні, галузеві і 
стандарти підприємств. До реєстру НПАОП включена низка галузевих 
стандартів, які враховують особливості праці в галузі. Наприклад, НПАОП 
28.5-7.21-83, ОСТ 1.80519-83. Електрохімічна обробка деталей приладів. 
Загальні вимоги безпеки 

Інші нормативно-правові акти. 
Це акти Президента України, постанови Верховної Ради України, накази, 

директивні листи, розпорядження міністерств, державних комітетів та інших 
центральних і місцевих органів державної виконавчої влади, уповноважених 
чинним законодавством. Ці акти видаються в межах компетенції тих чи інших 
органів на основі й у виконання законів. 
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Нормативно-правові акти підприємства. 
Ці акти діють у межах підприємства і спрямовані на побудову чіткої 

системи управління охороною праці та забезпечення в кожному структурному 
підрозділі і на робочому місці безпечних і нешкідливих умов праці. Вони 
встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території 
підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, 
робочих місцях відповідно до законів, державних, міжгалузевих і галузевих 
актів про охорону праці. 

Нормативні акти підприємства включають: 
• положення про систему управління охороною праці на підприємстві; 
• положення про службу охорони праці; 
• положення про комісію з питань охорони праці; 
• положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з 

питань охорони праці (пожежної безпеки); 
• положення про організацію медичних оглядів працівників певних 

категорій; 
• інструкції з охорони праці для працюючих за професіями і видами 

робіт; 
• посадові інструкції; 
• інструкції про порядок організації та проведення зварювальних та 

інших вогневих робіт на підприємстві, загальнооб’єктові та цехові інструкції 
про заходи пожежної безпеки; 

• накази: про порядок атестації робочих місць, про порядок організації 
видачі безкоштовно працівникам певних категорій лікувально-профілактичного 
харчування, молока або інших рівноцінних продуктів; про порядок 
забезпечення працівників підприємства спецодягом, спецвзуттям та іншими 
засобами індивідуального захисту; 

• правила внутрішнього трудового розпорядку; 
• перелік посадових осіб підприємства, які зобов’язані проходити 

попередню і періодичну перевірку знань з охорони праці; 
• перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібне 

попереднє спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з охорони праці; 
• колективний договір на підприємстві або в його структурних 

підрозділах (угода, трудовий договір) в частині, що стосується охорони праці 
тощо. 

1.7. Управління охороною праці на підприємствах галузі 
Управління охороною праці на підприємстві є однією з важливих 

складових частин управління діяльністю підприємства в цілому. 
Роботодавець забезпечує на підприємстві функціонування системи 

управління охороною праці і створює для цих цілей відповідні служби. На 
підприємстві виробничої сфери з числом працюючих 50 і більше створюється 
служба охорони праці, а в інших випадках функції цієї служби можуть 
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виконувати за сумісництвом особи, які мають відповідну підготовку та 
пройшли перевірку знань з охорони праці. 

Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо роботодавцю і 
прирівнюється до основних виробничо-технічних служб. 

На підприємствах з кількістю працюючих 50 і більше рішенням 
трудового колективу на загальних зборах (конференції) можуть створюватися  
комісія з питань охорони праці та пожежно-технічна комісія. 

На підприємствах, що мають транспортні засоби, при чисельності 
зайнятих експлуатацією транспортних засобів понад 50 чоловік уводиться 
посада фахівця з безпеки дорожнього руху, а понад 500 чоловік створюється 
служба безпеки дорожнього руху. 

З метою запобігання дорожньо-транспортним пригодам і забезпечення 
транспортної дисципліни на підприємствах, що мають транспортні засоби, 
утворюються комісії з безпеки руху. 

Крім того, для виконання окремих видів робіт з охорони праці можуть 
створюватися спеціальні комісії, наприклад, постійно діючі комісії з питань 
атестації робочих місць за умовами праці, а також групи спеціалістів з питань 
експлуатації обладнання підвищеної небезпеки та добровільні об’єднання 
працівників підприємства, зокрема добровільна пожежна дружина тощо. 

Обов’язки та повноваження роботодавця 
Згідно з законом «Про охорону праці» роботодавець зобов'язаний 

створити в кожному структурному підрозділі і на робочому місці умови праці 
відповідно до вимог нормативно-правових актів, а також забезпечити 
додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці. 

З цією метою роботодавець: 
• створює відповідні служби і призначає посадових осіб, які 

забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджує 
інструкції про їх обов'язки, права та відповідальність за виконання покладених 
на них функцій; 

• розробляє за участю профспілок і реалізує комплексні заходи для 
досягнення встановлених нормативів з охорони праці, впроваджує прогресивні 
технології, досягнення науки і техніки, засоби механізації та автоматизації 
виробництва, позитивний досвід з охорони праці тощо; 

• забезпечує усунення причин, що призводять до нещасних випадків, 
професійних захворювань, і виконання профілактичних заходів, визначених 
комісіями з підсумками розслідування цих подій; 

• організовує проведення досліджень умов праці, атестації робочих місць 
на відповідність нормативним актам про охорону праці, вживає за їх 
підсумками заходи щодо усунення небезпечних і шкідливих виробничих 
чинників; 

• розробляє і затверджує положення, інструкції та інші нормативно-
правові акти з охорони праці, що діють у межах підприємства, та безплатно 
забезпечує ними працівників; 
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• здійснює постійний контроль за додержанням працівниками 
технологічних регламентів, правил поводження з машинами, механізмами та 
іншими засобами виробництва, використанням засобів колективного та 
індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно до вимог з охорони 
праці; 

• організовує пропаганду безпечних методів праці та співробітництво з 
працівниками у галузі охорони праці. 

З метою покращення умов і підвищення безпеки праці роботодавець 
створює фонд охорони праці і здійснює контроль за його цільовим 
використанням. 

Обов’язки та повноваження посадових осіб підприємства 
У системі управління охороною праці підприємства його посадові особи є 

основною ланкою, яка здійснює за дорученням роботодавця контроль за станом 
охорони праці на робочих місцях, виробничих дільницях, у підрозділах, 
службах, а також за дотриманням усіма службами і працівниками вимог 
нормативно-правових актів з охорони праці. 

Такий контроль здійснюється згідно з посадовими обов'язками 
керівників, інженерно-технічних працівників та інших фахівців у терміни, 
передбачені діючою на підприємстві системою управління охороною праці. На 
великих підприємствах найбільш доцільне застосування триступеневого 
контролю. 

Перший ступінь контролю проводиться керівником відповідної дільниці 
(майстром, виконавцем роботи, начальником дільниці, начальником зміни 
тощо) щоденно за участю уповноваженого трудового колективу з охорони 
праці дільниці, на початку робочого дня (зміни), а за необхідності (роботи з 
підвищеною небезпекою та ін.) – протягом робочого дня (зміни). 

На цьому ступені контролю перевіряється стан машин і механізмів, 
наявність і правильність використання працівниками засобів індивідуального та 
колективного захисту, дотримання правил складування заготовок і готової 
продукції, стан проходів і проїздів, наявність передбачених чинними правилами 
нарядів-допусків на виконання робіт з підвищеною небезпекою, справність 
вентиляції, дотримання працівниками правил безпеки при роботі. 

Результати перевірки записуються в журнал першого ступеня контролю, 
розробляються заходи щодо усунення виявлених порушень і призначаються 
особи, відповідальні за їх виконання. Якщо виявлені недоліки неможливо 
усунути силами дільниці, її керівник повинен після закінчення огляду 
доповісти про це керівнику відповідного структурного підрозділу. 

У випадку, якщо створилась виробнича ситуація, небезпечна для життя і 
здоров'я працівників, керівник дільниці призупиняє роботу до усунення 
порушень. 

Другий ступінь контролю проводиться комісією, яку очолює начальник 
структурного підрозділу: цеху, служби, лабораторії тощо (далі – цеху), за 
участю уповноваженого трудового колективу з охорони праці цеху. До складу 
комісії входять керівники технічних служб цеху, інженер служби охорони праці 
підприємства, а за наявності і медпрацівник, який закріплений за цехом. 
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Періодичність контролю встановлюється в межах від одного разу на тиждень 
до одного разу на місяць. 

На другому ступені контролю рекомендується перевіряти організацію і 
результати роботи першого ступеня контролю, виконання заходів, що 
запропоновані за результатами перевірок, наказів, розпоряджень та заходів за 
приписами органів державного нагляду, своєчасність проведення інструктажу 
та навчання працюючих з охорони праці, забезпечення працюючих лікувально-
профілактичним харчуванням, стан санітарно-побутових приміщень, наявність і 
дотримання інструкцій з охорони праці, наявність знаків безпеки. 

Результати перевірки записуються в журнал другого ступеня контролю, 
який зберігається у начальника цеху. 

Начальник цеху зобов'язаний організувати виконання заходів щодо 
усунення недоліків і порушень з охорони праці, виявлених комісією другого 
ступеня контролю. Якщо запропоновані заходи неможливо виконати силами 
цеху, начальник цеху зобов'язаний доповісти про це вищому керівнику для 
вжиття відповідних заходів. 

Третій ступінь контролю проводиться комісією, яку очолює 
роботодавець, за участю уповноваженого трудового колективу з охорони праці 
підприємства (голови профкому). До складу комісії входять керівники 
основних служб підприємства. Періодичність роботи комісії – від одного разу 
на місяць до одного разу в квартал залежно від чисельності працівників, 
шкідливості і небезпечності виробництва. 

На цьому ступені контролю перевіряється організація і результати роботи 
першого і другого ступенів контролю, виконання заходів і пропозицій щодо 
усунення порушень, які виявлені попередньою перевіркою, виконання наказів і 
розпоряджень центральних і місцевих органів державної виконавчої влади та 
місцевого самоврядування, пропозицій і вказівок органів державного нагляду, 
відомчого і регіонального контролю, наказів роботодавця і рішень 
профспілкових органів з питань охорони праці, виконання заходів за 
підсумками розслідування нещасних випадків, в першу чергу, смертельних і 
групових. 

Права та обов’язки працівників 
Кожний працівник має право на належні, безпечні і здорові умови праці. 

Тому при прийомі на роботу він має бути під розписку проінформований 
роботодавцем про умови праці на підприємстві, наявність на робочому місці, де 
він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих чинників та можливі 
наслідки їх впливу на здоров’я. Якщо за роботу в таких умовах згідно з чинним 
законодавством передбачені пільги і компенсації, то працівник повинен бути 
проінформований про це та ознайомлений з порядком їх надання. 

Якщо під час виконання дорученої роботи створилася виробнича 
ситуація, небезпечна для життя чи здоров’я працівника або для людей, які його 
оточують, він має право відмовитися від роботи. 

Основні обов’язки працівників щодо виконання вимог з охорони праці 
полягають у необхідності знання та дотримання вимог нормативно-правових 
актів з охорони праці, що стосуються їхньої роботи, правил поводження з 
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машинами, механізмами, устаткуванням, використання засобів 
індивідуального та колективного захисту, додержання правил внутрішнього 
трудового розпорядку підприємства, а також вжиття працівником посильних 
заходів щодо усунення будь-якої загрозливої виробничої ситуації, яка може 
спричинити нещасний випадок або аварію. 

На своєму робочому місці перед початком роботи працівник повинен 
перевірити справність засобів індивідуального захисту, стан обладнання, 
пристроїв, інструмента, наявність засобів колективного захисту (огорож, 
блокувань, сигналізації, вентиляції тощо). У разі їх несправності довести це до 
відома керівника робіт. 

Працівник не повинен починати роботу, якщо умови її виконання 
суперечать інструкції з охорони праці, а також без проходження інструктажу з 
охорони праці як за основним місцем роботи, так і у випадку переведення на 
іншу роботу або виконання разових робіт, що не пов'язані з безпосередніми 
його обов'язками. Він повинен виконувати тільки ту роботу, яка йому доручена. 

Працівник повинен вживати посильні заходи щодо усунення будь-якої 
виробничої ситуації, яка створює загрозу життю чи здоров'ю, повідомляти 
керівника роботи або іншу посадову особу про небезпеку, нещасні випадки, що 
сталися з ним або іншими працівниками, надавати першу допомогу потерпілим 
при нещасних випадках. 

Невиконання працівником вимог нормативно-правових актів з охорони 
праці є порушенням трудової дисципліни, яке згідно з чинним 
законодавством тягне за собою застосування до порушника дисциплінарних 
або адміністративних стягнень, а також обумовлює зменшення розмірів 
допомоги, якщо ці порушення спричинили втрату працездатності 
працівника. 

Служба охорони праці 
Для організації та контролю за виконанням заходів, спрямованих на 

запобігання нещасних випадків, професійних захворювань та аварій 
роботодавець створює на підприємстві службу охорони праці. Залежно від 
чисельності працюючих вона може функціонувати як самостійний структурний 
підрозділ або у вигляді групи спеціалістів чи одного спеціаліста, у тому числі за 
сумісництвом (при кількості працюючих менше 50). 

У структурі управління підприємства служба охорони праці 
прирівнюється до основних виробничо-технічних служб підприємства. 
Ліквідація її допускається тільки у разі ліквідації підприємства. 

Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо роботодавцю. 
Згідно з НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці» 
та з урахуванням специфіки виробництва роботодавцем опрацьовуються та 
затверджуються Положення про службу охорони праці підприємства, яке 
визначає основні завдання та функції цієї служби. 

Спеціалісти служби охорони праці мають право безперешкодно у будь-
який час відвідувати виробничі об'єкти, структурні підрозділи підприємства, 
зупиняти роботу виробництв, дільниць, машин, механізмів, устаткування та 
інших засобів виробництва у разі порушень, які створюють загрозу життю або 
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здоров'ю працюючих. За їх вимогою керівники структурних підрозділів 
зобов’язані відстороняти від роботи працівників, які не пройшли медичного 
огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань з охорони праці, не мають 
допуску до відповідних робіт або порушують нормативно-правові акти з 
охорони праці, та притягати до відповідальності останніх. 

Працівники служби охорони праці мають право видавати керівникам 
структурних підрозділів обов'язкові для виконання приписи щодо усунення 
наявних недоліків. Припис, у тому числі про зупинення робіт, може скасувати в 
письмовій формі лише роботодавець. 

Комісія з питань охорони праці 
Комісія є постійно діючим консультативно-дорадчим органом трудового 

колективу та роботодавця  або уповноваженого ним органу, створюється з 
метою залучення представників роботодавця та трудового колективу  до  
співробітництва в галузі управління охороною праці на підприємстві, 
узгодженого вирішення питань, що виникають у цій сфері. 

Рішення про доцільність створення комісії, її кількісний та персональний 
склад, строк повноважень приймається трудовим колективом на загальних 
зборах (конференції) за поданням роботодавця та профспілкового комітету. 
Загальні збори затверджують Положення про комісію з питань охорони праці 
підприємства, яке розробляється за участю сторін і визначає основні права, 
завдання та функції комісії. 

Комісія формується на засадах рівного представництва осіб від  
роботодавця та трудового колективу. До складу комісії від роботодавця входять 
спеціалісти з безпеки і гігієни праці, виробничої, юридичної та інших служб 
підприємства. Від трудового колективу до складу комісії рекомендуються 
працівники основних професій, уповноважені трудових колективів з питань 
охорони праці, представники профспілок. 

Члени комісії виконують свої обов'язки, як правило, на громадських 
засадах. При залученні до окремих перевірок, проведенні навчання вони 
можуть звільнятися від основної роботи на передбачений колективним 
договором строк із збереженням за ними середнього заробітку. 

Рішення комісії приймаються на засіданнях, оформляються протоколами і 
мають рекомендаційний характер, впроваджуються в життя наказами 
роботодавця. При незгоді роботодавця  з рекомендаціями комісії він дає 
аргументовану відповідь. Засідання комісії вважається правомочним, якщо на 
ньому присутня від кожної із сторін більшість її членів. 

Щороку комісія звітує про свою роботу на загальних зборах (конференції) 
трудового колективу, на яких у разі необхідності вносять зміни до складу чи 
розпускають комісію, якщо її діяльність визнана незадовільною. 

Основними завданнями комісії, як правило, є: 
• захист законних прав та інтересів працівників у сфері охорони праці; 
• підготовка на основі аналізу стану безпеки та умов праці рекомендацій 

роботодавцю та працівникам щодо профілактики виробничого травматизму та 
професійних захворювань; 
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• узгодження шляхом двосторонніх консультацій позицій сторін у 
вирішенні практичних питань у сфері охорони праці з метою забезпечення 
поєднання інтересів роботодавця та працівників, запобігання конфліктам; 

• підготовка пропозицій щодо включення до колективного договору 
питань з охорони праці та використання коштів фонду охорони праці. 

Громадський контроль 
Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону 

праці здійснюють професійні спілки, їх об 'єднання в особі своїх виборних 
органів і представників, а за відсутності професійної спілки на підприємстві 
– уповноважена найманими працівниками особа. 

Професійні спілки контролюють умови праці та стан забезпечення 
працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та 
колективного захисту, беруть участь у розслідуванні причин нещасних 
випадків і професійних захворювань на виробництві, вносять пропозиції 
роботодавцям стосовно поліпшення умов праці. У разі виявлення загрози 
життю або здоров'ю працівників професійні спілки мають право вимагати 
від роботодавця негайного припинення робіт на період, необхідний для 
усунення загрози життю або здоров'ю працівників. 

Професійні спілки також мають право на проведення незалежної 
експертизи умов праці об'єктів виробничого призначення, що проектуються, 
будуються чи експлуатуються, на відповідність їх нормативно-правовим актам з 
охорони праці, та надавати свої висновки стосовно цих об’єктів. 

Уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці 
обираються на загальних зборах (конференціях) колективу підприємства або 
його структурних підрозділів. Вони мають право безперешкодно перевіряти на 
підприємствах виконання вимог щодо охорони праці і вносити обов'язкові для 
розгляду  роботодавцем  пропозиції стосовно усунення виявлених порушень 
нормативно-правових актів з охорони праці. 

Роботодавець за свій рахунок здійснює навчання обраних працівників, 
забезпечує необхідними засобами і звільняє від роботи для  виконання  
обов'язків уповноважених (із збереженням за ним середнього заробітку) на 
передбачений колективним договором термін часу. Звільнення або 
притягнення до дисциплінарної або матеріальної відповідальності 
уповноважених здійснюється лише за згодою найманих працівників у 
порядку, визначеному колективним договором. 

У разі необхідності уповноважені можуть звернутися за допомогою до 
органів державного нагляду за охороною праці. Вони також мають право брати 
участь і вносити відповідні пропозиції під час інспекційних перевірок 
підприємств чи виробництв, які здійснюються цими органами. 

 
ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

 
1. Перелічіть основні види міжгалузевих і галузевих нормативно-

правових актів з охорони праці. Наведіть приклади відомих Вам нормативно-
правових актів. 
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2. Який порядок розробки, прийняття та скасування нормативно-правових 
актів з охорони праці? 

3. Які норми міжнародного законодавства про охорону праці 
застосовуються в Україні? 

4. Як здійснюється управління охороною праці в Україні? 
5. Назвіть центральні органи управління охороною праці? Які 

повноваження мають ці органи? 
6. Назвіть органи державного нагляду за охороною праці. Які 

повноваження мають ці органи? 
7. Що таке відомчий контроль за охороною праці, які органи здійснюють 

його? 
8. Як здійснюється регіональне управління охороною праці? 
9. Як здійснюється управління охороною праці на підприємстві? 
10. Які обов’язки та повноваження щодо забезпечення вимог нормативно-

правових актів з охорони праці має роботодавець? 
11. У чому полягають обов’язки та повноваження посадових осіб 

підприємства щодо виконання вимог з охорони праці? 
12. У чому полягають обов'язки працівників відносно виконання вимог 

охорони праці? 
13. Для чого створюється служба охорони праці на підприємстві? Які 

обов’язки та повноваження мають працівники цієї служби? 
14. Як створюється комісія з питань охорони праці на підприємстві? Які 

повноваження має ця комісія? 
15. Як здійснюється громадський контроль за охороною праці на 

підприємстві? 
16. Перелічіть основні завдання та функції системи управління охороною 

праці в галузі. 
17. Як здійснюється навчання працівників з охорони праці під час 

прийняття на роботу?  
18. Як здійснюється навчання працівників з охорони праці в процесі 

роботи на виробництві? 
19. Які види інструктажів з охорони праці проводяться на підприємствах? 

Як і коли вони проводяться і яким чином оформляються? 
20. Як здійснюється навчання з питань охорони праці посадових осіб 

підприємства? 
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Розділ 2. МОНІТОРИНГ УМОВ ПРАЦІ В ГАЛУЗІ 
 
Перелік умінь, які фахівець з вищою освітою повинен набути в результа-

ті засвоєння інформації, викладеної у другому розділі підручника. 
Фахівець повинен уміти здійснювати аналіз умов праці за показниками 

трудового процесу та виробничого середовища та визначати заходи щодо їх по-
ліпшення, а саме: 

- визначати показники тяжкості та напруженості трудового процесу; 
- вибирати сприятливі режими праці та відпочинку; 
- визначати показники інтенсивності праці; 
- здійснювати профілактику стомлюваності та визначати заходи спрямо-

вані на відновлення працездатності; 
- виявляти шкідливі й небезпечні фактори виробничого середовища та 

оцінювати їх вплив на працюючих; 
- визначати за нормативно-правовими актами гранично допустимі конце-

нтрації, величини чи рівні шкідливих чинників; 
- оцінювати умови праці за факторами виробничого середовища; 
- розробляти заходи з поліпшення умов праці на робочих місцях; 
- здійснювати вибір та користуватися засобами індивідуального захисту 

працюючих від шкідливого впливу газів, пилу, шуму, вібрації, випромінювань 
тощо; 

- вибирати профілактичні заходи, спрямовані на зниження негативного 
впливу шкідливих виробничих чинників на працюючих та попередження про-
фесійних захворювань; 

- організовувати спеціальні режими праці та відпочинку для працюючих в 
шкідливих умовах. 

- визначати основні ергономічні показники, що впливають на умови праці 
на робочому місці; 

- оцінювати умови праці за окремими ергономічними показниками; 
- розробляти заходи з поліпшення ергономічних умов праці на робочих 

місцях; 
- організовувати робоче місце з врахуванням антропометричних характе-

ристик працівника; 
- оцінювати шкідливість і небезпечність чинників виробничого середо-

вища й трудового процесу за критеріями, встановленими Гігієнічною класифі-
кацією праці; 

- визначати перелік робочих місць, виробництв, професій та посад з не-
сприятливими умовами праці та пільговим пенсійним забезпеченням. 

 
2.1. Гігієнічна класифікація праці 
 
Безпека працівника нерозривно пов'язана з оточуючим її виробничим се-

редовищем. Останнє характеризується породжуваними діяльністю людини об'-
єктами, явищами, фізичними, хімічними, біологічними та соціальними факто-
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рами, які прямо чи опосередковано впливають на самопочуття та стан здоров'я 
працюючих. 

Людини може бути у безпеці тільки в такому стані виробничого середо-
вища, коли виключена дія на неї небезпечних та шкідливих чинників. 

Існує класифікація небезпечних та шкідливих факторів, яка розроблена 
для виробничих умов. Згідно з цією класифікацією небезпечні та шкідливі фак-
тори за природою дії підрозділяються на 4 групи: фізичні, хімічні, біологічні та 
психофізіологічні. 

Фізичні фактори – це машини та механізми що рухаються; рухомі части-
ни обладнання; вироби та заготовки, що переміщуються; конструкції, що руй-
нуються; гірські породи, що обрушуються; гострі кромки, задирки; розміщення 
робочих місць на висоті; підвищена запиленість та загазованість повітря; під-
вищені рівні шуму, вібрації, інфразвуку, ультразвуку, іонізуючих випроміню-
вань, напруги в електричній мережі, статичних електричних зарядів, електрома-
гнітних випромінювань, інфрачервоної та ультрафіолетової радіації; підвищена 
напруженість електричного та магнітного полів; підвищені або понижені тем-
пература повітря, поверхонь, матеріалів; барометричний тиск, вологість, рухо-
мість, іонізація повітря; відсутність чи недостатня величина природного освіт-
лення; недостатня освітленість; підвищена яскравість джерел світла; пульсація 
світлового потоку. 

Хімічні фактори, в залежності від характеру дії на організм людини, ді-
ляться на токсичні, подразнюючі, сенсибілізуючі, канцерогенні, мутагенні та 
такі, що впливають на репродуктивну функцію. Проникнення хімічних речовин 
в організм здійснюється через органи дихання, шлунково-кишковий тракт, шкі-
ру та слизові оболонки. 

Біологічні фактори включають патогенні (хвороботворні) мікроорганізми 
(бактерії, віруси, гриби, рослини, тварини) та продукти їх життєдіяльності. 

Психофізіологічні фактори діляться на: фізичні перевантаження (статич-
ні, динамічні) та нервово-психічні перевантаження (розумові, емоційні перева-
нтаження, перенапруження аналізаторів, монотонність роботи. 

Нещасні випадки можуть бути обумовлені одночасною дією декількох 
небезпечних та шкідливих факторів. Наприклад під час пожежі можлива дія на 
людину підвищеної температури повітря та поверхонь, інфрачервоної радіації, 
шкідливих газів, конструкцій, що руйнуються тощо. 

Наведена класифікація не є повністю вичерпною. В ній, наприклад, не 
враховані такі ситуації як падіння людини із-за незадовільного стану шляхів 
переміщення (слизький шлях, наявність перепон і т.п.), небезпека утоплення, 
грозових явищ, контакту з тваринами та інші. 

Тривалий час еволюція людини протікала в умовах реального природно-
го середовища, для якого характерні певні кліматичні умови, склад повітря, 
електромагнітний, радіаційний і акустичний фон, світловий клімат тощо. 
Умови праці у виробничих приміщеннях можуть суттєво відхилятися від 
природних, що може призвести до тимчасового чи сталого порушення функці-
онування окремих систем організму або організму в цілому. Вивчення механі-
зму впливу окремих чинників виробничого середовища на організм людини, 
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можливих наслідків цього впливу, заходів та засобів захисту працюючих від 
цих чинників є основним завданням гігієни праці та виробничої санітарії. 

Людина постійно пристосовується до умов навколишнього середовища, 
що змінюються, завдяки гомеостазу – універсальній властивості зберігати і 
підтримувати стабільність роботи різних систем організму у відповідь на впли-
ви, що порушують цю стабільність. 

Будь-які фізіологічні, фізичні, хімічні чи емоційні впливи, будь то темпе-
ратура повітря, зміна атмосферного тиску або хвилювання, радість, сум можуть 
бути приводом до виходу організму зі стану динамічної рівноваги. Автоматич-
но, на основі єдності різних механізмів регуляції здійснюється саморегуляція 
фізіологічних функцій, що забезпечує підтримку життєдіяльності організму на 
постійному рівні. При малих рівнях впливу подразника людина просто сприй-
має інформацію, що надходить ззовні. Вона бачить навколишній світ, чує його 
звуки, вдихає аромат різних запахів, сприймає дотиком і використовує у своїх 
цілях вплив багатьох факторів. При високих рівнях впливу виявляються неба-
жані біологічні ефекти. Компенсація змін факторів довкілля виявляється мож-
ливою завдяки активації систем, відповідальних за адаптацію (пристосування). 

Захисні пристосувальні реакції мають три стадії: нормальна фізіологічна 
реакція (гомеостаз); нормальні адаптаційні зміни; патофізіологічні адаптаційні 
зміни із залученням у процес анатомо-морфологічних структур (структурні змі-
ни на клітково-тканинному рівні). Гомеостаз і адаптація – два кінцевих резуль-
тати, що організовують функціонування системи. Метою гігієни праці є вста-
новлення таких граничних відхилень чинників виробничого середовища 
від природних фізіологічних норм та таких допустимих навантажень на ор-
ганізм людини (як за окремими чинниками, так і при комплексній їх дії), 
які не будуть викликати патофізіологічних змін як у функціонуванні органі-
зму людини і окремих його систем зараз, так і негативних генетичних змін 
у майбутніх поколінь. 

За окремими чинниками виробничого середовища гігієністами встанов-
лені науково обґрунтовані граничні нормативи (гранично допустимі концент-
рації, рівні тощо), а з метою комплексної оцінки умов праці розроблена гігієні-
чна класифікація умов праці, основана на принципі диференціації умов праці 
залежно від фактично діючих рівнів факторів виробничого середовища і тру-
дового процесу в порівнянні із санітарними нормами, правилами, гігієніч-
ними нормативами, а також можливим впливом їх на стан здоров'я працюю-
чих. 

Гігієнічна класифікація дає комплексну оцінку умов праці за показниками 
шкідливості і небезпеки чинників виробничого середовища, тяжкості і напру-
женості трудового процесу. 

Згідно наказу Міністерства охорони здоров’я України 08.04.2014 р. № 248 
при атестації робочих місць повинні використовуватися Державні санітарні но-
рми та правила «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та 
небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості 
трудового процесу» (далі - Гігієнічна класифікація праці). 
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Умови і характер праці відповідно до Гігієнічної класифікації праці поді-
ляють на чотири класи: 

1 клас (оптимальні умови праці) - умови, за яких зберігається не лише 
здоров'я працівників, а й створюються передумови для підтримання високого 
рівня працездатності. 

Оптимальні гігієнічні нормативи виробничих факторів встановлені для 
мікроклімату та показників важкості трудового процесу. Для інших факторів за 
оптимальні умовно приймаються такі умови праці, за яких несприятливі факто-
ри виробничого середовища не перевищують рівнів, прийнятих за безпечні для 
населення. 

2 клас (допустимі умови праці) - умови, що характеризуються такими рі-
внями факторів виробничого середовища і трудового процесу, які не переви-
щують встановлених гігієнічних нормативів (а можливі зміни функціонального 
стану організму відновлюються за час регламентованого відпочинку або до по-
чатку наступної зміни) та не повинні чинити несприятливого впливу на стан 
здоров'я працівників та їх нащадків в найближчому і віддаленому періодах. 

3 клас (шкідливі умови праці) - умови, що характеризуються такими рів-
нями шкідливих виробничих факторів, які перевищують гігієнічні нормативи та 
здатні чинити несприятливий вплив на організм працівника та/або його нащад-
ків. 

3 клас за рівнем перевищення гігієнічних нормативів та вираженості мо-
жливих змін в організмі працівників поділяється на 4 ступеня: 

1 ступінь (3.1) - умови праці, що характеризуються такими рівнями шкід-
ливих факторів виробничого середовища та трудового процесу, які викликають 
функціональні зміни, що виходять за межі фізіологічних коливань (останні від-
новлюються при тривалішій, ніж початок наступної зміни, перерві контакту зі 
шкідливими факторами) та збільшують ризик погіршення здоров'я, у тому числі 
й виникнення професійних захворювань; 

2 ступінь (3.2) - умови праці, що характеризуються такими рівнями шкід-
ливих факторів виробничого середовища і трудового процесу, які здатні викли-
кати стійкі функціональні порушення, призводять у більшості випадків до зрос-
тання виробничо обумовленої захворюваності та появи окремих випадків про-
фесійних захворювань, що виникають після тривалої експозиції; 

3 ступінь (3.3) - умови праці, що характеризуються такими рівнями шкід-
ливих факторів виробничого середовища і трудового процесу, які, крім зрос-
тання хронічної захворюваності (виробничо обумовленої та захворюваності з 
тимчасовою втратою працездатності), призводять до розвитку професійних за-
хворювань; 

4 ступінь (3.4) - умови праці, що характеризуються такими рівнями шкід-
ливих факторів виробничого середовища і трудового процесу, які здатні при-
зводити до значного зростання хронічної патології та рівнів захворюваності з 
тимчасовою втратою працездатності, а також до розвитку тяжких форм профе-
сійних захворювань; 

4 клас (небезпечні умови праці) - умови, що характеризуються такими рі-
внями шкідливих факторів виробничого середовища і трудового процесу, вплив 
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яких протягом робочої зміни (або її частини) створює загрозу для життя, висо-
кий ризик виникнення гострих професійних уражень, у тому числі й важких 
форм. 

Робота в умовах перевищення гігієнічних нормативів (3 клас) дозволена 
тільки за умови застосування засобів колективного та індивідуального захисту і 
скорочення часу дії шкідливих виробничих факторів (захист часом). 

Робота в небезпечних умовах праці (4 клас) не дозволяється, за винятком 
ліквідації аварій, проведення екстрених робіт для попередження аварійних си-
туацій. Така робота виконується із застосуванням засобів індивідуального захи-
сту (ЗІЗ) та за умови регламентованих режимів робіт. 

Результати досліджень та гігієнічної оцінки умов праці, проведених з ви-
користанням критеріїв Гігієнічної класифікації праці, можуть бути використані: 

закладами охорони здоров'я, які надають медичну допомогу працівникам, 
проводять медичні огляди працівників, установлюють зв'язок захворювань з 
умовами праці; 

роботодавцями для розробки заходів щодо покращення умов праці та про-
філактики шкідливого впливу на організм працюючих; 

працівниками (з метою отримання інформації про умови праці на їх робо-
чих місцях як при влаштуванні на роботу, так і в процесі трудової діяльності); 

органами соціального та медичного страхування в тих випадках, коли та-
рифи відрахувань залежать від ступеня шкідливості та небезпечності умов пра-
ці та завданої шкоди здоров'ю. 

Крім зазначеної гігієнічної оцінки праці, є офіційний перелік робіт з під-
вищеною небезпекою, для виконання яких потрібне попереднє спеціальне на-
вчання та щорічна перевірка знань працівників з питань охорони праці. Це, на-
приклад, електрозварювальні, паяльні та підземні роботи, роботи на діючих 
електроустановках, роботи з вибуховими речовинами та ін. 

 
2.2. Аналіз умов праці за показниками трудового процесу 
 
Дослідження змін стану організму людини в процесі праці та розробка 

найбільш сприятливих режимів праці і відпочинку є задачею фізіології праці. 
Це в першу чергу стосується визначення фізичного навантаження; нервової та 
емоційна напруженості, ритму, темпу та монотонності роботи, обсягів інфор-
мації, яку отримує працюючий, що дозволяє розробити раціональні режими 
праці та відпочинку, покращувати організацію робочого місця, здійснювати 
професійний відбір. 

Будь-яка робота людини включає дві складові: механічну та психічну. 
Перша пов'язана з роботою м'язів, а друга – з психічними процесами сприйнят-
тя, переробки інформації, прийняття рішення і його втілення, що обумовлює 
участь у трудових процесах органів почуттів, пам'яті, мислення, емоцій і вольо-
вих зусиль. За різних форм трудової діяльності співвідношення цих складових 
неоднакове. Так, під час фізичної роботи переважає м'язова діяльність, а під час 
розумової — активізуються психічні процеси. 
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Роботою у фізіології називається будь-який вид професійної діяльності 
людини, спрямованої на забезпечення існування людини. 

Різні роботи можна розділити на 4 класи: 
роботи, що використовують переважно силу м’язів – роботі піддаються 

м’язи, кістки, частішає пульс, подих; 
роботи, що вимагають особливу точність координації руху; 
роботи, пов’язані з навантаженням на органи почуттів; 
роботи, пов‘язані з розумовою діяльністю. 
Фізична праця характеризується важкістю праці, що відображає пере-

важно навантаження на опорно-руховий апарат людини і функціональні систе-
ми, що забезпечують діяльність людини (серцево-судинна, дихальна системи, 
механізм терморегуляції). 

З фізіологічної точки зору розрізняють 3 види м'язової роботи: 
1) динамічно позитивна робота, при якій відбувається переміщення ван-

тажу по горизонталі і в напрямі, протилежному дії сили тяжіння (підйом ванта-
жу); 

2) динамічно негативна робота - рух проводиться у напрямі сили тяжіння 
(опускання вантажу); 

3) статична робота, при якій переміщення вантажу не проводиться, а м'я-
зове зусилля направлене на підтримку (утримування) вантажу або забезпечення 
пози, пов'язаної з роботою людини. 

Таке розділення робіт використовується при нормуванні (встановленні) 
гігієнічних гранично допустимих норм підйому і перенесення тяжкості для жі-
нок, для неповнолітніх, для оцінки потужності зовнішньої роботи людини. 

Розумова праця зв'язана, головним чином, з нервовою і емоційною напру-
гою, з ухваленням рішень в умовах обмеженого часу, з відповідальністю за без-
пеку груп людей. 

Ділення на фізичну і розумову працю в певній мірі є умовним, оскільки 
будь-яка фізична праця неможлива без участі центральної нервової системи, а 
будь-яка розумова праця пов'язана з м'язовою діяльністю, реакцією функціона-
льних систем на просторове положення тіла людини і стан його психіки. 

Трудова діяльність людини пов'язана з додатковою витратою енергії, 
джерелом якої є харчові продукти. За одиницю виробленої або спожитої енергії 
та енергетичної цінності харчових продуктів використовується калорія (кал) 
або кілокалорія (ккал). Механічний еквівалент 1 ккал становить 4187 Дж. 

Кількість енергії, що витрачається при трудовому процесі, визначається 
як функціональна витрата енергії який складається з двох складових – неминучі 
витрати енергії і витрати енергії пов’язані з всіма іншими видами робіт, вико-
нуваних людиною в перебігу дня. 

Витрата енергії людиною залежить: від статі, віку, величини поверхні ті-
ла (зросту, ваги), фізіологічних особливостей людини, пори року, натреновано-
сті, способу життя, кліматичних умов, від  характеру трудової діяльності тощо. 

Всебічно оцінити енергетичні витрати неможливо тому що вони зміню-
ються протягом робочого дня, і залежать від фізичних можливостей організму, 
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ритму роботи та інших факторів. Довгострокова важка фізична робота наносить 
шкоду організму. 

У дорослих людей (20-40 років) при нормальній температурі (+20°С) в 
стані фізичного і психічного спокою енерговитрати знаходяться в межах 1400-
1700 ккал/добу або 68-82 Вт. 

За інтенсивної м’язової діяльності енергетичні витрати суттєво зроста-
ють. У результаті досліджень було виявлено, що так звана вища границя витрат 
енергії за зміну складає 8300 кДж. Допустимими витратами енергії за зміну є 
6200 кДж (чоловіки), 4100 кДж (жінки). 

Роботи за важкістю на основі загальних енерговитрат підрозділяються на 
3 категорії (згідно ДСН 3.3.6.042-99 «Санітарні норми мікроклімату виробни-
чих приміщень»). Класифікація робіт за важкістю наведена в табл. 2.1. Ця кла-
сифікація використовується для встановлення параметрів мікроклімату на ро-
бочих місцях у виробничих приміщеннях, а параметри мікроклімату у свою 
чергу є одним з показників гігієнічної класифікації праці за умовами праці. 

 
Таблиця 2.1 

Категорії робіт за важкістю 
Характер 
роботи 

Категорія 
роботи 

Загальні енерго-
витрати організ-
му, Вт (ккал/год) 

 
Характеристика робіт 

Іа 105-140 
(90-120) 

Роботи, що виконуються сидячи і не потребу-
ють фізичного напруження 

Легкі  
роботи 

Іб 141-175 
(121-150) 

Роботи, що виконуються сидячи, стоячи або 
пов’язані з ходінням, та супроводжуються де-
яким фізичним напруженням 

ІІа 176-232  
(151-200) 

Роботи, пов’язані з ходінням, переміщенням 
дрібних (до 1 кг) виробів або предметів в по-
ложенні стоячи або сидячи, і потребують пев-
ного фізичного напруження. 

Роботи  
середньої 
важкості 

ІІб 232-290 
(201-250) 

Роботи, що виконуються стоячи, пов’язані з 
ходінням, переміщенням невеликих (до 10 кг) 
вантажів, та супроводжуються помірним фізи-
чним напруженням. 

Важкі  
роботи 

ІІІ 291-349 
(251-300) 

Роботи, пов’язані з постійним переміщенням, 
перенесенням значних дрібних (понад 10 кг) 
вантажів, які потребують великих фізичних зу-
силь. 

 
За ступенем небезпеки роботи прийнято поділяти на: 
- звичайні роботи; 
- роботи з підвищеною небезпекою. 
Є офіційний Перелік робіт з підвищеною небезпекою який включає 151 

вид робіт. Серед робіт, що відносяться до гірничої промисловості, вкажемо: 68 - 
підземні роботи на шахтах і рудниках; 72 - аварійно-рятувальні роботи; 73 - ро-
боти з дегазації; 74 - контроль за станом рудникової атмосфери тощо (номери 
дані  згідно Переліку). 
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Для проведення робіт з підвищеною небезпекою потрібне попереднє 
професійне навчання з отриманням відповідного посвідчення (сертифікату) 
державного зразка, попереднє навчання з питань охорони праці до початку тру-
дової діяльності, а також щоквартальний повторний інструктаж з охорони пра-
ці. Для ряду робіт, вказаного в переліку, потрібний професійний відбір до поча-
тку трудової діяльності і періодична перевірка на професійну придатність в 
процесі трудової діяльності. 

Є офіційний Перелік робіт, де необхідний професійний відбір. 
Згідно Правил безпеки у вугільних шахтах працівники, діяльність яких 

пов'язана з безпекою груп людей (майстри-підривники, електрослюсарі, маши-
ністи людських підйомів, електровозів і гірничих машин, гірничі диспетчери), 
повинні проходити професійний відбір під час вступу на роботу і періодичні 
перевірки на профпридатність в період трудової діяльності. 

Для ряд робіт з підвищеною небезпекою, включаючи підземні роботи, пе-
рсонал аварійно-рятувальної служби, водіїв автотранспортних засобів потріб-
ний попередній під час вступу на роботу наркологічний  і психіатричний огля-
ди і періодичне проведення вказаних оглядів в процесі трудової діяльності 

Класифікація робіт за засобами виробництва, що використовуються 
під час виконання робіт, здійснюється наступним чином: 

- ручна робота (навантажувально-розвантажувальні роботи, сортування 
виробів, вибірка породи); 

- робота із застосуванням інструментів; 
- робота на машинах, верстатах, конвеєрах; 
- робота на автоматах. 
Графік, що ілюструє характер зміни фізичного і психічного навантаження 

при цих  видах робіт, представлений на рис. 2.1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2.1. Види робіт в промисловості: А - динамічна робота (навантаження); В - 

статична робота; С - психічне навантаження. 
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При ручній роботі домінує динамічне навантаження і головну роль тут 
відіграють моторні (рухові) функції організму. Важливою якістю при цьому є 
спритність. Надалі при роботі з інструментами, на машинах питома вага дина-
мічного навантаження зменшується, а статичні навантаження зростають. Що 
стосується психічного навантаження, то воно мінімальне при ручній роботі, 
зростає при роботі з інструментом, досягає свого максимуму при роботі на ма-
шинах і знижується до рівня ручної роботи при роботі на автоматах. 

Напруженість праці відображає навантаження на центральну нервову 
систему, психічні функції, характеризується обсягом сприйманої інформації, 
щільністю сигналів, що надходять, станом аналізаторних систем, рівнем емо-
ційної напруги і визначається ступенем напруги уваги. За цим показником пра-
цю поділяють на 4 групи (табл. 2.2) 

 
Таблиця 2.2 

Класифікація робіт за напруженістю праці 
Ступінь напруженості праці Концентрація уваги 

ненапружений  25 % часу роботи  
мало напружений  50 % часу роботи  
напружений  75 % часу роботи  
дуже напружений  Більше 75 % часу роботи  

 
За фізіологією, праця підрозділяється на: 
- динамічну м'язову роботу, при якій м'язи різних м'язових груп попере-

мінно розтягуються і скорочуються (наприклад, при обертанні кривошипних 
рукояток); 

- статичну м'язову роботу, при якій м'язи не рухаються (наприклад, коли 
людина тримає вантаж на витягнутій руці або працює зігнувшись). 

При статичній роботі м'язи недостатньо поповнюються живильними ре-
човинами, які переносяться кров'ю, і не звільняються від продуктів розпаду, що 
виникають при обміні речовин в організмі людини; це викликає хворобливе 
відчуття в м'язах і фізичну утому. Напруга при  статичній роботі в 5 разів пере-
вищує напругу, викликувану динамічною. При статичній роботі потрібно в 3 – 
4 рази більше часу на відновлення енергії. Статична робота менш ефективна. 
При роботі в положенні стоячи ряд м'язів перебуває в постійній напрузі. При 
статичній роботі з навантаженням великої групи м'язів необхідно регулярно 
вводити перерви на відпочинок. 

Основні принципи використання статичної роботи: 
- статичне навантаження, що виникає при маніпулюванні органами керу-

вання, не повинні перевищувати 15 % максимального зусилля відповідної кін-
цівки при даній робочій позі оператора; 

- при зусиллі перевищуючому 25 % максимального зусилля, фізична уто-
ма спостерігається через 5 хв., а при зусиллі перевищуючому 50 % максималь-
ного зусилля, м'язи витримують статичну напругу не більш 1 хв. 
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- робоче місце і робочі рухи повинні вибиратися таким чином, щоб обме-
жити статичну роботу до можливого мінімуму. 

Для цього необхідно. 
- обмежити до мінімуму виконання роботи в незручному положенні тіла 

або кінцівок; 
- виключити виконання робіт у перебігу тривалого періоду часу в поло-

женні руки розведені в сторони, підняті нагору, витягнуті вперед; 
- обмежити тривалість утримання інструменту, матеріалу або перенесен-

ня вантажу; 
- обмежити випадки збереження нерухомого положення тіла при вико-

нанні робіт або дуже повільних робочих рухів руками. 
Монотонна праця – це праця одноманітна, потребуюча від людини трива-

лого виконання однотипних простих операцій (монотонність дії) або безперер-
вної концентрації уваги в умовах надходження малого обсягу професійно зна-
чимої інформації (монотонність обстановки). 

При монотонній праці а організмі людини може розвитися комплекс фізі-
ологічних і психологічних змін, відомий як стан монотонії. 

При виникненні стану монотонії 
- знижується продуктивність праці: 
- збільшується брак продукції; 
- зростає можливість прийняття невірних рішень; 
- одержання виробничих травм. 
У результаті зменшується надійність людини, притупляється його пиль-

ність з можливими тяжкими наслідками в таких професіях як водії транспорт-
них засобів, оператори пультів керування в енергетичній і хімічній промисло-
вості, диспетчери аеропортів. 

Серед факторів, що перешкоджають розвиткові монотонії, одне з ведучих 
місць займає ступінь функціональної робочої напруги, що включає. 

- величину м'язових зусиль, 
- темп роботи, 
- ступінь її точності, 
- наявність примусового темпу, ступенем складності і відповідальності, 
- рівень нервово-емоційної напруги. 
Чим більше фізична чи тяжкість нервова напруженість праці, тим у мен-

шому ступені монотонна, одноманітна праця приводить до розвитку стану мо-
нотонії. 

До факторів, що сприяють розвиткові стану монотонії, відносяться: 
- гипокінезія, низька відповідальність 
- фактори навколишнього оточення: постійний фоновий шум і вібрація, 

недостатнє освітлення, некомфортний мікроклімат, замкнутість робочого прос-
тору й одноманітність оформлення інтер'єру виробничих приміщень. 

Стосовно монотонної діяльності люди поділяються на дві групи: моното-
філів і монотофобів. 

Для монотофілів характерні слабкий тип нервової діяльності, інертні нер-
вові процеси, низькі показники по шкалі інтроверсії - екстраверсії, замкнутість, 
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низький рівень нейротизму, низька тривожність. Монотофіли стійкі до розвит-
ку монотонії, можуть виконувати монотонну роботу протягом тривалого часу . 

Монотофоби володіють сильними процесами збудження, високою рухли-
вістю нервових процесів, вираженої екстраверсію, високий рівень нейротизму, 
емоційну нестійкість, високу тривожність. Монотофоби схильні до розвитку 
монотонії при виконанні монотонної роботи. 

Поняття працездатності. 
Працездатність відображає потенційні можливості людини зробити робо-

ту у певний відрізок часу. 
У залежності від виду трудової діяльності розрізняють фізичну та розу-

мову працездатність. Вона може оцінюватися на різних відрізках часу − протя-
гом робочої зміни (внутрішньо змінна працездатність), протягом доби, місяця, 
року. Працездатність визначається різними факторами, серед яких головну роль 
відіграють адаптованість, підготовленість працівника до даного виду праці 
(включаючи професійну підготовку, кваліфікацію), ступінь тренованості орга-
нізму. 

Внутрішньо змінна працездатність. На початку зміни працездатність 
порівняно невелика, і в перші хвилини роботи має місце поступове її підвищен-
ня. Цей період одержав назву фази впрацювання, коли поступово активність 
різних фізіологічних систем організму «налаштовується» на оптимальне забез-
печення даного виду праці. Тривалість фази впрацювання для різних різновидів 
фізичної праці 30-60 хвилин. Для розумової праці потрібен більший термін -1,0- 
1,5 години (рис. 2.2). 

 

 
 

Рис. 2.2. Фази працездатності 
 

За фазою впрацювання іде фаза стійкої працездатності, коли має місце 
максимальна продуктивність праці, стабільність і продуктивність психічних 
процесів, що забезпечують інтелектуальну діяльність, а фізіологічні системи 
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організму «налаштовані» на оптимальне задоволення потреб поточної діяльно-
сті. Тривалість цієї фази 1,5-2,0 години. Вона змінюється фазою зниження 
працездатності. Останнє зв'язано з розвитком процесу стомлення і виражене 
тим більше, ніж глибше процес стомлення. 

Зниження працездатності починається через 30-40 хвилин до закінчення 
першої половини робочої зміни. Після перерви знову повторюються усі фази - 
впрацювання, максимальної працездатності, її зниження. В другій половині ро-
бочої зміни максимальна працездатність нижче, ніж у першій. У ряді випадків 
наприкінці робочої зміни може спостерігатися значне відновлення працездат-
ності без додаткового відпочинку - фаза фінального пориву. 

Добова працездатність змінюється відповідно до циркадианних ритмів 
людини . «Класичний» тип динаміки працездатності полягає в її істотному 
зниженні в 3-4 години ночі, поступовому підвищенні до 8 години ранку, стій-
ким характером до 12-13 годин, зниженням до 16 години, деяким відновленням 
до 18 години і стійкого зниження після 20 години.  

Зниження працездатності відзначається в другій половині дня п'ятниці з 
мінімальними показниками до понеділка. Така динаміка, працездатності зв'яза-
на з тижневим біоритмом. 

Зміни працездатності протягом робочого тижня. 
Працездатність мінімальна в понеділок - перший день після відпочинку, 

поступове її підвищення до максимуму спостерігається з вівторка по п'ятницю, 
при п'ятиденному робочому тижні. Зниження працездатності відзначається в 
другій половині дня п'ятниці з мінімальними показниками до понеділка (рис. 
2.3). Така динаміка працездатності зв'язана з тижневим біоритмом викиду глю-
кокортикоїдів з надпочечників. 

Стомлення - тимчасове зниження працездатності, викликане попере-
дньою діяльністю. Воно виявляється в зменшенні м'язової сили і витривалості, 
появі маси зайвих рухів, зростанні кількості помилкових дій, зміні частоти сер-
цевих скорочень і подиху, збільшенні артеріального тиску, а також часу пере-
робки інформації, що надходить, часу зорово-моторних реакцій. 

З боку психічної сфери при стомленні послабляються процеси уваги, йо-
го стабільність і здатність переключатись, послабляються витримка, наполегли-
вість, знижуються можливості пам'яті, мислення. Виразність змін стану органі-
зму залежить від глибини стомлення. Зміни можуть бути відсутні при незнач-
ному стомленні і здобувати вкрай виражений характер при глибоких стадіях 
стомлення організму. 
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Рис. 2.3. Залежності працездатності від часів роботи та днів тижня 
 

Найбільш частими причинами зниження працездатності є втома і пере-
втома. Втома, яка розвивається під час роботи, - нормальний стан організму, 
який минає після  одноразового відпочинку. Якщо відчуття втоми після відпо-
чинку (нічного сну) не минає, то це свідчить про початок перевтоми. Перевто-
ма виникає як наслідок хронічного перевантаження, коли втома від попередніх 
днів накопичується. 

Залежно від характеру виконуваної роботи розрізняють втому розумову, 
фізичну та емоційну. Втома людини є комбінованою, тобто розумовою, фізич-
ною та емоційною. Однак нервове напруження працівників більшості професій 
призводить до переваги втоми. 

Характерним симптомом втоми і перевтоми є розлад сну :сонливість 
удень і безсоння вночі. Сонливість і засипання працівника на виробничому міс-
ці-найбільш небезпечні прояви втоми, які нерідко призводять до аварій. 

Відновлення - процес повернення показників гомеостазу і структурних 
елементів, організму до вихідного стану після припинення роботи, протягом 
якого усуваються продукти інтенсивного обміну речовин (рис. 2.4). 

 

 
Рис. 2.4. Схема процесів витрати і відновлення енергетичних запасів організму.  

І - робота, ІІ - відпочинок. Позначення: 1 - витрата; 2 - відновлення; 3 -
зверхвідновлення; 4 - вихідний рівень; 5 - повернення до вихідного рівня. 
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Оцінка фізичної працездатності проводиться за допомогою спеціальних 
тестів. Крім цих методик, в умовах реального виробництва використовують 
оцінку працездатності за виробничими показниками. Психофізіологічні методи 
містять у собі дослідження функцій зорового і слухового аналізаторів, динамо-
метрію, варіаційну пульсометрію, застосування тестів на увагу, пам'ять, мис-
лення. Ці методи різноманітні і їхній набір у кожнім конкретному випадку ви-
значається умовами праці і задачами дослідження. 

Фізіологічні передумови доцільної організації праці 
При проектуванні робочого місця, технічного устаткування, технологіч-

ного процесу, системи керування, режиму праці, при рішенні з погляду ергоно-
міки задачі взаємозв'язку людина - машина повинні виконуватися основні пра-
вила: 

- величина механічної роботи повинна бути пропорційна м'язовій масі, 
що приймає участь у виконанні даної роботи, необхідно передбачити такі робо-
чі пози і робочі рухи, що дозволяють виконувати роботу за допомогою великої 
групи м'язів; 

- необхідно забезпечити виконання робіт у зручних природних і фізіоло-
гічно доцільних положеннях тулуба і кінцівок; 

- рекомендується виконувати роботу сидячи (що можна зробити сидячи 
не слід виконувати стоячи), при тривалій роботі стоячи варто передбачити пе-
рерви на відпочинок; 

- необхідно раціонально організувати робочий рух у верстата, іноді об-
межити до можливого мінімуму рухи в просторі; 

- максимальна швидкість і точність рухів обернено пропорційна наван-
таженню; 

- необхідно щоб оператор, що обслуговує машину, виконував лише фун-
кції керування; при цьому всі силові операції маніпулювання ручними інстру-
ментами повинні бути механізовані; 

- необхідно переносити матеріал (вантаж) на невеликі відстані і маніпу-
лювати ним у горизонтальній площині в зручному положенні. 

 
2.3. Аналіз умов праці за факторами виробничого середовища  
 
2.3.1. Мікроклімат виробничих приміщень 
 
Мікроклімат виробничих приміщень – це умови внутрішнього середови-

ща цих приміщень, що впливають на тепловий обмін працюючих з оточенням. 
Як фактор виробничого середовища, мікроклімат впливає на теплообмін орга-
нізму людини з цим середовищем і, таким чином, визначає тепловий стан орга-
нізму людини в процесі праці. 

Мікрокліматичні умови виробничих приміщень характеризуються такими 
показниками: 

• температура повітря (°С),  
• відносна вологість повітря (%), 
• швидкість руху повітря (м/с), 



 50 

• інтенсивність теплового (інфрачервоного) опромінювання (Вт/м2) від 
поверхонь обладнання та активних зон технологічних процесів (в ливарному 
виробництві, при зварюванні тощо).  

Санітарно-гігієнічне нормування умов мікроклімату здійснюється за ДСН 
3.3.6.042-99 «Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень», які вста-
новлюють оптимальні і допустимі параметри мікроклімату залежно від загаль-
них енерговитрат організму при виконанні робіт і періоду року.  

Оптимальні величини температури, відносної вологості та швидкості ру-
ху повітря в робочої зони виробничих приміщень згідно з ДСН 3.3.6.042-99 
приведені в табл. 2.1. 

Таблиця 2.1 
Оптимальні величини температури, відносної вологості та швидкості 

руху повітря в робочої зони виробничих приміщень 
Період 
року 

Категорія робіт Температура 
повітря, ºС 

Відносна воло-
гість,% 

Швидкість руху, 
м/с 

Легка 1а 22−24 60−40 0,1 

Легка 1б 21−23 60−40 0,1 

Середньої важкості ІІа 19−21 60−40 0,2 

Середньої важкості ІІб 17−19 60−40 0,2 

Холод-
ний  

Важка ІІІ 16−18 60−40 0,3 

Легка 1а 23−25 60−40 0,1 

Легка 1б 22−24 60−40 0,2 

Середньої важкості ІІа 21−23 60−40 0,3 

Середньої важкості ІІб 20−22 60−40 0,3 

Теплий 

Важка ІІІ 18−20 60−40 0,4 

 
Температура внутрішніх поверхонь робочої зони (стіни, підлога, стеля) 

технологічного обладнання (екрани і т. ін.) зовнішніх поверхонь технологічного 
устаткування, огорож не повинна виходити більш ніж на 2 °С за межі оптима-
льних температур повітря для даної категорії робіт вказаних в табл. 2.1. 

При виконанні робіт операторського типу, пов’язаних з нервово емоцій-
ним напруженням в кабінетах, пультах і постах керування технологічними про-
цесами, в кімнатах з обчислювальної технікою та інших приміщеннях повинні 
дотримуватися оптимальні умови мікроклімату (температура повітря 22 − 24 
°С, відносна вологість 60 − 40 %, швидкість руху повітря не більше 0,1 м/с). 

Величини показників допустимих мікрокліматичних умов встановлю-
ються для постійних і непостійних робочих місць. Допустимі величини темпе-
ратури, відносної вологості та швидкості руху повітря в робочій зоні виробни-
чих приміщень, відповідно до ДСН 3.3.6.942-99, не повинні виходити за межі 
показників, приведених в табл. 2.2. 

Перепад температури повітря по висоті робочої зони при забезпеченні 
допустимих умов мікроклімату не повинен бути більше 3 ºС для всіх категорій 
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робіт, а по горизонталі робочої зони та протягом робочої зміни — виходити за 
межі допустимих температур для даної категорії роботи, вказаних в табл. 2.1. 

При наявності відкритих джерел випромінювання (нагрітий метал, скло, 
відкрите полум’я) допускається інтенсивність опромінення до 140,0 Вт/м2. Ве-
личина опромінюваної площі не повинна перевищувати 25% поверхні тіла пра-
цюючого при обов’язковому використанні індивідуальних засобів захисту 
(спецодяг, окуляри, щитки). 

У виробничих приміщеннях, які розташовані в районах з середньою мак-
симальною температурою найбільш жаркого місяця вище 25 оС згідно БНіП 
“Будівельна кліматологія” допускаються відхилення від величин показників мі-
кроклімату, вказаних в табл. 2.2, для даної категорії робіт, але не більше, ніж на 
3 оС. При цьому швидкість руху повітря повинна бути збільшена на 1,1 м/с, а 
відносна вологість повітря знижена на 5% при підвищенні температури на кож-
ний градус вище верхньої межі допустимих температур повітря, вказаних в 
табл. 2.2. 

Таблиця 2.2. 
Допустимі величини температури, відносної вологості та швидкості 

руху повітря в робочій зоні виробничих приміщень 
Температура, °C 

Верхня межа Нижня межа 
Період 
року 

Категорія 
робіт 

На постій-
них робо-
чих міс-

цях 

На непо-
стійних 
робочих 
місцях 

На постій-
них робо-
чих місцях 

На непо-
стійних 
робочих 
місцях 

Відносна воло 
гість (%) на 
робочих міс-
цях - постій-
них і непо-
стійних 

Швидкість ру-
ху (м/сек.) на 
робочих міс-
цях - постій-
них і непо-
стійних 

Легка Іа 25 26 21 18 75 не більше 0,1 
Легка Іб 24 25 20 17 75 не більше 0,2 
Середньої 
важкості ІІа 23 24 17 15 75 не більше 0,3 

Середньої 
важкості ІІб 21 23 15 13 75 не більше 0,4 

Холодний 

Важка ІІІ 19 20 13 12 75 не більше 0,5 
Легка Іа 28 30 22 20 55−при 28° C 0,2−0,1 
Легка Іб 28 30 21 19 60−при 27° C 0,3−0,1 
Середньої 
важкості ІІа 27 29 18 17 65−при 26° C 0,4−0,2 

Середньої 
важкості ІІб 27 29 15 15 70−при 25° C 0,5−0,2 

Теплий 
 

Важка ІІІ 26 28 15 13 75−при 24° C 
і нижче 

0,6−0,5 
 

 
У виробничих приміщеннях, в яких не можна встановити допустимі ве-

личини мікроклімату через технологічні вимоги до виробничого процесу, тех-
нічну недосяжність або економічно обґрунтовану недоцільність передбачають-
ся заходи щодо захисту від можливого перегрівання та охолодження. 

Вимір показників параметрів метеорологічних умов повинен проводиться 
на початку, всередині і в кінці холодного та теплого періодів року не менш як 3 
рази на зміну (на початку, всередині та в кінці). При коливанні показників, по-
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в'язаних з технологічними та іншими причинами, вимірювання необхідно про-
водити також при найбільших і найменших показниках термічних навантажень 
на працюючих, що мають місце протягом робочої зміни. 

Температуру, відносну вологість і рухомість повітря вимірюють на відстані 
1,0 м від підлоги чи робочого майданчика при роботах, які виконуються сидя-
чи, і на відстані 1,5 м – при роботах, які виконуються стоячи. Вимірювання 
проводять як на постійних, так і непостійних робочих місцях при їх мінімаль-
ному та максимальному віддаленні від джерел локального тепловиділення, охо-
лодження чи вологовиділення (нагрітих агрегатів, вікон, дверей та ін.). 

При наявності джерел промінистого тепла інтенсивність теплового опромі-
нювання на постійних і непостійних робочих місцях необхідно визначати у на-
прямку максимуму теплового випромінювання від кожного із джерел, розташо-
вуючи приймач приладу перпендикулярно струму, що падає на відстані 0,5; 1,0 
і 1,5 м від підлоги чи робочої поверхні. 

Вимірювання температури поверхні, що огороджують (стін, підлоги, стелі) 
слід проводити у робочій зоні на постійних і непостійних робочих місцях. 

Температуру і відносну вологість повітря слід вимірювати аспіраційними 
психрометрами. Швидкість руху повітря виміряють анемометрами ротаційної 
дії (крильчасті анемометри). Теплове випромінювання, температуру поверхні 
конструкцій, що огороджують слід вимірювати приборами типа актинометр, 
болометр, електротермометр та ін. 

Згідно з ДСН 3.3.6.042-99 нормалізація несприятливих мікрокліматичних 
умов здійснюється за допомогою комплексу будівельно-планувальних, органі-
заційно-технологічних, технічних заходів та засобів колективного захисту пра-
цюючих. 

Допустимі параметри мікроклімату в першу чергу повинні забезпечува-
тися за рахунок раціонального планування виробничих приміщень і оптималь-
ного розміщення в них устаткування з тепло-, холодо- та вологовиділенням. 
Для зменшення термічних навантажень на працюючих необхідно їх виводити  
з несприятливих мікрокліматичних зон, передбачати в максимальній мірі ме-
ханізацію, автоматизацію та дистанційне управління технологічними проце-
сами і устаткуванням. 

Нормальні кліматичні умови в основному забезпечуються за рахунок 
опалення приміщень у холодну пору року та їх вентиляції влітку. 

У виробничих приміщеннях зі значним тепловиділенням використо-
вують природну вентиляцію (аерацію). Аераційні ліхтарі розташовують 
безпосередньо над основними джерелами тепла на одній осі. У разі немо-
жливості або неефективності аерації встановлюють механічну загально-
обмінну вентиляцію. За наявності поодиноких джерел тепловиділення облад-
нання оснащують  місцевою витяжною вентиляцією у вигляді локальних від-
смоктувачів, витяжних зонтів та ін. 

Оптимальні метеорологічні умови досягаються шляхом кондиціювання 
повітря. Кондиціювання повітря – це створення та автоматичне підтримування 
незалежно від навколишніх умов в приміщеннях найбільш сприятливих для 
людей температури, вологості, чистоти та швидкості руху повітря. Кондицію-
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вання здійснюють за допомогою спеціальних пристроїв – кондиціонерів. Кон-
диціонери бувають двох видів: повного кондиціювання повітря, що забезпечу-
ють підтримку на оптимальному рівні всіх вищезазначених параметрів, та част-
кового кондиціювання, що забезпечують підтримку на оптимальному рівні од-
ного із параметрів, частіш за все температури. 

Кондиціювання повітря потребує в порівнянні з вентиляцією більших ви-
трат, але ці витрати швидко окупаються, оскільки покращуються умови праці, 
поліпшується самопочуття, знижується кількість захворювань та підвищується 
продуктивність праці. 

У приміщеннях із значними площами засклених поверхонь необхідно пе-
редбачати заходи захисту від перегрівання при попаданні прямих сонячних 
променів у теплий період року (орієнтація віконних прорізів схід-захід, викори-
стання жалюзі та ін.) і від радіаційного охолодження – взимку (екранування ро-
бочих місць). 

За наявності джерел тепловипромінювання вживають комплекс заходів 
з теплоізоляції устаткування та нагрітих поверхонь за допомогою теплоза-
хисного обладнання. Вибір теплозахисних засобів обумовлюється інтенсивні-
стю тепловипромінювання, а також умовами технологічного процесу. 

У разі неможливості технічними засобами забезпечити допустимі гігієні-
чні нормативи опромінення, на робочих місцях використовуються засоби інди-
відуального захисту – спецодяг, спецвзуття, для захисту голови, очей, обличчя, 
рук. 

У виробничих приміщеннях, де на робочих місцях неможливо встановити 
регламентовані інтенсивності теплового опромінення працюючих через техно-
логічні вимоги, технічну недосяжність або економічно обґрунтовану недоціль-
ність, використовують обдув, повітряний душ, водно-повітряний душ. Доцільно 
в умовах підвищеної температури на робочих місцях працівникам вживати газо-
вану підсолену воду. Це запобігає втратам води організмом, а також необхід-
них для людини солей та мікроелементів. Одночасно, рекомендується підвищу-
вати споживання білкової їжі. Ці заходи покращують самопочуття та праце-
здатність робітників в умовах дії підвищеної температури на робочих місцях. 

 
2.3.2. Шкідливі речовини 
 
Шкідливими називаються речовини, що при контакті з організмом можуть 

викликати захворювання чи відхилення від нормального стану здоров'я, що ви-
являються сучасними методами як у процесі контакту з ними, так і у віддале-
ний термін, в тому числі і в наступних поколіннях.  

Шкідливі речовини проникають в організм людини головним чином через 
дихальні шляхи, а також через шкіру і з їжею. За дією на людину вони діляться 
на токсичні і нетоксичні. 

Нетоксичні речовини призводять до роздратування слизових оболонок 
дихальних шляхів, шкіри, очей. Так, дія нетоксичного пилу проявляється в по-
рушенні життєдіяльності верхніх дихальних шляхів, легенів, шкіри, очей. 
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Токсичні речовини, добре розчиняючись у біологічних середовищах зда-
тні вступати з ними у взаємодію, викликаючи порушення нормальної життєдія-
льності – отруєння. Шкода від отруєння залежить перш за все від тривалості 
дії, концентрації та виду речовини. Такі шкідливі речовини, в залежності від 
характеру дії на організм людини їх прийнято ділити на: 

загальнотоксичні - викликають отруєння всього організму (оксид вуглецю, 
ціанисті сполуки, свинець, ртуть, бензол та інші); 

подразнюючі - викликають подразнення тракту дихання та слизистих обо-
лонок (хлор, аміак, діоксид сірки, оксиди азоту, фтористий водень та інші); 

сенсибілізуючі - діють як речовини що викликають алергію (формальдегід, 
різноманітні розчинники та лаки на основі нітро- і нітрозосполук та інші); 

канцерогенні - викликають ракові захворювання (нікель та його сполуки, 
аміни, оксиди хрому, азбест та інші); 

мутагенні - приводять до зміни генетичної інформації (свинець, марга-
нець, радіоактивні речовини та інші); 

речовини, що впливають на репродуктивну (дітородну) функцію (ртуть, 
свинець, стирол, марганець, радіоактивні речовини та інші). 

Така класифікація цих речовин дещо умовна, тому що фізіологічна дія ба-
гатьох із них є комбінована або може змінюватись залежно від концентрації. 

Деякі шкідливі речовини практично не взаємодіють з біологічними ріди-
нами але потрапляючи в бронхи та легені осідають там, чим викликають подра-
знення слизистих оболонок шляхів дихання. Такі шкідливі речовини називають 
речовинами переважно фіброгенної дії. Це, перш за все, пил металів та дерева, 
пил, що має в своєму складі діоксид кремнію, пил скляного та мінерального во-
локна. 

Ступінь впливу пилу (аерозолю з розміром твердих часточок 0,1 - 200 мкм) 
на організм людини залежить не тільки від хімічного складу, але й розмірів ча-
сток (дисперсного складу), форми порошин і їхніх електричних властивостей. 
Найбільшу небезпеку являють частки розміром 1 - 2 мкм, тому що ці фракції в 
значній мірі осідають у легенях при диханні. Дослідження так само показують, 
що електрозаряджений пил у 2 - 3 рази інтенсивніше осідає в організмі в порів-
нянні з нейтральним по заряду пилом.  

Гігієністи за характером дії на організм виділяють специфічну групу пилу 
– пил фіброгенних речовин. Особливість дії такого пилу на організм полягає в 
тому, що при попаданні у легені такий абразивний нерозчинний пил спричинює 
утворення в легеневій тканині фіброзних вузлів – ділянок затверділої легеневой 
тканини, в результаті чого легені втрачають можливість виконувати свої функ-
ції. Такі захворювання практично не піддаються лікуванню і при своєчасному 
їх виявленню можливо припинити розвиток хвороби за рахунок зміни умов 
праці. Подібні захворювання об’єднуються гігієністами під загальною назвою 
пневмоконіози. Назви окремих захворювань цієї групи є похідною від назви ре-
човин, що їх спричинила (сілікоз – пил з вмістом SіО2 , антрокоз – пил вугілля, 
азбестоз – пил азбесту тощо). Гігієністи ідентифікують біля 50 речовин, пил 
яких може спричиняти пневмоконіози (є фіброгенним). Ряд видів пилу (каніфо-
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лі, борошна, шкіри, бавовни, вовни, хрому і т.д.) можуть викликати алергічні 
реакції і захворювання легень − бронхіальну астму. 

Гігієнічне нормування вмісту шкідливих речовин у повітрі робочої зо-
ни проводять за гранично допустимими концентраціями (ГДК). ГДК – це кон-
центрація, що при щоденній (крім вихідних днів) роботі впродовж 8 годин. чи 
при іншій тривалості, але не більше 41 години на тиждень, протягом усього те-
рміну роботи працівника не може викликати захворювань або відхилень ста-
ну здоров'я, що виявляються сучасними методами досліджень у процесі ро-
боти чи у віддалений період життя сучасного і наступних поколінь. 

Згідно з ГОСТ 12.1.005-88 “Общие санитарно-гигиенические требования 
к воздуху рабочей зоны» встановлюються максимально разові (найбільш висо-
кі, зареєстровані під час спостереження) гранично допустимі концентрації шкі-
дливих речовин у повітрі робочої зони (ГДКмр. рз), а для деяких шкідливих ре-
човин встановлені також середньозмінні гранично допустимі концентрації 
(ГДКсз. рз). Фактична концентрація шкідливої речовини не повинна перевищу-
вати ГДК ( ГДКСфак ≤ ). 

За ступенем впливу на організм людини шкідливі речовини підрозділя-
ються на чотири класи небезпечності: 

1-й – речовини надзвичайно небезпечні (ГДКмр. рз – менше 0,1 мг/м3); 
2-й - речовини високо небезпечні (ГДКмр. рз – 0,1-1,0 мг/м3); 
3-й – речовини помірно небезпечні (ГДКмр. рз – 1,1-10,0 мг/м3); 
4-й – речовини мало небезпечні (ГДКмр. рз>10,0 мг/м3). 
У табл. 2.3 наведені значення ГДК для деяких речовин у повітрі робочої 

зони. 
Таблиця 2.3 

Характеристика деяких шкідливих речовин 
 

 
Речовина ГДКмр.рз, 

мг/м3 
Клас 
небез-
пеки 

 
Характеристика впливу на організм людини 

Оксид 
вуглецю  

20 4 Загальнотоксичної дії. Викликає головний біль, запаморочен-
ня, безсоння, порушення обміну речовин, втрату свідомості 

Двооксид 
азоту 

2 3 Подразнювальної дії. Викликає порушення дихальних шляхів, 
набряк легенів, серцеву слабість 

Сірчистий 
ангідрид  

10 3 Подразнювальної дії. Викликає подразнення слизистих, верх-
ніх дихальних шляхів, порушує імунну систему 

Бензин 100 4 Викликає погане самопочуття, зниження апетиту, втрату ваги, 
швидку втому, сонливість. Проявляє наркотичну дію 

Свинець 0,01 1 Уражує усі органи та системи організму, викликає м’язову 
кволість, має кумулятивну здатність 

 
Гранично допустимі концентрації пилу в повітрі робочої зони встанов-

люють залежно від його речового складу. Найбільш високі вимоги до вмісту 
силікозонебезпечного пилу, так ГДК для пилу кремнезему становить 1 мг/м3, а 
для вугільного пилу (при вмісті в пилу SіO2 до 5%) – 10 мг/м3. 

У повітрі робочої зони можуть одночасно знаходитись кілька шкідливих 
речовин. Якщо ці речовини мають однонаправлену дію (взаємно підсилюю-
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чи дію на організм людини), то фактично допустиме значення концентрації ре-
човин визначають виходячи з такої формули: 

С
ГДК

С
ГДК

С
ГДК

n

n

1

1

2

2
1+ + + =....... , 

де С1, С2, ... , Сn – фактичні концентрації речовин; ГДК1, ГДК2, ... , ГДКn – гра-
нично допустимі концентрації речовин. 

Якщо шкідливі речовини взаємно не підсилюють дію, то при цьому необ-
хідно дотримуватися ГДК, як при ізольованій дії кожної з цих речовин. 

Для контролю вмісту шкідливих речовин широко використовують лабо-
раторні та експрес-методи. Останнім часом для контролю все частіше викорис-
товують стаціонарні газоаналізатори безперервної дії та системи автоматичного 
контролю з використанням цих аналізаторів, що забезпечують безперервний 
контроль, сигналізацію при перевищенні встановлених ГДК, накопичення та 
обробку даних контролю. 

Захист від шкідливих газів, пари та пилу 
Усі існуючі заходи та технічні засоби для їх реалізації, що направлені на 

захист працівників від впливу шкідливих газів, парів та пилу, можна поділити 
на три групи: 

1. Направлені на запобігання появи шкідливих речовин у повітрі робочої 
зони. 

2. Направлені на заміну чистим повітрям забрудненого та очищення 
останнього від шкідливих речовин. 

3. Індивідуальні засоби захисту від впливу шкідливих речовин. 
До основних заходів, направлених на запобігання появи шкідливих речо-

вин у повітрі робочої зони, перш за все потрібно віднести такі, як переважне 
використання технологічних процесів та обладнання, що виключають утворен-
ня шкідливих речовин або їх надходження у робочу зону. Тому при проекту-
ванні нових технологічних процесів та обладнання необхідно добиватися ви-
ключення чи різкого зменшення виділення шкідливих речовин у повітря робо-
чої зони. Це досягається шляхом заміни токсичних речовин нетоксичними, ви-
користанням більш екологічно чистих видів пального, сучасних  високоефекти-
вних енерго- та ресурсозберігаючих технологій, наприклад, високочастотного 
електричного нагріву, ультразвукових та плазмових методів обробки матеріа-
лів, зниження пилоутворення шляхом попереднього зволоження при подріб-
ненні та транспортуванні подрібнених матеріалів тощо. 

Велике значення для оздоровлення повітряного середовища має також 
надійна герметизація обладнання та систем, в яких знаходяться шкідливі речо-
вини, наприклад, нагрівних печей, газопроводів, трубопроводів, насосів, конве-
єрів та інших, де через нещільні стики та технологічні щілини спостерігається 
витікання шкідливих речовин. 

Важливе значення мають також механізація та автоматизація виробничих 
процесів, дистанційне керування ними. Ці заходи дозволяють вивести людей з 
небезпечної зони та ізолювати такі зони від решти виробничого середовища. 
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Серед заходів другої групи важливе місце посідає вентиляція виробничих 
приміщень та кондиціювання повітря. 

 
2.3.3. Освітлення виробничих приміщень 
 
Залежно від джерела світла освітлення буває природне, штучне та сумі-

щене. Природне створюється прямими сонячними променями та розсіяним 
світлом небосхилу, штучне –- електричними джерелами світла, суміщеним є 
освітлення, коли недостатнє природне освітлення доповнюється штучним. 

Природне освітлення поділяється на бокове, верхнє та комбіноване. Бо-
кове здійснюється через вікна в зовнішніх стінах, верхнє –- через світлові отво-
ри в дахах і перекриттях, а комбіноване поєднує верхнє та бокове освітлення. 

Штучне освітлення може бути загальним та комбінованим. Загальне осві-
тлення здійснюється джерелами світла, розміщеними у верхній частині примі-
щення. Комбіноване освітлення складається із загального та місцевого. Місце-
ве освітлення створюється світильниками, що концентрують світловий потік 
безпосередньо на робочих місцях. Використовувати тільки одне місцеве освіт-
лення у виробничих приміщеннях заборонено. 

За функціональним призначенням штучне освітлення поділяється на 
робоче, аварійне, евакуаційне, чергове та охоронне.  

Робоче освітлення забезпечує  умови необхідні для роботи працівників. 
Аварійне освітлення використовують для продовження роботи при ви-

миканні робочого освітлення, коли припинення роботи може призвести до 
значних збитків або спричинити вибухи, пожежі, отруєння людей тощо. Систе-
ма аварійного освітлення підключається до незалежного джерела живлення  і 
повинна забезпечувати освітленість не менше 5% величини робочого освітлен-
ня, але не менше 2 лк на робочих поверхнях. 

Евакуаційне освітлення призначене для евакуації людей з приміщення 
при вимиканні робочого освітлення. Його улаштовують у виробничих примі-
щеннях з кількістю працюючих більше 50 осіб уздовж основних проходів. 
Евакуаційна освітленість у приміщеннях має бути 0,5 лк, поза приміщенням –- 
0,2 лк. Чергове та охоронне освітлення передбачається  у неробочий час відпо-
відно для приміщень і територій. Для цього використовують частину світиль-
ників інших видів освітлення. 

Головне завдання освітлення –- створити найкращі умови для органів зо-
ру. Це завдання може бути вирішене тоді, коли виконуються такі вимоги до 
освітлення: 

1. Освітленість на робочому місці повинна відповідати характеру роботи 
органів зору, що визначається величиною найбільш дрібних предметів або їх 
частин, які необхідно відрізняти під час роботи, а також фоном та контрастом 
об'єкта розглядання і фону. Чим дрібніший об'єкт, темніший фон, менший кон-
траст, тим більша величина освітленості потрібна для створення оптимальних 
умов праці. 

2. Необхідно забезпечувати достатньо рівномірне освітлення робочої по-
верхні, а також навколишнього простору, щоб у полі зору не було поверхні з 
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яскравістю, що значно відрізняється від інших. У противному разі переведення 
погляду з ярко освітленої поверхні на слабко освітлену викликає необхідність у 
переадаптації органів зору, що призводить до їх швидкої втоми. 

3. На робочій поверхні не повинно бути різких тіней. Їх наявність ство-
рює нерівномірну яскравість поверхні в полі зору, що веде до швидкої втоми. 

4. У полі зору не повинно бути прямої та відображеної блискучості (під-
вищеної яскравості випромінюючої поверхні), що може призвести до тимчасо-
вого осліплення. Пряма блискучість зв'язана з джерелами світла. Її зменшують 
шляхом зниження яскравості джерел. Відображену блискучість зменшують від-
повідним вибором напрямку світлового потоку або зміною кута нахилу робочої 
поверхні. 

5. Величина освітленості повинна бути постійною у часі. Коливання осві-
тленості виникають у разі змін напруги в електричній мережі, а також зв'язані з 
особливостями роботи джерел світла. Їх величину прийнято характеризувати 
коефіцієнтом пульсацій освітленості: 

Кп=100(Еmax –- Emіn)/2Есер, 
де Еmax, Emіn і Есер –- максимальна, мінімальна та середня освітленість за період її 
коливання, лк. 

6. Спектральний склад світла повинен по можливості забезпечувати пра-
вильну передачу кольору, тому штучне світло, що використовується на 
підприємствах, за своїм спектральним складом має наближатися до природ-
ного. 

7. Освітлення повинно бути надійним, простим в експлуатації та економі-
чним. Джерела світла не повинні створювати  небезпечних та шкідливих фак-
торів (шум, теплові випромінювання, небезпеку враження струмом, пожежо- 
та вибухонебезпечність). 

Природне освітлення 
Джерелами природного освітлення є сонце, небо, випромінювання відби-

те від поверхонь і предметів. Інтенсивність природного світла міняється від се-
зону та часу доби і коливається в широких межах. 

До переваг природного освітлення можна віднести те, що воно сприятли-
во впливає на органи зору, стимулює фізіологічні процеси, підвищує обмін ре-
човин та покращує розвиток організму у цілому. Сонячне випромінювання зі-
гріває та знезаражує повітря, очищуючи його від збудників багатьох хвороб 
(наприклад, вірусу грипу). Окрім того, природне світло має і психологічну дію, 
створюючи приміщенні для працівників відчуття безпосереднього зв'язку з до-
вкіллям. 

До недоліків відносять – непостійне освітлення у різні періоди доби та 
року, у різну погоду; нерівномірний розподіл освітленості по площі виробничо-
го приміщення; можливість засліплення органів зору. 

На рівень освітленості приміщення при природному освітленні вплива-
ють такі чинники: світловий клімат; площа та орієнтація світлових отворів; 
ступінь чистоти скла у світлових отворах; пофарбування стін та стелі примі-
щення; глибина приміщення; наявність предметів, що затінять вікно як зсере-
дини, так і ззовні приміщення. 
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Оскільки природне освітлення непостійне впродовж дня та залежить від 
погодних умов, то його кількісна оцінка здійснюється відносним показником –- 
коефіцієнтом природного освітлення (КПО): 

КПО 100
звн

вн

Е
Е

= , %, 

де Евн – освітленість, що створюється світлом неба (безпосереднім чи відбитим) 
у даній точці всередині приміщення; Езвн – освітленість горизонтальної поверх-
ні, що створюється у той самий час ззовні світлом повністю відкритого небо-
схилу. 

Штучне освітлення 
Штучне освітлення передбачається у всіх виробничих та побутових при-

міщеннях, де недостатньо природного світла, а також для освітлення у темний 
період доби приміщень, відкритих робочих ділянок, місць проходу людей та 
руху транспорту. Від його якості залежить продуктивність праці, здоров'я та 
безпека праці робітників. 

Як джерела світла при штучному освітленні використовуються лампи 
розжарювання, газорозрядні лампи та світлодіоди. З точки зору психології ба-
жано, щоб спектральний склад випромінювання джерел штучного освітлення 
максимально наближався до спектру природного, оскільки колір світла впливає 
на продуктивність праці. Так, якщо при білому світлі продуктивність праці лю-
дини за визначений термін часу прийняти за 100 %, то при жовтому світлі про-
дуктивність вже складе 93 %, при зеленому – 92 %, при голубому – 78 %, а при 
червоному 76 %.  Джерела світла повинні мати естетичний вигляд, зручно роз-
міщуватися, світловий потік повинен мати таке направлення, щоб не засліплю-
вати очей людини. Основними характеристиками джерел світла є номінальна 
напруга, споживана потужність, світловий потік, світлова віддача та строк 
служби. 

Лампи розжарювання відносяться до теплових джерел світла. Вони хара-
ктеризуються простотою конструкції та виготовлення, відносно низькою варті-
стю, зручністю експлуатації, широким діапазоном напруги та потужностей. Ра-
зом з перевагами їм притаманні і суттєві недоліки: велика яскравість (засліп-
лююча дія); низька світлова віддача (7 –- 20 лм/Вт); відносно малий термін екс-
плуатації (до 2,5 тис. годин); переважання жовто-червоних променів у порів-
нянні з природним світлом; висока температура нагріву (до 140 °С і вище), що 
робить їх пожежонебезпечними. 

Газорозрядні лампи. У цих лампах балон наповнюється парами ртуті та 
інертним газом, на внутрішню поверхню балона наносять люмінофор. Газороз-
рядні лампи бувають низького (люмінесцентні) та високого тиску. Основною 
перевагою газорозрядних ламп є їх економічність. Світлова віддача цих ламп 
становить 40 –- 130 лм/Вт, що в 3 –- 7 разів перевищує світлову віддачу ламп 
розжарювання. 

Люмінесцентні лампи мають світлову віддачу 50 –- 80 лм/Вт, малу яскра-
вість поверхні, що світиться, близький до денного спектральний склад світла. 
Термін експлуатації ламп досягає 10 тис. годин, а температура нагріву (люміне-
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сцентні) – 30 – 60 °С. За спектральним складом видимого світла люмінесцентні 
лампи бувають: денного світла (ЛД), денного світла з покращеною передачею 
кольорів (ЛДЦ), холодного білого (ЛХБ), теплого білого (ЛТБ) та білого (ЛБ) 
кольорів. 

Широко застосовуються також дугові ртутні лампи високого тиску 
(ДРЛ, ДРІ) та дугові трубчаті ксенонові та натрієві лампи (ДКсТ, ДНаТ), які 
мають значний строк служби та світловіддачу відповідно від 50 до 130 лм/Вт. 
Потужність цих ламп може досягати кількох кіловат і більше. Їх доцільно вико-
ристовувати для освітлення промислових приміщень значної висоти, кар’єрів, 
території складів, зовнішнього освітлення тощо. 

Основним недоліком газорозрядних ламп є пульсація світлового потоку, 
що погіршує умови зорової праці та може зумовити виникнення стробоскопіч-
ного ефекту, який полягає у спотворенні зорового сприйняття об'єктів, що ру-
хаються. До недоліків цих ламп можна віднести також складність схеми вклю-
чення, шум дроселів, значний час між включенням та запалюванням ламп, від-
носно високу вартість та наявність ртуті в колбі ламп, нестабільну роботу при 
низьких температурах та зниженій напрузі джерел живлення. 

Негативну дію пульсуючого світлового потоку знижують шляхом вми-
кання сусідніх ламп у різні фази мережі живлення та підвищенням частоти 
струму живлення. 

Останнім часом широкого розповсюдження набули енергозберігаючі 
компактні люмінесцентні лампи з електронною схемою керування, конструкція 
яких дозволяє замінювати ними лампи розжарювання. Крім того, ці лампи, на 
відміну від традиційних люмінесцентних ламп, не створюють пульсацій світло-
вого потоку. 

Джерело світла (лампа) разом з освітлювальною арматурою складає 
світильник. Освітлювальна арматура перерозподіляє світловий потік лампи в 
просторі або перетворює його властивості (змінює спектральний склад випро-
мінювання), захищає очі працівника від засліплення. Окрім того, вона захищає 
джерело світла від впливу оточуючого пожежо- та вибухонебезпечного, хіміч-
но-активного середовища, механічних ушкоджень, пилу, бруду, атмосферних 
опадів. 

Світильники відрізняються цілою низкою  світлотехнічних та конструк-
тивних характеристик. Основними світлотехнічними характеристиками світиль-
ників є: світлорозподіл, крива сили світла, коефіцієнт корисної дії та захисний 
кут. 

За світлорозподілом, що визначається відношенням потоку випроміню-
ваного світильником в нижню півсферу до його повного світлового потоку, сві-
тильники поділяються на п’ять класів:  прямого потоку світла (> 80%);  перева-
жно прямого світла (60 % < 80 %); розсіяного світла (40 % < 60 %); переважно 
відбитого світла (20 % < 40 %); відбитого світла (< 20 %). 

Криві сили світла (КСС) світильників можуть мати різну форму в просто-
рі навколо світлового приладу: концентровану (К), глибоку (Г), косинусну (Д), 
напівшироку (Л), широку (Ш), рівномірну (М), синусну (С). 
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Захисний кут світильника – це кут, утворений горизонталлю, що прохо-
дить через нитку розжарювання лампи (поверхню люмінесцентної лампи) та лі-
нією, яка з'єднує нитку розжарювання (поверхню лампи) з протилежним краєм 
освітлювальної арматури. Захисний кут визначає ступінь захисту очей від впли-
ву яскравих частин джерела світла, тому його величину враховують з-поміж ін-
ших чинників при визначенні місця та висоти розташування освітлювальних 
приладів. 

 
Нормування виробничого освітлення  
В основу нормування виробничого освітлення покладено залежність не-

обхідного рівня освітлення від зорової напруги (розряду та підрозряду зорової 
роботи). Розряд зорової роботи визначається розміром об'єкта розпізнавання, а 
підрозряд – контрастом між об'єктом і фоном та характеристикою фону. Всього 
встановлено вісім розрядів (залежно від розміру об'єкта розпізнавання), в 
свою чергу розряди (I – V) містять чотири підрозряди (а, б, в, г) — залежно 
від контрасту між об'єктом і фоном та характеристики фона (коефіцієнта від-
биття). Нормування освітлення в громадських, допоміжних та житлових будів-
лях здійснюють залежно від призначення приміщення. 

Нормування природного освітлення здійснюється за коефіцієнтом 
природної освітленості. Нормовані значення КПО визначаються „Державними 
будівельними нормами України (Природне і штучне освітлення. ДБН В.2.5-28-
2006)”. При використанні системи бічного природного освітлення (крізь ві-
конні прорізи у стінах) нормується мінімальне значення КПО (у точці робочої 
поверхні, розташованій на відстані 1 м від стіни, що найбільш віддалена від 
світлових прорізів). При використанні системи верхнього чи комбінованого 
природного освітлення нормується середній КПО, обчислений за результата-
ми вимірювань у N точках (не менше 5) умовної робочої поверхні (або підло-
ги). Перша та остання точки приймаються на відстані 1 м від поверхні стін. 

Нормування штучного освітлення здійснюється за абсолютним значен-
ням освітленості, яке залежить від характеристики зорової праці та системи 
освітлення (загальне, комбіноване). Найбільша нормована освітленість складає 
5000 лк (розряд І а), а найменша – 30 лк (розряд VІІІ в). Витяг з ДБН В.2.5-28-
2006 нормативних значень освітлення для деяких розрядів зорової роботи наве-
дений у табл. 2.4. 

Вимірювання освітленості проводять за допомогою люксметрів Ю 16, 
Ю 17, Ю 116, MS6610, Testo 540, ТКА-ЛЮКС, RS 180-7133 та їх модифікації. 

Принцип дії люксметрів оснований на явищі фотоелектричного ефекту. 
При освітленні поверхні фотоелемента, включеного в замкнутий електричний 
ланцюг, при цьому в ній виникає фотострум, який відхиляє рухому частину ма-
гнітоелектричного вимірника. 

Важливе значення для створення раціональних умов освітлення, за-
безпечення потрібних величин освітленості без додаткових витрат електро-
енергії має ретельний і регулярний догляд за устаткуванням природного та 
штучного освітлення. Забруднення скла світлових отворів, ламп та світиль-
ників може знизити освітленість приміщень у 1,5–2 рази. Тому вікна необхідно 
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мити не рідше двох разів на рік для приміщень з незначним виділенням пилу і 
не рідше чотирьох разів – при значному виділенні пилу. Періодичність очи-
щення світильників складає 4–12 разів на рік (залежно від характеру запиленос-
ті виробничих приміщень). 

 
Таблиця 2.4 

Норми штучного та природного освітлення виробничих приміщень 
 

Штучне освіт-
лення* 

Природне осві-
тлення 

Сумісне освіт-
лення 

Освітленість, лк КПО, % 

 
Характеристика 
зорової роботи 

Найменший 
розмір 

об’єкта роз-
пізнавання, 

мм 

Розряд 
зорової 
роботи 

Комбі-
новане  

Загальне Верхнє 
або ком-
біноване  

Боко-
ве  

Верхнє 
або ком-
біноване 

Бокове 

Високої точності 0,3-0,5 ІІІ 2000-400 500-200 5 2 3 1.2 
Середньої точності 0,5-1,0 ІV 750-300 300-150 4 1.5 2.4 0.9 
Малої точності 1-5 V 300-200 200-100 3 1 1.8 0.6 
Загальне спостереження за хо-
дом виробничого процесу VІІІ - 75-30 1 0.3 0.7 0.2 

* Наведені діапазони освітленості охоплюють чотири підрозряди зорової роботи. 
 
В приладах з газорозрядними лампами необхідно слідкувати за належ-

ним станом схем вмикання та пускорегулюючих апаратів, про несправ-
ність яких свідчить значний шум дроселів та блимання світла. Своєчасно 
повинна проводитися заміна несправних ламп та ламп, що відпрацювали 
свій робочий строк. Періодично, а також після заміни ламп та очищення 
світильників необхідно перевіряти рівень освітленості в контрольних точках 
(не рідше одного разу на рік). Фактично отримана освітленість повинна бу-
ти більшою або дорівнювати нормативній освітленості з урахуванням кое-
фіцієнта запасу. 

 
2.3.4. Виробничий шум 

 
В залежності від природи, причин та джерел виникнення, шуми поді-

ляють на: механічні, гідродинамічні та електромагнітні. Джерелами механіч-
ного шуму є млини, дробарки, грохоти, преси, металообробне устаткування, 
прокатні стани тощо. Їх походження як безпосередньо з технологічним проце-
сом, що виконуються машинами та устаткуванням (дроблення корисних копа-
ли, ковка, штамповка тощо) так і з взаємодією деталей в машинах та устатку-
ванні (зубчаті передачі, підшипники, неврівноважені обертові маси тощо). Гі-
дродинамічні шуми спричиняють нестаціонарні явища в газоподібних або 
рідких середовищах при роботі насосів, вентиляторів, компресорів тощо. 
Електромагнітні шуми виникають в електричних машинах і устаткуванні: 
трансформаторах, дроселях, генераторах, двигунах тощо. Причиною цих шу-
мів головним чином є взаємодія феромагнітних мас під впливом змінних маг-
нітних полів. 
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Шум, навіть при відносно незначних рівнях звука (50 – 60 дБА), підвищує 
навантаження на нервову систему людини, що дуже відчутно за умов зайняття 
розумовою діяльністю. Він збуджує нервову систему, підвищує тиск крові, веде 
до передчасної втоми, викликає головний біль. Доказано, що багато захворю-
вань (гіпертонічна та виразкова хвороби, неврози, шлунково-кишкові і шкіряні 
захворювання) пов'язано з перенапруженням нервової системи у процесі праці 
та відпочинку. Відсутність необхідної тиші, особливо у нічний час, призводить 
до передчасної втоми, а часто і до згаданих захворювань. Порушення у процесі 
роботи ряду органів і систем організму людини можуть викликати негативні 
зміни в її емоційному стані, знижувати якість та безпеку праці. Шум заважає 
відпочинку людини, знижує її працездатність, особливо при розумовій дія-
льності. В окремих випадках зниження продуктивності праці може перевищу-
вати 20%. 

Шум з рівнем звуку понад 70 дБА здатний проявляти фізіологічну дію на 
людину, що приводить до відчутних змін в її організмі. Так, дія шуму 90 дБА і 
вище веде до зниження чутливості слухових органів, а іноді, в особливо неза-
довільних умовах на промислових підприємствах, до виникнення професійного 
захворювання – сенсоневральної приглухуватості. Дія шуму дуже високих рів-
нів (більш ніж 145 дБА) може призвести до пошкодження барабанної перетин-
ки. Крім того, посилюючи втому, шум знижує увагу та уповільнює психічні ре-
акції, що сприяє виникненню травматизму, оскільки на фоні шуму не чути сиг-
налів транспортних засобів та інших машин. 

Санітарно-гігієнічне нормування шумів на робочих місцях здійснюється 
згідно з ДСН 3.3.6.037. В основу гігієнічних норм покладені наступні принципи: 

• обмеження інтенсивності звукового тиску у межах октави; 
• врахування характеру шуму; 
• врахування особливостей трудової діяльності людини. 
Нормування шуму здійснюється двома методами: методом граничних 

спектрів (ГС) і методом рівня звуку. 
Метод граничних спектрів застосовують для нормування постійного 

шуму. Він передбачає обмеження рівнів звукового тиску в октавних смугах із 
середніми геометричними частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000 і 
8000 Гц. Сукупність цих граничних октавних рівнів називають  граничним 
спектром. 

Метод рівнів звуку застосовують для орієнтовної гігієнічної оцінки по-
стійного шуму та визначення непостійного шуму, наприклад, зовнішнього 
шуму транспортних засобів, міського шуму. Цей метод передбачає обмежен-
ня  рівня звука і дає змогу характеризувати шум не дев'ятьма цифрами рівнів 
звукового тиску, як у методі граничних спектрів, а однією. 

У табл. 2.6 наведені допустимі рівні звукового тиску в октавних смугах 
частот, рівні звуку та еквівалентні рівні звуку на робочих місцях у виробничих 
приміщеннях, конструкторських бюро, приміщеннях лабораторій та ін. для ши-
рокосмугового шуму. 
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Таблиця 2.6 
Допустимі рівні звукового тиску та  рівні звуку 

 

Рівні звукового тиску (дБ) в октавних смугах із 
середньогеометричними частотами (Гц) 

 
Види трудової діяльності 

 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Рівень 
звуку, 
дБА 

1. Творча діяльність, керівна 
робота з підвищеними вимога-
ми, наукова діяльність, конс-
труювання, викладання, проект-
но-конструкторські бюро, про-
грамування на ЕОМ 

86 
 

71 
 

61 
 

54 
 

49 
 

45 
 

42 
 

40 
 

38 
 

50 
 

2. Висококваліфікована робо-
та, вимірювання та аналітична 
робота у лабораторіях 

93 
 

79 
 

70 
 

63 
 

58 
 

55 
 

52 
 

50 
 

49 
 

60 
 

3. Робота, що виконується з 
вказівками та акустичними сиг-
налами. Приміщення диспетчер-
ських служб, машинописних 
бюро 

96 83 74 68 63 60 57 55 54 65 

4. Робочі місця за пультами у 
кабінах нагляду та дистанційно-
го управління без мовного 
зв’язку. Приміщення лаборато-
рій з шумним устаткуванням 

103 91 83 77 73 70 68 66 64 75 

5. Постійні робочі місця у ви-
робничих приміщеннях та на те-
риторії підприємств 

107 
 

95 
 

87 
 

82 
 

78 
 

75 
 

73 
 

71 
 

70 
 

80 
 

 
Непостійний шум  характеризують еквівалентним рівнем звуку, тобто 

рівнем звуку постійного широкосмугового неімпульсного шуму, що так само 
впливає на людину, як і даний непостійний шум. Для непостійного та імпульс-
ного шуму нормованим параметром є еквівалентний рівень звуку. Для імпуль-
сного шуму нормується також максимальний рівень звуку. 

Робочі зони з рівнем звуку, що перевищує 85 дБА, необхідно позначати 
спеціальними знаками, а працюючих у цих зонах забезпечувати засобами інди-
відуального захисту. 

Максимальний рівень звуку, що змінюється у часі та переривається, не 
повинен перевищувати 110 дБА. Максимальний рівень для імпульсного шуму 
не повинен перевищувати 125 дБА. Забороняється навіть короткочасне перебу-
вання людей у зонах з октавним рівнем звукового тиску, що перевищує 135 дБ 
у будь-якій октавній смузі. 

Для вимірювання шуму використовують шумоміри з відповідними фільт-
рами і частотними аналізаторами, які дозволяють виміряти рівні звукового тис-
ку шуму в октавних смугах, а також  за шкалою „А” визначити рівень звуку. 
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Звичайний шумомір складається  з  мікрофона,  підсилювача,  фільтрів (коре-
гуючих, октавних) та показуючого приладу 

Порядок контролю  шуму регламентовано ДСН 3.3.6.037-99. Вимірю-
вання шуму проводиться на постійних робочих місцях у приміщеннях, на те-
риторії підприємств, у промислових спорудах та машинах (у кабінах, на 
пультах управління і т.п.). Результати вимірювань повинні характеризувати 
шумовий вплив за час робочої зміни (робочого дня). 
При проведенні вимірювань мікрофон слід розташовувати на висоті 1,5 м над 
рівнем підлоги чи робочого майданчика  (якщо  робота  виконується стоячи) чи 
на висоті і відстані 15 см від вуха людини, на яку діє шум (якщо робота вико-
нується сидячи чи лежачи). Мікрофон повинен бути зорієнтований у напрям-
ку максимального рівня шуму та віддалений не менш ніж на 0,5 м від операто-
ра, який проводить вимірювання. 

Тривалість вимірювання переривчастого шуму повинна відповідати часу 
повного робочого циклу з урахуванням сумарної тривалості перерв з рівнем 
фонового шуму. Для шуму, що коливається у часі, допускається загальна 
тривалість вимірювання 30 хвилин безперервно або вимірювання складається з 
трьох десятихвилинних циклів. Для імпульсного шуму тривалість вимірю-
вання становить 30 хвилин. 

Захист від шуму 
Для запобігання шкідливої дії шуму на організм працюючих проводяться 

технічні, організаційні і профілактичні медичні заходи. 
До організаційних заходів відносяться: раціональне розташування виро-

бничих ділянок, устаткування та робочих місць, постійний контроль режиму 
праці і відпочинку працівників, обмеження застосування обладнання та вико-
ристання робочих місць, що не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам. 

Технічні заходи прийнято поділяти на заходи, що спрямовані на зни-
ження шуму у джерелі його виникнення, на шляху розповсюдження шуму та 
у зоні сприйняття. 

Боротьба з шумом у джерелі його виникнення є найбільш дієвим заходом. 
Вона полягає у статичному та динамічному балансуванні частин обладнання, 
застосуванні пластичних мас замість металів, використанні більш досконалих 
передач, заміні ударної дії інструменту на безударну, поліпшенні змащування 
тощо. 

Зниження рівня аеродинамічних шумів у джерелі їх виникнення досяга-
ється шляхом зменшення швидкості руху газів, попередженням виникнення 
гідроударних явищ та кавітації, використанням аеродинамічно досконалих 
профілів тіл, розсіюванням струменів за допомогою насадок тощо. 

До дієвих заходів зниження електромагнітного шуму відносять за-
стосування феромагнітних матеріалів з малою магнітострикцією, зменшен-
ня щільності магнітних потоків у електричних машинах за рахунок належно-
го вибору їх параметрів, поліпшення якості затяжки магнітопроводів у 
трансформаторах, дроселях, двигунах тощо. 
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До заходів боротьби з шумом на шляху його розповсюдження відносять-
ся: звукопоглинання, звукоізоляція, використання глушників шуму, звукоізо-
ляційні укриття тощо. 

Зниження шуму звукопоглинанням. Об'єкт, який генерує шум, розташову-
ють у кожусі, внутрішні стінки якого покриваються звукопоглинальним матері-
алом. Різновидом цього методу є кабіна, в якій розташовується найбільш шум-
ний об'єкт чи де працює робітник. 

Для зменшення шуму аеродинамічних установок застосовують глушники 
звуку. Вони бувають активні, які поглинають звукову енергію, що на них по-
ступила, і реактивні, які відбивають цю енергію. 

Зниження шуму звукоізоляцією. Суть цього методу полягає у тому, що 
шумний об'єкт або декілька найбільш шумних об’єктів розташовують окремо 
ізольовано від основного, менш шумного приміщення за звукоізолюючою сті-
ною або перегородкою. Для захисту від шуму обслуговуючого персоналу на 
виробничих дільницях із шумними технологічними процесами або особливо 
шумним устаткуванням використовують кабіни спостереження і дистанційно-
го управління. Їх виготовляють у вигляді ізольованих приміщень, обладнаних 
вентиляцією, оглядовими вікнами та дверима. Стелю і стіни у таких примі-
щеннях часто облицьовують звукопоглинальними матеріалами. 

Звукова ізоляція від повітряного шуму виконується за допомогою кожу-
хів, екранів, перетинок. Звукоізолюючі перетинки відбивають звукову хвилю і 
тим самим перешкоджають розповсюдженню шуму. Звукоізолюючі перетинки 
бувають одношарові та багатошарові. 

Звукоізолюючі кожухи, як правило, повністю закривають найбільш 
шумні агрегати. Вони можуть зніматися або розбиратися, а за необхідності 
облаштовуються оглядовими вікнами, дверцями та отворами для вводу 
комунікацій. Виготовляють їх із сталі, дюралюмінію, фанери тощо. З внут-
рішнього боку кожухи облицьовуються звукопоглинальними матеріалами. 

Зниження шуму акустичною обробкою приміщення. Акустична обробка 
приміщення передбачає вкривання стелі та верхньої частини стін звукопогли-
нальним матеріалом. Додатково до стелі можуть підвішуватися звукопоглина-
льні щити, конуси, куби, встановлюватися резонаторні екрани, тобто штучні 
поглиначі. 

Для зниження рівня аеродинамічних шумів використовують глушники 
шуму. Глушники є обов'язковою частиною машин та установок з двигунами 
внутрішнього згоряння, газотурбінними та пневматичними двигунами, венти-
ляторних та компресорних установок. Глушники бувають із звукопоглиналь-
ним матеріалом (активні), які поглинають звукову енергію, та без звукопо-
глинального матеріалу (реактивні), які відбивають звукову енергію назад до 
джерела. Глушники з поглинальними матеріалами (трубчасті, пластинчаті, 
екранні) використовують у компресорних та вентиляційних установках. 
Глушники без поглинального матеріалу (екранні, камерні, резонансні) вико-
ристовують переважно у поршневих машинах, пневматичних і ротаційних 
двигунах та двигунах внутрішнього згоряння. 
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Засоби індивідуального захисту органів слуху використовують у випад-
ках, якщо інші заходи не забезпечують допустимих рівнів звуку. Вони поді-
ляються на вкладиші у вигляді сформованих тампонів, якими закривають слу-
ховий канал, протишумні навушники, шлеми та каски. Найбільшого розпо-
всюдження набули вкладиші типу «Беруші» чи «Грибок» та навушники типу 
ВЦНИИОТ-2м. Залежно від спектрального складу шуму вони дозволяють 
знизити рівні звукового тиску на 7 – 45 дБ. 

 
2.3.5. Вібрація 
 
Причиною появи вібрації є незрівноважені сили та ударні процеси в 

машинах та механізмах. Створення високопродуктивних дробарок, мли-
нів, грохотів, потужних гірничодобувних комплексів, великотоннажних 
транспортних засобів призводить до збільшення інтенсивності вібрації. 
Цьому сприяє також широке використання високоефективних механізмів 
вібраційної та віброударної дії. Крім шкідливого впливу на людину, віб-
рація призводить до збільшення динамічних навантажень в елементах 
конструкцій, стиках і сполученнях. Слід також відзначити, що дія вібра-
ції може приводити до зміни структури конструктивних матеріалів, умов 
тертя, зносу на контактних поверхнях деталей машин, нагрівання конс-
трукцій. За її дії знижується несуча здатність деталей, виникають тріщи-
ни, що призводить до передчасного руйнування обладнання, зниження 
строку служби устаткування, зростання імовірності виникнення аварій та 
аварійних ситуацій. Вважають, що 80% аварій у машинах і механізмах відбу-
вається внаслідок вібрації. Крім того, коливання конструкцій часто є 
джерелом небажаного шуму. 

Вплив вібрації на людину залежить від виду і параметрів вібрації, на-
прямку і тривалості її дії, а також від індивідуальних особливостей людини. 

На людину може діяти вібрація у досить широкому діапазоні частот – від 
десятих часток до декількох тисяч Гц. Загальна вібрація з частотою менше 
0,7 Гц при значних віброзміщеннях порушує у людини нормальну діяльність 
вестибулярного апарата, що спричиняє погіршення самопочуття, нудоту. 
Низькочастотні коливання (до 16 Гц) пригнічують центральну нервову сис-
тему, викликають почуття тривоги, страх. При значній інтенсивності коливань 
на частоті 6–9 Гц можуть втягуватися у резонанс внутрішні органи люди, 
що спричиняє травми, розриви артерій тощо. Це пов’язано з тим, що внут-
рішні органи людини можна розглядати як коливальні системи з пружними 
зв'язками, частоти власних коливань яких знаходяться у зазначеному діапа-
зоні. 

Характерними рисами шкідливого впливу вібрації на людину є зміни 
у функціональному стані: підвищена втома,  збільшення  часу моторної реа-
кції, порушення вестибулярної реакції. У результаті впливу вібрації вини-
кають нервово-судинні розлади, враження кістково-суглобної й інших сис-
тем організму. Систематична дія загальної вібрації, за умов високого значення 
величини віброшвидкості, може призвести до виникнення вібраційної хвороби 
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– стійких порушень фізіологічних функцій організму, що обумовлено переваж-
ною дією вібрації на центральну нервову систему. Ці порушення спричиняють 
головний біль, знижують працездатність, погіршують самопочуття, порушують 
роботу серця. Локальна вібрація викликає спазми судин, які виникають спочат-
ку у фалангах пальців, а потім розповсюджуються на всю руку. Внаслідок цьо-
го погіршується її кровопостачання. Одночасно протікають зміни у нервовій 
системі та відкладаються солі у суглобах, що веде до болі, деформації рук та 
зниження рухомості у суглобах. 

Серед професійних захворювань вібраційна хвороба займає одне з 
перших місць. Це значною мірою обумовлено тим, що вібраційна хвороба 
на початковому етапі розвитку тривалий час протікає без загострень, хворі 
зберігають працездатність, не звертаються за лікарською допомогою. З ча-
сом систематичний вплив вібрації обумовлює загострення хвороби, яка 
може мати три ступеня тяжкості. Ефективне лікування вібраційної хвороби 
можливе тільки на початковій стадії її розвитку, крім того, відновлення пору-
шених функцій організму протікає дуже повільно. Шкідлива дія вібрації збі-
льшується при одночасному впливі на людину таких факторів, як знижена 
температура, підвищені рівні шуму, тривала статична напруга м'язів. 

Нормування та контроль вібрації 
Згідно з ДСН 3.3.6.039-99 гігієнічні норми вібрації встановлюють залеж-

но від виду вібрації, місця, часу та напрямку її дії. Гігієнічна оцінка вібрації, що 
діє на людину у виробничих умовах, здійснюється за допомогою таких методів: 
спектрального аналізу параметрів; інтегральної оцінки за спектром частот па-
раметрів, що нормуються; дози вібрації. Перші два методи використовуються 
при нормуванні постійної локальної та загальної вібрації. 

При спектральному аналізі параметрами, що нормуються, є середньоква-
дратичні значення віброшвидкості, віброприскорення або їх логарифмічні рі-
вні в октавних смугах із середньогеометричними частотами 1, 2, 4, 8, 16, 32, 63 
Гц для загальної вібрації та 16, 32, 63, 125, 250, 500, 1000 Гц для локальної віб-
рації, або ті ж параметри у діапазоні 1/3 октавних смуг. 

При інтегральній оцінці за спектром частот нормативним параметром є 
коректоване значення віброшвидкості, віброприскорення або їх логарифмічних 
рівнів. Оскільки сприйняття вібрації людиною різняться за частотою, то корекція 
здійснюється за допомогою поправок, які додаються у частотних смугах. Інте-
гральні параметри визначаються так само як рівні звуку, тобто шляхом ви-
користання коректуючих фільтрів при вимірюванні параметрів або обчис-
лення інтегрального значення параметрів з урахуванням частотної корекції. 

Гігієнічні норми віброшвидкості, віброприскорення та їх логарифмічних 
рівнів в октавних смугах, а також коректовані значення цих показників для де-
яких видів вібрації наведено у табл. 2.7, 2.8. 

Гігієнічні норми вібрації, яка діє на людину у виробничих умовах, встанов-
лені при її дії протягом робочого часу 480 хвилин (8 год). При дії вібрації, яка 
перевищує гранично допустимий рівень, сумарний час її дії протягом робочої 
зміни повинен бути меншим (табл. 2.9). 
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Таблиця 2.7 
Гранично допустимі параметри загальної  
вібрації категорії 3 (технологічна типу «в») 

Гранично допустимі параметри вібрації по осях Хз, Yз, Zз 
Віброшвидкість Віброприскорення 

Середньогеометричні частоти 
октавних смуг, Гц 

v, м/с 10-2 Lv, дБ а, м/с2 La, дБ 
2,0 0,02 36 0,18 91 
4,0 0,014 33 0,063 82 
8,0 0,014 33 0,032 76 

16,0 0,028 39 0,028 75 
31,5 0,056 45 0,028 75 
63,0 0,112 51 0,028 75 

Коректовані значення параметрів 0,014 33 0,028 75 
 

Таблиця 2. 8 
Гранично допустимі рівні локальної вібрації 

Гранично допустимі параметри вібрації по осях Хл, Yл, Zл 
Віброшвидкість Віброприскорення 

Середньогеометричні частоти 
октавних смуг, Гц 

v, м/с 10-2 Lv дБ а, м/с2 La, дБ 
8 2,8 115 1,4 73 

16 1,4 109 1,4 73 
31,5 1,4 109 2,7 79 
63 1,4 109 5,4 85 
125 1,4 109 10,7 91 
250 1,4 109 21,3 97 
500 1,4 109 42,5 103 

1000 1,4 109 85,0 109 
Коректовані значення параметрів 2,0 112 2,0 76 

 
Таблиця 2.9 

Допустимий сумарний час дії локальної вібрації залежно від перевищення її 
гранично допустимого рівня 

Перевищення гранич-
но допустимого рівня 

вібрації, дБ 

Допустимий сумар-
ний час дії вібрації за 

зміну, хв 

Перевищення гранич-
но допустимого рівня 

вібрації, дБ 

Допустимий сумар-
ний час дії вібрації за 

зміну, хв 
1 384 7 95 
2 302 8 76 
3 240 9 60 
4 191 10 48 
5 151 11 38 
6 120 12 30 

 
Залежність допустимих значень нормованого параметра  Vt  від часу фак-

тичної дії вібрації t, який не перевищує 480 хв, визначають за такою формулою: 

t
VVt

480
= . 

При дії непостійної вібрації (крім імпульсної) параметром, що нормуєть-
ся, є доза вібрації D (еквівалентний коректований рівень), яка визначається як 
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вібраційне навантаження, одержане робітником протягом всієї зміни, і визна-
чається з урахуванням значення параметрів вібрації, часу дії вібрації та час-
тотної корекції. 

При дії імпульсної вібрації з піковим рівнем віброприскорення від 120 до 
160 дБ параметром, що нормується, є кількість вібраційних імпульсів за зміну 
(годину), яка встановлюється залежно від тривалості імпульсу. 

Для контролю вібрації використовують вимірювачі шуму та вібрації або 
вібрографи, які дозволяють виміряти нормовані параметри вібрації в октавних 
смугах, а також визначати їх коректовані значення. Як чутливі елементи у них 
використовують п'єзоелектричні перетворювачі вібраційних коливань. 

Для запобігання шкідливої дії вібрації на організм працюючих здійсню-
ються технічні, організаційні та профілактичні медичні заходи. 

До організаційних заходів відносять: раціональне розташування устат-
кування та робочого місця, постійний контроль режиму праці і відпочинку 
працюючих, заборону залучення до вібраційних робіт осіб, молодших 18 років, 
обмеження застосування обладнання та використання робочих місць, що не 
відповідають санітарно-гігієнічним вимогам та ін. 

Технічні заходи прийнято поділяти на заходи, що спрямовані на змен-
шення вібрації у джерелі її виникнення та на заходи, що спрямовані на зни-
ження вібрації на шляху розповсюдження і у зоні сприйняття. 

Серед технічних заходів першої групи слід виділити конструктивні, що 
спрямовані на зниження вібрації у джерелі виникнення за рахунок зменшення 
діючих змінних сил (зрівноваження мас, заміни ударних технологій безударни-
ми, використання спеціальних видів зачеплення у приводах машин тощо), 
відстроювання від резонансних режимів, вібродемпфування, динамічного га-
сіння вібрації. 

Вібродемфування полягає  в  штучному збільшенні втрат у коливальній 
системі, при цьому енергія вібрації перетворюється у теплову. Це досягається 
за рахунок використання у конструкціях матеріалів з великим внутрі-
шнім тертям (пластмас, сплавів марганцю та міді), нанесення на вібруючі 
поверхні шару пружно-в’язких матеріалів тощо. 

Динамічне віброгасіння полягає у збільшенні реактивного опору коливної 
системи. Засоби динамічного віброгасіння за принципом дії поділяють на удар-
ні та динамічні віброгасники. Останні за конструктивною ознакою можуть бути 
пружинними, маятниковими, ексцентриковими та гідравлічними. Вони являють 
собою додаткову коливну систему, яка встановлюється на агрегаті, що вібрує. 
Причому маса та жорсткість  коливної  системи підібрані таким чином, що у 
кожний момент часу збуджуються коливання, які знаходяться у протифазі з ко-
ливанням агрегату. До недоліку цих систем відносять те, що вони налагоджу-
ються тільки на одну задану частоту, яка відповідає їх резонансному режиму 
коливання. 

Ефективним заходом є віброізоляція, яка досягається введенням у коли-
вальну систему для послаблення вібрації, що передається від об'єкта, додат-
кового пружного зв'язку. Для віброізоляції машин використовують віброізо-
люючі опори у вигляді пружин, пружних прокладок. Віброізоляція є ефекти-
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вним заходом зменшення вібрації, що передається на руки від ручного механі-
зованого інструмента. Для цього держак відокремлюється від корпуса інстру-
мента, що вібрує, за допомогою пружного елемента. Пружні елементи (аморти-
затори, віброізолятори) бувають гумові,  гідравлічні,  пневматичні та комбіно-
вані. Використовуються також пневматичні та гідравлічні  віброізолятори. 

Віброізоляцію працівників забезпечують за допомогою віброзахис-
них крісел, віброізоляційних кабін та платформ. 

Агрегати, які можуть викликати небажані вібрації конструкцій будинків 
(верстати, насоси, компресори, вентилятори, холодильні установки тощо), 
слід встановлювати на масивні фундаменти чи віброізолюючі основи. Невели-
кі агрегати, які розміщують на перекриттях будівель, встановлюють на масивні 
опорні плити, які збільшують масу установки, що призводить до зниження 
власної частоти коливань і зменшення вібрації агрегату. В свою чергу пли-
ту встановлюють на віброізолятори. 

Якщо технічними засобами не вдається зменшити рівень вібрацій до 
норми, то необхідно забезпечувати працівників індивідуальними засобами 
захисту. Ці засоби можуть застосовуватися як для захисту від загальної ві-
брації, так і локальної. Такими засобами можуть бути віброізолюючі рукави-
ці і віброізолююче взуття, які мають пружні прокладки, що захищають пра-
цівника від впливу вібрації.  

Комплекс лікувально-профілактичних заходів захисту передбачає: попе-
редній та періодичний медичні огляди, заборону допуску до вібраційних робіт; 
лікувальну гімнастику, фізіотерапевтичні процедури, вітамінізацію та фітоте-
рапію. 

 
2.3.6. Іонізуючі випромінювання 
 
Іонізуючі випромінювання знаходять широке використання в різних галу-

зях промисловості. Їх використовують для автоматичного контролю технологі-
чних процесів, контролю якості виробів, зварних швів, структури металів тощо.  

Для виробництва електроенергії на атомних електростанціях необхідне 
ядерне пальне, виробництво якого, починаючи від добування уранової руди і 
закінчуючи виготовленням та транспортуванням паливних елементів, призво-
дить до опромінення персоналу. Незначні додаткові дози опромінення праців-
ники отримують від таких техногенних джерел, як теплові електростанції (під-
вищена активність їх відходів та аерозолів), підприємств, які пов’язані з видо-
буванням та переробкою корисних копалин, а також різноманітних приладів та 
обладнання з джерелами випромінювання, що знаходять широке використання 
у промисловості і сільськогосподарському виробництві. 

Основним документом, що встановлює радіаційно-гігієнічні регламенти 
для забезпечення прийнятих рівнів опромінення, є Норми радіаційної безпеки 
України (НРБУ-97).  

НРБУ-97 регламентують опромінення людини джерелами іонізуючого 
випромінювання в умовах: 
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• нормальної експлуатації індустріальних джерел іонізуючого випромі-
нювання; 

• медичної практики; 
• радіаційних аварій; 
• опромінення техногенно-підсиленими джерелами природного похо-

дження. 
Відповідно до цього НРБУ-97 встановлено чотири групи радіаційно-

гігієнічних регламентів: 
• перша – обмежує опромінення від ядерно-радіаційних об’єктів; 
• друга – обмежує опромінення людей від медичних джерел; 
• третя – обмежує опромінення в умовах радіаційних аварій; 
• четверта – обмежує опромінення від техногенно підсилених джерел 

природного походження. 
Враховуючи різнобічні наслідки опромінення людей іонізуючим випро-

мінюванням, їх нормування здійснюється залежно від категорії людей, що 
опромінюються, а також від чутливості органів тіла людини, на які діє іонізую-
че випромінювання. 

Виділяють наступні категорії: 
А – особи з числа персоналу, які постійно чи тимчасово працюють безпо-

середньо з джерелами іонізуючого випромінювання; 
Б – особи з числа персоналу, які безпосередньо не зайняті роботою з дже-

релами іонізуючого випромінювання, але у зв’язку з розташування робочих 
місць в приміщеннях та на промислових майданчиках об’єктів з радіаційно-
ядерними технологіями можуть отримувати додаткове опромінення; 

В – все населення.  
Частину населення, яке за своїми статевовіковими, соціально-

професійними умовами, місцем проживання та іншими ознаками може отриму-
вати найбільші рівні опромінення від даного джерела, прийнято виділяти як 
критичну групу. 

Для осіб категорій А і Б НРБУ-97 встановлюються ліміти річних ефекти-
вних доз зовнішнього опромінення, а також ліміти річних еквівалентних доз зо-
внішнього опромінення окремих органів і тканин людини. Аналогічні ліміти 
вводяться і для критичних груп осіб категорії В. Ліміти дози опромінення наве-
дені в табл. 2.14. 

Таблиця 2.14 
Ліміти дози опромінення (мЗв/рік) 

Категорія осіб, які зазнають опромінення Назва лімітів 

А Б В 
ЛДЕ (ліміт ефективної дози)  20* 2 1 
Ліміт еквівалентної дози зовніш-
нього опромінення: 
ЛДlens (для кришталика ока) 
ЛДskіn (для шкіри) 
ЛДe[trіm (для кистей та стіп) 

 
 

150 
500 
500 

 
 

15 
50 
50 

 
 

15 
50 
- 
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Є також обмеження стосовно швидкості накопичення дози для жінок ді-
тородного віку та вагітних жінок, підвищеного опромінення в непередбачува-
них ситуаціях та інші. 

Крім лімітів дози опромінення, встановлюють допустимі рівні (ДР):  по-
тужності дози зовнішнього опромінення, забруднення поверхонь, надходження 
радіонукліду через органи дихання тощо, які визначають виходячи із наведених 
лімітів дози опромінення. 

З метою зниження рівнів опромінення населення Міністерство охорони 
здоров'я України запроваджує рекомендовані рівні медичного опромінення. 
При проведенні профілактичного обстеження населення річна ефективна доза 
не повинна перевищувати 1 мЗв. 

Медичне опромінення – це опромінення працівників при медичних обсте-
женнях чи лікуванні. Опромінення повинно бути обґрунтованим і призначеним 
тільки лікарем для досягнення корисних діагностичних та терапевтичних ефек-
тів, які неможливо отримати іншими методами діагностики та лікування. 

Рекомендовані рівні медичного опромінення та детальні вимоги до обме-
ження і контролю за опроміненням пацієнтів регламентуються окремими спеці-
альними документами Міністерства охорони здоров'я України. При проведенні 
профілактичного медичного обстеження працівників річна ефективна доза не 
повинна перевищувати 1 мЗв. 

Для радіометричного і дозиметричного контролю використовуються: до-
зиметри – для вимірювання зовнішніх потоків радіоактивного випромінювання; 
радіометри – для вимірювання рівнів забруднення навколишнього середовища; 
індивідуальні дозиметри – для індивідуального контролю. 

Серед індивідуальних дозиметрів найбільше розповсюджені прилади, в 
яких використовують іонізаційні (за величиною іонізації середовища, через яке 
пройшло випромінювання) та фотографічні (за величиною опромінення фото-
графічної плівки іонізуючим випромінюванням) методи виміру. 

У приладах для контролю потужності дози випромінювання широко за-
стосовують іонізаційний та сцинтиляційний методи (за інтенсивністю світлових 
спалахів, що виникають внаслідок люмінесценції в деяких речовинах під час 
проходження через них іонізуючих випромінювань). 

При роботі з джерелами іонізуючих випромінювань здійснюють контроль 
і оцінку параметрів радіаційного фактора відповідно до НРБУ-97. При дотри-
манні контрольних рівнів умови праці на даному робочому місці оцінюються як 
допустимі. У разі їх перевищення оцінка шкідливості та небезпечності за радіа-
ційним фактором здійснюється органами Держсанепіднагляду. 

Засоби та заходи захисту від іонізуючих випромінювань поділяють на ор-
ганізаційні, технічні, санітарно-гігієнічні та лікувально-профілактичні. 

Організаційні заходи передбачають забезпечення виконання вимог норм 
радіаційної безпеки. Наприклад, приміщення, які призначені для роботи з ра-
діоактивними речовинами, повинні бути ізольовані від інших і мати спеціальну 
обробку стін, стелі, підлоги. Відкриті джерела випромінювання і всі предмети, 
які опромінюються повинні знаходитися у виділеній зоні, перебування персо-
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налу в якій обмежено. На контейнери, устаткування, двері приміщень наносять 
попереджувальний знак радіаційної безпеки (рис. 2.37, а). 

До технічних заходів та засобів відносять використання автоматизовано-
го устаткування з дистанційним керуванням (рис. 2.37, б), витяжних шаф, захи-
сних екранів, камер боксів, що оснащені спеціальними маніпуляторами (рис. 
2.37, в), які копіюють рухи рук людини. 

Захисні екрани виготовляють з урахуванням виду та властивостей випро-
мінювань. Так, захист від гамма-випромінювання здійснюють за допомогою ек-
ранів із важких металів (свинець, залізо), бета-випромінювання – із легких ме-
талів (алюміній), скла, плексигласу чи комбінованих (перший від джерела – 
шар легкого, а потім шар важкого металу), нейтронного випромінювання – із 
матеріалів, які мають у своєму складі водень (вода, парафін), а також із графіту, 
берилію та інших. 

При роботі з джерелами випромінювання використовують засоби індиві-
дуального захисту: халати та шапочки з бавовняної тканини, захисні фартухи, 
гумові рукавички, щитки, респіратори, комбінезони, пневмокостюми, гумові 
чоботи. 

Санітарно-гігієнічні заходи передбачають: забезпечення чистоти примі-
щень, включаючи щоденне вологе прибирання; використання приливно-
витяжної вентиляції, дотримання норм особистої гігієни. 

До лікувально-профілактичних заходів відносять: попередній та періо-
дичний медичні огляди осіб, які працюють з радіоактивними речовинами; вста-
новлення раціональних режимів праці та відпочинку;  використання  радіопро-
текторів – хімічних речовин, що підвищують стійкість організму до опромінен-
ня. Як радіопротектори використовують різноманітні речовини штучного та 
природного походження: поліаміди, лимонна та щавельна кислота, сірчанокис-
лий барій, сорбенти на основі фероціанідів та ін. Суттєве значення відіграють 
продукти харчування, які містять значну кількість пектинів і мають радіозахис-
ні властивості. До таких продуктів відносяться шипшина, чорна смородина, яб-
лука, аґрус, сік журавлини та ін. 

Як правило, ефективний захист від іонізуючого випромінювання досяга-
ється при одночасному комплексному використанні зазначених організаційних, 
технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів та засо-
бів. При їх виборі враховуються особливості джерел випромінювання. Так, ос-
новними заходами, направленими на захист від альфа- та бета-випромінювань, 
є заходи, що націлені на недопущення накопичення альфа- і бета-активних ізо-
топів в організмі людини та забруднення шкіри: використання спеціального 
одягу та взуття, протипилових респіраторів, обезпилення повітря, вологе при-
бирання помешкань, недопущення вживання радіоактивно  забруднених харчо-
вих продуктів, води та інші. При роботі з джерелами гама- та рентгенівського 
випромінювання захист персоналу досягається шляхом зниження активності 
джерел випромінювання, обмеження часу роботи з ними, збільшення відстані 
до джерел, екранування джерела іонізуючого випромінювання або зони знахо-
дження людини. 
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2.3.7. Електромагнітні поля та випромінювання радіочастотного 
діапазону 

 
Електромагнітні поля та випромінювання виникають при роботі систем 

електропостачання та різноманітних машин і механізмів, що використовуються 
в різних галузях виробництва для індукційної та діелектричної термообробки 
різних матеріалів, збагачення корисних копалин, очищення повітря, отримання 
плазмового стану речовини, телебачення, радіомовлення, зв’язку і т.д.  

Джерелами електромагнітних випромінювань радіочастот є радіостанції, 
генератори надвисоких частот, установки індукційного і діелектричного на-
грівання, радари, вимірювальні і контрольні пристрої, дослідницькі установ-
ки, високочастотні прилади і пристрої. Електростатичні поля та електромаг-
нітні випромінювання у широкому діапазоні частот виникають при роботі пер-
сональних електронно-обчислювальних машин і відеодисплейних терміналів. 
Джерелами електромагнітних полів промислової частоти є будь-які електро-
установки і струмопроводи промислової частоти. Чим вище напруга і більше 
струм, що протікає в них, тим вище напруженість полів.  

Діапазон природних і штучних полів дуже широкий: починаючи від по-
стійних магнітних і електростатичних полів і закінчуючи рентгенівським і 
гамма-випромінюванням частотою 3٠1021 Гц і вище. Кожний з діапазонів 
електромагнітних випромінювань по-різному впливає на живий організм. У 
цьому розділі розглядаються питання захисту від електромагнітних полів та 
електромагнітних випромінювань з частотою від 3 до 12103 ⋅ , які прийнято від-
носити до випромінювань радіочастотного діапазону. Властивості і дія цього 
випромінювання на людину суттєво відрізняються від випромінювань оптично-
го діапазону (інфрачервоного, видимого, ультрафіолетового) та іонізуючих 
випромінювань. 

До радіохвильового діапазону відносяться електромагнітні випроміню-
вання з частотою від 3 до 12103 ⋅  Гц. Номенклатура діапазонів частот електрома-
гнітних полів (ЕМП) наведена у табл. 4. 

Таблиця 4 
Характеристика спектру електромагнітних випромінювань 

Назва діапазону Діапазон частот Довжина хвилі Назва хвилі 
Низькі частоти  

(НЧ) 
0,003 – 0,3 Гц 
0,3 – 3,0 Гц 
3,0 – 300 Гц 

300 Гц – 30 кГц 

107 – 106 км 
106 – 104 км 
104 – 102 км 
102 – 10 км 

Інфранизькі 
Низькі 

Промислові 
Звукові 

Високі частоти  
(ВЧ) 

30 – 300 кГц 
300 кГц – 3 МГц 

3 – 30МГц 

10 – 1 км 
1 км – 100 м 
100 – 10 м 

Довгі 
Середні 
Короткі 

Ультрависокі час-
тоти (УВЧ) 

30 – 300 МГц 10 – 1 м Ультракороткі 

Надвисокі частоти 
(НВЧ) 

300 МГц – 3 ГГц 
3 ГГц – 30ГГц 

30 ГГц – 300 ГГц 

100 – 10 см 
10 – 1 см 
10 – 1 мм 

Дециметрові 
Сантиметрові 
Міліметрові 
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Електромагнітне поле  (електромагнітне випромінювання) оцінюється ве-

кторами напруженості електричного Е (В/м) і магнітного Н (А/м) полів, що ха-
рактеризують силові властивості ЕМП.  

У діапазоні частот до 300 МГц біля джерела випромінювання виділя-
ють ближню зону чи зону індукції і далеку  зону  чи хвильову. У зоні інду-
кції електричне і магнітне поля можна вважати незалежними одне від одного. 
У хвильовій зоні, де вже сформувалася електромагнітна хвиля, при поши-
ренні у вакуумі і повітрі ці величини зв’язані співвідношенням Е=377Н. В 
електромагнітній хвилі вектори Е і Н завжди взаємно перпендикулярні. Дов-
жина хвилі λ , частота коливань f і швидкість поширення електромагнітних 
хвиль у повітрі с зв'язані співвідношенням с = λ f.  

Електромагнітне випромінювання у хвильовій зоні прийнято харак-
теризувати інтенсивністю випромінювання І (густина потоку енергії), що у 
загальному виді визначається векторним добутком Е і Н і для сферичних 
хвиль при поширенні в повітрі може бути виражена як 

24 r
PI дж
π

= , Вт/м2, 

де Рдж – потужність джерела, Вт; r – відстань від джерела, м. 
Для оцінки впливу електромагнітного поля на людину використовуєть-

ся поняття потужності поглиненого тілом людини випромінювання Р, Вт: 
,ефISP =  

де Seф – ефективна поглинаюча поверхня тіла людини, м2. 
Слід відзначити, що у виробничому приміщенні електромагнітне поле 

від джерела спотворюється так званим «полем вторинного випромінюван-
ня», тобто електромагнітним полем, відбитим від різноманітних поверхонь. 
Вторинне випромінювання накладається на основне поле і змінює його па-
раметри. Розрахувати параметри поля вторинного випромінювання і, тим бі-
льше, результативного поля практично неможливо. 

Електромагнітні поля та випромінювання можуть негативно впливати 
на людину. Характер цього впливу залежить від діапазону частот, інтенсивності 
та тривалості дії випромінювання, розміру поверхні тіла, що опромінюється, та 
індивідуальних особливостей організму. Розрізняють термічну (теплову) дію 
та функціональні й морфологічні зміни. 

Первинним проявом дії електромагнітної енергії є нагрів, який може при-
звести до змін і навіть до пошкодження тканин і органів тіла людини. Підви-
щення температури може бути загальним або мати локальний характер. Нагрів 
особливо небезпечний для органів зі слабкою терморегуляцією та для тих, у 
складі яких багато води (мозок, очі, нирки, органи кишкового та сечостатево-
го тракту, сім'яні залози). Коливання надвисоких частот можуть викликати та-
кож помутніння кришталика ока. 

При тривалій дії електромагнітного випромінювання на людину мо-
жуть з’являтися функціональні зміни у вигляді головного болю, порушення 
сну, підвищеної стомливості, дратівливості, пітливості, випадення волосся, 
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болях у ділянці серця, зниження статевої потенції та ін. Функціональні по-
рушення, викликані біологічною дією електромагнітного випромінювання, 
здатні в організмі людини накопичуватися, але в той же час є зворотними, як-
що виключити дію випромінювання на людину та покращити умови праці. 

У тканинах периферичної та центральної нервової системи та серцево-
судинній системі спостерігаються морфологічні зміни, що проявляються у 
порушенні регуляторних функцій та нервових зв'язків в організмі або зміні 
структури самих клітин, зниженні кров'яного тиску (гіпотонія), уповільненні 
ритму скорочення серця (брадикардія) тощо. Спостерігаються також зміни 
у будові та зовнішньому вигляді тканин і органів тіла людини (опіки, омерт-
вляння, крововиливи, зміни структури клітин тощо).  

Незважаючи на значну кількість проведених досліджень, питання механі-
зму впливу цього випромінювання на біологічні системи залишається ще від-
критим. Точно встановленою можна вважати тільки теплову дію, а механізм і 
особливості впливу нетеплових форм біологічної дії ще до кінця нез'ясовані. 
Нетеплова дія може бути обумовлена специфічним впливом випромінювань ра-
діочастотного діапазону на деякі біохімічні явища: біоелектричну активність, 
вібрацію субмікроскопічних структур, енергетичне порушення на молекуляр-
ному рівні. 

Нормування електромагнітних випромінювань радіочастотного діапазону 
на робочих місцях здійснюється згідно з ГОСТ 12.1.006-84. Дія  цього  норма-
тивно-правового акта розповсюджується на електромагнітні випромінювання в 
діапазоні частот 60 кГц – 300 ГГц. У діапазоні частот 60 кГц – 300 МГц нормо-
ваними параметрами є напруженість електричної Е та магнітної Н складових 
поля (табл. 5), а у діапазоні 300 МГц – 300 ГГц нормативним параметром є гус-
тина потоку енергії (ГПЕ), див. табл. 6. Нормативною величиною є також гра-
нично допустиме енергетичне навантаження за електричною ЕНЕ, (В/м)2٠год, та 
магнітною ЕНН, (А/м)2٠год, складовими полів: 

ЕНЕ = (Ен)2·Т; 
ЕНН = (Нн)2·Т, 

де Ен , Нн – нормативне значення напруженості електричної і магнітної складо-
вої полів, В/м та А/м; Т – тривалість дії полів на протязі робочого дня, годин. 

 
Таблиця 5 

Гранично допустимі значення Егд і Нгд  на робочих місцях 
 

Діапазон частот, МГц Параметр Від 0,06 до 3 Більше 3 до 30 Більше 30 до 300 
Егд, В/м 500 300 80 
Нгд, А/м 50 - - 
ЕНЕгд (В/м)2٠год 20000 7000 800 
ЕННгд, (А/м)2٠год 200 - - 
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Таблиця 6 
Гранично допустимі величини густини потоку  
енергії в діапазоні частот 300 МГц – 300 ГГц 

Густина потоку 
енергії, Вт/м2 

Допустимий час 
 перебування в зоні 

впливу ЕМП 
Примітки 

До 0,1  Робочий день  

0,1 – 1,0  Не більше 2 годин В інший робочий час густина потоку ене-
ргії не повинна перевищувати 0,1 Вт/м2  

1,0 – 10,0  Не більше 10 хв. 
За умови використання захисних окулярів. В 
інший робочий час густина потоку енергії не 
повинна перевищувати 0,1 Вт/м2  

 

За одночасної дії електричного і магнітного полів умови праці вважа-
ються допустимими, якщо 

ГНЕ / ЕНЕгд + ЕНН / ЕННад 1≤ , 
де ЕНЕ і ЕНН – енергетичні навантаження, що характеризують фактичну дію 
електричного і магнітного полів. 

Для електромагнітних полів промислової частоти (50 Гц) нормативи 
встановлюються згідно з ГОСТ 12.1.002-84 та ДСН 239-96. Для робочих місць 
вводиться обмеження часу перебування працюючих під дією електромагнітно-
го поля: при напруженості 5 кВ/м – 8 год; при напруженості від 5 до 20 кВ/м 
включно – визначається за формулою Т = (50/Е)–2 години (де Е – фактична 
напруженість); при напруженості більше 20 до 25 кВ/м – 10 хв. 

Вимірювання параметрів електромагнітних випромінювань виконують не 
рідше одного разу на два роки, а також при введенні в дію нових установок, 
внесенні змін у конструкцію, розміщення чи режим роботи установок, при 
створенні нових робочих місць та внесенні змін у засоби захисту від дії випро-
мінювань. Для виміру інтенсивності випромінювань застосовують вимірювачі 
напруження електромагнітних полів (рис. 2.5). 

 

  
а б 

Рис. 2.5. Вимірювачі електромагнітних випромінювань ПЗ-41 (а) та Цик-
лон-4 (б) 
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Класифікація засобів та заходів захисту від електромагнітних випроміню-
вань радіочастотного діапазону наведена на рис. 2.6. 

 
 
Рис. 2.6. Класифікація засобів захисту від електромагнітних випроміню-

вань 
 
Залежно від умов експлуатації обладнання, діапазону частот, розташування 

робочого місця, рівня опромінення застосовують такі методи захисту: захист часом та 
відстанню, зменшення випромінювання у самому джерелі, екранування джерела 
полів або випромінювань, екранування робочих місць, засоби індивідуального захис-
ту, раціональне розташування в приміщенні установок, раціоналізація режимів 
експлуатації установок та роботи обслуговуючого персоналу, застосування 
попереджувальної світлової та звукової сигналізації. 

Захист часом передбачає обмеження часу перебування людини в робо-
чій зоні, якщо інтенсивність опромінення перевищує встановлені норми. Цей ме-
тод використовується, коли немає можливості знизити інтенсивність опромінення 
до допустимих значень і лише для електричного поля частотою 50 Гц та випромі-
нювань у діапазоні частот 300 МГц – 300 ГГц. 

Якщо інтенсивність опромінення в діапазоні 300 МГц – 300 ГГц знахо-
диться між двома нормованими рівнями (табл. 5), то допустиме значення часу 
опромінення визначається за формулою 

доп

доп
доп Tt

ψψ
ψψ
/355,065,0

/005,01
+

+
= , 

де ψ  – інтенсивність опромінення, Вт/м2; допψ  – допустима інтенсивність 
опромінення, Вт/м2. 

Захист відстанню застосовується тоді, коли неможливо послабити інтенси-
вність опромінення за допомогою інших методів. У цьому випадку збільшують від-
стань між джерелом випромінювання та обслуговуючим персоналом. У ближній 
зоні при спрямованому випромінюванні цей метод не застосовується, оскільки в 
цій зоні густина поверхневої енергії не залежить від віддалі. 
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Передбачено також улаштування санітарно-захисних зон. 
Санітарно-захисна зона для передавальних радіостанцій, обладнаних анте-

нами неспрямованої дії, для телецентрів і телевізійних ретрансляторів, а також 
для радіолокаційних станцій кругового огляду встановлюється по колу. 

Для передавальних радіостанцій, обладнаних антенами спрямованої дії, а та-
кож для радіолокаційних станцій, антени яких сканують у визначеному секторі або 
фіксують у заданому напрямку, санітарно-захисна зона встановлюється в напря-
мку дії випромінювання електромагнітних хвиль. 

Земельні ділянки, що входять у санітарно-захисну зону, не вилуча-
ються у землекористувачів і можуть використовуватись як сільськогосподарсь-
кі угіддя, а також для розміщення на них виробничих споруд, що належать радіо-
технічному об'єкту або іншим відомствам, з дотриманням діючих санітарних 
норм і правил. 

Зниження випромінювання в джерелі виникнення досягається шля-
хом застосування спеціальних пристроїв – поглиначів потужності, атенюато-
рів, спрямованих відгалужувачів, хвилеводних ослаблювачів. Наприклад, широ-
кого розповсюдження набули радіопоглинальні матеріали, які забезпечують мак-
симально можливе перетворення енергії електромагнітного випромінювання в 
інший вид енергії. 

Виділення зон випромінювання. Для кожного випадку розташування апа-
ратури експериментально визначають межі зони, де інтенсивність опромінення 
перевищує гранично допустимі значення. Такі вимірювання здійснюють при робо-
ті апаратури на максимальну потужність. Установки огороджують або вивішують 
попереджувальний надпис „Не заходити, небезпечно!”. Така зона може додатково 
позначатись яскравою фарбою на підлозі приміщення. 

Один з найбільш ефективних технічних засобів захисту від електромагні-
тного випромінювання радіочастотного діапазону є екранування. Для екранів 
використовують матеріали з великою електричною провідністю. 

Принцип дії захисних екранів базується на поглинанні енергії випромі-
нювання матеріалом з наступним відведенням в землю, а також на відбиванні її 
від екрану. 

Основна характеристика екрана – ступінь послаблення електромагнітного 
поля, тобто ефективність екранування, що є відношенням E , H , ψ  у даній точці за 
відсутності екрана до eE , eH , eψ  у тій же точці з екраном. 

Ступінь послаблення електромагнітного поля залежить від глибини проник-
нення високочастотного струму в товщину екрана. Чим більша магнітна проник-
ність екрана і чим вища частота екранованого поля, тим менша глибина проник-
нення і необхідна товщина екрана. 

Засобами індивідуального захисту слід користуватися у тих випадках, ко-
ли застосування інших способів запобігання впливу електромагнітних випромі-
нювань неможливе. Широко застосовують захисні халати, комбінезони, окуля-
ри. Для захисту органів зору застосовують сітчасті окуляри, або окуляри із спе-
ціальним склом, покритим струмопровідним шаром двооксиду олова. 
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2.3.8. Випромінювання оптичного діапазону 
 
Довжина хвиль оптичних випромінювань знаходиться в діапазоні від 10 

до 340000 нм. Оптичні випромінювання з довжиною хвилі від 770 до 340000 нм 
називають інфрачервоними (ІЧ) випромінюваннями, 380–770 нм – видимими 
випромінюваннями, а в діапазоні від 6 до 380 нм – ультрафіолетовим (УФ) ви-
промінюванням. 

Джерелами інфрачервоного (теплового)  випромінювання є всі тіла, 
температура яких вище абсолютного нуля. Багато виробничих процесів су-
проводжується виділенням тепла. Частина цього тепла передається від більш 
нагрітих тіл менш нагрітим за рахунок тепловипромінювання. 

Потужність, яка відводиться від тіла за рахунок випромінювання, визна-
чається рівнянням Стефана – Больцмана і є пропорційною четвертому степеню 
його абсолютної температури: 

),( 44
0 гтттв ТТFСР −= ε  

де тε  – коефіцієнт чорноти тіла; 8
0 1067,5 −⋅=С  – постійна Стефана – Больц-

мана, Вт/(м2·К4); Fт – площа поверхні тіла, м2; Тт и Тг – відповідно температури 
тіла і оточуючого тіло газу, К. 

Нагріті тіла випромінюють одночасно різні довжини хвиль. Однак мак-
симум випромінювання завжди відповідає хвилям визначеної довжини, яка в 
міру збільшення температури тіла зменшується. Спектр теплового випромі-
нювання твердих і рідких тіл суцільний. ІЧ випромінюванням притаманні 
хвильові і квантові властивості. Енергія кванта цього випромінювання знахо-
диться в межах від 0,0125 до 1,25 еВ. 

Джерела ІЧ-випромінювання бувають природні (природна радіація со-
нця, неба) і штучні (нагрівальні печі, злитки металу, двигуни, машини то-
що). У результаті поглинання  енергії випромінювання підвищується темпера-
тура тіла людини, конструкцій приміщень, устаткування, що значною мірою 
впливає на умови праці. 

З підвищенням температури тіл у спектрі їх випромінювання збільшу-
ється частка видимого випромінювання, а при температурі вище 1900°С на-
гріті тіла починають випромінювати і ультрафіолетові промені. За довжиною 
хвилі УФ-випромінювання розміщуються між видимими і іонізуючими. Енер-
гія квантів цього випромінювання становить 3,56 – 123 еВ. За способом гене-
рації вони відносяться до теплових випромінювань, а за дією на поглинаючі ті-
ла проявляють як тепловий ефект, так іонізуючу здатність. УФ-
випромінювання з енергією квантів більше 12 еВ здатні порушувати хімічні 
зв'язки в молекулах сполук, що входить до складу організму людини, та іоні-
зувати атоми. Особливістю УФ-випромінювань, що відрізняє їх від гама- та 
рентгенівського випромінювання, є те що, їх добре поглинають тверді тіла, 
рідини і ряд газів. 

УФ-випромінювання виникає при зварювальних роботах, експлуатації 
оптичних квантових генераторів, роботі ртутно-кварцових ламп, радіоламп 
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тощо. Пил, газ, дим поглинають УФ випромінювання і змінюють його спект-
ральну характеристику. Повітря практично є непрозоре для короткохвильового 
УФ-випромінювання через його поглинання озоном. УФ-випромінювання 
викликає зміну складу повітря робочої зони. Внаслідок його дії відбувається 
іонізація повітря, утворюються озон, оксиди азоту, перекис водню. Іонізую-
ча та хімічна дія УФ-випромінювання обумовлює утворення в атмосфері ядер 
конденсації, туману та смогу. 

Дія ІЧ-випромінювання на організм людини в основному зводиться до 
нагрівання біологічних тканин. Глибина проникнення ІЧ-випромінювання в 
біологічні тканини залежить від довжини хвилі. Тому при оцінці впливу ІЧ-
випромінювання весь його діапазон прийнято поділяти на три області: А 
( λ =0,76–1,4 мкм), В( λ =1,4–3,0 мкм) і С( λ >3 мкм). Перша область (А) по-
значається як короткохвильова. Це випромінювання здатне проникати 
через шкіру і в основному поглинається в шарах дерми і підшкірній жи-
ровій клітковині. Другу і третю області (В і С) відносять до довгохвильо-
вих. Такі ІЧ випромінювання мають малу проникаючу здатність і поглина-
ються в основному у верхньому шарі шкіри – епідермісі (рис. 2.7). 

При поглинанні шкірою ІЧ-випромінювань прискорюється обмін ре-
човин, збільшується вміст натрію і фосфору в крові, зменшується число 
лейкоцитів, відбувається поляризація шкіри людини. ІЧ-випромінювання 
приводить до змін у серцево-судинній системі, збільшується частота пульсу 
і дихання, підвищується температура тіла, підсилюється потовиділення. 
При тривалій дії і значній густині променистого потоку ІЧ-випромінювання 
можуть призвести до патологічних змін в очах: помутніння рогівки і криш-
талика, кон'юнктивіту, опіку сітківки. При дії короткохвильового ІЧ-
випромінювання на непокриту голову може статися, так званий, сонячний 
удар – головний біль, запаморочення, частішання пульсу і дихання, непри-
томність, порушення координації рухів, ураження мозкових тканин. 

  
 

 
Рис. 2.7. Схематичне зображення 

мікроскопічної будови шкіри людини 
(в розрізі): І – епідерміс; ІІ – дерма; ІІІ 
–підшкірна жирова клітковина; 1 –
роговий шар епідермісу; 2 – базаль-
ний, шипуватий, зернистий та блиску-
чий шар епідермісу; 3 – м’язи, що під-
німають волосся;   4 – стержень во-
лосся; 5 – сальна залоза;  6 – нервові 
закінчення;    7 – потові залози  з  ви-
відним протоком;      8 – кровоносні 
судини 
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Тривала дія ІЧ-випромінювань може призвести до порушення роботи 
терморегулюючого апарату людини, що може викликати гіпотермією. Людина 
втрачає свідомість, температура тіла може досягати 40°, збільшується часто-
та пульсу і дихання, змінюються зорові відчуття. При систематичних перегрі-
ваннях підвищується сприйнятливість до застуд. Спостерігається зниження 
уваги, підвищується стомлюваність, знижується продуктивність праці. 

Дія УФ-випромінювання на біологічні тканини пов'язана з поглинанням 
випромінювання нуклеїнової кислотою та зведеними білками клітин і проті-
канням у цих сполуках світлохімічних реакцій. Залежно від довжини хвилі 
випромінювання, щільності потоку енергії та часу опромінення ця дія може 
бути як негативною, так і доброчинною. 

Шкідливий вплив УФ-випромінювання на біологічні тканини пов'яза-
ний з тривалою дією на них значних потоків енергії. Вплив випромінювань 
на клітини шкіри проявляється в частковій загибелі цих клітин, зміні їх фор-
ми та розміру. УФ-випромінювання подразнює нервові закінчення шкіри і 
викликає зміни в організмі, дерматити, екземи, набряклість. Під впливом ви-
промінювання можуть виникати ракові пухлини. Крім того, УФ-випромі-
нювання впливають на центральну нервову систему, викликають головний 
біль, підвищення температури, стомленість, нервове порушення. 

Для характеристики біологічної дії УФ-випромінювання використову-
ють поняття мінімальної еритемної дози, Це найменша доза УФ-випроміню-
вання, яка призводить через 8 годин до почервоніння шкіряного покриву 
(еритеми), що зникає на наступну добу. Помітне почервоніння шкіри вини-
кає вже при потоці енергії 30 Дж/см2. 

При значних потоках енергії УФ-випромінювання небезпечне також 
для органів зору. Воно поглинається, в основному, рогівкою та кон'юктивою 
і може призвести до опіків рогової оболонки та помутніння кришталика. 
При помірних потоках енергії УФ-випромінювання позитивно впливає на 
людину, сприяє протіканню фотохімічних реакцій, та має бактерицидну дію. 
Зважаючи на це разом із загальним освітленням використовують і ультрафіо-
летове освітлення спеціальними еритемними лампами. Для лікувального 
опромінення УФ-випромінюванням обладнують також спеціальні світлолі-
кувальні кабінети – фотарії. 

Нормування ІЧ-випромінювань здійснюється згідно із санітарними нор-
мами ДСН 3.3.6.042-99.  

Інтенсивність теплового опромінення працюючих від нагрітих поверхонь 
не повинна перевищувати 35 Вт/м2 – при опроміненні 50% та більше поверхні 
тіла, 70 Вт/м2  – при опроміненні від 25 до 50% поверхні тіла та 100 Вт/м2 – при 
опроміненні не більше 25% поверхні тіла працюючого. 

За наявності відкритих джерел випромінювання (нагрітий метал, від-
крите полум'я) допускається інтенсивність опромінення до 140 Вт/м2. При 
цьому площа опромінення не повинна перевищувати 25% поверхні тіла пра-
цюючого при обов'язковому використанні індивідуальних засобів захисту 
(спецодяг, окуляри, щитки). 
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При тепловому випромінюванні від 140 до 350 Вт/м2 для попереджен-
ня перегріву організму працюючих необхідно збільшувати на постійних ро-
бочих місцях швидкість руху повітря відносно нормованих величин на 
0,2 м/с. При інтенсивності понад 350 Вт/м2 нормами обмежується тривалість 
безперервної роботи і регламентованих перерв (табл. 2.19). 

Таблиця 2.19 
Допустима тривалість безперервного ІЧ-опромінення 

та регламентованих перерв протягом години 
 

Інтенсивність ІЧ-
випромінювання, 

Вт/м2 

Тривалість безпе-
рервних періодів 
опромінення, хв 

Тривалість 
перерв, хв 

Сумарне опро-
мінення протя-
гом зміни, % 

350 20 8 до 50 
700 15 10 до 45 
1050 12 12 до 40 
1400 9 13 до 30 
1750 7 14 до 25 
2100 5 15 до 15 

 
Нормування УФ-випромінювання у виробничих приміщеннях здійсню-

ють згідно із санітарними нормами СН 4557-88. Допустимі значення густини 
ультрафіолетового випромінювання наведені у табл. 2.20. 

Для виміру густини потоку випромінювання на робочому місці застосо-
вують актинометри, а для визначення спектрального складу випромінювань – 
спектрометри. 

Захист від ІЧ- та УФ-випромінювань 
Допустима інтенсивність теплового опромінення працюючих у першу чер-

гу повинна забезпечуватися за рахунок раціонального розміщення робочих 
місць, виведення працюючих з несприятливих зон, автоматизації та дистан-
ційного керування технологічними процесами, зменшення часу роботи в не-
сприятливих зонах, віддалення робочих міст від джерел випромінювання то-
що. 

Таблиця 2.20 
Допустимі значення густини УФ-випромінювання 

 

Діапазон УФ випроміню-
вання, нм 

Допустимі значення густини 
УФ випромінювання, Вт/м2 

220 – 280 (УФ-С) 0,01 
280 – 320 (УФ-В) 0,01 
320 – 400 (УФ-А) 10,0 

 
При виборі теплозахисних засобів враховують інтенсивність та спектральний 

склад випромінювання, а також умови технологічного процесу. Ефективним і еко-
номічним заходом захисту від ІЧ-випромінювання є теплова ізоляція. Наряду 
зі зменшенням тепловиділення, вона запобігає опікам, зменшує енерговитра-



 85 

ти. Для теплоізоляції зовнішніх поверхонь використовують термостійкі, него-
рючі матеріали з низьким коефіцієнтом теплопровідності. Для зниження тем-
ператур робочих поверхонь конструкцій і устаткування застосовують також 
внутрішню теплоізоляцію – футерівку. 

Розповсюдженим засобом захисту від ІЧ-випромінювання є теплозахи-
сні екрани. Залежно від принципу дії вони поділяються на: 

• тепловідбивні (поліровані металеві листи, загартоване скло з плівковим 
покриттям, металізовані тканини тощо); 

• тепловбираючі (сталева сітка, металеві листи або коробки з теплоізоля-
цією з азбестового картону, шамотної цегли, повсті та інших теплоізоляторів); 

• тепловідвідні (екрани з металевого листа або сітки, що охолоджуються 
проточною водою, водяні завіси тощо); 

• комбіновані. 
Залежно від особливостей технологічних процесів застосовують непрозорі, 

прозорі і напівпрозорі екрани. Екрани повинні забезпечувати нормовані величини 
опромінення працівників; бути зручними в експлуатації; не ускладнювати огляд, чи-
щення та змащування агрегатів; гарантувати безпечну роботу з ними; бути міцними і 
зручними для виготовлення та монтажу; мати достатньо тривалий строк експлуата-
ції; у процесі експлуатації зберігати ефективні теплозахисні якості. 

До засобів індивідуального захисту працюючих від ІЧ-випромінювання 
відносяться: спецодяг (костюм чоловічий повстяний), шкіряне спеціальне взуття 
для працюючих в гарячих цехах, вачеги, рукавиці (суконні, брезентові, комбіно-
вані, повстяні капелюхи, захисні каски з підшоломниками, каски текстолітові або 
з полікарбонату, теплозахисні щитки, захисні окуляри із світлофільтрами, маски 
захисні з прозорим екраном, тощо. При ліквідації аварій та виконанні аварійних 
робіт використовують теплоізолюючі куртки та костюми, тепловідбиваючі ком-
плекти з металізованої тканини. 

Якщо на робочих місцях неможливо досягти регламентованої інтенсив-
ності теплового опромінення працюючих, то використовують обдування, по-
вітряне та водоповітряне душування. 

Для зменшення негативного впливу ІЧ-випромінювання на працюючих 
необхідно дотримуватися раціонального питного режиму та режиму праці. 

Захист від УФ-випромінювань досягається за рахунок збільшення 
відстані від джерел випромінювання до робочих місць та їх раціональ-
ним розташуванням, зменшенням часу опромінення, екрануванням робо-
чих місць, спеціальним фарбуванням приміщень, використанням засобів ін-
дивідуального захисту. 

Найбільш раціональним методом захисту є екранування джерел випро-
мінювання, для чого використовують екрани з поглинаючих випромінювання 
матеріалів і світлофільтри. Екрани виконуються у вигляді щитів, ширм, ка-
бін. Хороший захист від УФ-випромінювань забезпечує флінтглас (скло, яке 
вміщує оксид свинцю). 

Стіни і ширми в приміщеннях з джерелами УФ-випромінювання фар-
бують у світлі кольори (сірий, жовтий, блакитний), застосовуючи цинкове чи 
титанове білило для поглинання УФ-випромінювання. 
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До засобів індивідуального захисту працюючих від УФ-випромінювання 
відносяться: спецодяг (куртки, брюки, рукавички, фартухи) із тканин, що не 
пропускають УФ-випромінювань (льняні, бавовняні, поплін); захисні окуляри 
та щитки із світлофільтрами, а також спеціальні мазі із вмістом речовин, що 
служать світлофільтрами (салол, саліцилово-метиловий ефір). 

Захист від лазерного випромінювання 
Джерелами лазерного випромінювання є оптичні квантові генератори 

(ОКГ), які нині знаходять широке застосування в різних галузях промисло-
вості. системах передачі інформації, телебаченні, спектроскопії, електронній 
та обчислювальній техніці тощо. Від інших джерел оптичного випроміню-
вання лазерне випромінювання відрізняється своєю  спрямованістю і величе-
зною густиною енергії в промені. Ці особливості обумовлюють небезпечність 
лазерного випромінювання для обслуговуючого персоналу. 

Сучасні ОКГ здатні генерувати випромінювання практично у всьому 
діапазоні довжини хвиль оптичних випромінювань: інфрачервоні, видимі і 
ультрафіолетові. За режимом роботи ОКГ поділяються на безупинної дії й 
імпульсні. Залежно від характеру робочої речовини ОКГ бувають твердоті-
лі, напівпровідникові, рідинні та газові. 

Залежно від енергії в імпульсі, густини енергії, довжини хвилі лазерно-
го випромінювання воно може впливати на шкіру, внутрішні органи та органи 
зору. При оцінці дії лазерного випромінювання на біологічні об’єкти виді-
ляють термічний та ударний ефекти. 

Термічний ефект проявляється в появі опікових міхурів і випаровування 
поверхневих шарів, ураження внутрішніх органів та омертвіння тканин у ре-
зультаті опіку. Для лазерного випромінювання характерні різкі границі ура-
жених ділянок і можливість концентрації енергії в глибоких шарах тканини. На 
характер ураження впливає природний колір (пігментація), мікроструктура і 
щільність тканин. Термічний ефект більш характерний при безупинному ре-
жимі роботи ОКГ. 

Ударний ефект характерний для імпульсного режиму роботи ОКГ. 
Причиною цього виду ураження є ударні хвилі, які виникають при погли-
ненні лазерного випромінювання. Ударна хвиля може виникнути як на повер-
хні тіла, так і у внутрішніх органах. Поширення ударної хвилі в організмі 
призводить до ураження внутрішніх органів без яких-небудь зовнішніх про-
явів. 

При дії лазерних випромінювань невеликої інтенсивності можливе ви-
никнення різних функціональних зрушень у серцево-судинній системі, ендо-
кринних залозах, центральній нервовій системі. З'являється стомлюваність, 
великі стрибки артеріального тиску, головний біль. 

Найбільш  небезпечне лазерне випромінювання для очей. При дов-
жині хвилі  в діапазоні 0,4 – 1,4 мкм випромінювання особливо небезпеч-
не для сітківки ока, а в інших діапазонах – для рогівки очей і шкіри. 

Нормування лазерного випромінювання здійснюється згідно із санітар-
ними нормами і правилами СНиП 5804-91, відповідно яких при проектуванні 
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лазерної техніки потрібно дотримуватися принцип відсутності впливу на люди-
ну прямого, дзеркального та дифузного випромінювання. 

ОКГ за ступенем небезпеки поділяється на 4 класи: 
• 1 клас – повністю безпечні; 
• 2 клас – небезпечні для очей та шкіри при дії прямого пучка; 
• 3 клас – небезпечні для очей при дії прямого і дзеркального випромі-

нюванням та для шкіри при дії прямого пучка; 
• 4 клас – найбільш потужні, які небезпечні для очей і шкіри як при пря-

мому, так і при дифузному випромінюванні. 
При нормуванні весь спектр лазерного випромінювання поділено на три 

спектральніі діапазони: І – 180< λ ≤ 380 нм, ІІ – 380< λ ≤ 1400 нм, ІІІ – 
1400< λ ≤ 105 нм. 

Згідно з СНиП 5804-91 регламентуються гранично допустимі рівні (ГДР) 
густини потоку енергії чи потужності випромінювання на шкірі, сітківці, ро-
гівці залежно від тривалості впливу, режиму роботи ОКГ та його спектраль-
ного діапазону. Норми встановлюються для однократного та хронічного (того, 
що систематично повторюється) опромінення. Наприклад, при однократному 
впливі і тривалості опромінення більше 100 с в оптичному діапазоні 
1400< λ ≤ 105 нм густина потужності випромінювання не повинна перевищу-
вати 500 Вт/м2. 

Крім небезпечної дії лазерного випромінювання, робота ОКГ може су-
проводжуватися виникненням інших шкідливих та небезпечних факторів: 
світловим випромінюванням при роботі ламп накачування, УФ-випроміню-
ванням імпульсних ламп і газорозрядних  трубок,  рентгенівським та елект-
ромагнітним випромінюванням, забрудненням повітряного середовища озо-
ном, оксидами азоту, продуктами випаровування мішені, високою напругою 
зарядних пристроїв тощо. Тому при експлуатації ОКГ передбачається ком-
плекс заходів, спрямованих на створення здорових та безпечних умов праці. 

Діючі ОКГ необхідно розміщувати в окремих, спеціально виділених 
приміщеннях, в які обмежується доступ сторонніх осіб. На дверях примі-
щень встановлюються попереджувальні знаки і система сигналізації про ро-
боту ОКГ. Стіни, стеля і підлога в приміщеннях повинні мати матову повер-
хню з коефіцієнтом відбивання не більше 0,4. Колір фарбування стін вибира-
ється залежно від спектру випромінювання і таким, щоб густина відбитої (ди-
фузійної) енергії була мінімальною. Оптичний квантовий генератор повинен 
встановлюватися в приміщенні так, щоб промінь не потрапляв на вікна та 
двері. Для виготовлення екрануючих штор рекомендують темні тканини. 
Приміщення повинно мати загально обмінну чи місцеву витяжну вентиля-
цію. Промінь ОКГ за можливості доцільно екранувати. Небезпечні зони по-
винні позначатися попереджувальними знаками безпеки. 

Для захисту органів зору використовують спеціальні окуляри із світ-
лофільтрами. Як матеріали для виготовлення захисних окулярів використо-
вують: скло і пластмаси, що поглинають випромінювання, а також діелек-
тричні тонкі плівки, що відбивають падаючу світлову енергію (оксиди титану 
тощо). Найкращий захист органів зору забезпечують окуляри, виготовлені з 
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поглинаючих матеріалів, на зовнішню поверхню скла яких наноситься плів-
ка з відбиваючих матеріалів, та окуляри, виготовлені з використанням бага-
тошарових фільтрів. Окуляри підбираються для певної довжини хвилі. Для 
захисту шкіри застосовують фетровий одяг, шкіряні рукавички. 
 

2.4. Ергономічний аналіз умов праці  
 
2.4.1. Поняття системи „людина-машина” 
 
На певному етапі свого розвит-

ку для задоволення своїх зростаю-
чих матеріальних і духовних потреб 
людина починає створювати штучні 
знаряддя праці – машини (рис. 2.8). 
Одержавши у своє розпорядження 
величезні запаси енергії, нову техні-
ку й технології, вона змінила своє 
життя, але разом з тим постала пе-
ред складним завданням – забезпе-
чити ефективне, стійке та безпечне 
керування цією технікою. 

При вирішенні завдань пов’язаних з поліпшенням умов праці, необхідне 
детальне вивчення системи „людина-машина” (СЛМ). СЛМ – це складна бага-
тофункціональна система, яка включає в себе людський і технічний фактори 
(рис. 2.9) і має такі складові: 

• машина – усе те, що штучно створено руками людини для задоволення 
своїх потреб (технічні пристрої, інформаційне забезпечення); 

• людина – людина-оператор, при взаємодії з машиною виконує деякі фу-
нкції для досягнення поставленого завдання; 

• навколишнє середовище – визначається такими параметрами, як освіт-
леність, шум, випромінювання, температура, вологість тощо; 

• робоче місце – окреслюється положенням оператора при виконанні своїх 
обов’язків; 

• органи керування (ОК) – за допомогою їх людина керує об'єктами; 
• засоби відображення інформації (ЗВІ) – завдяки їм людина слідкує за 

станом машини (виробничого процесу). 
Одним із важливих завдань СЛМ є розподіл функцій між людиною і ма-

шиною, який повинен ураховувати їх можливості. Однак загальне рішення 
складно отримати, оскільки кожна система характеризується своїми особливос-
тями. На основі порівняння можливостей людини і машини в системах керу-
вання можна запропонувати наведений далі варіант розподілу функцій. 

 

 
Рис. 2.8. Система „людина-машина” 
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Рис. 2.9. Структурна схема системи „людина-машина” 

 
Людина виконує такі функції: 
§ індуктивно мислить, тобто приймає рішення на базі неповної інформації, 

узагальнення різних факторів, доповнюючи інформацію з власного до-
свіду; 

§ розпізнає ситуацію в цілому за її окремими характеристиками, а також 
за не повною інформацією про неї; 

§ вирішує завдання, стосовно яких відсутні правила; 
§ вибирає шляхи вирішення завдань в умовах, що швидко змінюються. 
Машині доцільно передати такі функції: 
§ виконання громіздких математичних розрахунків та вибір відомих варі-

антів розв’язання; 
§ збереження великої кількості інформації; 
§ здійснення одноманітних операцій за відомим алгоритмом; 
§ виконання швидких дій у відповідь на певну команду. 
Ці рекомендації мають узагальнений характер і у кожному конкретному 

випадку визначальними є експеримент з моделювання конкретної системи та 
умов функціонування, а також застосування певних принципів. Тому дуже важ-
ливо оцінити умови, в яких буде працювати людина, щоб, виходячи з них, роз-
поділити обов’язки. 

Процеси приймання, переробки інформації та прийняття рішень і виконан-
ня оператором керуючих дій поєднанні в цілісну діяльність, яка полягає у гара-
нтуванні функціонування СЛМ. Для ефективного забезпечення роботи машини 
людина-оператор повинна зручно себе відчувати. Таке можливо при виконанні 
певних вимог, які ставляться до машини і навколишнього середовища, а саме: 
до розміщення засобів відображення інформації та засобів керування, робочого 
місця, а також до освітлення, клімату, шуму, вібрації, що можуть впливати як 
на фізичний стан людини, так і на протікання технологічного процесу. 
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Згідно з ДСТУ EN 17025 рівень якості продукції визначається сукупністю 
операцій, які включають вибір номенклатури показників якості оцінюваної 
продукції, визначення їх величин і зіставлення з базовими. На основі ергономі-
чної оцінки виробничого устаткування можна скласти портрет промислового 
підприємства, тобто описати організацію процесу виготовлення продукції, ха-
рактеристику тієї частини основних фондів виробництва, яка безпосередньо 
впливає на якість продукції і залежить від людського фактору.  

Класифікація показників ергономічної устаткування: 
§ антропометричні (висота, ширина, глибина пульта, висота розміщення 

стільниці, розміщення ЗВІ та ОК, характеристики крісла людини-оператора; до-
сяжність ОК; показники відповідності ОК формі і розмірам частин тіла людини 
тощо); 
§ біомеханічні (зусилля, величина, напрямок переміщення ОК, частота ви-

користання ОК); 
§ психофізіологічні (характеристики відповідності техніки зоровому і слу-

ховому аналізаторам людини); 
§ психологічні (показники відповідності техніки можливостям людини сто-

совно прийому, обробки інформації та прийняття рішень). 
Оцінка починається із складання плану проведення досліджень. Основні 

етапи таких досліджень зазвичай виконуються за такою схемою: 
а) ознайомлення з призначенням, метою системи, завданнями та основни-

ми вимогами до неї; 
б) побудова структурної схеми, що відтворює зв’язки окремих підсистем, 

потоки інформації і хід регулювання. При цьому окремо виділяються ланцюги, 
де задіяна людина-оператор з позначенням прямих і зворотних зв’язків у СЛМ 
(інтенсивність зв’язків і їх відносна важливість); 

в) оцінка середовища, в якому система функціонує, і його вплив на дослі-
джувану систему СЛМ; 

г) опис функцій системи і її підсистем для всіх режимів роботи (включаю-
чи малоймовірні аварійні ситуації). При визначенні функцій системи слід за-
значити, які операції найважливіші і що являє собою динамічна структура сис-
теми, тобто які зрушення виникають в окремих підсистемах при керуванні, дії 
перешкод і т. ін. 

д) детальна ергономічна оцінка робочого місця; 
е) оцінка засобів відображення інформації та органів керування; 
ж) розгляд функцій операторів для нормального режиму роботи й окремо 

для екстремальних ситуацій. 
На підставі всіх вищезазначених дій формується висновок про надійність і 

ефективність системи й даються рекомендації щодо модернізації або вдоскона-
лення окремих підсистем, вузлів або всього приладу. 

При вирішенні завдань, пов’язаних з пристосуванням умов праці до люди-
ни, необхідне детальне вивчення системи „людина-машина”, що являє собою 
складну багатофункціональну систему і включає: людину, машину, навколишнє 
середовище, органи керування, засоби відображення інформації, робоче місце. 
Основне завдання – забезпечити максимальну продуктивність при мінімальних 
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затратах енергії. Для цього потрібно оцінити можливості людини, з’ясувати фа-
ктори, які погіршують працездатність, та забезпечити відповідне розміщення 
засобів відображення інформації, органів керування на робочому місці, з метою 
мінімізації їх впливу як на фізичний стан людини, так і на протікання техноло-
гічного процесу. 

 
2.4.2. Антропометрична характеристика людини 
 
Наведено короткі відомості про антропометричні показники людини, які 

необхідні при конструюванні промислових виробів, обладнання, розміщенні 
органів керування, засобів відображення інформації на пультах, організації ви-
робничого процесу для забезпечення відповідності фізіологічним особливос-
тям обслуговуючого персоналу. 

Антропометрія – один з методів дослідження в антропології. Антропоме-
трія – це наука про людину, заснована на вимірах різних частин людського тіла. 
Форма і розміри людської фігури є відправною точкою в тих випадках, коли 
необхідно раціонально сконструювати робоче місце. Складність проектування 
систем „машина-людина” полягає в тому, що неможливо встановити єдине 
правило в співвідношенні розмірів окремих частин тіла людини, оскільки всі 
люди досить різні. Але в результаті зіставлення антропометричних даних ви-
значені середні розміри і пропорції тіла, які здебільшого змінюються за зако-
ном Гауса. 

Антропометричні дані отримують, вимірюючи зріст людини, її вагу, зріст 
стоячи і сидячи, розміри грудної клітини, силу м’язів, пальці рук та інше в не-
рухомому статичному положенні. Лінійні виміри тіла проводяться між двома 
визначеними точками, які називаються антропометричними. Нижче наведені 
зображення основних розмірів людського тіла (рис. 2.10, 2.11. 

Зріст вимірюють за допомогою ростоміра з точністю ±0,5 см. Визначення 
розмірів окружності тіла грудної клітини, шиї, талії, ключиці, передпліччя, го-
лені здійснюють сантиметровою стрічкою, а діаметри тіла (ширину таза) – цир-
кулем. Для встановлення розмірів кінцівок і розмаху рук використовують ан-
тропометр або стояк ростоміра. 

Різні види одягу змінюють вагу й основні розміри людини. Цю обставину 
необхідно враховувати на початковій стадії конструювання обладнання і пе-
редбачити додатковий простір у робочій зоні, який враховує і розмір спецодягу, 
а також і можливі його особливості, наприклад, наявність пристосувань, які 
дуже часто бувають на одязі. 

Методи антропометричної оцінки 
Мета антропометричної оцінки полягає у встановленні відповідності 

розмірів робочого місця розмірам тіла людини. 
Одним з найбільш істотних елементів пристосування умов праці до лю-

дини є компонування простору робочого місця. Неправильне положення тіла на 
робочому місці призводить до виникнення передчасної втоми, помилок у робо-
ті, а також до необоротних патологічних змін в організмі. 
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Рис. 2.10. Основні розміри людського тіла 

 

 
Рис. 2.11. Робоча зона: А – функціональний простір; В – простір, зручний для 

маніпулювання органами керування; С – оптимальна робоча зона 
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Існує три методи, які дозволяють використовувати антропометричні дані 
при проектуванні робочого місця: 

моделювання в натуральну величину – виготовляють у масштабі 1:1 екс-
периментальний макет робочого місця, в якому всі елементи, які впливають на 
працездатність і стан людини, можна переміщувати в будь-яких площинах; 

метод манекенів – використовують плоскі моделі людини, які мають ша-
рніри, що дозволяє надавати їм необхідні положення для моделювання поз лю-
дини при виконанні робіт (масштаб манекенів може бути 1:1, 1:5, 1:10); 

метод накладення – на проектовані робочі місця накладають схеми нор-
мальних і максимальних робочих зон. 

Для оцінки фактичного робочого місця оператора необхідно зробити: 
ескіз пульта керування; 
уточнити відповідність пульта об’єму приміщення, зазначити висоту і 

ширину панелей, зону огляду, порівняти з ергономічними вимогами; 
оцінити робочу позу, сидіння оператора, визначити сфери захоплення. 
Антропометрія вивчає вплив розмірів людського тіла на ефективність і 

безпеку праці та допомагає проектувальникам розробляти такі машини, габари-
ти яких не заважали б операторам виконувати свої функції. 

 
2.4.3. Робоче місце 
 
Наведено короткі відомості про розміри мінімального простору для ро-

бочих місць стоячи і сидячи та їх правильної організації в цеху. Крім того, за-
значені основні розміри пультів керування, на основі яких можна виконувати 
ергономічну оцінку. 

До робочого місця належить частина простору, в якому людина виконує 
свою трудову діяльність (рис. 2.12). Правильно організоване робоче місце за-
безпечує людині комфортне положення при роботі та високу продуктивність 
праці при найменших фізичній і психічній напруженнях. 
Організація робочого місця. Форма, розміри та організація робочого місця 

у будь-якого промислового обладнання визначається перш за все: функцією і 
конструкцією обладнання; особливостями діяльності людини; економічністю. 

Найбільш важливі виробничі маніпуляції повинні виконуватись у робочій 
зоні, яка визначається придатною дією передпліч з тим, щоб операції, яким по-
трібні точні маніпуляції, проходили в зоні дії обох рук (заштрихована зона на 
рис. 2.11. Порівняно легко встановити зовнішні розміри робочого простору, які 
необхідні для виконання робочих операцій (рис. 2.12). Організація робочих 
місць також передбачає мінімальні розміри робочих зон і проходів у цехах та в 
офісах (рис. 2.13). На робочих місцях біля промислового обладнання важливе 
значення має вільний простір для колін, стіп, оскільки лише у такому випадку 
можна забезпечити правильне положення тіла при виконанні роботи. Найбільш 
важливі рекомендації стосовно цього наведені на рис. 2.14 і в табл. 2.21. 
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Рис. 2.12 Мінімальний простір, необхідний для виконання в різних положеннях 

тіла: а) за даними Моргана; б) за даними Нуферта 

 
Рис. 2.13. Робочі зони (розміри в см): а – в цеху, розміри наведені для ме-

талообробних верстатів малих і середніх габаритів; для одного робітника міні-
мальна площа складає 4 м2, оптимальний об’єм 13 – 15 м3; б – в офісах; реко-
мендована мінімальна площа на одного працівника складає 5 м2, об’єм     15 м3, 
мінімальна висота 3 м 
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Рис. 2.14. Схема робочих місць, які призначені для робіт сидячи або стоячи  

 

Таблиця 2.21 
Розміри робочих місць 

№ п/п Розмір, мм Примітки 
1 650 і більше  
2 750  
3 500 і більше Найменша припустима ширина 400 мм 
4 300  
5 650 і більше  
6 250  
7 150 

300 
325 

Для дуже точних робіт 
Для точних робіт 
Для фізичної роботи 

8 Залежно від процесу 
9 900 – 1000 

800 – 850 
Для точної роботи 
Для фізичної роботи 

10 650 
Різниця 9 – 8 

Для фізичної роботи 
Для точної роботи 

11 1275 – 1375 
1175 – 1225 
> 900 

Для дуже точних робіт 
Для точних робіт 
Для фізичної роботи 

12 > 900  
13 100 і більше  
14 125 і більше  
15 400 і більше  
16 800  
17 200  
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Робота в положенні «стоячи» більш сприятлива для людини, ніж «сидячи». 
У цьому положенні забезпечується рівномірний розподіл маси тіла працівника, 
нормальна рухомість хребту, сприятливі умови переміщення сенсорної коорди-
нації і зорового огляду. Однак тривале виконання робіт в цій позі більше втом-
лює, оскільки зумовлене великою затратою енергії, зумовлює застій крові у 
м’язах нижніх кінцівок. 

При оцінюванні робочого місця (його виборі) необхідно перевірити вико-
нання співвідношення між розмірами знарядь праці і руками та тулубом люди-
ни. Визначити зручні і незручні зони для виконання виробничих операцій і 
встановити відповідність їх моторному полю (рис. 2.15).  

Моторне поле обмежується ду-
гами або ламаними лініями, які 
описують рух максимально витяг-
нутих рук навколо плечового суг-
лоба оператора. Робочі місця пови-
нні забезпечувати виконання тру-
дових операцій в межах простору 
моторного поля: операції «часто» і 
дуже часто – в межах зони D або Ε 
залежно від точності виконуваних 
робіт.  

За таким же принципом роз-
міщуються і органи керування. 
Важливі засоби керування, які час-
то використовуються також пови-
нні розташовуватись в оптималь-
ній зоні моторного поля, а менш 
важливі, але також часто викорис-
товуються, не допускається розмі-
щувати за межами зони легкого 

досягнення. Засоби керування, що рідко використовуються не повинні знахо-
дитись за межами моторного поля. Виняток складають тільки ті до яких звер-
таються менше 5 разів за зміну. 

У визначенні площі робочого приміщення враховується також і ріст люди-
ни, положення сидячи чи стоячи, а також умови забезпечення зорової роботи. 
Ефективність її сприйняття залежить від низки умов: достатньої освітленості, 
яскравості, розмірів об’єкта і величини кутового розміру об’єкта та забезпечен-
ня оптимальних кутів зору (рис. 2.16). 

Так, засоби відображення інформації, які часто використовують у роботі і 
потребують точного та швидкого зняття показів, необхідно розташовувати у 
вертикальній площині під кутом ±150 від нормальної лінії погляду, у горизон-
тальній – під кутом ±300.ЗВІ до яких рідко звертаються, розміщуються у межах 
±600, від нормальної лінії погляду. Для стрілочних індикаторів допустимий кут 
відхилення від нормальної лінії погляду – не більше ±250. 

 
Рис. 2.15. Зона захоплення рук операто-
ром при роботі сидячи: А – максималь-
на; В – досяжності пальців витягнутої 
руки; С – зручної досяжності долоні; D 
–досяжності при грубій роботі (оптима-
льна); Е – при виконанні точних робіт 
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Виходячи з можливостей зорового спостереження людини, розроблені ре-
комендації щодо розміщення засобів відображення інформації на робочих міс-
цях. 

 

  
а б 

Рис. 2.16. Оптимальне розташування ЗВІ та допустимі кути відображення 
інформації: а – при повороті очей; б – при повороті голови 

 
2.4.4. Ергономічні вимоги до організації робочих місць користувачів 

комп’ютерів 
 
Організація робочого місця користувача комп’ютера повинна відповідати 

вимогами НПАОП 0.00-1.31-10. Так, площа, на якій розташовується одне робо-
че місце з відео дисплейним терміналом (ВДТ), повинна становити не менше 
6,0 м2, а об’єм приміщення – не менше 20 м3. Робочі місця з ВДТ розміщуються 
на відстані не менше 1 м від стіни зі світловими прорізами; відстань між бічни-
ми поверхнями ВДТ має бути не менше 1,2 м; відстань між тильною поверхнею 
одного ВДТ та екраном іншого не повинна бути меншою за 2,5 м; прохід між 
рядами робочих місць має бути не менше метра. Необхідно також враховувати 
розміри меблів для комп’ютеризованих робочих місць, тобто висота 725 мм, 
ширина 600 – 1400 мм, глибина 800 – 1000 мм. Зокрема, розміри столу для ВДТ 
складають: ширина – 1200 мм, глибина – 800 мм (рис. 2.17). Особливу увагу 
необхідно звернути на розміщення відео терміналів. Для того щоб уникнути 
дзеркального відображення на екрані ВДТ джерел природного освітлення, їх 
необхідно розставити вздовж стіни з вікнами. 

З метою зменшення потрапляння шуму з суміжних робочих місць та забез-
печення концентрації уваги під час виконання робіт, що вимагають напружено-
сті, необхідно відокремити робочі місця перегородками висотою 1,5 – 2 м. 

Вагомим фактором у забезпеченні безпеки праці користувачів комп'ютерів 
є характер розташування на робочому місці відео термінала, клавіатури та 
принтера. Розташування екрана (дисплея) повинно забезпечувати зручність зо-
рового спостереження у вертикальній площині під кутом ± 30° від лінії зору 
оператора. Найкращі зорові умови й можливість розпізнавання цифр, символів 
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досягається тоді, коли верхній край відео термінала знаходиться на висоті очей, 
а погляд  спрямований вниз на центр екрана. Оскільки при роботі з комп'юте-
ром найбільш сприятливим вважається нахил голови вперед, приблизно на 20° 
від вертикалі (при такому положенні голови м'язи шиї розслабляються), то ек-
ран відео термінала також повинен бути нахилений назад на 20° від вертикалі. 
Екран відео термінала та клавіатура повинні розташовуватись на оптимальній 
відстані від очей користувача комп'ютера, але не ближче 600 мм, з урахуванням 
розміру абетково-цифрових знаків і символів. Так, при розмірі екрана по діаго-
налі 35 см, відстань від монітора до очей повинна складати 60 – 70 см, при діа-
гоналі 43 см – 70 см, при діагоналі 48 см – 80 см. 

 
Рис. 2.17. Організація робочого місця (розміри наведено в см) 

 
Для клавіатури комп'ютера на поверхні робочого стола повинен бути прос-

тір для переміщення та поворотів. Положення клавіатури та кут її нахилу пови-
нні відповідати побажанням користувача комп'ютера. Кут нахилу клавіатури 
може змінюватись у межах 5 – 10°. 

Якщо у конструкції клавіатури не передбачено простору для долонь, то їх 
потрібно розташовувати на відстані не менше 100 мм від краю стола в оптима-
льній зоні моторного поля. Допускається розташування клавіатури на спеціаль-
ній робочій поверхні, окремо від стола. 

Розташування принтера або іншого пристрою введення-виведення інформа-
ції на робочому місці повинно забезпечувати добру видимість екрана комп'ю-
тера, зручність ручного керування пристроєм введення-виведення інформації в 
зоні досяжності моторного поля (висоті 900 - 1300 мм, глибина 400 – 500 мм). 

 
2.4.5. Ергономічні вимоги та рекомендації до облаштування пультів 

керування 
 
Пульти керування займають важливе місце в забезпеченні безпеки праці 

під час експлуатації агрегатів, автоматичних і неавтоматичних ліній та іншого 
обладнання. Тому їх конструкція повинна забезпечувати максимальну зручність 
в роботі з метою досягнення високої ефективності функціонування системи 
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людина – машина. В першу чергу це досягається правильною організацією ро-
бочого місця оператора, що вимагає визначити загальну тривалість безперевної 
роботи та основну його робочу позу. Зокрема при тривалому спостереженні 
оператор повинен працювати сидячи, а коли процес контролю й керування за-
ймає не багато часу, то пульт керування повинен забезпечувати роботу опера-
тора як сидячи так і стоячи (рис. 2.18). 

 

  
а б 

Рис. 2.18. Рекомендовані кути нахилу панелі: а – для роботи оператора в поло-
женні сидячи; б – для роботи оператора в положенні сидячи-стоячи 

 
Крім того, необхідно враховувати також і раціональне розташування та ви-

готовлення у відповідності до можливостей людини основних елементів пуль-
тів керування: панелі засобів відображення інформації та керування, крісла 
оператора, допоміжних засобів і зв’язку. Так, для забезпечення швидкого зна-
ходження потрібного органа керування використовують їх кодування за місцем 
розташування, розмірами формою, напрямом руху, кольором, надписами. Важ-
ливе значення має зв’язок між рухом органів керування та зміною показів при-
ладів індикації. В інформаційній структурі повинна подаватись чітка зрозуміла 
інформація про стан технологічного процесу, якість продукції на різних стадіях 
її готовності, про параметри від яких залежить нормальний хід виробництва. 

Рух лінійних засобів керування повинен відповідати звичним для людини 
напрямам: вперед, угору, вниз, направо. У випадку знаходження засобів керу-
вання у горі пульта й керування здійснюється правою рукою, то рух здійсню-
ють тільки направо. Обертові органи керування не можна розташовувати ліво-
руч від вертикального індикатора або вище будь-яких ЗВІ. У випадку обертання 
стрілки індикатора на 1800, використовують тільки обертову ручку. Органи ке-
рування, знаряддя праці, інструменти, інструкції, а також особисті речі розта-
шовуються таким чином, щоб людина могла ефективно виконувати робочі опе-
рації. У робочій зоні нічого не повинно перешкоджати рухам оператора. 
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Для забезпечення швидкого знаходження необхідного елемента керування 
значною мірою залежить від кольору фарбування пультів. Особливо для знахо-
дження невеликих приладів. Легкість відліку забезпечують оптимальною конт-
растністю між кольором поля циферблата та оточуючим фоном, а також помір-
ною контрастністю кольорів усіх приладів відносно панелі. 

Найпростіша форма – пульт з плоскою стільницею (рис. 2.19). Така форма 
найбільше розповсюджена, оскільки велика кількість апаратури викликає або 
надмірну її концентрацію, що значно збільшує кількість помилок через погане 
розрізнення органів керування, або збільшення довжини пульту, що створює 
можливість помилки паралакса. Крім того, маніпуляції з віддаленими органами 
управління менш точні і пов’язані з незручною робочою позою, що призводить 
до передвчасної втоми. Розміри зон розташування ЗВІ та органів керування на 
панелях таких пультів для положення сидячи і стоячи наведені в табл. 2.22, 
2.23. 

 

  
а) б) 

Рис. 2.19. Зони розміщення засобів відображення інформації та органів керу-
вання на панелях плоских пультів для роботи оператора в положенні сидячи (а) 

і для роботи в положенні оператора сидячи-стоячи (б) 
 

Таблиця 2.22 
Зони розташування ЗВІ та ОК на панелях 

пультів у положенні сидячи 
Висота кромки 

Н
ом
ер

 зо
ни

 

ни
ж
нь
ої

 

ве
рх
нь
ої

 

Ширина 
зони 

1 970 1220 380 

2 970 1310 1010 

3 1220 1600 1520 

4 750 970 610 

 5 750 1220 150 
 

Таблиця 2.23 
Зони розташування ЗВІ та ОК на панелях 

пультів у положенні сидячи-стоячи 
Висота кромки 

Н
ом
ер

 зо
ни

 

  
ни
ж

-
нь
ої

 

ве
рх

-
нь
ої

 

Ширина 
зони 

1 1320 1630 380 

2 1320 1780 1020 

3 1130 1780 250 

4 1170 1320 610 

5 1110 1320 1120 

6 1060 1320 1370 
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До основних характеристик пульта керування відносять: 
– загальну висоту пульта (при робочому положенні сидячи – 1650 мм, сто-

ячи – не більше 1800); 
– висоту стільниці пульта (при робочому положенні сидячи – від 530 до 

760 мм, стоячи – близько 1100); 
– ширину пульта (обслуговується тільки в робочому положенні сидячи – 

від 380 до 660 мм); 
– відстань від рівня сидіння крісла оператора до нижнього краю стільниці 

пульта (обслуговується тільки в робочому положеннях сидячи – від 150 до 250 
мм); 

– висоту розміщення ОК (для робочого положення стоячи – від 1000 до 
1600 мм, сидячи – від 530 до 1040);  

– висоту розміщення ЗВІ (для робочого положення стоячи – від 1100 до 
1800 мм, сидячи – від 850 до 1650). 

Робоче місце людини і розміщені на ньому елементи керування повинні 
забезпечувати фізіологічно зручні робочі рухи. Досяжність до органів керуван-
ня по горизонталі повинна складати півколо радіусом 600 мм. Розміри вільного 
місця для ніг складають: висота – не менше 600 мм, ширина – не менше 500, 
глибина – не менше 400 мм. 

Серед основних характеристик керованих дій оператора виділяють: швид-
кісні, силові, просторові й точні. 

Швидкісна характеристика операцій увімкнення вимірюється тривалістю 
рухової реакції, яка залежить від відстані перенесення руки R, ширини органа 
керування W і визначається співвідношенням 

W
Rt 2lg074,007,0 += . 

Для збільшення швидкості рухів потрібно: 
- виконувати операції на горизонтальній поверхні; 
- обмежувати рухи механічним обладнанням; 
- задавати плавну траєкторію руху рукам; 
- зменшувати дистанцію між органами керування й оператором; 
- зменшувати частоту руху руки. 
Силові характеристики рухів залежать від характеру самих рухів і кута між 

плечем та вертикаллю тіла. Найбільше зусилля може бути розвинене при штов-
ханні від себе – 0,62 кг, витягуванні на себе – 54,4, найменше – при штовханні 
вниз – 18,6 кг та відведенні від себе – 15,5. 

Для точності рухів потрібно їх здійснювались на відстані 15 – 35 см від 
середньої точки тіла людини. Вже на відстані 40 – 50 см точність аналізу сут-
тєво знижується. Точність влучання рукою в потрібне місце на пульті керуван-
ня становить ± 15 см у середній зоні нижче грудей і ± 30 см у крайніх зонах. 

При роботі з невеличкими приладами (шкалами) або пристроями, що по-
требує використання лупи, відстань до очей повинна знаходитись у межах 12 – 
25 см; таку роботу виконують тільки в позі сидячи. При роботі з віддаленням 
від панелі на 25 – 30 см сидяча поза також вважається кращою. При віддаленні 
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від засобів відтворення інформації та органів керування на 35 – 50 см робота 
частіше виконується в положенні стоячи і, нарешті, при відстані від очей до 
об’єкта спостереження більш ніж на 50 см робота виконується тільки в поло-
женні стоячи. 

При роботі біля пульта керування (лицьової панелі приладу) необхідно до-
тримуватись оптимальних кутів зору (рис. 2.16): в положенні стоячи кут зору α 
≤ 30° ± 2,5°, а сидячи α ≤ 38° ± 2,1°. У горизонтальній площині кут огляду для 
зчитування інформації з найбільш важливих індикаторів (при фіксованому по-
гляді в центр панелі) повинен бути 30°, допускається 50° – 60°, максимальний 
кут (як виняток) досягає 90°. Розрахувавши кутовий розмір панелі потім порів-
нюємо його з кутом огляду людини і робимо висновки щодо розташування час-
то використовуваних ЗВІ і ОК 

L
Stg

2
)2/( =α , 

де α – кутовий розмір панелі, град; S – висота панелі, м; L – відстань від панелі 
до оператора, м.  

Відстань між оператором і панеллю визначається співвідношенням: 

                                          
)5,0(2 αtg

HL = , 

де Н – ширина екрану, м. 
Для панелей, де Н < 10 м, співвідношення ширини до висоти складає 1,3:1. 

Рекомендована оптимальна відстань від очей оператора до індикаторів пульта 
керування за нормальних умов видимості складає 50 – 70 см; максимально до-
пустима відстань від шкали індикатора до очей – не більше 30 см; зчитування 
показників повинно забезпечуватись на відстані не менше 50 см (рис. 2.20). 

 
2.4.6. Ергономічна оцінка робочих місць 

 
Ергономічна оцінка робочих місць складається: 
- з обстеження робочого місця (вказується основне завдання оператора, 

цільове призначення, розподіл функцій між людиною і машиною, специфіка 
трудового процесу, склад технічних засобів, режим праці); 

- з визначення параметрів, що характеризують просторову організацію 
(розміщення в цеху, розміри проходів, робочих зон, поверхонь, елементів об-
ладнання, робочий стіл, робоче сидіння, розміри простору для ніг); 

- оцінки параметрів, що характеризують елементи робочого місця та їх 
розміщення (засоби керування, ЗВІ, засоби колективного захисту, допоміжне 
обладнання, кути огляду, зони розміщення, кількість, визначення основних і 
допоміжних ЗВІ і ОК). 

Робоче місце – це частина простору, в якому людина виконує трудову дія-
льність. Його організація є дуже важливим завданням, оскільки зручне поло-
ження оператора при виконанні виробничих завдань впливає і на продуктив-
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ність, і на безпеку праці, а також на фізіологічний стан людини. Для цього по-
трібно забезпечити оптимальні зорові (розміщення ЗВІ, їх кути нахилу, від-
стань до очей, освітлення) і тактильні (зручні форми ОК, які розташовані в зо-
нах досяжності і спостереження) умови. 

 

 
Рис. 2.20. Розміщення індикаторів (розміри в см): 1 – оптимальне розмі-

щення важливих або часто використовуваних індикаторів; 2 – рекомендовані 
розміщення панелей в робочій зоні оператора для забезпечення оптимального 
зчитування показників 

 
Форма, розміри та організація робочого місця у промислового обладнання 

визначаються перш за все функціями устаткування, особливостями діяльності 
людини, безпекою та економічністю. 

Робоче місце повинне забезпечити оптимальний огляд в усіх напрямках, 
мати відповідні розміри, які враховують антропометричні особливості людини 
і зручність робочої пози, містити відповідні засоби відображення інформації, 
органи керування, засоби безпеки викликати позитивні відчуття й задовольня-
ти вимоги виробничої гігієни та санітарії. 
 

2.5. Організація контролю умов праці 
 
Контроль як функція системи управління охороною праці 
Контроль є загальною функцією управління, пов'язаною з виконавською 

дисципліною. У області ОП контроль розглядається як спеціальна функція 
СУОП, пов'язана з перевірками стану ОТ для подальшого вироблення управ-
лінських рішень. 

Основні принципи організації контролю: 
а) контроль має бути направлений на попереджуючу ідентифікацію не-

безпечних і шкідливих виробничих чинників, що постійно діють; 
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б) перевірки мають бути стимулюючим чинником в підвищенні безпеки і 
умов праці, а не каральною акцією; 

в) процедура перевірок має бути систематичною; 
г) перевірки слід проводити там, де вірогідність появи небезпеки найбі-

льша; 
д) у необхідних випадках слід привертати фахівців-експертів з боку; 
е) контроль, як правило, не повинен порушувати виробничий процес; 
ж) до перевірок слід привертати представників нижчої ланки контролю, 

уповноважених трудового колективу по питаннях охорони праці і працівників; 
з) в ході перевірки при виявленні порушень слід давати пояснення про 

можливі їх наслідки; 
и) має бути забезпечена гласність обговорення результатів перевірок і за-

лучення до рішення питань безпеки широкого круга громадськості; 
к) обов'язковість виконання заходів, що стосуються усунення виявлення 

порушень. 
Об'єкти контролю 
Об'єктами контролю можуть бути: 
1) Будівлі, споруди, приміщення виробничого і іншого призначення, 

устаткування, технологічні процеси і інші засоби виробництва, а також гірські 
вироблення. 

2) Проектна, виробничо-технічна, санітарно-гігієнічна, обліково-
контрольна і дозвільна документація. 

3) Чинники виробничого середовища і трудового процесу, що визначають 
умови праці. 

4) Засоби індивідуального і колективного захисту, засоби зв'язку. 
5) Нормативно-правові акти підприємства (колективний договір, угоди по 

питаннях ОП і ін.). 
6) Засоби протипожежного, протиаварійного захисту підприємства, ева-

куаційні (запасні) виходи. 
7) Пиловий і газовий режими. 
8) Засоби аерогазового контролю. 
9) Медичні огляди (загальні, наркологічні, психіатричні) і профотбор. 
10) Плани, програми заходів щодо поліпшення стану безпеки, гігієна пра-

ці і виробничого середовища; плани-графіки обстеження об'єктів відповідно до 
ПБ. 

11) Умови праці жінок, інвалідів і неповнолітніх. 
12) Матеріально-технічне і програмно-методичне забезпечення, а також 

якість навчання з ОП. 
13) Знання працівників нормативно-правових актів з ОП, технічної доку-

ментації, прийомів безпечного ведення робіт, сигналів, план ліквідації аварій, 
запасних виходів, правил поведінки при аваріях. 

14) Пільги і компенсації за шкідливі, небезпечні і особливі умови праці. 
15) Витрачання засобів, що виділяються на ОП, у тому числі і з боку Фо-

нду соціального страхування. 
16) Функціонування СУОП і нарядної системи. 
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17) Режим праці і відпочинку працівників. 
18) Якість матеріалів розслідування виробничих і невиробничих травм, 

профзахворювань, аварій і виконання заходів, передбачених актами. 
19) Виконання розпоряджень органів державного нагляду, відомчого кон-

тролю і служби ОП, а також пропозицій органів громадського контролю. 
20) Правильність розподілу функцій і обов'язків в положеннях про струк-

турні підрозділи і в посадових інструкціях. 
Види контролю стану охорони праці 
За часовим чинником 
1) Оперативний (безперервний) контроль включає контроль стану охоро-

ни праці працівником на робочому місці (самоконтроль), змінними керівниками 
робіт, іншими посадовими особами, а також уповноваженими трудового колек-
тиву з питань ОП, бригадирами, ланковими. Контроль керівниками і працівни-
ками служби ОП, дільниці вентиляції й техніки безпеки, посадовими особами і 
фахівцями підприємства. 

2) Періодичний контроль (перевірки) здійснюють згідно графікам обсте-
ження ОП на дільницях, об'єктах, маршрутах, в терміни, регламентовані галу-
зевими правилами безпеки, а також позапланові перевірки за розпорядженням 
вищестоящих господарських органів. 

До періодичних відносяться: відомчий контроль з боку органів до сфери 
управління, яких належить підприємство, а також перевірки органів державно-
го нагляду. Позаплановий періодичний контроль здійснюється також у разі ава-
рій, нещасних випадків на виробництві і профзахворювань. 

За  приналежністю до органів, які здійснюють контроль 
1) Контроль органів державного нагляду. 
2) Відомчий контроль. 
3) Адміністративний контроль з боку підприємства. 
4) Адміністративно-суспільний контроль. 
5) Громадський контроль. 
За ієрархією рівнів управління 
Стосовно галузі промисловості зазвичай виділяють такі ступені адмініст-

ративно-громадського контролю: 
1 ступінь - контроль здійснюється змінним наглядом ділянки з уповнова-

женим трудового колективу по питаннях ОП. 
2 ступінь - контроль здійснюється комісією, очолюваною начальником 

ділянки, за участю фахівця служби ОП і уповноваженого трудового колективу 
ділянки по питаннях ОП (профгрупи ділянки). 

3 ступінь - контроль здійснюється комісією, очолюваною працедавцем за 
участю представників служби ОП, комісії з ОП підприємства, профспілкового 
комітету підприємства (уповноваженого трудового колективу підприємства по 
питаннях ОП). 

Результати перевірок кожним з перерахованих ступенів закінчуються 
пропозиціями по усуненню виявлених порушень, що фіксуються в журналі 
встановленої форми, а третій ступінь - ще і розглядом на засіданні комісії 
(ГДК) підприємства, що постійно діє, по охороні праці. 
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4 ступінь - контроль здійснюється комісією, очолюваною генеральним 
директором промислового об’єднання, концерну і так далі за участю служби 
ОП цих органів, територіального комітету профспілок, технічного інспектора 
праці профспілок. 

5 ступінь - контроль здійснюється міністерством, департаментом мініс-
терства за участю представників ради галузевої профспілки або спеціально 
уповноваженого представника галузевої профспілки з питань ОП. 

За обсягами контролю 
Розрізняють: 
1) Цільові перевірки, коли перевіряється яке-небудь питання ОП, напри-

клад, електроустаткування, засоби індивідуального захисту працюючих, поже-
жна безпека, вибухові роботи, пиловий і газовий режим. Цільові перевірки 
здійснюються за планами-графіками підприємства, дільниць, служб, інспекцій, 
можуть охоплювати одночасно декілька об'єктів підприємства, а при перевірках 
державними інспекторами з охорони праці - ряд підприємств. 

2) Комплексні перевірки (генеральні ревізії) - це всебічна і детальна пере-
вірка стану безпеки і умов праці на підприємстві, в окремих цехах. Проводяться 
за планами органів державного нагляду, за участю представників інших органів 
державного контролю, за планами міністерств і відомств. Про комплексну пе-
ревірку підприємство оповіщається завчасно. За наслідками комплексної пере-
вірки органи державного нагляду можуть застосовувати штрафні санкції до 
підприємств. Згідно Закону України «Про охорону праці» розмір штрафу не 
може перевищувати 2% від місячного фонду заробітної плати. 

За кількістю осіб, задіяних при перевірці розрізняють: 
1) індивідуальний контроль; 
2) груповий контроль, який здійснюється комісією, що включає фахівців 

різного профілю або представників працедавця, органів контролю, експертних 
організацій і ін. 

 
2.6. Методика обстеження стану охорони праці 

 
Підготовка до проведення обстеження включає: 
- ознайомлення з технічною і іншою документацією, по якій ведуться ро-

боти на об'єкті; 
- опрацьовування вимог нормативно-правових актів, що відносяться до 

даного об'єкту; 
- ознайомлення з матеріалами попередніх обстежень об'єкту з боку струк-

турних підрозділів, служби ОП, органів нагляду та із змістом виданих ними 
розпоряджень; 

- визначення кола осіб, які залучаються до обстеження, і узгодження їх 
участі; 

- ознайомлення з програмами, планами, заходами щодо ОП, матеріалами 
розслідування нещасних випадків, аварій і так далі 

Під час обстеження конкретного об'єкту необхідно: 
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1) перевірити виконання раніше виданого на цьому об'єкті розпоряджен-
ня; 

2) оцінити відповідність технологій, засобів виробництва, документації, 
організації праці вимогам НПА і гірничо-геологічним умовам; 

3) при виявленні порушень ОП виявити причини їх появи і прийняти за-
ходи щодо їх усунення у вигляді таких розпорядливих дій: усне розпорядження, 
розпорядження, припинення робіт, виведення людей з обов'язковим контролем 
виконання. 

У розпорядженні, як правило, необхідно вказати: місце виявлення пору-
шення, суть виявлених порушень з вказівкою конкретних пунктів НПА, пропо-
новані заходи і термін усунення порушення. Якщо пропонується термін усу-
нення без зупинки робіт, то даються вказівки щодо розробки додаткових захо-
дів безпеки; 

4) визначити конкретних осіб, що допустили порушення, і дати пропози-
цію про залучення їх до відповідальності, а також осіб, що сумлінно виконують 
свої обов'язки, для заохочення; 

5) в процесі обстежень необхідно охоплювати робочі місця, як ті що ді-
ють, так і недіючі, а на об'єктах, що діють, перевіряти безпеку роботи устатку-
вання як в процесі роботи, так і при його зупинці; 

6) необхідно перевіряти не тільки працездатність засобів контролю захис-
ту, але і правильність їх налаштування, а також проводити виміри контрольова-
них параметрів виробничого середовища; 

7) слід вибірково перевіряти знання працівників нормативно-правових 
актів, що відносяться до їх роботи, правил поведінки при аваріях, уміння кори-
стуватися засобами індивідуального і колективного захисту; 

8) довести до відома посадових осіб і працівників результати перевірки. 
 
2.7. Атестація робочих місць за умовами праці 
 
Основна мета атестації полягає в регулюванні відносин між роботодавцем 

і працівниками у галузі реалізації прав на охорону здоров'я і безпечні умови 
праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу в не-
сприятливих умовах тощо. 

Згідно наказу Міністерства охорони здоров’я України 08.04.2014 р. № 248 
при атестації робочих місць повинні використовуватися Державні санітарні но-
рми та правила «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та 
небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості 
трудового процесу» (далі - Гігієнічна класифікація праці). В даний час мініс-
терства та інші центральні органи виконавчої влади переглядають чинні норма-
тивні документи згідно яких повинна проводитися атестації робочих місць. 

Донині на підприємствах, де є шкідливі і небезпечні чинники, атестація 
проводиться згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 р. 
№442 “Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці” та 
спільними методичними рекомендаціями Мінпраці і Головного державного са-
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нітарного лікаря України з цього питання і при атестації робочих місць викори-
стовується гігієнічна класифікація праці ГКП №4137-86 СРСР. 

Атестація робочих місць передбачає: 
• виявлення причин утворення шкідливих і небезпечних виробничих 

чинників; 
• комплексну оцінку чинників виробничого середовища і трудового про-

цесу на визначення відповідності їх законодавству з охорони праці; 
• надання робочому місту відповідної категорії у зв’язку із шкідливими 

умовами праці; 
• встановлення (підтвердження) права працівників на пільгове пенсійне 

забезпечення та інші пільги і компенсації; 
• розробку комплексу заходів щодо покращення умов праці і оздоров-

лення трудящих. 
Санітарно-гігієнічні дослідження чинників виробничого середовища і 

трудового процесу проводяться атестованими санітарними лабораторіями під-
приємств, інших організацій, а також лабораторіями СЕС. Періодичність атес-
тацій установлюється підприємством у колективному договорі, але не рідше 
одного разу на 5 років. 

Атестації підлягають також деякі види обладнання. На основі атестації 
робочих місць, діагностики устаткування, технічної експертизи, інших обсте-
жень складається паспорт об'єкта, де надається, разом з іншим, комплексна оці-
нка його відповідності вимогам безпеки. 

На підприємствах з метою атестації робочих місць проводяться дослі-
дження умов праці, які включають: 

• складання переліку робочих місць, що підлягають атестації; 
• розробку планів розташування обладнання за кожним підрозділом, ви-

значення меж робочих місць (зон); 
• дослідження санітарно-гігієнічних чинників виробничого середовища, 

важкості і напруженості трудового процесу; 
• установлення на основі Класифікатора професій ДК 003-2010 відповід-

ності найменування професій і посад характеру фактично виконуваних робіт; 
• складання «Карти умов праці» на кожне робоче місце або на групи ана-

логічних місць; 
• оцінку шкідливості і небезпечності чинників виробничого середовища 

й трудового процесу за критеріями, встановленими Гігієнічною класифікацією 
праці; 

• визначення переліку робочих місць, виробництв, професій та посад з 
несприятливими умовами праці та пільговим пенсійним забезпеченням; 

• розробку заходів щодо встановлення пільг і компенсацій залежно від 
умов праці, покращення умов праці й оздоровлення працівників та визначення 
затрат на ці цілі; 

• організацію діагностики обладнання, проведення обстежень обладнан-
ня та споруд, технічної експертизи, випробувань, комплексної оцінки їх відпо-
відності вимогам безпеки та нормативним актам;  
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• складання паспортів об’єктів, дільниць, цехів і виробництва в цілому. 
Для виконання зазначених робіт на підприємствах можуть створюватися 

постійно діючі комісії з питань атестації робочих місць за умовами праці. 
Періодичність атестації встановлюється підприємством у колективному 

договорі, але не рідше одного разу на 5 років. 
Для організації і проведення атестації керівник підприємства повинен 

видати наказ, у якому вказується підстава і завдання атестації, визначається 
склад атестаційної комісії, встановлюються терміни і графіки проведення як 
підготовчих робіт, так і самої атестації, визначаються проектні і науково-
дослідні організації, що необхідні для науково-технічної оцінки умов праці і 
розробки заходів для їхньої оптимізації. Безпосередньо атестацію проводить 
атестаційна комісія, до складу якої мають входити головні фахівці, працівники 
відділу кадрів, праці і зарплати, охорони праці, представники громадських 
організацій та ін. 

Загальний порядок атестації такий: 
1) формується необхідна правова й інформаційно-довідкова база й 

організовується її вивчення; 
2) виготовляються плани розміщення устаткування по кожному 

підрозділу і визначаються межі розміщення робочих місць, складається перелік 
робочих місць, що атестуються; 

3) вивчаються чинники виробничого середовища і трудового процесу; 
4) на основі Єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника 

встановлюється відповідність професій і посад працюючих на досліджуваних 
робочих місцях характеру фактично виконуваних робіт; 

5) складається «Карта умов праці» (далі - Карта) на кожне робоче місце 
або на групу аналогічних місць; 

6) проводиться гігієнічна оцінка умов праці; 
7) проводиться оцінка технічного й організаційного рівня робочого місця; 
8) комплексно оцінюється робоче місце з урахуванням впливу на 

працюючих усіх чинників виробничого середовища і трудового процесу; 
9) проводиться скорочення або раціоналізація робочих місць; 
10) уточнюються діючі і вносяться нові пропозиції щодо встановлення 

пільг і компенсацій у залежності від умов праці, визначаються матеріальні 
витрати на дані цілі. 

Результати досліджень заносяться в «Карту умов праці». На групу анало-
гічних робочих місць допускається заповнення однієї Карти, якщо умови й ха-
рактер праці на цих робочих місцях аналогічні за всіма показниками умов пра-
ці, на яких уже проведена атестація. 

За результатами атестації визначаються термінові заходи щодо 
поліпшення умов і безпеки праці, що не вимагають для їхньої розробки і 
впровадження участі сторонніх організацій і фахівців. Також вирішують питан-
ня надання пенсій за віком на пільгових умовах відповідно до Закону України 
«Про пенсійне забезпечення», інших пільг та компенсацій 

За результатами атестації видається наказ по підприємству, а витяги з 
наказу додаються до трудових книжок працівників. 
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Матеріали атестації зберігаються протягом 50 років. 
Під час проведення атестації варто пам'ятати, що у процесі трудової 

діяльності на працівника можуть впливати такі групи небезпечних і шкідливих 
виробничих чинників: 

1) чинники, джерелом яких є безпосередньо технічні засоби, які 
використовуються під час роботи; 

2) чинники, зв'язані з виробничим середовищем; 
3) чинники, обумовлені трудовим процесом. 
Оцінка чинників, обумовлених трудовим процесом 
Потужність зовнішньої роботи 
Визначаться за формулою 

,92
1

gk
t

mLmHmH
N

++
=  Вт, 

де    m - маса вантажу, кг; Н - висота підняття вантажу, м; Н1 - висота опускання 
вантажу, м; L - відстань переміщення вантажу по горизонталі, м; g - прискорен-
ня вільного падіння; приймається рівним 10 м/с; k - показник, що враховує кое-
фіцієнт корисної дії людини, приймається рівним 6; t - час виконання одноразо-
вої операції, з. 

При оцінці класів умов праці по цьому показнику враховується характер 
навантаження на опорно-руховий апарат людини. 

Встановлені норми для: 
а) регіонального навантаження - при роботі за участю переважно м'язів 

рук і плечового поясу; 
б) загального навантаження - при роботі за участю м'язів нижніх кінцівок 

і тулуба. 
Нормативи вище для загального навантаження. Норми окремо встановле-

ні для чоловіків і жінок. 
Маса вантажу, що піднімається і переміщується 
При гігієнічній оцінці умов праці по цьому показнику враховується: 
а) вік: неповнолітні, дорослі;  
б) стать: чоловік (хлопець), жінка (дівчина); 
в) характер роботи: разова (до 2 разів на годину) при чергуванні з іншою 

роботою; постійна з підіймання та переміщення вантажів протягом робочої змі-
ни; грам) сумарна вага вантажу, який переміщається протягом кожної години 
робочої зміни: з робочої поверхні (столу, верстата), з підлоги (нижчі норми). 

Нормативно-правові акти: 
1) Граничні норми підіймання і переміщення важких предметів жінками. 

Затверджені наказом Мінохоронздоров'я України від 10.12.93 р. за № 241. 
2) Граничні норми підіймання важких речей неповнолітніми. Затверджені 

наказом Мінохоронздоров'я України від  22.03.96 р. за  № 59. 
Забороняється залучати неповнолітніх до підіймання і переміщення ре-

чей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми (ст. 15 Закону 
України “Про охорону праці”). 
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Таблиця 2.24 
Оптимальні і допустимі умови праці згідно ГКП 

Умови праці 
Оптимальні Допустимі 

 
Характер праці 

Чол. Жін. Чол. Жін. 
Підіймання і переміщення вантажів при чергу-
ванні з іншою роботою, кг (до 2 разів на годину) 

 
до 15 

 
до 5 

 
до 30 

 
До 10 

Підіймання і переміщення вантажів постійне в  
перебігу зміни, кг 

до 5 до 3 до 15 до 7 

 
Стереотипні робочі рухи 
При оцінці умов праці враховується кількість дрібних стереотипних рухів 

кистей і пальців рук протягом зміни. 
Основні види рухів: узяти, встановити, направити, транспортувати, відпу-

стити, роз'єднати, поставити, натиснути, пересунути, потягнути, штовхнути, 
зупинити, ударити. 

Статичне навантаження 
Статичне навантаження пов'язане з утриманням вантажу або прикладен-

ням зусилля (наприклад, при бурінні шпурів, при натисненні на рукоятку скре-
перної лебідки і ін.). 

C=P∙t, Н∙с 
 
де   Р - вага або величина статичного зусилля, Н; 

t - час утримання вантажу або додатку зусилля, з. 
При оцінці умов праці за цим показником враховується характер ство-

рення статичного навантаження: 
а) однією рукою; 
б) двома руками; 
с) за участю м'язів корпусу і ніг. 
Робоча поза 
При оцінці умов праці враховується тривалість знаходження працівника у 

відхиленому від вертикальної плоскості положенні у відсотках від тривалості 
зміни або тривалості перебування у вимушеному положенні: на колінах, навпо-
чіпки, тримаючись на шкарпетках, лежачи і ін. 

Нахили корпусу 
Враховується кут нахилу тулуба і кількість нахилів за зміну. Кут нахилу 

визначається за шаблоном або візуально. 
Переміщення в просторі 
Враховуються переходи, обумовлені технологічним процесом, в кіломет-

рах за зміну. Визначається кількість кроків або облік ведеться крокоміром. При 
розрахунках довжина кроку приймається рівною 0,5 м. 

Напруженість праці 
Увага 
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Увага - один з психологічних процесів, що забезпечують спрямованість, 
зосередженість пізнавальної і трудової діяльності людини на якому-небудь об'-
єкті. Увага є показником напруженості праці і критерієм для професійного від-
бору. Увага характеризується тривалістю зосередження у відсотках за зміну при 
спостереженні за технологічним процесом, об'єктами спостережень, а також кі-
лькістю (щільністю) зорових, слухових та ін. сигналів, що поступають до пра-
цівників в середньому за годину роботи. 

 
Напруженість функцій аналізаторів 
Зір. 
Згідно з Державними будівельними нормами України (Природне і штучне 

освітлення. ДБН В.2.5-28-2006)”зорові роботи розділяються на 8 розрядів зале-
жно від найменшого розміру об'єкту розрізнення. 

Розряди зорових робіт приведені в таблиці 2.25. 
Таблиця 2.25 

Розряди зорових робіт 
Розряди зорових робіт I II III IV V VI 

Найменший розміру 
об'єкту розрізнення, мм 

Менше 
0,15 

Більше 
0,15 до 

0,3 

Більше 
0,3 до 

0,5 

Більше 
0,5 до 1 

Більше 
1 до 5 Більше 5

 
До VII розряду відносяться роботи з матеріалами, що світяться, і вироба-

ми в гарячих цехах з найменшим розміром об'єкту розрізнення більше 0,5 мм. 
До VIII розряду відносяться роботи, пов'язані із загальним спостережен-

ням за ходом виробничого процесу. 
Розряди встановлені з розрахунком, що відстань від об'єкту розрізнення 

до ока не перевищує 0,5 м. 
До категорії високоточних робіт відносяться роботи перших трьох розря-

дів (I - найвищою, II - дуже високою, III - високій точності). 
Як інші чинники напруженості зору враховуються тривалість спостере-

жень за екранами відео терміналів, а також роботи, зв'язані із застосуванням 
оптичних приладів. 

Слуховий аналізатор. 
Цей чинник враховується при виробничій необхідності сприйняття мови і 

розрізнення мовних сигналів. 
Характеризується розбірливістю слів і сигналів у відсотках від тих, що 

подаються. 
Навантаження на слуховий аналізатор визначається подачею мовних сиг-

налів (як мінімум десять слів) на відстані одного метра, голосом без напруги, 
які мають бути відтворені працівником, робоче місце якого обстежується. 

Емоційна і інтелектуальна напруженість 
1) Емоційна напруженість характеризується ступенем відповідальності за 

якість роботи і за кінцевий результат, значущістю помилки, ступенем ризику 
для особистого життя, відповідальністю за безпеку інших осіб. 
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2) Інтелектуальне навантаження характеризується складністю вирішува-
них завдань, змістом роботи (вирішення типових завдань, евристичних завдань 
без завчасно відомого алгоритму), необхідністю оцінки сприйманої інформації і 
ухвалення рішень в умовах дефіциту часу. 

Характер роботи визначається згідно посадової інструкції. 
Монотонність праці 
Характеризується кількістю елементів в операціях, що багато разів по-

вторюються. Наприклад, при роботі екскаватора можна виділити 4 елементи 
(операцій) технологічного циклу: черпання, поворот на розвантаження, розван-
таження, поворот на огорожу гірської маси. Чим більше елементів, тим менш 
монотонна праця. Іншим критерієм монотонності праці служить тривалість ви-
конання операцій (у секундах), що повторюються, а також загальна тривалість 
спостереження за технологічним процесом без активного втручання (у відсот-
ках від тривалості зміни). 

Змінність роботи 
До шкідливих відносяться роботи з нерегулярною змінністю і з роботою в 

нічну зміну. Оптимальним умовам відповідає однозмінна робота без нічної змі-
ни. 

 
2.8. Карта умов праці 
 
Робоче місце з умов праці оцінюється з урахуванням впливу всіх 

факторів виробничого середовища і трудового процесу на працівників, 
передбачених гігієнічною класифікацією праці (розділ І Карти), сукупних 
технічного і організаційного рівня умов праці (розділ ІІ Карти), ступеня ризику 
пошкодження здоров'я. 

На основі комплексної оцінки робочі місця відносяться до трьох видів 
умов праці: 

- з особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці, 
- зі шкідливими та важкими умовами праці, 
- зі шкідливими умовами праці. 
Результати оцінки заносяться до розділу ІІІ Карти. 

До особливо шкідливих і особливо важких умов праці, що дають право на 
пенсію за віком за списком №1, відносяться роботи III класу, що характеризу-
ються такими показниками: 

- не менше двох чинників 3 ступені відхилення від норм або 
- одного чинника 3 ступені і трьох чинників 1 або 2-у ступеню відхилення 

від норми або 
- чотирьох чинників 2 ступені відхилення від норм або 
- наявність в повітрі робочої зони хімічних речовин гостронаправленої дії 1 

або 2 класу небезпеки. 
До шкідливих і важких умов праці, що дають право на пенсію на пільгових 

умовах за списком №2, відносяться роботи, що характеризуються наявністю: 
- одного чинника 3 ступені відхилення від норм або 
- трьох чинників 1,2 ступенів відхилення від норм або 
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- чотирьох чинників 1 ступеня відхилення від норм. 
Для атестації робочих місць з особливо шкідливими і особливо важкими 

умовами праці, а також з шкідливими і важкими умовами праці враховуються 
чинники, що впливають на працівника не менше 80% робочого часу. При цьому 
виконання підготовчих, допоміжних, поточних ремонтних робіт, а також робіт 
поза своїм робочим місцем з метою забезпечення своїх трудових функцій не 
позбавляють працівника права на пільгове пенсійне забезпечення. 

З шкідливими умовами праці оцінюються робочі місця за наявності небез-
печних і шкідливих виробничих чинників, тривалість дії яких складає менше 
80% робочого часу. В цьому випадку пільгове пенсійне забезпечення може 
проводитися коштом підприємства. 

За оцінку умов праці керівників і фахівців береться оцінка умов праці ке-
рованих ними працівників, якщо вони зайняті виконанням робіт в умовах, пе-
редбачених списками №1 і №2 впродовж повного робочого дня (не менше 80% 
робочого часу). 

За наслідками атестації визначаються невідкладні заходи щодо поліпшення 
умов праці з їх економічним обґрунтуванням (див. розділ 4 Карти). 

З результатами атестації знайомлять працівників підприємства, зайнятих 
на робочих місцях, що атестуються. 

Карту підписують голова і члени атестаційної комісії. 
За наслідками атестації складають переліки: 
1) робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких 

підтверджено право на пільги і компенсації, передбачені законодавством; 
2) робочих місць, працівникам яких пропонується встановити пільги і ком-

пенсації за рахунок засобів підприємства; 
3) робочих місць з несприятливими умовами праці, на яких необхідно здій-

снити заходи щодо їх поліпшення; 
4) робочих місць, працівникам яких надається додаткова відпустка з вказі-

вкою його тривалості; 
5) робочих місць, працівникам яких передбачається безкоштовна видача 

молока або рівноцінних продуктів (питання вирішуються кіл договором); 
6) переліки робочих місць, працівникам яких необхідно видавати безкош-

товне лікувально-профілактичне харчування в робочі дні згідно раціону, перед-
баченому законодавством. 

Ці переліки підписуються головою комісії, його членами, узгоджуються з 
профкомом і затверджуються наказом по підприємству. Виписка з наказу дода-
ється до трудової книжки працівників, професії і посади яких включені в пере-
лік. 

Матеріали АРМ зберігаються на підприємстві протягом 50 років як доку-
менти строгої звітності. 

Право на пенсію на пільгових умовах визначається за показниками, що 
наведені в додатку 5, інші пільги і компенсації залежно від умов праці 
визначаються за діючими нині законодавчими актами. 
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КАРТА УМОВ ПРАЦІ 
Підприємство____________        Номер робочого місця__________________ 
_______________________ Професія (посада)__________________________ 
Цех (відділ, ділянка) _____ _________________________________________ 
_______________________ Номери аналогічних робочих місць___________ 
 

Чинники виробничого 
середовища і  процесу 

праці 

Значення чинника  
(ГДК, ГДР) 

3-й клас –  небез-
печні та шкідливі 
умови, характер 

праці 
 Норма Факт 1 ст. 2 ст. 3 ст. 

Трива-
лість дії 
чинника,  
в % за 
зміну 

1 2 3 4 5 6 7 
1.Шкідливі хімічні ре-
човини: 
   1-й клас небезпеки 

      

   2-й клас небезпеки       
   3-й клас небезпеки       
2. Вібрація       
3. Шум       
4. Інфразвук       
5. Ультразвук       
6. Неіонізуючі випромі-
нювання: 
- промислової частоти 

      

- радіочастотного діапа-
зону 

      

7. Рентгенівське випро-
мінювання 

      

8. Мікроклімат: 
− температура повітря 

      

−швидкість руху повітря       
−відносна вологість       
9. Атмосферний тиск       
10. Освітлення: 
- природне 

      

- штучне       
11. Тяжкість праці:       
- дрібні стереотипні ру-
хи кісток і пальців рук 
(кількість за зміну) 

      

- робоча поза (перебу-
вання у нахиленому по-
ложенні впродовж зміни) 
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Продовження табл. 
1 2 3 4 5 6 7 

- нахили тулуба (разів 
за зміну)  

      

- переміщення у прос-
торі, км за зміну 

      

12. Напруженість праці 
а) увага: 
−тривалість зосере-
дження (в % від трива-
лості зміни); 

      

−щільність сигналів, у 
середньому за годину; 

      

б)напруженість аналіза-
торів: 
−зір (категорія робіт); 

      

−слух (розбірливість, 
%); 

      

в)емоційна та інтелек-
туальна напруга; 

      

г)одноманітність праці: 
−кількість елементів в 
операціях, що повто-
рюються; 

      

−тривалість виконання 
операцій, що повторю-
ються; 

      

−час спостереження за 
ходом виробничого 
процесу без активних 
дій (в % від тривалості 
зміни) 

      

13. Змінність       
Загальна кількість чин-
ників х х    х 

 
Гігієнична оцінка умов праці __________________________________ 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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ІІ. Оцінка технічного та організаційного рівня 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
ІІІ. Атестація робочого місця 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
1V. Рекомендації щодо поліпшення умов праці 

та їхнє економічне обгрунтування 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

V. Пільги і компенсації 
Найменування  Діючі  Запропоновані  Витрати, грн. 
 Пенсійне 
забезпечення 

   

 Доплати    
 Додаткові 
відпустки 

   

 Інші    
 

Голова атестаційної комісії 
____________________________________ 
Члени атестаційної комісії 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 

З атестацією ознайомлені 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
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2.9. Гігієнічна оцінка умов праці 
 
Оцінка результатів лабораторних досліджень (інструментальних вимірів) 

проводиться шляхом порівняння фактично визначеного значення параметру з 
нормативним (за окремими факторами). Ступінь шкідливості і небезпечності 
кожного фактора виробничого середовища і трудового процесу (гр. 6...8 Карти) 
тільки третього класу визначається за критеріями, встановленими гігієнічною 
класифікацією праці. Визначається тривалість (відсоток від тривалості робочої 
зміни) дії виробничого фактора (гр. 9 Карти). Бали встановлені за ступенем 
шкідливості факторів і важкості робіт, коректуються за формулою : 

Хф = хТ, 
де х - ступінь (бал) шкідливості фактора чи тяжкості робіт за результатами ви-
мірів та інших оцінок (гр. 6,7,8 Карти); Т - частина зміни,  протягом якої діє фа-
ктор, що розглядається (гр. 9 Карти). 

 
Таблиця 2.26 

Класифікація умов і характеру праці за ступенями шкідливості 
та небезпечності, тяжкості та напруженості 

Фактор 3-й клас; шкідливі й небезпечні 
умови, характер праці Номер 

 1-й ступінь 2-й ступінь 3-й ступінь 
1 2 3 4 5 
1. Шкідливі хімічні речовини: Перевищення ГДК, разів 
 1-й клас небезпеки До 2  2,1−4  >4  
 2-й клас небезпеки До 3  3,1−5  >5  
 3-й і 4-й класи небезпеки До 4 4,1−6  >6  

Перевищення ГДР, дБ 2. Вібрація (загальна та локальна) 
До 3  3,1−6  6  

Перевищення ГДР, дБА 3. Шум До 10  10−15  15  
4. Інфразвук Вище ГДР  - - 
5. Ультразвук Вище ГДР - - 
6. Неіонізуючі випромінювання  
 − радіотехнічний діапазон Вище ГДР - - 
 − діапазон промислової частоти Вище ГДР - - 

7 Рентгенівське випромінювання Вище ГДР   
   

Вище  граничних значень у теплий 
період року або нижче мінімально 
допустимих значень у холодний  

8. Мікроклімат у приміщенні: 
− температура повітря,°C 

До 4 4,1−8 8 
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Продовження табл. 2.26 

- швидкість руху повітря, м/с 

Вище рівнів допустимих величин у 
холодний і теплий період року або 
нижче мінімально допустимих у 
теплий період року 
Перевищення рівнів, допустимих 
санітарними нормативами у теплий 
період року 

 

− відносна вологість повітря, % 

До 25 >25 - 
9. Атмосферний тиск: 

− підвищений, атм, 
− знижений (м над рівнем моря) 

 
1,3−1,8 

1100−2000 

 
1,9−3,0 

2100−4000 

 
>3 

>4000 
Освітлення: 
− природне, еmіn 

 
0,5 – 1 

10. 

− штучне, ЕН  

  
<0,5  

 
- 

11. Тяжкість праці 
− дрібні стереотипні рухи кісток і па-
льців рук, кількість за зміну 

− робоча поза 

40001− 
60000 

Перебуван-
ня у нахи-
леному по-
ложенні до 

300  
26- 50% 

тривалості 
зміни 

60000− 
80000 

Перебування 
у нахилено-
му поло-
женні >300 
понад 50% 
тривалості 

зміни 

Більше 
80000 

 

− нахил тулуба 

Вимушені 
нахили по-
над 300 

101−300 раз 
за зміну 

Вимушені 
нахили по-
над 300 бі-

льше 300 ра-
зів за зміну 

- 

 

− переміщення у просторі 10,1−17 км 
за зміну 

Понад 17 км 
за зміну - 

12.    
   

Напруженість праці 
Увага: 
а) тривалість зосередження ,%  Вище 75 - - 
б) щільність сигналів, у середньому за 
годину Вище 300 - - 

 

Напруженість аналізаторних функцій:    
 

а) зір (категорія зорових робіт за ДБН 
В.2.5-28-2006) 

Високоточ-
на 

Особливо 
точна  із за-
стосуванням 
оптичних 
приладів 

- 
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Закінчення табл. 2.26 
 б) слух (при виробничій потребі 

сприйняття мови  або диференцію-
вання сигналів) 

Особли-
вість 
слів і сигна-
лів менше 
70% 

- - 

 

Емоційна та інтелектуальна напру-
женість 

Вирішення 
важких зав-
дань в умо-
вах дефіци-
ту часу та  
інформа-
ції з підви-
щеною від-
повідаль-
ністю 

Особли-
ва небез-
пека, відпові-
даль-
ність за без-
пеку інших 
осіб 

- 

    
 

Одноманітність: 
а)кількість елементів у багаторазо-
во повторюваних операціях 3−2 - - 

 б) тривалість виконання повторю-
ваних операцій 2−19 - - 

 в) час спостереження за ходом ви-
робничого процесу без активних 
дій (у % до тривалості зміни) 

96 і більше - - 

13. Змінність 

Нерегуляр-
на, з робо-
тою у нічну 
зміну 

  

 
Розмір доплати в залежності від фактичного стану умов праці встановлю-

ється керівником підприємства (установи, організації) за погодженням з проф-
спілками у відповідності з додатком А При наявності в повітрі робочої зони 
двох і більше шкідливих речовин різнонаправленої дії кожну з них потрібно 
врахувати самостійним фактором, який підлягає кількісній оцінці. При наявно-
сті в повітрі робочої зони двох і більше шкідливих речовин різнонаправленої дії 
відношення фактичних концентрацій кожної з них до встановлених для них 
ГДК підсумовуються. Якщо сума відношень перевищує одиницю, то ступінь 
шкідливості даної групи речовин визначається виходячи з величини цього пе-
ревищення з урахуванням класу небезпечності найбільш токсичної речовини 
групи, а вся група оцінюється як одна речовина. Оцінка умов праці при наявно-
сті двох і більше шкідливих і небезпечних виробничих факторів здійснюється 
за найбільшим високим класом і ступенем. 

При гігієнічній оцінці необхідно враховувати таке:  
- шум і вібрація оцінюються за еквівалентними рівнями; 
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- за наявності у повітрі робочої зони двох або більше шкідливих речовин 
різнонаправленої дії, кожну з яких варто враховувати самостійним чинником, 
для котрого необхідно проводити кількісну оцінку, а у разі двох або більше 
небезпечних речовин однонаправленої дії їхні відносні концентрації 
підсумовуються; 

- оцінка умов праці за наявності двох або більше небезпечних і шкідливих 
виробничих чинників оцінюється по чиннику з більшим класом і ступенем 

Якщо на робочому місці відсутні шкідливі виробничі фактори й фактори 
трудового процесу або вони не перевищують допустимих і не віднесені до 1-го 
ступеня 3-го класу шкідливості й небезпеки, то умови праці варто визнати від-
повідними гігієнічним вимогам. Наявність хоча б одного фактора виробничого 
середовища й трудового процесу 1-го ступеня 3-го класу шкідливості вказує на 
невідповідність робочого місця вимогам Гігієнічної класифікації. Запис, напри-
клад, робиться так: «Умови праці відносяться до 3-го класу 2-го ступеня». 
Оцінка технічного й організаційного рівня робочого місця 
Для оцінки технічного й організаційного рівня робочого місця необхідно 

провести аналіз: 
1) відповідності устаткування нормативно-технічної документації, а також 

характеру й об'єму виконуваних робіт; 
2) технологічної оснащеності робочого місця (устаткування, інструменту, 

приладів і їхнього технічного стану); 
3) відповідності технологічного процесу, устаткування, інструменту, 

засобів контролю вимогам стандартів безпеки і нормам охорони праці; 
4) раціональності планування робочого місця (відповідність площі й об'єму, 

що зайняті робочим місцем, нормам), раціональності розміщення устаткування 
на робочому місці (відповідність висоти робочої поверхні, розмірів столу, 
сидіння, їхніх функціональних можливостей нормам, розміщення терміналу та 
іншого устаткування у моторному полі й у зоні зорового спостереження у 
відповідності зі стандартами безпеки і санітарними  нормами і правилами); 

5) впливи технологічних процесів, що відбуваються на інших робочих 
місцях, на дане робоче місце, включаючи аналіз відповідності розміщення 
робочих місць у помешкані нормам; 

6) забезпеченість засобами колективного та індивідуального захисту. 
При оцінці технічного й організаційного рівня робочого місця слід 

використовувати ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ «Рабочее место при выполнении ра-
бот стоя. Общие эргономические требования». 

 
2.10. Пільги і компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці 

 
Законодавством України передбачено 
- пільгове пенсійне забезпечення відповідно до ст.13 Закону України про 

пенсійне забезпечення;  
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1 2 
Право на пенсію по 
старості на пільгових 
умовах 

За списком 1: 
не менше двох чинників 3-го ступеня 

відхилення від норм або  
одного чинника 3-го ступеня та трьох чинників 

1-го або 2-го ступеня відхилення від норм або 
чотирьох чинників 2-го ступеня відхилення від 

норм або 
наявність у повітрі робочої зони хімічних 

речовин гостронаправленої дії 1-го або 2-го класу 
небезпеки 

 За списком 2: 
одного чинника 3-го ступеня відхилення від норм 
або 
трьох чинників 1-го або 2-го ступеня відхилення 
від норм або 
чотирьох чинників 1-го ступеня відхилення від 
норм 

Право на 
встановлення 
дострокових пенсій 

 Показники, як орієнтовні, можуть бути 
використані при встановленні дострокових пенсій 
за кошти підприємства  

 

- додаткову відпустку за роботу зі шкідливими і важкими умовами 
праці, передбаченої ст. 7 Закону «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР 
(зі змінами та доповненнями), то така відпустка надається за Списком (додаток 
1), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в 
яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важ-
кими умовами праці та за особливий характер праці» від 17.11.97 р. № 1290 (у 
редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13.05.2003 р. № 679 зі змі-
нами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 
16.12.2004 р. № 1674, за текстом – Список № 1290 (додатки 1 та 2)). Конкретну 
її тривалість встановлюють колективним чи трудовим договором залежно від 
часу зайнятості працівників на таких роботах і від результатів атестації, ґрун-
туючись на результатах гігієнічної оцінки умов праці за показниками та крите-
ріями, затвердженими наказом Мінпраці та соціальної політики України і Міні-
стерства охорони здоров'я України «Про затвердження Показників та критеріїв 
умов праці, за якими надаватимуться щорічні додаткові відпустки працівникам, 
зайнятим на роботах, пов'язаних з негативним впливом на здоров'я шкідливих 
виробничих факторів» від 31.12.97 р. № 383/55 (зареєстровано в Мінюсті Укра-
їни 28.01.98 р. за № 50/2490, за текстом - наказ № 383); 

- доплати за шкідливі умови праці. Норма ст. 100 КЗпП України, якою 
передбачено, зокрема, що на важких роботах, на роботах зі шкідливими і не-
безпечними умовами праці встановлюється підвищена оплата праці працівни-
кам. 
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При роботах Хф, бали Розмір доплати до тариф-
ної ставки (окладу), % 

- зі шкідливими та важкими умо-
вами праці 

до 2.0 
2.1- 4.0 
4.1-6.0 

4 
8 
12 

- з особливо шкідливими та осо-
бливо важкими умовами праці 

6.1-8.0 
8.1-10.0 

більше 10.0 

16 
20 
24 

 
Проте роботодавець може за свої кошти додатково встановлювати, за коле-

ктивним договором (угодою, трудовим договором), працівникам пільги та ком-
пенсації, не передбачені законодавством, відповідно ст. 7 Закону «Про охорону 
праці». 

- безкоштовна видача молока або інших рівнозначних продуктів 
(НПАОП 0.00-4.36-87 «Про порядок безплатної видачі молока або інших рівно-
цінних харчових продуктів робітникам і службовцям, які зайняті на роботах з 
шкідливими умовами праці», НПАОП 0.00-1.55-77 «Правила безплатної видачі 
лікувально-профілактичного харчування»);  

- безкоштовна видача підсоленої або газованої води, мінеральних віта-
мінізованих напоїв в умовах робіт з теплим мікрокліматом; 

- лікувально-профілактичне харчування. Є Перелік виробництв, профе-
сій, посад, робота в яких дає право на безкоштовне харчування у зв'язку з особ-
ливо шкідливими умовами праці (НПАОП 0.00-2.03-77); 

- скорочення терміну робочого дня, відповідно до ст. 51 Кодексу законів 
про працю України від 10.12.71 р. (за текстом – КЗпП України), передбачено, 
зокрема, скорочену тривалість робочого тижня – не більше 36 годин; 

- видача працівниками спецодягу, інших засобів індивідуального захис-
ту, змиваючих і знезаражувальних засобів на роботах з шкідливими і небезпеч-
ними умовами праці, а також на роботах, пов'язаних із забрудненням або здійс-
нюваних в несприятливих температурних умовах (НПАОП 0.00-3.06-22 «Про 
видачу мила на підприємствах»); 

- оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення; 
- санітарно-курортне лікування; 
- інші пільги і компенсації, передбачені законодавством. 

 
ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

 
1. Дайте визначення понять: «небезпечний виробничий чинник», «шкід-

ливий виробничий чинник»,  
2. Дайте визначення понять «професійне захворювання», «аварія», «не-

щасний випадок». 
3. Наведіть чинну класифікацію небезпечних та шкідливих виробничих 

чинників. 
4. Якими показниками характеризується фізична праця? 
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5. Які види м'язової роботи розрізняють з фізіологічної точки зору? У 
чому полягає їх відмінність? 

6. Як поділяються роботи за тяжкістю? 
7. Як поділяються роботи за ступенем небезпеки? 
8. Наведіть класифікацію робіт за засобами виробництва. 
9. Що характеризує напруженість праці? 
10. Дайте визначення  поняття «працездатність», «стомлення». 
11. Як впливає стомлення на працездатність? 
12. Як відновити працездатність організму? 
13. Яким чином здійснюється гігієнічна класифікація праці згідно ГКП 

№4137-86? 
14. Наведіть основні відмінності гігієнічної класифікації праці згідно ГН 

3.3.5-8.6.6.1-2002 від класифікації ГКП №4137-86. 
15. Визначить поняття мікроклімату робочої зони. 
16. Назвіть основні види теплообміну людини з навколишнім середови-

щем. Як вони залежать від параметрів мікроклімату? 
17. Що таке тепловий удар? 
18. Як здійснюється санітарно-гігієнічне нормування параметрів мікро-

клімату на робочих місцях? 
19. Перелічить відомі Вам заходи і способи нормалізації параметрів мік-

роклімату. 
20. Який природний склад має повітря робочої зони? Як його складові ча-

стини впливають на життєдіяльність людини? 
21. Який вплив має на людину підвищення тиску атмосферного повітря? 
22. Опишіть основні джерела забруднення шкідливими речовинами по-

вітряного середовища виробничих приміщень підприємств. 
23. До яких наслідків можуть призвести шкідливі домішки повітря робо-

чої зони? 
24. Наведіть класифікацію шкідливих домішок повітря робочої зони. 
25. Як залежить вплив домішок повітряного середовища від їхнього хімі-

чного складу, часу дії, концентрації, параметрів мікроклімату, наявності інших 
шкідливих факторів? 

26. Як здійснюється санітарно-гігієнічне нормування забруднень повітря-
ного середовища на виробництві? 

27. Як визначаються гранично допустимі концентрації шкідливих домі-
шок повітря робочої зони за наявності декількох домішок? 

28. Опишіть загальні заходи і способи попередження забруднення повіт-
ряного середовища на виробництві. 

29. Для чого і коли проводяться періодичні медичні обстеження працюю-
чих у шкідливих умовах праці? 

30. Які засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) працюючих у шкідливих 
умовах праці Ви знаєте? 

31. Для чого призначена вентиляція? Види вентиляції. Назвіть основні 
вимоги до вентиляції виробничих приміщень. 
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32. Як здійснюється природна вентиляція виробничих приміщень? Пере-
ваги і недоліки аерації. 

33. Як здійснюється загальнообмінна штучна (механічна) вентиляція? Її 
переваги над аерацією, недоліки системи штучної вентиляції. 

34. Назвіть основні конструктивні елементи систем загальнообмінної 
штучної вентиляції, їхнє призначення. 

35. Призначення місцевих (локальних) систем механічної вентиляції, їхні 
види. Коли доцільно використовувати місцеві системи механічної вентиляції? 

36. Як здійснюється розрахунок необхідного повітрообміну при проекту-
ванні вентиляції? 

37. Розкрийте основні світлотехнічні поняття: сила світла, світловий по-
тік, освітленість, яскравість, контраст, видимість, фон. Одиниці виміру. 

38. Яке значення має природне освітлення для працюючих як виробничий 
і фізіолого-гігієнічний фактор? Які бувають системи природного освітлення? 

39. Розкрийте поняття: коефіцієнт природного освітлення, розряди робіт 
за зоровою напругою. 

40. Як здійснюється нормування природного освітлення? 
41. Перелічіть системи і види штучного освітлення. Яке їхнє призначен-

ня? 
42. Які основні вимоги ставляться до виробничого освітлення? 
43. Дайте порівняльну характеристику джерелам штучного освітлення. 
44. Яке призначення світильників? Їхні основні характеристики і вико-

нання. 
45. Як здійснюється нормування штучного освітлення? 
46. Які методи використовуються при проектуванні систем штучного  

освітлення? Розкрийте сутність цих методів. 
47. Що таке шум? Причини і джерела виникнення шуму на підприємст-

вах. 
48. Які фізичні параметри використовують для характеристики шуму? 

Одиниці виміру. Як визначаються логарифмічні рівні? 
49. Як класифікуються шуми? 
50. Охарактеризуйте, як впливає шум на організм людини. 
51. Як здійснюється гігієнічне нормування шуму? 
52. Опишіть заходи та засоби колективного й індивідуального захисту від 

шуму. 
53. Що таке вібрація? Причини і джерела вібрації на підприємствах. 
54. Якими фізичними параметрами характеризується вібрація? Одиниці  

виміру цих параметрів. Як визначаються  логарифмічні рівні? 
55. Як класифікується вібрація? 
56. Охарактеризуйте, як впливає вібрація на організм людини. 
57. Як здійснюється гігієнічне нормування вібрації? 
58. Опишіть заходи і способи колективного захисту від вібрації. 
59. Які засоби індивідуального захисту від вібрації використовуються на 

підприємствах? 
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60. Якого режиму роботи і відпочинку необхідно дотримуватися при ро-
боті з вібраційним обладнанням?  

61. Які медико-профілактичні заходи використовуються для попереджен-
ня віброзахворювань? 

62. Які випромінювання відносяться до іонізуючих? Види випромінювань 
і їх основні характеристики. 

63. Охарактеризуйте природні та техногенні джерела іонізуючого випро-
мінювання.  

64. Охарактеризуйте біологічну дію іонізуючих випромінювань. 
65. Розкрийте поняття активність і доза випромінювань, одиниці їх вимі-

ру. 
66. Як здійснюється нормування і контроль іонізуючих випромінювань? 
67. Як здійснюється захист від іонізуючих випромінювань? 
68. Опишіть заходи безпеки при використанні рентгенівського випромі-

нювання в промисловості. 
69. Як діють електромагнітні випромінювання на організм людини? 
70. Як здійснюється нормування і контроль електромагнітних випромі-

нювань? 
71. Охарактеризуйте методи захисту від електромагнітних випроміню-

вань. 
72. Охарактеризуйте випромінювання, що відносяться до оптичного діа-

пазону. 
73. Як впливає інфрачервоне випромінювання на людину? 
74. Як впливає ультрафіолетове випромінювання на людину? 
75. Як здійснюється нормування ІЧ- та УФ-випромінювань? 
76. Які методи використовуються для захисту від променевого тепла та в 

чому полягає їх сутність? 
77. Охарактеризуйте лазерні випромінювання: параметри, біологічну дію, 

нормування та вимоги безпеки при роботі з ОКГ. 
78. Наведіть класифікацію показників ергономічності. 
79. Розкрийте поняття «ергономічна оцінка». 
80. Завдання ергономічної оцінки пультів керування? 
81. Етапи ергономічної оцінки пультів керування? 
82. Що вивчає антропометрія? Наведіть методи антропометричної оцінки. 
83. Основні принципи організації робочого місця? 
84. Що являє собою сфера захвату моторного поля? 
85. Що відносять до основних характеристик пультів керування? 
86. Вкажіть основні вимоги до організації робочого місця ПЕОМ. 
87. У чому полягає основна мета атестації робочого місця?  
88. Яка періодичність проведення атестації? 
89. Що передбачає атестація робочого місця? 
90. Наведіть загальний порядок проведення атестації робочого місця. 
91. Назвіть небезпечні і шкідливі чинники, джерелом яких можуть бути 

технологічні процеси у вашій галузі. Розгляньте їх вплив на людину. 
92. Наведіть пільги і компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці. 
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93. Наведіть види контролю умов праці. 
94. Розкрийте сутність методики обстеження умов праці. 
95. Розкрийте зміст Карти умов праці. 
96. Розкрийте основні принципи  гігієнічної класифікації умов праці. 
97. У чому полягають особливості нової гігієнічної класифікації умов 

праці? 
98. Яким чином здійснюється оцінка технічного й організаційного рівня 

робочого місця? 
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РОЗДІЛ 3. БЕЗПЕКА ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПЕОМ ТА 
МОБІЛЬНИХ ТЕРМІНАЛІВ РАДІОВИПРОМІНЮВАНЬ 

 
Перелік умінь, які фахівець з вищою освітою повинен набути в 

результаті засвоєння інформації, викладеної у третьому розділі підручника. 
Фахівець повинен уміти здійснювати аналіз умов праці за показниками 

трудового процесу та виробничого середовища при експлуатації ПЕОМ та 
мобільних терміналів радіовипромінювань і визначати заходи щодо їх 
поліпшення, а саме: 

- визначати санітарно-гігієнічні вимоги до робочих місць; 
- визначати санітарно-гігієнічні вимоги до штучного освітлення; 
- забезпечувати вимоги до організації робочого місця; 
- забезпечувати вимоги до організації робочого місця для обслуговування, 

ремонту й налагодження ПЕОМ; 
- забезпечувати вимоги безпеки під час експлуатації, обслуговування, 

ремонту й налагодження ПЕОМ; 
- вибирати сприятливі режими праці та відпочинку; 
- здійснювати профілактику стомлюваності та визначати заходи 

спрямовані на відновлення працездатності; 
- забезпечувати дотримання вимог електробезпеки; 
- оцінювати умови праці за факторами виробничого середовища; 
- розробляти заходи з поліпшення умов праці на робочих місцях; 
- вибирати профілактичні заходи, спрямовані на зниження негативного 

впливу шкідливих виробничих чинників на працюючих та попередження 
професійних захворювань. 

3.1. Охорона праці при експлуатації ПЕОМ 
 
3.1.1. Загальні положення 
Основними законодавчими актами по охороні праці при роботі з 

персональними комп’ютерами в Україні є НПАОП 0.00-1.28-10 «Правила 
охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин» і ДСан 
ПіН 3.3.2.007-98 «Гігієнічні вимоги до організації роботи з візуальними 
дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин». 

Ці правила призначені для запобігання впливу на працівників шкідливих і 
небезпечних факторів, пов’язаних із зоровою й нервово-емоційною напругою, 
змушеною сталістю робочої пози при локальній напрузі рук на фоні обмеженої 
загальної м’язової активності (гіподинамії) під впливом комплексу фізичних 
факторів: шуму, електростатичного поля, електромагнітних випромінювань, що 
не іонізують і іонізують повітря, а також електричної напруги. 

 
3.1.2. Санітарно-гігієнічні вимоги до приміщення 
Згідно НПАОП 0.00-1.28-10 облаштування робочих місць, обладнаних 

відеотерміналами, повинно забезпечувати: 
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- належні умови освітлення приміщення і робочого місця, відсутність 
відблисків; 

- оптимальні параметри мікроклімату; 
- належні ергономічні характеристики основних елементів робочого 

місця, а також враховувати небезпечні і шкідливі фактори. 
Площа приміщень для роботи з відеодисплейними терміналами 

розраховується з урахуванням кількості осіб, що одночасно працюють у зміну, 
таким чином щоб: 

- площа на одне робоче місце, обладнане відеотерміналом становила не 
менше 6,0м2; 

- об’єм на одне робоче місце – не менше 20,0 м3. 
Матеріали для оздоблення приміщень з ЕОМ повинні відповідати 

вимогам до них органів державного санітарно-епідеміологічного нагляду. 
Забороняється застосовувати для оздоблення полімерні матеріали: 

деревинно-стружкові плити, шпалери, що миються, рулонні синтетичні 
матеріли, шаруватий паперовий пластик тощо, що виділяють у повітря шкідливі 
хімічні речовини. 

Для внутрішнього оздоблення  приміщень з ПК мають застосовуватися 
дифузно-відбивні матеріали з коефіцієнтом відбиття: 

- для стелі – 0,7-0,8; 
- для стін – 0,5-0,6. 
Покриття підлоги повинно бути матовим з коефіцієнтом відбиття 0,3-0,5, 

рівним, неслизьким, з антистатичними властивостями. 
У цих приміщеннях повинно бути: 
- опалення; 
- система кондиціонування повітря або припливно-витяжна вентиляція. 
У приміщеннях з ВДТ має здійснюватися щоденне вологе прибирання. 
Розміщення робочих місць із ПЕОМ у підвалах і цокольних приміщеннях 

не допускається. 
Приміщення для роботи з ПЕОМ повинні бути обладнані системами 

опалення, кондиціювання повітря або припливно-витяжною вентиляцією. 
 
3.1.3. Санітарно-гігієнічні вимоги до штучного освітлення  
Приміщення з ПК повинні мати природне і штучне освітлення, яке 

відповідало б вимогам ДБН В.2.5-28-2006 «Природне і штучне освітлення», 
ДСАНПІН 3.3.2.007-98 «Гігієнічні вимоги до організації роботи з візуальними 
дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин». 

Приміщення для роботи із ПЕОМ повинні мати природне й штучне 
освітлення. Віконні прорізи повинні бути орієнтовані на північ або на північний 
схід, забезпечувати коефіцієнт природної освітленості (К.П.О.) не менш 1,5% і 
мати жалюзі або штори. 

Віконні прорізи повинні мати регульовані пристрої для відкривання, а 
також жалюзі, завіски, зовнішні козирки тощо. 

Приміщення із ПЕОМ повинні бути обладнані системою загального 
рівномірного освітлення. У виробничих і адміністративно-суспільних 
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приміщеннях, де переважно ведеться робота з документами, допускається 
комбінована система штучного освітлення. 

Штучне освітлення має здійснюватися системою загального рівномірного 
освітлення, яка включає суцільні або такі, що перериваються лінії світильників, 
розташованих збоку робочих місць (переважно ліворуч), паралельно лінії зору 
користувачів ПК. Світильники повинні мати розсіювачі світла та екрануючі 
сітки (світильники серії ЛПО 36 із дзеркальними сітками, укомплектовані 
високочастотними пускорегулювальними апаратами ВЧ ПРА. Допускається 
використання світильників без ВЧ ПРА тільки при використанні моделі з 
технічною назвою «Кососвет». При відсутності світильників із ВЧ ПРА 
світильники загального освітлення необхідно підключати до різних фаз 
трифазної мережі. Як джерела світла варто використовувати люмінесцентні 
лампи типу ЛБ. У світильниках місцевого освітлення можна використовувати 
лампи накалювання.  

Допускається використання світильників наступних класів 
світлорозподілу: 

- прямого світла – П; 
- переважно прямого світла – Н; 
- переважно відбитого світла – В. 
При розміщенні ПК по периметру приміщення лінії світильників 

штучного освітлення повинні розміщуватися локально над робочими місцями. 
Система освітлення робочого місця користувача ПК має відповідати 

наступним вимогам (рис. 3.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3.1. Вимоги до системи освітлення робочого місця користувача ПК 

7. Відсутність відблисків на 
екрані дисплея і поверхні 
робочого місця користувача, 
а також відсутність джерел 
світла, що засліплюють 

6. Достатньо рівномірний 
розподіл освітленості на 
робочій поверхні дисплея ПК і 
робочого місця (стіл, доку-
мент, а також між робочою 
поверхнею і поверхнею стін, 
обладнання) 

8. Відсутність різких та 
глибоких тіней на робочому 
місці користувача 

5. Пульсація світло-
вого потоку відпо-
відає гігієнічним 
нормам 

3. Спектральний 
склад світла штучних 
джерел повинен бути 
наближеним до при-
родного  

1. Рівень освітленості повинен 
відповідати характеру зорової 
роботи (об’єкт розрізнення – 
найменший розмір об’єкта, що 
спостерігається на дисплеї ПК; фон, 
що характеризується коефіцієнтом 
відбиття; контраст об’єкта і фону) і 
встановленим нормам 
 

2. Оптимальна спря-
мованість світлового 
потоку і необхідний 
склад світла 

4. Постійний рівень 
освітленості  
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користувача 

ПК 
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Освітленість на робочому столі користувача в зоні розташування 
документів має бути в межах 300-500 лк. Якщо цей рівень освітленості 
неможливо забезпечити системою загального освітлення то допускається 
застосування світильників місцевого освітлення, але при цьому не повинно 
бути відблисків на поверхні екрану (яскравість відблисків не повинна 
перевищувати 40 кд/м2) та перевищення його освітленості більше ніж 300 лк.  

Яскравість світильників загального освітлення, а також яскравість стелі 
при застосуванні системи відбитого освітлення не повинна перевищувати 
200 кд/м2. Величина коефіцієнта пульсації освітленості не повинна 
перевищувати 5%, що забезпечується застосуванням газорозрядних ламп у 
світильниках загального і місцевого освітлення. 

Що стосується розподілу яскравості в полі зору працюючих за дисплеями 
ПК, то відношення значень яскравості робочих поверхонь не повинно 
перевищувати 3:1, а робочих поверхонь і навколишніх предметів (стіни, 
обладнання) – 5:1. 

Коефіцієнт запасу (Кз) для освітлювальної установки варто приймати 
рівним 1,4. 

 
3.1.4. Вимоги до мікроклімату, стану та іонного складу повітря на 

робочих місцях користувачів ПК. 
Вимоги до мікроклімату 
Висока чи низька температура повітря в приміщенні з ПК негативно 

впливає на функціональний стан користувача. Недостатня вологість в 
приміщенні призводить до надмірного висихання слизових оболонок очей, 
носа, горла та до нагромадження зарядів статичної електрики, що утворюються 
в процесі роботи ПК. 

Разом з тим недопустима вологість повітря більше 75%. На робочих 
місцях користувачів ПК параметри мікроклімату мають відповідати вимогам 
ДСН 3.3.6.042-99 «Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень». 

В табл. 3.1 приведені норми мікроклімату для приміщень з ВДТ ЕОМ та 
ПЕОМ (ПК) 

Таблиця 3.1 
Норми мікроклімату для приміщень з ВДТ ЕОМ та ПЕОМ (ПК) 

Пора 
року* 

Категорія 
робіт 

Температура 
повітря, 0С 

Відносна вологість 
повітря, % 

Швидкість руху 
повітря, м/с 

легка-1а 22-24 60-40 0,1 Холодна 
легка-1б 21-23 60-40 0,1 
легка-1а 23-25 60-40 0,1 Тепла  
легка-1б 22-24 60-40 0,2 

* Холодна пора року – період року, який характеризується 
середньодобовою температурою зовнішнього повітря, що дорівнює +100С і 
нижче. Тепла пора року – період року, який характеризується середньодобовою 
температурою зовнішнього середовища вище +100С.  
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До категорії 1а належать роботи, що виконуються сидячи і не потребують 
фізичного напруження, при яких витрата енергії дорівнює 105-140 Вт (90-120 
ккал/год.). 

До категорії 1б належать роботи, що виконуються сидячи, стоячи або 
пов’язані з ходінням та супроводжуються деяким фізичним напруженням, при 
яких витрата енергії дорівнює 141-175 Вт (121-150 ккал/год.). 

Вимоги до іонного складу повітря при роботі з ВДТ ПК 
Повітря яким ми дихаємо складається з позитивно та негативно 

заряджених часток-іонів. Давно відомо про цілющий вплив на людину 
негативних іонів. Вони підвищують рівень гаммаглобуліну в крові, що 
збільшує опір організму хвороботворним бактеріям, а також стимулює 
вироблення бетаендорфіну, інколи його називають «гормоном щастя», що 
позитивно впливає на настрій, запобігає депресіям та підвищує працездатність.  

При роботі ВДТ ПК іонний склад повітря на робочому місці користувача 
змінюється. Уже через 5 хвилин роботи кількість легких іонів знижується у 8 
разів, а через 3 години є майже нульовою. Також зменшується концентрація 
середніх та важких негативно заряджених часток, а концентрація позитивних 
іонів зростає, що шкідливо впливає на здоров’я користувача комп’ютера. 

Такий вплив проявляється в зниженні його працездатності (швидка 
втомлюваність, головний біль), в погіршенні короткочасової пам’яті, діяльності 
серцево-судинної системи, бронхо-легеневого апарату (збільшення частоти 
пульсу та дихання (із-за недостатнього поступлення кисню в кров). 

Вимоги щодо рівня іонізації повітря на робочих місцях користувачів ВДТ 
ПК встановлені «Санитарно-гигиеническими нормами допустимых уровней 
ионизации воздуха производственных и общественных зданий» ГН 2152-80, 
ДСан ПіН 3.3.2.007-98 «Гігієнічні вимоги до організації роботи з візуальними 
дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин», НПАОП 0.00-
1.28-10 і представлені в табл. 3.2. 

Таблиця 3.2 
Рівні іонізації повітря на робочих місцях користувачів ЕОМ та ПЕОМ (ПК) 

 

Кількість іонів в 1 см3 повітря, шт. Рівні іонізації повітря n+ n- 
Мінімально необхідні 400 600 
Оптимальні  1500-3000 3000-5000 
Максимально допустимі  50000 50000 

 
У приміщеннях з комп’ютерами має бути забезпечений 3-кратний обмін 

повітря за годину. Адже під час розумової праці мозок людини споживає в 9-10 
разів більше кисню, а ПК його забирає, виникає кисневе голодування. 

Для забезпечення нормованого мікроклімату та рівня іонізації повітря на 
робочих місцях користувачів рекомендується застосовувати припливно-
витяжну вентиляцію чи систему кондиціонування повітря, прилади зволоження 
та/або установки генерації негативних іонів (аероіонізатори). 
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Сучасні модифіковані аероіонізатори дозволяють одночасно очищувати і 
іонізувати повітря негативними іонами. 

При включенні іонізатора він починає випромінювати негативно 
заряджені іони, які перешкоджають електризації пилу та скупченню бактерій 
біля робочого місця користувача. 

Вимоги до вмісту шкідливих речовин у повітрі робочої зони, відповідно 
до чинних санітарних норм, наступні: 

- концентрація озону – не більше 0,1 мг/м3; 
- вміст оксидів азоту – не більше 5 мг/м3;  
- вміст пилу – не більше 4 мг/м3. 

 
3.1.5. Вимоги електробезпеки 
Основним нормативним документом прямої дії що регламентує 

улаштування електроустановок напругою до 1000 В і вище, є «Правила 
улаштування електроустановок» (ПУЕ 2011). 

Виконання вимог ПУЕ є обов'язковим для всіх знов споруджуваних і 
реконструйованих електроустановок напругою до 500 кВ. Окремі вимоги ПУЕ 
можна застосовувати і для діючих електроустановок, якщо це спрощує 
електроустановку, якщо витрати на реконструкцію обґрунтовані техніко-
економічним розрахунком або якщо реконструкція направлена на забезпечення 
тих вимог безпеки, які розповсюджуються на діючі електроустановки. 

На особливу увагу заслуговує глава 1.7 «Заземлення і захисні заходи 
електробезпеки», що затверджена Наказом Міністерства енергетики та 
вугільної промисловості України 31.03.2011 р. № 36, яка перероблена згідно з 
чинними в Україні вимогами стандартів, будівельних норм і правил, а також 
рекомендацій стандартів МЕК. 

Вимоги до заземлення і захисних заходів електробезпеки систематизують 
багаторічну практику проектних інститутів і монтажних організацій, що 
узагальнили величезний досвід створення і експлуатації вітчизняних і 
зарубіжних електроустановок. Рівень основних технічних рішень ПУЕ і, 
зокрема, розділу 1.7, що стосується заземлення і захисних заходів в 
електроустановках до 1000 В і вище не поступається, а у ряді випадків 
перевершує рівень технічних рішень, регламентованих міжнародними 
стандартами. 

Заходи з електробезпеки в електроустановках напругою до 1000 В 
будівель і споруд (житлових, адміністративно-побутових, суспільних, цехових і 
т.п.) регламентуються державними будівельними нормами ДБН В.2.5-27-2006 
«Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд». В цих 
будівельних нормах приведені вимоги до виконання заходів захисту людей і 
тварин від прямого дотику, а також у випадках дотику до відкритих 
струмопровідних частин електроустановок за наявності пошкодження в цих 
електроустановках  (захист при непрямому дотику). Крім того приведені 
вимоги до заходів захисту людей і електроустаткування у випадках замикання 
на землю на стороні високої напруги живильної трансформаторної підстанції, а 
також вибору і монтажу елементів заземлюючих пристроїв і захисних 
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провідників, виконання яких забезпечує ефективність захисту від ураження 
електричним струмом. 

Галузевий нормативний документ ГКД 34.20.507-2003 «Технічна 
експлуатація електричних станцій і мереж» установлює основні організаційні й 
технічні вимоги до експлуатації об’єктів енергетики. 

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів (ПТЕЕС) 
установлюють основні організаційні й технічні вимоги до експлуатації 
електроустановок та електрообладнання споживачів. ПТЕЕС поширюється на 
діючі електроустановки напругою до 150 кВ включно, які належать 
споживачам електричної енергії, незалежно від форм власності та відомчої 
належності, а також на електроустановки населення напругою понад 1000В та 
нижче. 

Технічна експлуатація електроустановок споживачів може здійснюватися 
за спеціальними правилами, установленими в галузі. Останні не повинні 
суперечити НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів» та НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок». 

НПАОП 0.00-1.32-01 «Правила будови електроустановок 
Електроустаткування спеціальних установок» встановлюють вимоги на 
електроустаткування спеціальних електроустановок напругою до 10 кВ 
будівель і споруд, що знову будуються або реконструюються в Україні: 
електроустаткування житлових, громадських, адміністративних і побутових 
будівель, будівель і споруд фізкультурно-оздоровчих, спортивних і культурно-
зорових, розважальних і культових установ; електроустановки у 
вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зонах; електроустановки 
вантажопідйомних (кранів), ліфтів; установки електрозварювання і установки 
електричного кабельного обігріву. 

Галузевий нормативний документ ГКД 34.03.105-99 «Перелік приміщень 
і будівель енергетичних підприємств Міненерго України з вказівкою категорії і 
класифікацією зон вибухопожежної і пожежної небезпеки» встановлює порядок 
визначення категорії приміщень і класифікації зон вибухопожежної і пожежної 
небезпеки, ступінь вогнестійкості будівель (споруд) енергетичних об'єктів. 

ПЕОМ і устаткування для обслуговування, ремонту й налагодження 
повинні мати захист від струмів короткого замикання (максимальний 
струмовий захист). Провідники й кабелі електромережі варто застосовувати 
переважно з негорючою ізоляцією. 

Лінія електромережі для живлення ПЕОМ, периферійних пристроїв 
ПЕОМ і устаткування для їхнього обслуговування, ремонту й налагодження 
виконується як окрема групова трьохпровідна мережа шляхом прокладки 
фазного й нульового робочого й захисного провідників. Нульовий захисний 
провідник служить для занулення електроприймачів. 

Використання нульового робочого провідника в якості нульового 
захисного забороняється. 
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Нульовий захисний провідник прокладається від групового розподільного 
щита до розеток живлення й не допускається його підключення на щиті до 
одного контактного затискача з нульовим робочим провідником.  

Площа перетину нульових робочого й захисного провідників у груповій 
трьохпровідній мережі повинна бути не менше площі перетину фазного 
провідника. 

У приміщенні, де одночасно експлуатується або обслуговується більше 
п’яти ПЕОМ, на видному й доступному місці встановлюється аварійний 
резервний вимикач, яким можна повністю відключити електроживлення, за 
винятком освітлення. 

ПЕОМ і периферійні пристрої повинні підключатися до електромережі 
тільки за допомогою штепсельних з’єднань і розеток фабричного виконання, 
які повинні мати крім контактів фазного й нульового робочого провідників 
спеціальний контакт для підключення нульового захисного провідника. 

Конструкція їх повинна бути такою, щоб приєднання нульового 
захисного провідника відбувалося раніше, ніж приєднання фазного й нульового 
робочого провідників, а порядок роз’єднання при відключенні повинен бути 
зворотним. 

Неприпустиме підключення ПЕОМ і периферійних пристроїв до 
звичайної двохпровідної мережі, у тому числі з використанням перехідних 
пристроїв. 

Електромережі для живлення ПЕОМ варто виконувати за магістральною 
схемою по 3-6 штепсельні з’єднання або електророзеток в одному ланцюзі. 

Електророзетки на напругу 12 і 36 В по конструкції й колірному 
фарбуванню повинні відрізнятися від розеток на 127 або 220 В. 

Електромережа розеток прокладається, як правило, у металевих трубах і 
гнучких металорукавах: уздовж стін приміщення з відводами відповідно до 
плану розміщення устаткування. 

При розташуванні в приміщенні по його периметру до п’яти ПЕОМ 
допускається використовувати трьохжильний кабель в оболонці з негорючого 
або важкогорючого матеріалу без металевих труб або гнучких металевих 
рукавів. Заземлені конструкції, що перебувають у приміщенні, (водопровідні 
труби, батареї опалення й т.д.) повинні бути надійно захищені діелектричними 
щитками або сітками від випадкового дотику. 

 
3.1.6. Вимоги до організації робочого місця користувача ПЕОМ 
Організація робочого місця користувача ПК має відповідати 

ергономічним вимогам ГОСТ 12.2.032. ССБТ. «Рабочее место при выполнении 
работ сидя. Общие эргономические требования», НПАОП 0.00-1.28-10, 
ДСАНПІН 3.3.2.007-98, характеру та особливостям трудової діяльності. 

Конструкція робочого місця користувача ПК повинна відповідати 
сучасним вимогам ергономіки, характеру виконуваної роботи і забезпечити 
оптимальне розміщення на робочій поверхні документів, рухомого пюпітра 
(тримача документів) та обладнання ПК (монітора, системного блоку, 
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клавіатури, пристрою «миша», принтера та інших периферійних пристроїв з 
урахуванням їх кількості та конструктивних особливостей. 

Монітор на робочому місці встановлюється так, щоб верхній край екрана 
знаходився на рівні очей. 

Розташування монітора ПК має забезпечувати: 
1) безпечність роботи в цілому; 
2) зручність та ефективність зорової роботи з екраном в вертикальній 

площині під кутом ± 300 від лінії зору, площина екрана при цьому має бути 
перпендикулярною нормальній лінії зору користувача. 

Клавіатура розміщується на поверхні столу або висувній полиці на 
відстані 100-300 мм від краю, ближчого до користувача. Кут нахилу клавіатури 
має бути в межах 5-150. Поверхня клавіатури повинна бути матовою з 
коефіцієнтом відбиття 0,4. Клавіші клавіатури мають бути зручними в роботі і 
м’якими при натисканні (хід всіх клавіш має бути однаковим з мінімальним 
опором натискання 0,25 Н та максимальним – не більше 1,5 Н).  

Конструкція робочого місця користувача ПК має забезпечувати 
підтримання оптимальної робочої пози (рис. 3.2). 

 
Рис. 3.2. Оптимальна робоча поза користувача ПК 

Оптимальна робоча поза: 
- ступні ніг – на підлозі або на підставці для ніг (застосування підставки є 

обов’язковим для тих, у кого ноги не дістають до підлоги, коли робоче 
сидіння знаходиться на висоті, потрібній для забезпечення оптимальної 
робочої пози); 

- стегна – в горизонтальній площині; 
- передпліччя – вертикально; 
- лікті – під кутом 70-900 до вертикальної площини; 
- зап’ястя зігнуті під кутом не більше 200 відносно горизонтальної 

площини; 
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- нахил голови – 15-200 відносно вертикальної площини.   
Робочий стіл, крісло і інші елементи обладнання робочого місця повинні 

бути зручними для користувача. Так, наприклад, незручне крісло в якому 
сидить людина багато годин на день, може призвести до розвитку самих різних 
захворювань. 

Висота поверхні сидіння робочого крісла має регулюватися в межах 400-
500 мм, а кут нахилу поверхні – від 150 вперед і до 50 назад. 

При виконанні великого обсягу роботи кращим варіантом (для хребта) 
буде, якщо сидіння буде трошки нахилене вперед. 

Кут нахилу спинки крісла повинен регулюватися в межах 0-300 відносно 
вертикального положення. Відстань від спинки до переднього краю сидіння 
повинна регулюватися в межах 260-400 мм. 

Для зниження статичного напруження м’язів рук доцільно застосовувати 
стаціонарні або знімні  підлокітники, що регулюються по висоті над сидінням в 
межах 230 ± 30 мм та по відстані між підлокітниками в межах 350-500 мм. 

Поверхні сидіння і спинки робочого крісла мають бути напівм’якими з 
нековзними та повітронепроникними покриттями, що не електризуються та 
добре чистяться. 

Підставка для ніг має бути регульованою по висоті в межах 150 мм, з 
кутом нахилу опорної поверхні в межах 200. Її розміри: ширина – не менше 
300мм, глибина – не менше 400 мм. Підставка повинна мати не слизьку 
поверхню та бортик на передньому краї заввишки 10 мм. 

Робоче місце користувача ПК необхідно розташовувати відносно 
світлових прорізів (вікон) так, щоб природне світло падало збоку, переважно 
зліва. 

При розміщенні робочих місць з ПК слід дотримуватися вимог, 
зазначених в НПАОП 0.00-1.28-10: 

- робочі місця розташовуються на відстані не менше 1 метра від стін зі 
світловими прорізами; 

- відстань між рядами робочих місць повинна бути не менше 1 метра. 
- відстань між бічними поверхнями відеотерміналів повинна бути не менш 

1,2 метри; 
- відстань між тильною поверхнею одного відеотермінала й екраном 

іншого не повинна бути менш 2,5 метри; 
Вимоги двох останніх пунктів враховуються також при розміщенні 

робочих місць з ПК в суміжних приміщеннях з урахуванням конструктивних 
особливостей стін та перегородок. 

Висота робочої поверхні для відеотермінала повинна бути в межах 680-
800 мм. Рекомендовані розміри стола: висота 725 мм, ширина 600-1400 мм, 
глибина 800-1000 мм. Робочий стіл повинен мати простір для ніг висотою не 
менш 600 мм, шириною не менш 500 мм, глибиною на рівні колін не менше 
450 мм, на рівні витягнутої ноги не менш 650 мм, а так само повинна бути 
підставка для ніг. 

Робоче крісло користувача ПЕОМ повинне мати сидіння, спинку й 
стаціонарні або знімні підлокітники, положення яких можна регулювати. 
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Екран відеотермінала й клавіатуру варто розташовувати на оптимальній 
відстані від очей користувача, але не ближче 600 мм, з урахуванням розміру 
алфавітно-цифрових знаків і символів. 

Відстань від екрана до очей працівника повинна становити:  
при розмірі екрана по діагоналі 35-38 см (14’’(15’’)) − 600-700 мм 
         43 см (17’’) − 700-800 мм 
         48 см (19’’) − 800-900 мм 
         53 см (21’’) − 900-1000 мм 
Розміщення принтера повинне забезпечувати гарну видимість екрана 

відеотермінала й ручного керування ним. 
При виконанні робіт, що вимагають високої концентрації уваги, 

необхідно відокремити одне робоче місце від іншого перегородками висотою 
1,5-2,0 метра. 

 
3.1.7. Вимоги до організації робочого місця для обслуговування, 

ремонту й налагодження ПЕОМ 
Площа робочого місця для обслуговування, ремонту й налагодження 

ПЕОМ повинна бути не менш 10 м2, причому робочі місця повинні бути 
відділені одне від іншого перегородками й розташовуватися не ближче одного 
метра від приладів опалення. 

Кришки робочих столів або стендів повинні бути покриті не 
струмопровідними гладкими матеріалами, які можна легко помити. 

На робочому місці для обслуговування, ремонту й налагодження ПЕОМ 
повинні бути електророзетки на напругу 12 і 36 В та підставки для паяльників. 
Для підключення ПЕОМ і установок для ремонту й налагодження на робочому 
місці повинен бути електрощит з ізоляційного матеріалу. 

 
3.1.8. Вимоги безпеки під час експлуатації, обслуговування, ремонту й 

налагодження ПЕОМ 
Щодня перед початком роботи необхідно проводити очищення екрана 

відеотермінала від пилу й інших забруднень. 
Після закінчення роботи ПЕОМ і периферійні пристрої повинні бути 

відключені від електричної мережі, а при виникненні аварійної ситуації 
відключення необхідно виконати негайно. Монтаж, підключення й 
відключення кабелів, ремонт ПЕОМ варто виконувати тільки при повністю 
відключеному живленні. 

При необхідності виконання робіт при включеному живленні роботи 
повинні виконуватися не менш чим двома працівниками, використовувати 
інструмент із ізоляційними ручками й стояти на діелектричному килимку. 

При виконанні ремонтних робіт варто користуватися 
електроінструментом з номінальною напругою не більше 36 В. 

Забороняється виконання ремонтних робіт з ручними годинниками з 
металевим браслетом. 
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3.1.9. Вимоги до режиму праці й відпочинку при роботі з ПЕОМ 
З урахуванням характеру трудової діяльності виділено три професійних 

групи (класифікатор професій ДК-003-95): 
1) розроблювачі програм. Робота характеризується підвищеною 

напругою зору, концентрацією уваги на фоні нервово-емоційної напруги, 
змушеної робочої пози, загальною гіподинамією, періодичним навантаженням 
на кисті рук. Виконується в режимі діалогу з ПЕОМ у вільному темпі з 
періодичним пошуком помилок в умовах дефіциту часу; 

2) оператори ПЕОМ − виконують роботу з обліку інформації, отриманої 
з відеотермінала по запиту або надходить із нього, супроводжується перервами 
різної тривалості, пов’язана з виконанням іншої роботи й характеризується як 
робота з напругою зору, невеликими фізичними зусиллями, нервовою напругою 
середнього ступеня й виконується у вільному темпі; 

3) оператор комп’ютерного набору − виконує одноманітні дії з 
документацією й клавіатурою із введенням даних з високою швидкістю. Робота 
характеризується підвищеним навантаженням на кисті рук на фоні загальної 
гіподинамії з напругою зору (фіксація зору переважно на документі), нервово − 
емоційною напругою. 

Державними санітарними правилами встановлюється такий режим праці 
й відпочинку при роботі з ПЕОМ при 8-годинній робочій зміні залежно від 
характеру праці:  

- для розроблювачів програм варто призначати регламентовані перерви 
для відпочинку тривалістю 15 хвилин щогодини при роботі з ПЕОМ; 

- для операторів ПЕОМ варто призначати регламентовані перерви для 
відпочинку тривалістю 15 хвилин через кожні дві години; 

- для операторів комп’ютерного набору варто призначати регламентовані 
перерви для відпочинку тривалістю 10 хвилин щогодини роботи з ПЕОМ. 

У всіх випадках, коли виробничі обставини не дозволяють використати 
регламентовані перерви, тривалість безперервної роботи з ПЕОМ не повинна 
перевищувати чотирьох годин. 

При 12-годинній робочій зміні регламентовані перерви повинні бути 
аналогічними перервам при 8-годинній робочій зміні, а протягом інших 
чотирьох годин роботи, не залежно від характеру трудової діяльності, 
щогодини тривалістю 15 хвилин. 

Для зниження нервово-емоційної напруги, стомлення очей, поліпшення 
мозкового кровообігу, подолання наслідків гіподинамії доцільно використати 
перерви для виконання вправ, наведених у додатку 7 «Державних санітарних 
правил...» ДсанПІН 3.32.007-98. 

Активний відпочинок дозволяє зняти нервову напругу, обновити, 
відновити функції фізіологічних систем, які порушуються в процесі праці, 
зняти утому очей, поліпшити мозковий кровообіг. Крім того рекомендоване 
психологічне розвантаження в спеціально відведених приміщеннях під час 
регламентованих перерв або наприкінці робочого дня (додаток 8 ДСанПІН 
3.32.007-98). 
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Для збереження здоров’я користувачів ПЕОМ, виключення професійних 
захворювань і підтримки працездатності варто передбачати регламентовані 
перерви для відпочинку протягом зміни. 

При виконанні протягом дня робіт з ПЕОМ, які займають не менш 50% 
тривалості робочої зміни, повинні передбачатися перерви:  

- для відпочинку й прийому їжі (обідня перерва); 
- для відпочинку й особливих потреб (відповідно до трудових норм); 
- додаткові перерви, які вводяться для окремих професій з урахуванням 

особливості трудової діяльності. 
В окремих випадках, при постійних скаргах на зорову втому тих, хто 

працює перед відеотерміналом, при дотриманні санітарно-гігієнічних вимог до 
режиму праці та відпочинку, а також вимог щодо застосування індивідуальних 
засобів локального захисту очей, допускається індивідуальний підхід до 
обмеження тривалості робіт перед відеотерміналом, зміни змісту роботи, 
чергування з іншими видами діяльності, не пов’язаними з відеотерміналом. 

При виконанні робіт, що належать до різних видів трудової діяльності за 
основну роботу з ПК вважають роботу, що займає не менше 50% часу 
впродовж робочого дня. При 8-годинному робочому дні в залежності від 
характеру праці встановлюються наступні режими праці та відпочинку 
(табл. 3.3).  

Таблиця 3.3 
Тривалість регламентованих перерв для користувачів ПК при 8-годинній 

денній робочій зміні 
Тривалість регламентованих перерв, хв. 

Назва професійних груп Через кожну годину 
роботи 

Через кожні дві 
години роботи 

Розробники програм із застосування 
ЕОМ 

15 - 

Оператори електронно-
обчислювальних машин 

- 15 

Оператори комп’ютерного набору  10 - 
 
У випадках, коли виробничі обставини не дозволяють застосовувати 

регламентовані перерви, тривалість безперервної роботи за ВДТ не повинна 
перевищувати 4 години. 

З метою зниження нервово-емоційного напруження, втоми зорового 
аналізатора, поліпшення мозкового кровообігу, подолання несприятливих 
наслідків гіподинамії, запобігання втоми ДСАНПІН 3.3.2.007-98 
рекомендується деякі перерви використовувати для психофізіологічного 
розвантаження. 

Крім того, психофізіологічне розвантаження рекомендується проводити і 
в кінці робочого дня. Для цієї мети повинні бути спеціально обладнані 
приміщення – кімнати психологічного розвантаження. 

Деякі дослідження говорять про те, що при роботі на комп’ютері більше 5 
годин в день різко зростає втомлюваність, підвищується вірогідність 
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погіршення стану здоров’я та різко падає продуктивність праці. При цьому слід 
враховувати саме роботу на комп’ютері, а не періодичне кидання очима на 
працюючий монітор при занятті іншими справами.  

 
3.1.10.. Вимоги до профілактичних оглядів 
Користувачі ПК повинні проходити обов’язкові медичні огляди: 

попередні – під час оформлення на роботу та періодичні – протягом трудової 
діяльності відповідно до наказу МОЗ України №45 від 31.03.94р. та ДСАНПІН 
3.3.2.007-98. (раз у два роки комісією в складі терапевта, невропатолога й 
офтальмолога). Основними критеріями придатності до роботи з ПЕОМ можуть 
бути показники стану органів зору, і також стану організму в цілому. До роботи 
безпосередньо на ПК допускаються особи, які не мають медичних 
протипоказань. Періодичні медичні огляди повинні проводитися раз на два 
роки комісією в складі терапевта, невропатолога та офтальмолога. 

До складу комісії, що проводить попередні та періодичні медичні огляди 
при необхідності (за наявністю медичних показань) можуть залучатися лікарі 
інших спеціальностей. 

Жінки, що працюють з ВДТ ПЕОМ обов’язково оглядаються лікарем 
акушером-гінекологом один раз на два роки. 

Жінки з часу встановлення вагітності та в період годування дитини 
грудьми до виконання всіх робіт, пов’язаних з використання ВДТ ПЕОМ не 
допускаються. 

Виконання перерахованих вимог повинно стати нормою в діяльності 
посадових осіб, відповідальних за охорону праці, здоров’я та безпечну роботу 
користувачів ПК. 

 
3.1.11. Пільги для користувачів ПК 
Працівник, який в своїй роботі постійно використовує персональний 

комп’ютер (не менше 4 год. в день при 8-год. робочому дні) має право на 
пільги. 

Це право ґрунтується на таких законодавчих і нормативно-правових 
документах: 

- Закон України «Про відпустки» (ст. 8); 
- Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997р. № 1290; 
- наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 30.01.98р. 

№ 16 «Про затвердження порядків застосування списків виробництв, робіт, 
цехів, професій і посад зайнятість працівників в яких дає право на щорічні 
додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за 
особливий характер праці»; 

- Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними 
терміналами електронно-обчислювальних машин (ДСАНПІН 3.3.2.007-98), 
затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України 10 
грудня 1998 р. № 7; 

- Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних 
машин (НПАОП 0.00-1.28-10); 
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- Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці, 
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 р. 
№ 442; 

- Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за 
умовами праці, затверджені Міністром праці України 1.09.92 р. (Постанова 
№ 4), Головним державним санітарним лікарем України 1.09.92 р.; 

- колективний договір між адміністрацією і трудовим колективом 
підприємства, установи, організації, де має знайти відображення питання про 
надання працівникам певних посад, які в своїй роботі постійно використовують 
персональний комп’ютер (не менше половини робочого дня), додаткової 
щорічної відпустки тривалістю …(N)… днів. 

У посадовій інструкції користувача ПК має бути зазначено, що виконання 
посадових обов’язків пов’язане з щоденним використанням в роботі 
комп’ютера не менше половини робочого дня (якщо це справді так). 

Усім працівникам, які постійно  працюють на персональних електронно-
обчислювальних машинах (не менше 4 год. при 8 год. робочому дні), до яких 
належить і персональний комп’ютер, надається право на щорічну додаткову 
відпустку за особливий характер праці тривалістю до 4-х календарних днів. 

Працівникам, які працюють на електронно-обчислювальних та 
обчислювальних машинах, до яких належить і персональний комп'ютер, 
надається право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці 
тривалістю до чотирьох календарних днів згідно з підрозділом «Інші види 
виробництв» розділу XXII «Загальні професії за всіма галузями господарства» 
(п. 58) Списку виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких 
пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням 
або виконується в особливих природних і геологічних умовах та умовах 
підвищеного ризику для здоров'я, що дає право на щорічну додаткову відпустку 
за особливий характер праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 
17.11.97 р. № 1290 (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 13.05.2003 р. 
№ 679 із змінами, внесеними постановою від 16.12.2004р. № 1674). Відповідно 
до пп. 6 і 7 Порядку застосування зазначеного вище Списку, затвердженого 
наказом Міністерства праці та соціальної політики від 30.01.98 р. № 16 та 
зареєстрованого у Міністерстві юстиції 30.01.98 р. за № 58/2498 (із змінами, 
затвердженими наказом Мінпраці від 04.06.2003 р. № 150 і зареєстрованими у 
Мін’юсті 18.06.2003 р. за № 496/7817), додаткова відпустка за особливий 
характер праці надається пропорційно фактично відпрацьованому часу. У 
розрахунок часу, що дає право працівникові на таку відпустку, зараховуються 
дні, коли він фактично був зайнятий на роботах з особливим характером праці 
не менше половини тривалості робочого дня, встановленого для працівників 
цих виробництв, цехів, професій, посад. 

Ст. 8 Закону «Про відпустки» передбачено, що конкретна тривалість 
таких відпусток встановлюється колективним або трудовим договором залежно 
від часу зайнятості працівника в цих умовах. 
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3.2. Охорона праці при експлуатації мобільних терміналів 
 
Термінал – це пристрій у складі ЕОМ, який служить для обміну 

інформаційними даними між користувачем і комп'ютером. У комп'ютерних 
мережах – будь-який пристрій, що є джерелом або одержувачем даних. 

Тема випромінювання базових станцій викликає явний інтерес 
користувачів телефонів. Однак базові станції, як правило, знаходяться далеко 
від нас − змонтовані на вишках і будівлях. А мобільні телефони, планшети та 
інші мобільні термінали, які теж є джерелами радіовипромінювань, ми носимо з 
собою і навіть прикладаємо до голови під час розмови. На жаль, тема 
випромінювання мобільних телефонів вже обросла безліччю помилкових 
тверджень щодо шкідливого їх впливу, які породжені іноді некомпетентністю, а 
іноді і створені навмисно, можливо навіть з неблагородними цілями. 

3.2.1. Вихідні потужності випромінювання мобільних терміналів  
Спочатку розглянемо нормативи на випромінювання мобільних 

терміналів GSM- UMTS- LTE, і як відбувається управління вихідною 
потужністю в мережах, заснованих на цих технологіях радіодоступу. 

Оскільки і нормативи на вихідну потужність, і керування вихідною 
потужністю різні для різних технологій радіодоступу, розглянемо кожну 
технологію окремо. 

Для зручності аналізу та графічного відображення скористаємося 
логарифмічною шкалою потужностей випромінювання в дБп 

 
дБп=20 ∙ 

 
де Р – потужність випромінювання термінала, мВт; Ро – номінальна 

вихідна потужність, мВт (1 мВт). 
Стандарт GSM  
У стандартах GSM 05.05 та 3GPP − ETSI TS 45.005 передбачено декілька 

класів мобільних терміналів з різною максимальною вихідною потужністю 
(табл. 3.4).  

Таблиця 3.4 
Вихідні потужності мобільних терміналів GSM. 

Допустиме відхилення 
(dB) Клас 

потуж-
ності 

GSM 400, GSM 900 
GSM 850, GSM 700 

максимальна 
вихідна потужність 

DSC 1800 
максимальна 

вихідна 
потужність 

PSC 1900 
максимальна 

вихідна 
потужність нормальне екстремальне 

1 ---- 1 Вт (30 дБп) 1 Вт (30 дБп) ±2 ±2,5 
2 8 Вт (39 дБп) 0,25 Вт (24 дБп) 0,25 Вт (24 дБп) ±2 ±2,5 
3 5 Вт (37 дБп) 4 Вт (36 дБп) 2 Вт (33 дБп) ±2 ±2,5 
4 2 Вт (33 дБп) ---- ---- ±2 ±2,5 
5 0,8 Вт (29 дБп) ---- ---- ±2 ±2,5 
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Однак на практиці, в даний час, мобільні термінали випускаються тільки з 
вихідною потужністю до 2 Вт в діапазоні GSM 900 та до 1 Вт в діапазоні GSM 
1800 (DCS 1800). 

Доречно ще згадати, що в мережі GSM використовується частотно − 
часовий принцип поділу каналів (FDMA/TDMA). Передавач мобільного 
терміналу випромінює в певній смузі частот, але випромінює не безперервно, а 
лише протягом певних періодів часу (таймслотів). 

У режимі розмови, випромінювання відбувається лише в один інтервал з 8 
або з 16, якщо використовується режим Half Rate − стандарт кодування мови 
для мереж GSM. Швидкість передачі даних − 5,6 кбіт/с, займає половину 
пропускної спроможності Full Rate каналу), а значить, усереднена вихідна 
потужність терміналу, для найбільш поширених пристроїв, не буде 
перевищувати 250 (125 для HR) і 125 мВт (63 для HR) в діапазонах GSM 900 і 
GSM1800 відповідно. 

Термінали з більш високими значеннями вихідної потужності (до 8 Вт) 
раніше ставили на автомобілі, де проблема з запасом енергії і тривалістю 
автономної роботи від батареї не настільки гострі, як для переносних пристроїв 
зате можна забезпечити зв’язок на більшій відстані від базових станцій, що 
важливо у сільській місцевості. Але в міру поліпшення покриття території 
стільниковими операторами необхідність в більш потужних передавачах почала 
зменшуватися, а переносні телефони відвойовували все більшу частку ринку. 
До того ж, стільникові оператори за допомогою параметрів настроювання в 
мережі обмежували максимальну вихідну потужність, з якою може працювати 
мобільний термінал, на рівні переносних пристроїв, що робило безглуздим 
використання телефонів з більш потужними передавачами. У результаті, 
останнім часом нових пристроїв з великими вихідними потужностями на ринку 
практично не спостерігається. Пристрої з меншою вихідною потужністю (0,8 
Вт і 0,25 Вт відповідно) на ринку теж практично відсутні, хоча іноді виробники 
GSM − трекерів (пристроїв для відстеження місця розташування об’єктів) 
заявляють про таку вихідну потужність, що в принципі має збільшити 
тривалість їх автономної роботи при малих габаритах. Однак, на практиці такі 
вихідні потужності не завжди підтверджуються. 

Крім обмеження на максимальну вихідну потужність, стандарти 
передбачають можливість регулювання вихідної потужності передавача 
терміналу GSM за командами базової станції з кроком 2 дБр. 

Управління вихідною потужністю передавача мобільного терміналу з 
боку базової станції має кілька сторін. 

Насамперед, кожна базова станція GSM на каналі управління передає 
«системну інформацію», до складу якої входить параметр 
MS_TXPWR_MAX_CCH, який вказує телефону максимальну вихідну 
потужність, яку мобільний термінал може використовувати на початку сеансу 
зв’язку до тих пір, поки БС не прийме на себе управління вихідною потужністю 
передавача термінала. Налаштування саме цього параметра стільниковими 
операторами зробило не логічним виготовлення телефонів з потужними 
передавачами. 
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Після початку обміну інформацією, базова станція починає вимірювати 
рівень сигналу, що приймається нею від конкретного терміналу і, намагаючись 
підтримувати рівень сигналу в оптимальному діапазоні, спеціальними 
командами регулює вихідну потужність передавача терміналу. Тим самим 
досягаються відразу кілька позитивних ефектів: 

за рахунок зниження вихідної потужності передавача терміналу 
економиться енергія його батареї і збільшується час автономної роботи; 

зменшується вплив випромінювання терміналу на власника або інші 
біологічні об’єкти, розташовані поблизу; 

створюються умови для оптимального режиму роботи приймача базової 
станції, виключається перевантаження вхідних ланцюгів при знаходженні 
терміналу поблизу базової станції. 

На практиці, у разі розташування мобільного терміналу поблизу базової 
станції GSM картина регулювання вихідної потужності за командами базової 
станції виглядає наступним чином (рис. 3.3). 
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Рис. 3.3. Регулювання вихідної потужності передавача телефону GSM 

в хороших умовах зв’язку. 
 
З графіка видно, що після нетривалої роботи на максимальній вихідній 

потужності на самому початку сеансу зв’язку, мобільний термінал, що працює 
в діапазоні GSM 900, за командами базової станції досить швидко знизив 
максимальну вихідну потужність з 33 дБп (2 Вт) до 7 дБп (5 мВт). 

До речі, можна почути перешкоди − трелі, що зменшуються по гучності, 
які видають радіоприймачі та інші електронні пристрої, що знаходяться поруч 
із стільниковим телефоном GSM безпосередньо перед тим, як телефон починає 
дзвонити. Ці звуки з’являються в результаті перетворення сигналів передавача 
телефону в транзисторах та інших компонентах з нелінійними вольт − 
амперними характеристиками і згасають у міру того, як БС зменшує вихідну 
потужність передавача телефону. 
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Звичайно, у разі погіршення сигналу в приймачі БС, вона обов’язково 
скомандує терміналу збільшити вихідну потужність, і далі буде регулювати її 
так, щоб підтримувати оптимальні умови передачі інформації, що добре видно 
на рис. 3.4. Коли мобільний термінал почав переміщатися в місце з зовсім 
поганими умовами зв’язку, БС командами поступово збільшила вихідну 
потужність до максимальної. 
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Рис. 3.4. Регулювання вихідної потужності передавача телефону GSM, 

переміщуваного з місця з хорошими умовами зв’язку в місце з поганими 
умовами зв’язку. 

 
Стандарт UMTS  
Найбільш поширені зараз мобільні термінали UMTS із вихідною 

потужністю 250 мВт. 
Однак у мережах UMTS управління вихідною потужністю мобільних 

терміналів відбувається інакше, ніж у мережах GSM. Мобільні термінали 
UMTS, які обслуговуються в межах одного і того ж сектора, приймають і 
передають інформацію в одній і тій же смузі частот. Якби мобільний термінал 
UMTS діяв так само, як і в мережі GSM, то в початковий момент він створював 
би дуже сильні перешкоди, що заважають БС приймати сигнали інших 
терміналів, що обслуговуються в тій же смузі частот. Щоб підтримувати 
найменший рівень перешкод на вході приймачів БС, в UMTS передбачені більш 
суворі вимоги до управління вихідною потужністю терміналів. Це стосується і 
точності регулювання вихідної потужності (крок зміни може досягати 1 дБп у 
порівнянні з 2 дБп в GSM), так і частоти регулювання − в UMTS вона дорівнює 
1500 разів на секунду. 

Щоб не створювати перешкоди на початковій стадії встановлення 
з’єднання, передача починається з невеликого рівня, який розраховується 
мобільним терміналом виходячи з рівня прийнятого сигналу базової станції − 
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чим вище рівень прийнятого сигналу, тим менше вихідна потужність терміналу 
при початку сеансу. Якщо базова станція не відповіла, то мобільний термінал 
повторює запит з трохи вищим рівнем сигналу, поки не отримає відгук БС або 
вичерпає максимальну кількість спроб, запропоновану базовою станцією в 
системній інформації. Після встановлення з’єднання вже БС своїми командами 
ретельно регулює вихідну потужність передавача терміналу UMTS, 
підтримуючи її на мінімально необхідному рівні (рис. 3.5). 

У даному випадку вихідна потужність передавача підтримувалася на 
рівнях між − 20 і -40 дБп (від 0,01 до 0,0001 мВт). 
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Рис. 3.5. Регулювання вихідної потужності передавача телефону UMTS. 
З викладеного видно, що вихідна потужність більшості терміналів не 

перевищує -10 дБп (0,1 мВт), а максимальна виявилася рівною 14 дБп (~ 25 
мВт). 

Враховуючи таку різницю у вихідних потужностях передавачів в мережах 
GSM і UMTS, сильно стурбовані своїм здоров’ям абоненти можуть зробити 
правильні висновки про те, чи варто перемикати свої телефони в режим «GSM 
Only». 

Стандарт LTE 
Вихідні потужності мобільних терміналів, що працюють в мережах LTE, 

регламентуються в стандарті 3GPP − ETSI TS 36.101, причому різноманітність 
варіантів максимальних вихідних потужностей передавачів виродилася 
практично в один «Class 3» з +23 дБп ± 2 дБп. (200 мВт). 
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Регулювання вихідної потужності передавача мобільного терміналу LTE, 
де термінали працюють в одній смузі частот, за принципом управління 
вихідною потужністю схоже на UMTS. 

Мобільний термінал починає сеанс зв’язку з невеликою вихідної 
потужності, розрахованої виходячи з рівня приписаного БС і прогнозованого 
загасання сигналу на шляху до БС. Якщо відповідь на запит не отримано, то 
термінал повторює запити, поступово збільшуючи вихідну потужність, до 
отримання відповіді БС або вичерпання максимально дозволеного числа спроб. 
Після встановлення зв’язку, БС приймає на себе управління вихідною 
потужністю передавача терміналу та може відсилати команди управління до 
1000 разів на секунду. 

У LTE стають актуальними теми агрегації частот і MIMO (Multiple Input, 
Miltiple Output) − використання декількох паралельно працюючих каналів. 
Однак на тему вихідної потужності передавачів мобільних терміналів це 
радикального впливу не надасть. При використанні цих режимів максимальна 
вихідна потужність повинна дорівнювати сумі вихідних потужностей на 
антенних роз’ємах кожного каналу. 

3.2.2. Вихідні потужності допоміжних передавачів 
Крім основного передавача сучасні мобільні термінали можуть мати у 

своєму складі пристрої Bluetooth і Wi − Fi, які теж можуть випромінювати 
радіосигнали, тому в контексті теми доречно звернути увагу і на ці джерела 
радіовипромінювань. 

Bluetooth. Пристрої Bluetooth передбачають роботу в діапазоні частот, 
виділеному для промислових, наукових і медичних цілей (ISM) 2.4000 − 2.4835 
ГГц, і три класу пристроїв за рівнями вихідної потужності передавача 
(табл. 3.5). 

Таблиця 3.5 
Вихідні потужності передавачів Bluetooth. 

Клас 
потуж-
ності 

Максимальна 
вихідна потужність  

Номінальна 
вихідна 

потужність 

Мінімальна вихідна 
потужність 

1 100 мВт (20 дБп) ---- 1 мВт (0 дБп) 
2 2,5 мВт (4 дБп) 1 мВт (0 дБп) 0,25 мВт (-0,6 дБп) 
3 1 мВт (0 дБп) ---- ---- 

 
Хоча пристрої Bluetooth можуть використовувати різні способи модуляції, 

зазначені вище значення вихідних потужностей не повинні перевищуватися в 
будь-яких випадках. 

Регулювання вихідної потужності передавача в обов’язковому порядку 
потрібно від пристроїв Class 1, і тільки при роботі на рівнях вище +4 дБп 
(2,5 мВт). Регулювання повинне бути монотонним з кроком від 8 до 2 дБп. 
Призначення такого регулювання − запобігти перевантаженню вхідних каскадів 
пристроїв партнера, що знаходиться поруч, та оптимізувати витрату енергії 
батареї. 
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Таким чином, максимальні вихідні потужності пристроїв Bluetooth в 
багатьох випадках нижче, ніж вихідні потужності передавачів для мобільного 
зв’язку, якщо тільки це не пристрій, куплений в країні, де такі обмеження не 
діють, або завезені в Україну «сірим» шляхом. 

Wi – Fi. Wi − Fi − технологія, дозволяє пристроям, таким як домашні і 
портативні комп’ютери, цифрові аудіоплеєри та ігрові приставки передавати 
дані за допомогою бездротових технологій. Wi − Fi часто використовується для 
виходу домашніх комп’ютерів в Інтернет. Wi − Fi − друга після стільникового 
найбільш поширена форма бездротової технології. Як і інші звичайні прилади 
типу мобільних телефонів, пристроїв Bluetooth, дистанційних пультів 
управління побутовими приладами та дверима (наприклад, дверима для гаража) 
обладнання Wi − Fi випромінює хвилі радіочастоти. Радіовипромінювання є 
типом неатомної радіації. На відміну від атомної радіації (випромінюваної, 
наприклад, рентгенівськими апаратами), радіохвилі від обладнання Wi − Fi і 
інших бездротових пристроїв не руйнують хімічні зв’язки. Частина 
випромінювання RF поглинається людським тілом, і ступінь поглинання 
залежить від того, наскільки близько тіло до пристрою Wi − Fi і наскільки 
сильний сигнал. На відміну від стільникових телефонів, де передавач 
знаходиться в безпосередній близькості від голови і велика частина 
поглиненого випромінювання RF концентрується в надзвичайно обмеженій 
області, випромінювання від пристроїв Wi − Fi, як правило, впливає на людське 
тіло з набагато більшої відстані. Це призводить до дуже низьким середнім 
енергетичним рівням поглинання радіохвиль у всіх частинах тіла, порівняно з 
рівнями FM − радіосигналів. 

Бездротові Локальні мережі (WLANs або Wi − Fi) для передачі даних 
використовують радіохвилі, так само, як звичайне радіо і телебачення або 
мобільні телефони. Безпека радіокомунікації широко вивчалася протягом 60 
років, і пізніше було виділено напрямок з безпеки бездротових мереж. В даний 
час вчені не знайшли жодного наукового доказу того, що WLANs 
представляють будь-яку загрозу для здоров’я. 

Останні фактичні дані Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВОЗ): 
- отримані результати досліджень не принесли доказів того, що RF, які 

виходять від базових станцій і бездротових мереж викликають несприятливі 
медичні ефекти; 

- університет Пенсільванії провів 356 вимірювань у 55 містах присутності 
мережі Wi − Fi в чотирьох країнах в умовах, що перевищують звичайну ступінь 
впливу сигналу. Це дослідження дійшло висновку, що радіочастотні поля від 
WLAN, в звичайних сценаріях, працюють на рівнях значно нижчих, ніж 
граничні значення. У всіх випадках заміряні рівні сигналу Wi − Fi були 
набагато нижче міжнародних норм (IEEE C95.1 − 2005 та ICNIRP) і, майже у 
всіх випадках, набагато нижче інших радіосигналів в тому ж навколишньому 
середовищі; 

- Health Protection Agency (HPA) Великобританії констатує факт того, що 
Wi − Fi сигнали мають дуже низький рівень впливу і не становлять загрози для 
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здоров’я: немає ніяких послідовних доказів впливів на здоров’я від RF, що не 
перевищують встановлену норму, і тому немає ніяких причин, для того щоби 
школи та інші заклади не могли використовувати обладнання Wi − Fi. 

Фактично, огляд HPA показав, що емісія WLAN значно нижче норм 
інструкцій з техніки безпеки: агентство виміряло щільність впливу радіохвиль 
взагалі, а також в офісі, де розгорнуті мережі WLAN. Отримані показники 
набагато нижче встановлених норм. 

У 2010 році Health Canada опублікував положення (statement 4), в якому 
зазначено, що: 

 Wi − Fi − друга найпоширеніша форма бездротової технології, після 
стільникового зв’язку. Вона широко використовується в школах, офісах, кафе, 
житлових будинках і т.д. Health Canada запевняє, що вплив радіохвиль за 
технологією  Wi − Fi надзвичайно низький і ніяк не впливає на стан здоров’я. 

Отже, наукові дослідження демонструють, що сигнали  Wi − Fi набагато 
нижче допустимих міжнародних норм і не вимагають обмежень у використанні 
і додаткових заходів безпеки. Так що, немає ніяких видимих причин для 
відмови від тих величезних переваг, які забезпечує технологія Wi -Fi. 

Стандарти на пристрої  Wi − Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n) передбачають меншу 
різноманітність при управлінні вихідною потужністю передавачів пристроїв. 
До того ж, на вимоги, встановлені в самих стандартах, накладаються 
обмеження, встановлені регіональними нормами. 

У європейських вимогах вихідна потужність передавачів абонентських 
терміналів  Wi − Fi обмежена значенням 100 мВт (+20 дБп). 

В реальних абонентських терміналах (телефонах, роутерах тощо) вихідні 
потужності передавачів  Wi − Fi відповідають європейським обмеженням і 
зазвичай, з сертифікаційних документів не перевищує 60... 70 мВт. 

Реальні вихідні потужності додаткових передавачів Bluetooth і Wi − Fi, 
вбудованих в мобільні термінали GSM- UMTS- LTE буде залежати від режиму 
їх роботи. 

У контексті теми вихідної потужності пристроїв можна виділити два 
основні режими: 

режим «майстра», тобто пристрої, керуючі роботою інших підключених 
до них пристроїв; 

режим «клієнта» − пристрою, що працює під управлінням пристрою, що 
виконує функції майстра. 

У режимі «майстра» пристрій зобов’язаний забезпечувати інші пристрої 
сигналами синхронізації, тобто передавач буде працювати практично 
безперервно. 

У режимі «клієнта» пристрій включає передавач лише у відведені 
інтервали часу для передачі інформації на інші пристрої. Таким чином, середня 
вихідна потужність передавача в режимі «клієнта» в середньому буде помітно 
нижче, ніж в режимі «майстра». 

Оскільки передбачити середню вихідну потужність у реальних умовах 
використання пристроїв Bluetooth і Wi − Fi складно, рекомендовано 
орієнтуватися на максимальні значення, як на найгірший варіант. 
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3.2.3. Безпека при роботі терміналів радіодоступу 
Після того, як визначилися з можливими значеннями вихідних 

потужностей терміналів, що взаємодіють з різними мережами радіодоступу, 
проаналізуємо деякі питання їх безпечної експлуатації, які виникають у 
користувачів терміналів навколо їх вихідної потужності. 

Чиє випромінювання сильніше − від базової станції чи від мобільного 
терміналу в місці розташування абонента? 

Рівні вихідної потужності передавачів розглянуто вище. Для того, щоб 
відповісти на поставлене запитання, доречно згадати, що мобільні термінали 
GSM- UMTS- LTE зазвичай працюють при рівнях сигналу на вході приймачів 
від -110 дБп до -40 дБп. 

Порівнюючи ці значення з вихідними потужностями передавачів 
мобільних терміналів (-50... +33 дБп), можна зробити висновок, що рівень 
випромінювання передавача мобільного терміналу в місці розташування 
абонента, зазвичай на багато порядків більше, ніж рівень сигналу базової 
станції. 

Чи можна дізнатися поточне значення рівня вихідної потужності свого 
телефону і рівень прийнятого телефоном сигналу? 

Звичайному користувачеві доступна дуже умовна інформація про рівень 
сигналу, що приймається, у вигляді відображення декількох «палиць» або 
«точок», збільшення кількості яких відповідає більшого рівня прийнятого 
сигналу. Але відображення рівня сигналу не регламентується стандартами, 
тому на пристроях різних виробників одне і те ж кількість «палиць» може 
відповідати різним рівням прийнятого сигналу. Інформація щодо вихідної 
потужності передавача, зазвичай, користувачеві взагалі недоступна. 

Але іноді така можливість з’являється, якщо в телефоні включена 
вбудована в програмне забезпечення функція нетмонітора, або в смартфон 
встановлена спеціальна програма, здатна показувати значення вихідної 
потужності передавача. Потужність сигналу БС надають практично всі 
програми подібного роду. 

Що стосується вихідної потужності власного передавача, то така 
інформація зустрічається нечасто, головним чином, в програмах, призначених 
для професійного використання. Причому, найчастіше відображається не саме 
значення вихідної потужності в міліватах або дБп, а вказується умовний номер 
рівня вихідної потужності. У цьому випадку для з’ясування реальної вихідної 
потужності користувачеві буде потрібна таблиця перерахунку умовного номера 
в значення вихідної потужності, що для професіоналів не представляє 
проблеми. 

Радіовипромінювання телефонів під час розмов гріє мозок 
Аналіз цього питання проведемо на прикладі розрахунку. Припустимо, 

що в режимі максимальної вихідної потужності всі 0,25 Вт не випромінюється в 
навколишній простір, а перетворюються в тепло, нагріваючи голову, і витік 
цього тепла відсутній. Наприклад, ніби джерело випромінювання знаходиться в 
центрі голови − термоса. Тоді за 600 секунд розмови на нагрів голови буде 
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використано (0,25Вт ∙ 600с.) 150 Джоулів, або 35,82 калорії. Такої енергії 
вистачить на те, щоб нагріти 35,82 г води на 10С. Якщо порахувати голову за 4 
літри води, то такої енергії випромінювання телефону вистачить для того, щоб 
нагріти «голову» менш ніж на 0,010С. 

Однак, через те, що тіло і голова людини являють собою напівпровідну 
речовину (багато рідини з розчиненими солями), то в середину тіла проникає 
лише дуже невелика частина випромінювання і на невелику глибину. Основна 
ж частина випромінювання телефону, що знаходиться поблизу тіла людини, від 
нього відбивається. 

Таким чином, навіть розрахунки балансу енергії показують, що 
нагрівання голови випромінюванням телефону є чистим вимислом. Звідки ж 
виникає відчуття нагріву голови? 

Під час розмови в телефоні працює не тільки передавач, а й багато інших 
електронних компонентів. При цьому тільки частина енергії, споживаної від 
батареї, перетвориться в випромінюється радіосигнал, а істотна частина 
виділяється у вигляді тепла, точно так само, як і в будь-якому комп’ютері, де 
під час роботи гріються електронні компоненти. Адже не дарма на процесори 
чіпляють радіатори. За приблизними оцінками, в тепло може перетворитися 
близько половини енергії, споживаної телефоном від батареї. У телефонах 
відвід тепла від нагріву деталей утруднений, але, зрештою, тепло виходить на 
поверхню корпусу, нагріваючи його. При тестуванні USB − модемів у невдалих 
конструкціях температура деталей в районі SIM − карти досягала 850С. А під 
час тривалої розмови по телефону людина, зазвичай, ще щільно притискає 
телефон рукою до вуха, покращуючи тепловий контакт з вухом/головою і 
одночасно погіршуючи рукою відвід тепла від поверхні корпусу телефону. 
Через цей контакт тепло і передається від корпусу, що поступово нагрівається, 
до голови. 

Телефон випромінює на максимальній потужності під час пошуку мережі 
Це досить поширена помилка, яка, на жаль, зустрічається не тільки в 

міркуваннях в Інтернеті, але і в друкованій літературі. 
Насправді, під час пошуку мережі в мобільному терміналі передавач 

мовчить, а активно працює тільки приймач, що споживає лише трохи більше 
енергії, ніж в режимі очікування. Переконатися в тому, що при пошуку мережі 
передавач не працює на максимальній потужності можна і експериментально. 
Для цього телефон з повністю зарядженою батареєю необхідно покласти в 
екрануючий пристрій (наприклад, щільно закриту бляшану банку). Він буде 
екранувати сигнали базових станцій, і змусить телефон почати пошук мережі. 
Аналізуючи, скільки пропрацює телефон до автоматичного вимкнення 
внаслідок розряду батареї, і порівнюючи це значення з тим, скільки часу за 
характеристиками виробника він повинен пропрацювати в режимі розмови, 
легко переконаєтеся, що телефон пропрацює в режимі пошуку мережі 
(всередині екрануючому банки) значно довше, ніж в режимі розмови, хоча і 
менше, ніж вказує виробник для режиму очікування. 

Іноді зустрічаються рекомендації вимикати телефон на час поїздки в 
метро, мотивовані «турботою про здоров’я», щоб не піддавати себе впливу 
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випромінювання телефону. Сенсу в виключенні телефону в метро мало, тому 
що, по-перше, зараз у багатьох місцях телефон може нормально працювати і в 
метро, а по-друге, навіть втративши мережу, телефон випромінювати і шкодити 
здоров’ю не буде. 

Пристрої для захисту від шкідливого випромінювання телефону 
Враховуючи наведені вище розрахунки, сама по собі тема необхідності 

додаткового захисту виглядає дивною. Адже пристрої мобільного зв’язку 
проходять сертифікацію по захисту здоров’я користувачів. Проте, спроби 
продати користувачам мобільних телефонів різне «зілля », яке надійно захищає 
від шкідливого випромінювання телефонів, відзначалися багато разів. 

Пропонувалися варіанти наклейок для розміщення під батареєю телефону 
або на задній кришці телефону. Виробники обіцяли зниження випромінювання 
аж на 99,9 %. 

Однак досвід роботи з екранованими приміщеннями, і вимірювання 
ступеня загасання радіосигналів, які такі приміщення забезпечують, показують, 
що навіть металева кімната, виконана шляхом зварювання зі сталі товщиною 4-
6 мм, у разі наявності дефектів зварних швів, щілин в дверних отворах, або 
витоках у фільтрах, через які в кімнату вводяться провідні комунікації, не 
зможе забезпечити такого зменшення сигналу, як заявляють виробники диво − 
наклейок. 

А результати вимірювань, які нібито підтверджують ефективність 
зменшення поля «чудо − наклейками», найчастіше або виконані технічно 
неграмотно, або сфальсифіковані. По суті справи, це шахрайство, спроби 
заробити грошей на фобіях людей, що не розбираються в питанні. 

До речі, через кілька років, після того, як пропонувалося продавати в 
офісах «Білайн» наклейки для захисту від випромінювання телефонів, власники 
виробництва таких наклейок були засуджені в США за шахрайство. 

Використання гарнітури (провідної або Bluetooth), як засобу захисту від 
випромінювання телефону 

Беручи до уваги розрахунки теплового впливу випромінювання 
передавачів телефонів, стає зрозумілим, що мотивом для користування 
гарнітурами мають бути не стільки захист від шкідливого впливу 
випромінювання телефону, а в першу чергу, зручність і, що важливіше, безпеку 
при водінні автомобіля! Адже при звичайному користуванні телефоном під час 
водіння автомобіля водій змушений тримати його рукою, що обмежує його 
можливості з управління машиною. Адже навіть автомобіль з автоматичною 
коробкою передач не виключає необхідності в певних умовах виконувати дії 
одночасно двома руками, тим більше, з механічною коробкою передач. 

Як користувач може зменшити вихідну потужність передавача телефону? 
Після інформації про те, що вихідною потужністю передавача телефону 

під час сеансів зв’язку управляє базова станція, питання, на перший погляд 
виглядає дивно. Проте, у користувача є можливість впливу на вихідну 
потужність передавача телефону. 

При регулюванні вихідної потужності базова станція прагне підтримувати 
рівень прийнятого нею сигналу від мобільного терміналу в оптимальних межах. 
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А рівень прийнятого базовою станцією сигналу залежить і від потужності 
радіосигналу, випромінюваного телефоном, і від загасання радіосигналу на 
шляху від передавача мобільного терміналу до входу приймача базової станції. 
Зменшуючи загасання радіосигналу на шляху від телефону до базової станції, 
користувач може зменшувати вихідну потужність передавача телефону, 
необхідну для отримання потрібного сигналу на вході приймача БС. 

Щоб зменшити загасання сигналу потрібно намагатися дотримуватися 
досить прості правила, які викладені раніше. 

Висновки 
Випромінювання мобільних пристроїв, напевно, створюють не природний 

і корисний для здоров’я вплив на людський організм, тому вже давно введені 
санітарні норми на вплив радіовипромінювання. Причому норми що діють в 
Україні є одними з найсуворіших норм у світі. 

Рівень випромінювання мобільного телефону, що використовується 
абонентом, як правило, більше, ніж випромінювання від базової станції, за 
винятком очевидних випадків, коли людина опиняється у зоні дії основного 
променя в безпосередній близькості від антени БС. 

Випромінюваний мобільним телефоном радіосигнал навіть при 
максимальній потужності передавача не здатний надавати помітного теплового 
впливу на тіло і голову людини. 

Телефон при втраті мережі не випромінює. Заради захисту від 
випромінювання телефону, його зовсім не обов’язково вимикати в місцях, де 
відсутнє покриття мереж мобільного зв’язку. 

При користуванні телефоном необхідно намагатися тримати телефон 
таким чином, щоб не ускладнювати поширення радіохвиль − не закривати 
антену приймача руками (де знаходиться антена, і як краще тримати телефон, 
зазвичай написано в інструкції до нього), розташовувати телефон ближче до 
вікон, щоб зменшити затухання радіосигналу в конструкціях будівлі. 

Довгі розмови по мобільному телефону краще вести в місцях з хорошим 
прийомом − там рівень випромінювання телефону буде нижче. 

Без необхідності не залишайте в телефоні включеним Wi − Fi в режимі 
«точки доступу» або «модему», щоб не змушувати телефон марно 
випромінювати радіосигнал, необхідний для управління підключеними 
пристроями. Це не тільки зменшить вплив на людину випромінювання, але і 
збереже енергію батареї. 

 
3.3. Питання охорони праці у галузі інформаційної безпеки  
 
Питання, що пов’язані з охороною праці при користуванні комп’ютерною 

технікою та терміналами були розглянуті вище. Зараз розглянемо деякі 
питання, що пов’язані зі шкідливим впливом на здоров’я користувачів 
технічних засобів інформаційної безпеки. 

Персональні комп’ютери, інші види оргтехніки та пристрої обробки 
інформації, які вміщають в себе технічні засоби, які перероблюють, передають 
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та приймають інформацію, характеризуються електромагнітними 
випромінюваннями, які треба мінімізувати для зменшення витоку інформації. 

Також ці випромінювання негативно впливають на персонал, який 
обслуговує ці пристрої, так як електромагнітні випромінювання високих частот 
(особливо від генераторів надвисоких частот, пристроїв для зашумлення 
приміщень, пристрої вимірювання тощо) можуть призвести до дуже серйозних 
захворювань. Отже, саме цьому для нормальної роботи людини потрібно 
мінімізувати випромінювання від цих пристроїв.  

Враховуючи, що у сфері безпеки інформації за останні десять років 
використання таких пристроїв різко збільшилось, а корпуса пристроїв роблять 
із полімерних матеріалів (які пропускають ці види випромінювань), надійним 
технічним засобом їх захисту від випромінювань є застосування екранування у 
вигляді внутрішнього металевого покриття як місцевого, так і загального без 
зміни зовнішнього вигляду виробу. 

У Інституті електрозварювання ім. Е.О. Патона розроблена технологія 
газотермічного напилювання покриттів, що екранують високочастотні і 
низькочастотні випромінювання працюючих вузлів і блоків ПК. Таке рішення 
дозволяє здійснити захист як тих, що розробляються, так і вже працюючих 
пристроїв, незалежно від їх геометрії, розмірів, внутрішньої конфігурації. При 
цьому автоматично вирішується питання захисту користувача від дії 
електромагнітного випромінювання ПК. 

Випробування ефективності екранування цих елементів були проведені в 
режимах тестування відповідних пристроїв (частин персонального комп’ютера, 
генераторів, іншої оргтехніки тощо). При цьому визначалася напруженість 
електричного і магнітного полів випромінюваних пристроями в діапазоні 
частот від 0 до 1000 МГц. Отримані дані показали, що одночасно підвищилась 
захищеність пристроїв та зменшився негативний вплив на людину. 

Одним із чинників, що негативно впливає на персонал, який обслуговує 
технічні засоби захисту інформації, є вібраційні канали її витоку. 

Захист вібраційних каналів є однією з головних проблем при проектуванні 
захищених приміщень. При розмові людей відбуваються вібрації на стінах, 
стелях, підлозі та вікнах. Для того, щоб ці вібрації неможливо було перехопити, 
ставлять вібраційні пристрої, які своєю дією роблять сигнали мови такими, які 
неможна розібрати. Таких пристроїв є три види: 

− п’єзоелектричні; 
− електромагнітні; 
− магнітодинамічні. 
При комплексному захисті приміщень необхідно використовувати всі три 

види цих пристроїв. Кожне з них має свій негативний вплив на людину. 
Розглянемо негативний вплив від кожного виду пристроїв. 
П’єзоелектричні – пристрої, які випромінюють сигнали низької частоти та 

амплітуди. Саме цьому вони застосовуються при захисті вікон. На людину вони 
впливають негативно, так як частоти цих коливань дуже низькі, вухо не чує цих 
частот, але мозок сприймає та через деякий час людина може відчути головний 
біль. 
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Електромагнітні – пристрої, які можна використовувати на стінах, стелях 
та підлогах. З точки зору здоров’я найнебезпечніші, так як є джерелом 
електромагнітного випромінювання. Вони є одні з найгірших з точки зору 
інформаційної безпеки, так як створюють коливання високих частот, які 
модулюються низькочастотним голосом людини.  

Магнітодинамічні – пристрої, які застосовуються для захисту вібраційних 
каналів витоку інформації через стіни, стелі та підлоги. Вони мають магнітну 
котушку з залізним осердям всередині, яке вібрує. Ця конструкція працює як 
відбійний молоток, чим створює дуже багато шуму навколо себе. Працювати в 
таких умовах дуже тяжко. Саме тому такі прилади використовуються лише в 
кімнатах для конфіденційних переговорів. Час знаходження в таких кімнатах з 
увімкненою апаратурою не має перевищувати двадцяти хвилин.  

Психічний стан працівників у сфері інформаційної безпеки – це одна з 
найважливіших складових, яка впливає на працездатність людини. При роботі з 
дуже важливими документами працівники відчутно хвилюються з того 
приводу, що можуть зробити якісь помилки, які будуть коштувати їм кар’єри 
або, навіть, кримінальної відповідальності. Саме тому робітники цієї сфери 
повинні кілька разів за рік спілкуватися з психологами (залежно від їх 
емоційного стану та стажу роботи).  

Висновки  
Охорона праці у сфері інформаційної безпеки – це дуже складна 

процедура, яка у нашій країні потребує вдосконалення. Останнім часом 
спостерігається позитивна динаміка щодо відповідності правового забезпечення 
цьому питанню. Також переглядаються норми з допустимих рівнів 
випромінювання, часу роботи і інших речей, які пов’язані з роботою 
працівників. Перегляд норм необхідний, тому що деякі з них залишилися ще з 
радянських часів, а за останній час суттєво змінилася техніка та її вплив на 
людину.  

Також проводяться досліди зі знаходження нових систем передачі, 
прийому та обробки інформації, які випромінюють менше енергії. Це є 
позитивним фактором з наступних причин: 

по − перше, чим нижче сила випромінювання, тим більш легко захищати 
інформаційні повідомлення від перехвату; 

по − друге, це позитивно впливає на здоров’я людей, так як чим менше 
сила випромінювання, тим воно менш шкідливе для працівника. 

При подальшому розвитку науки цілком вірогідно, що будуть створені 
екрани, які не дозволять випромінюванню проникати через них, а це призведе 
до повного захисту людей та інформації. 

Також останнім часом все більше уваги приділяється психічному 
здоров’ю працівників. Уже зараз деякі компанії мають у своєму штаті 
психолога. Впроваджуються нові програми тренінгів, спеціальні вправи з 
метою забезпечення охорони здоров’я користувачів технічних засобів захисту 
інформації. 
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ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
 

1. Якими показниками характеризуються санітарно-гігієнічні вимоги до 
приміщення, обладнаного ПЕОМ? 

2. Які санітарно-гігієнічні вимоги до штучного освітлення робочого місця 
користувача ПК? 

3. Які вимоги електробезпеки при експлуатації ПЕОМ? 
4. Назвіть вимоги до організації робочого місця користувача ПЕОМ. 
5. Наведіть вимоги до організації робочого місця для обслуговування, 

ремонту й налагодження ПЕОМ. 
6. Перелічіть вимоги безпеки під час експлуатації, обслуговування, 

ремонту й налагодження ПЕОМ. 
7. Наведіть вимоги до режиму праці й відпочинку при роботі з ПЕОМ. 
8. Які є вимоги до профілактичних оглядів користувачів ПК? 
9. Як здійснювати профілактику стомлюваності та визначати заходи 

спрямовані на відновлення працездатності? 
10. Наведіть приклади заходів з поліпшення умов праці на робочих 

місцях користувачів ПК. 
11. Які існують та впроваджуються профілактичні заходи, спрямовані на 

зниження негативного впливу шкідливих виробничих чинників та 
попередження професійних захворювань на працюючих з ПЕОМ? 

12. Яка з мереж GSM, UMTS чи LTE більш безпечна з точки зору впливу 
електромагнітних випромінювань на людину і чому? 

13. Вплив електромагнітних випромінювань пристрої Bluetooth на 
людину. 

14. Вплив на людину електромагнітних випромінювань пристрої Wi – Fi. 
15. Чиє випромінювання сильніше - від базової станції чи мобільного 

терміналу в місці розташування абонента? 
16. Як можна визначити поточне значення рівня вихідної потужності 

мобільного телефону і рівень прийнятого ним сигналу? 
17. Який вплив радіовипромінювання телефонів на мозок під час розмов? 
18. Який режим роботи телефону під час пошуку мережі? 
19. Вплив пристроїв для захисту від шкідливого випромінювання 

телефону. 
20. Назвіть основні шкідливі виробничі чинники у сфері безпеки 

інформації, що супроводжують роботу технічних засобів захисту інформації та 
способи їх зниження. 
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Розділ 4. ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА 
 
Перелік умінь, які фахівець з вищою освітою повинен набути в результа-

ті засвоєння інформації, викладеної в четвертому розділі посібника. 
Фахівець повинен уміти створювати безпечні умов праці на своєму робо-

чому місці та на робочих місцях підлеглих йому працівників, у тому числі: 
• виявляти небезпечні виробничі чинники та оцінювати можливі наслід-

ки їх впливу на працюючих; 
• визначати за нормативно-правовими актами відповідність стану вироб-

ничих приміщень, обладнання та параметрів технологічних процесів вимогам 
електробезпеки; 

• визначати категорію приміщень за небезпекою враження електричним 
струмом; 

• розробляти заходи, спрямовані на створення безпечних умов праці на 
робочих місцях; 

• вибирати та користуватися засобами колективного й індивідуального 
захисту працюючих; 

• надавати долікарську допомогу потерпілому при враженні електрич-
ним струмом. 

 
4.1. Основні поняття та стан електробезпеки в Україні 

 
Згідно з чинними нормативно-правовими актами (ГОСТ 12.1.009-

76.ССБТ. Электробезопасность. Термины и определения) електробезпека є 
системою організаційних та технічних заходів і засобів, що спрямовані на за-
хист людей від шкідливої та небезпечної дії електричного струму, електрич-
ної дуги, електричного поля та статичної електрики. 

Травми, спричинені дією на організм людини електричного струму і 
(або) електричної дуги,  називають електротравмами. Електротравми можуть 
виникати як при проходженні так і без проходження струму через тіло людини, 
наприклад, внаслідок опіків або засліплення електричною дугою. Явище, що 
характеризується сукупністю електротравм, прийнято називати електро-
травматизмом. 

За статистичними даними частка електротравм у загальному виробничому 
травматизмі в Україні в середньому складає близько 1%, а в смертельному дохо-
дить до 20%, що більше, ніж внаслідок дії інших причин. Слід відзначити, що 
до 80% смертельних уражень електричним струмом відбувається в електро-
установках напругою до 1000 В. Це обумовлено значною поширеністю низько-
вольтних електроустановок і тим, що до них мають доступ практично всі пра-
цюючі, в той час як електроустановки напругою понад 1000 В обслуговуються 
виключно висококваліфікованим персоналом. 

У виробничих умовах за абсолютними значеннями електротравматизм в 
Україні у середньому щорічно складає близько 500 випадків, у тому числі зі 
смертельними наслідками – близько 150 випадків на рік. Широке використання 
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електроенергії у всіх галузях господарства зумовлює розширення чисельності 
осіб, пов’язаних з експлуатацією електрообладнання. Тому проблема електро-
безпеки при експлуатації електрообладнання набуває особливого значення. 

У порівнянні з іншими видами електротравматизму характерні такі 
особливості: 

• людина не в змозі дистанційно, без спеціальних приладів, визначати 
наявність напруги, а тому дія струму, зазвичай, є раптовою і захисна реакція 
організму проявляється тільки після попадання під напругу; 

• струм, що протікає через тіло людини, діє на тканини і органи не тільки 
в місцях контакту зі струмовідними частинами і на шляху протікання, а і реф-
лекторно, як надзвичайно сильний подразник, впливає на весь організм, що 
може призвести до порушення функціонування життєво важливих систем орга-
нізму - нервової, дихання, серцево-судинної тощо; 

• електротравми можливі без дотику людини до струмовідних частин - 
внаслідок утворення електричної дуги при пробої повітряного проміжку між 
струмовідними частинами або між струмовідними частинами і людиною чи зе-
млею. 

 
4.2. Дія електричного струму на людину 

 
Дія електричного струму на живу тканину має різнобічний і своєрідний 

характер. Проходячи через організм людини, електрострум проявляє термічну, 
електролітичну і біологічну дію. 

Термічна дія струму полягає в нагріванні біологічних тканин, випаро-
вуванні вологи, що призводить до опіків окремих ділянок тіла та розриву біо-
логічних тканин парою. Нагрівання до високої температури органів, розташо-
ваних на шляху струму, може спричинити значні функціональні розлади. 

Електролітична дія струму виражається в розкладанні органічної рідини, 
у тому числі крові, і порушенні її фізико-хімічного складу. 

Біологічна дія струму полягає у подразненні і збуренні живих тканин ор-
ганізму та порушенні внутрішніх біологічних процесів, що може проявлятися у 
вигляді мимовільного непередбачуваного скорочення м'язів, порушень діяль-
ності життєво важливих органів, у тому числі серця та легенів. 

Електричні травми умовно поділяють на місцеві, загальні і змішані. 
До місцевих травм відносять електричні опіки, електричні знаки, металі-

зацію шкіри, механічні ушкодження, електроофтальмію. 
Найбільш розповсюдженими електротравмами є електричні опіки. Вони, 

залежно від умов виникнення, поділяються на контактні, дугові та змішані. 
Контактні опіки зазвичай трапляються в установках порівняно невеликої на-
пруги і спричинюються тепловою дією струму. Вони охоплюють прилеглі до 
місця контакту ділянки шкіри та тканин. Дугові опіки можуть виникати в ре-
зультаті появи дуги як при випадкових коротких замиканнях в електроустанов-
ках між її струмовідними елементами, так і між струмовідними елементами 
електроустановки і тілом людини при небезпечному наближенні її до цих елеме-
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нтів. Дугові опіки зазвичай значно тяжчі, ніж контактні, і часто приводять до 
смерті потерпілого. 

Електричні знаки – різко окреслені плями сірого чи блідо-жовтого ко-
льору, які з являються на поверхні тіла людини в місці контакту із струмовідни-
ми елементами. Особливого больового відчуття електричні знаки не спри-
чиняють і з часом безслідно зникають. 

Металізація шкіри пов'язана з проникненням на відкритих ділянках тіла 
у шкіру дрібних частинок металу найчастіше при його розплавлюванні під 
впливом електричної дуги. Особливо небезпечна металізація для органів зору. 

Механічні ушкодження спричиняються неконтрольованим судорожним 
скороченням м 'язів у результаті подразнюючої дії струму. Проявляються у 
виді розривів сухожиль, шкіри, кровоносних судин, нервових тканин, вивихів 
суглобів, переломів кісток тощо. 

Електроофтальмія – запалення зовнішніх оболонок очей, спричинене ді-
єю ультрафіолетового випромінювання електричної дуги. Запалення виникає 
через кілька годин після опромінення і проявляється у формі почервоніння 
шкіри та слизових оболонок повік, сльозотечі, гнійних виділень, світлобояз-
ні. Тривалість захворювання 3 - 5 днів. 

До загальних електричних травм відносять електричний удар, при якому 
процес порушення різних груп м'язів може призвести до судорог, зупинки ди-
хання і серцевої діяльності. 

Електричні удари, залежно від наслідків, поділяються на чотири групи: 
І - судорожне скорочення м'язів без втрати свідомості; 
ІІ -  судорожне скорочення м'язів з втратою свідомості без порушень ди-

хання і кровообігу; 
ІІІ - втрата свідомості з порушенням серцевої діяльності чи дихання, 

або серцевої діяльності і дихання разом; 
ІV - клінічна смерть, тобто відсутність дихання і кровообігу. 
Клінічна смерть – це перехідний стан від життя до смерті. Ознаки 

клінічної смерті – відсутність пульсу і дихання, шкіряний покрив синювато-
блідий, зіниці очей різко розширені і не реагують на світло. Період клініч-
ної смерті визначається проміжком часу від зупинки кровообігу і дихання 
до виникнення незворотних змін у корі головного мозку. В середньому він 
триває до 7 хв. Якщо в стані клінічної смерті потерпілому своєчасно надати 
кваліфіковану допомогу (штучне дихання і закритий масаж серця), то дихан-
ня і кровообіг можуть відновитися. 

Відсутність кровообігу може бути пов’язана і зупинкою серця або його 
фібриляцією – хаотичним скороченням окремих волокон серцевого м'яза (фіб-
рил). При фібриляції циркуляція крові припиняється, з часом наступає ви-
снаження м'яза і серце зупиняється у виснаженому та розслабленому стані. У 
таких випадках закритий масаж серця не призводить до відновлення його ро-
боти, але дозволяє продовжити період клінічної смерті до прибуття медичної 
допомоги. 

Різновидом загальних електротравм є електричний шок (тяжка нервово-
рєфлекторна реакція організму на подразнення електричним струмом) при 
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якому виникають глибокі розлади нервової системи і, як наслідок, розлади 
систем дихання, кровообігу, обміну речовин, функціонування організму в 
цілому, а життєві функції організму поступово затухають. Такий стан орга-
нізму може тривати від десятків хвилин до доби і закінчитись або одужан-
ням при активному лікуванні, або смертю потерпілого. 

 
4.3. Фактори, що впливають на наслідки ураження електричним 

струмом 
 
Наслідки враження електричним струмом залежать від величини і шляху 

струму, що протікає через тіло людини, роду, частоти і тривалості його дії, 
індивідуальних особливостей та стану людини, а також стану виробничого 
середовища. 

Величина струму, що протікає через тіло людини, безпосередньо і 
найбільшою мірою впливає на тяжкість ураження. Відчуття і наслідки, які 
виникають у людини під дією певної величини струму, залежать від його ро-
ду. Характер впливу на людину постійного та змінного струму частотою 50 Гц 
наведений у табл. 4.1. 

Таблиця 4.1 
Характер впливу струму на людину (шлях струму рука-нога) 
 

Величина 
струму, мА Змінний струм частотою 50 Гц Постійний струм 

0,6–1,5 Початок відчуття, легке тремтіння 
пальців Відчуття немає 

2,0–2,5 Початок больових відчуттів Відчуття немає 

5,0–7,0 Початок судорог у руках Сверблячка, відчуття нагрі-
ву 

8,0–10,0 Судороги в руках, важко, але можна 
відірватися від електродів Посилення відчуття нагріву 

20,0–25,0 Сильні судороги і болі, утримуючий 
струм, утруднення дихання 

Судороги рук, утруднення 
дихання 

50,0–80,0 Параліч дихання Судороги рук, утруднення 
дихання 

90,0–100,0 Зупинка серця при дії струму про-
тягом 2–3 с, параліч дихання 

Параліч дихання при трива-
лому протіканні струму 

300,0 Те ж саме, за менший час Зупинка серця через 
2–3 с, параліч дихання 

 

Зважаючи на наведений характер дії, виділяють такі порогові значення 
струму: 

1. Поріг відчуття – найменше відчутне значення струму (1 мА для змін-
ного струму частотою 50 Гц і 5 мА для постійного струму); 

2. Утримуючий струм – найменше значення струму, при якому людина не 
може самостійно звільнитися від захоплених електродів дією тих м'язів, через 
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які протікає струм (10 мА для змінного струму частотою 50 Гц і 50 мА для 
постійного струму); 

Смертельний струм (100 мА і більше). 
З наведених даних видно, що змінний струм частотою 50– 60 Гц більш 

небезпечний, ніж постійний, оскільки ті самі явища викликаються більшим 
значенням постійного струму, ніж змінного. Однак навіть невеликий постійний 
струм (нижче порога відчуття) при швидкому розриві електричного кола дає 
дуже різкі удари, які іноді спричиняють судороги м'язів рук. 

Дослідним шляхом встановлено, що найбільш небезпечний змінний 
струм частотою 50–60 Гц. На рис. 4.1 наведені отримані дослідним шляхом 
криві, що характеризують залежність утримуючого струму від частоти. Як вид-
но, небезпека дії струму знижується зі збільшенням частоти, але струм часто-
тою до 500 Гц практично такий же небезпечний, як і струм частотою 50 Гц. 

Випрямлений струм містить постійну і змінну складові, які спільно діють 
на організм людини в той час, як вимірювальні прилади показують тільки по-
стійну складову. Тому в деяких випадках випрямлені граничні значення струму 
за постійною складовою можуть бути навіть у 1,2–1,5 рази нижче, ніж для 
змінного струму. 

 

 
 

Рис. 4.1. Криві залежності утримуючого струму від частоти: 
а – для 1,5% випробуваних; б – для 100% випробуваних 
 
Струм, що протікає через тіло людини, залежить від напруги і сумарного 

електричного опору на шляху струму, до якого входить опір тіла людини. 
Опір тіла людини – величина нелінійна, яка залежить від багатьох факто-

рів. Електрична схема заміщення тіла людини зображена на рис. 4.2. 
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Рис. 4.2. Повна (а) та спрощена (б) електричні схеми заміщення опору ті-
ла людини: 

 
З цієї схеми випливає, що опір тіла людини має ємнісну складову. Часто 

цією ємністю при розрахунках нехтують і приймають опір тіла людини чисто 
активним (Zh = Rh). Основним опором у ланцюзі струму через тіло людини є 
опір верхнього рогового шару шкіри, товщина якого складає 0,05–0,2 мм. При 
знятому роговому шарі шкіри опір внутрішніх тканин не перевищує 1 кОм, а 
при сухій неушкодженій шкірі опір може досягати 10–100 кОм. 

Опір тіла людини змінюється в широких межах і залежить від стану шкі-
ри (суха, волога, чиста, ушкоджена тощо), щільності контакту, площі контакту, 
величини прикладеної напруги, частоти струму, тривалості впливу струму на 
людину. На рис. 4.3 наведена залежність опору тіла людини від прикладеної 
напруги. 
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Рис. 4.3. Крива залежності опору тіла людини від напруги 

 
Опір тіла людини залежить від її статі і віку: у жінок він менший, ніж у 

чоловіків, у дітей менший, ніж у дорослих, у молодих людей менший, ніж у 
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літніх. Це пояснюється різною товщиною і ступенем огрублення верхнього 
шару шкіри. 

При оцінці небезпеки ураження людини електричним струмом опір тіла 
людини прийнято вважати стабільним, лінійним, активним і рівним 1 кОм. 

Небезпека для організму людини тим менша, чим менша тривалість 
впливу струму. Так, при утримуючому значенні струму швидке відключення від 
дії струму рятує постраждалого, який не в змозі звільнитися сам. Імовірність 
настання фібриляції, а також зупинки серця залежить від тривалості дії струму. 
При тривалому впливі струму опір тіла людини падає і струм зростає до зна-
чення, здатного викликати зупинку дихання або навіть фібриляцію серця. 

Зупинка дихання виникає не миттєво, а через кілька секунд, причому, чим 
більший струм проходить через тіло людини, тим менше цей час. Своєчасне 
звільнення потерпілого дозволяє запобігти паралічу дихальних м'язів. 

Зважаючи на складний характер впливу струму на людину, ГОСТ 
12.1.038-82 встановлені гранично допустимі величини струму через тіло люди-
ни та напруги в нормальному та аварійному режимі роботи обладнання, зна-
чення яких залежить від тривалості дії та роду струму. 

Індивідуальні особливості людей у значній мірі визначають результат 
ураження. Струм, який викликає лише слабкі відчуття в однієї людини, може 
бути утримуючим для іншої. Характер впливу певного значення струму зале-
жить від стану нервової системи і всього організму людини в цілому, а також 
від її маси і фізичного розвитку. 

З рис. 4.2 видно, що тільки для 1,5% людей утримуюче значення струму 
становить 10 мА, в інших людей це явище виникає при суттєво більших зна-
ченнях струму. Відзначено, що для жінок граничні значення струму приблизно 
в 1,5 разів нижче, ніж для чоловіків. Це пояснюється більш слабким фізичним 
розвитком жінок. У конкретної людини граничні значення струму міняються 
залежно від стану організму, стомлення тощо. 

Суттєво впливає на тяжкість ураження також шлях струму через тіло 
людини. Найбільш небезпечне проходження струму через дихальні м'язи і сер-
це. Так, відзначено, що по шляху «рука – рука» через серце проходить 3,3% за-
гального струму; «ліва рука – ноги» – 3,7%; «права рука – ноги» – 6,7%; «нога – 
нога» – 0,4%. Випадки з тяжкими і смертельними наслідками найбільш харак-
терні для шляху струму «рука-рука» (40%), «права рука-ноги» (20%), «ліва 
рука-ноги» (17%). Особливо небезпечними є шляхи струму «голова-руки» і 
«голова-ноги», але трапляються вони досить рідко. 

Серед чинників, що характеризують стан виробничого середовища і 
найбільш суттєво впливають на небезпеку ураження людини електричним 
струмом, є температура повітря в приміщенні, вологість та запиленість повіт-
ря, наявність у повітрі хімічно активних домішок тощо. 

За високої температури повітря посилюється потовиділення, розкри-
ваються пори шкіри, зволожується одяг, взуття, що призводить до зменшення 
опору тіла людини, одягу та взуття і збільшення величини струму, що проті-
кає через тіло людини. Аналогічно впливає на опір і вологість повітря. 
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Підвищена вологість повітря, струмовідний пил та хімічно активні 
домішки знижують опір ізоляції електроустановки, сприяють переходу на-
пруги на не струмовідні частини установки, коротким замиканням тощо і, та-
ким чином, підвищують небезпеку електротравм. 

Правила улаштування електроустановок (ПУЕ) за чинниками вироб-
ничого середовища  виділяють такі типи приміщень: 

• гарячі, температура в яких продовж доби перевищує 35°С; 
• сухі, відносна вологість в яких не перевищує 60%; 
• вологі, відносна вологість в яких не перевищує 75%; 
• сирі, відносна вологість в яких більше 75%, але менше вологості наси-

чення; 
• особливо сирі, відносна вологість в яких близька до насичення, спосте-

рігається конденсація пари на будівельних конструкціях, обладнанні тощо; 
• запилені, в яких пил проникає в електричні апарати та інші споживачі 

електроенергії і осідає на струмовідні частини, при цьому такі приміщення по-
діляються на приміщення із струмовідним і неструмовідним пилом; 

• приміщення з хімічно агресивним середовищем, яке призводить до по-
рушення ізоляції, або біологічним середовищем, що у вигляді плісняви утворю-
ється на електрообладнанні. 

 
4.4. Класифікація електроустановок та приміщень за небезпекою 

ураження електричним струмом  
 
Електроустановками називають сукупність машин, апаратів, облад-

нання, призначених для виробництва, перетворення, передачі, розподілу 
електричної енергії та перетворення її в інші види енергії.  

За умовами електробезпеки згідно з ПУЕ електроустановки поділяють-
ся на: 

• електроустановки з напругою до 1 кВ; 
• електроустановки з напругою вище 1 кВ. 
Приміщення, в яких розміщені електроустановки, за небезпекою ура-

ження електричним струмом поділяються на приміщення: 
• без підвищеної небезпеки; 
• з підвищеною небезпекою; 
• особливо небезпечні. 
Приміщення з підвищеною небезпекою характеризуються наявністю в 

них одного із чинників, що обумовлюють підвищену небезпеку, а саме: 
• високої температури повітря, що постійно чи періодично (більше доби) 

перевищує 35°С; 
• високої відносної вологості повітря (тривалий час перевищує 75%); 
• струмовідного пилу; 
• струмовідних підлог (металеві, земляні, залізобетонні, цегельні тощо);  
• можливості одночасного дотику людини до з'єднаних з землею метало-

конструкцій і до металевих корпусів електроустаткування. 
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Особливо небезпечні приміщення характеризуються наявністю одного із 
чинників, що створюють особливу небезпеку, а саме: 

• особливої вогкості (відносна вологість повітря близька до 100%, стеля, 
стіни, долівка та предмети, які знаходяться в приміщенні, покриті вологою); 

• хімічно активного чи органічного середовища, що порушує ізоляцію та 
струмовідні частини обладнання; 

• одночасної наявності в приміщенні двох або більшого числа чинників 
підвищеної небезпеки. 

Території розміщення зовнішніх електроустановок за небезпекою ура-
ження людей електричним струмом прирівнюються до особливо небезпечних 
приміщень. 

 
4.5. Причини електротравм та умови ураження людини 

електричним струмом 
 
Чинна класифікація причин електротравматизму не відрізняється від за-

гальноприйнятої класифікації причин нещасних випадків, розглянутої в пер-
шому розділі підручника. Найбільш поширеними серед груп причин електро-
травматизму є організаційні та технічні. 

Серед технічних причин слід виділити такі, як недосконалість кон-
струкції електроустановки і засобів захисту, допущені недоліки при виготов-
ленні, монтажу і ремонті електроустановки, невідповідність будови електро-
установок і захисних засобів умовам їх застосування тощо. 

Організаційні причини електротравматизму в першу чергу пов’язані з 
недостатньою кваліфікацією працівників, порушеннями правил безпеки, 
відсутністю нагляду та контролю за виконанням робіт в електроустановках, 
несвоєчасним опосвідчення технічного стану електроустановок, відсутністю 
чи невідповідністю вимогам безпеки засобів захисту, експлуатацією несправ-
них електроустановок тощо. 

Серед безпосередніх причин попадання людей під напругу слід виділити 
такі: 

• поява напруги на корпусі електроустановки або на електрично зв'яза-
них з ним металоконструкціях (далі – корпусі) у результаті пошкодження осно-
вної ізоляції; 

• поява напруги на ізольованих струмовідних частинах електроустановок 
у результаті пошкодження додаткової ізоляції; 

• доступність неізольованих струмовідних частин електроустановок, які 
знаходяться під напругою, що призводить до випадкового (прямого) дотику до 
них; 

• потрапляння в зону розтікання струму в землі; 
• виникнення електричної дуги між струмовідними частинами і тілом 

людини. 
Струм через тіло людини проходить, якщо вона торкається одночасно 

двох точок, між якими існує різниця потенціалів, і при цьому виникає замкнене 
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коло. Величина цього струму залежить від схеми включення, тобто від того, 
яких частин електроустановки торкається людина, а також від параметрів елек-
тричної мережі. Серед різноманітних схем включення людини в електричне ко-
ло слід виділити такі: 

• одночасний дотик до двох полюсів мережі постійного струму або до 
фази та нуля однофазної мережі чи двох фаз трифазної мережі змінного стру-
му; 

• дотик до одного з полюсів чи однієї з фаз мережі змінного струму, при 
якому коло струму замикається через людину та землю; 

• дотик до корпуса електроустановки, який у результаті пошкодження 
основної ізоляції знаходиться під напругою, за умови, що коло струму замика-
ється через людину та землю; 

• одночасний дотик до двох точок на поверхні землі, які в результаті за-
микань на землю знаходяться під напругою. 

Практично при всіх схемах (крім першої) складовим елементом кола 
струму через тіло людини є земля. Тому при аналізі небезпеки враження стру-
мом у різних електричних мережах необхідно зрозуміти сутність явищ, які ви-
никають при замиканні мережі на землю та розтіканні струму в землі. 

 
4.6. Розтікання струму при замиканні на землю 
 
Замиканням на землю називається випадкове електричне з'єднання частин 

електроустановки, що знаходяться під напругою, з землею. 
Замикання на землю може відбутися внаслідок появи контакту між стру-

мовідними частинами і заземленим корпусом, при падінні на землю обірваного 
проводу, при порушенні ізоляції устаткування тощо. У всіх цих випадках струм 
від частин, що знаходяться під напругою, проходить у землю через елементи 
обладнання, що мають контакт з ґрунтом, або спеціальний металевий електрод, 
який прийнято називати заземлювачем. 

Розміри та форма елементів обладнання та електродів можуть бути різ-
ними. Різні можуть бути і електричні властивості ґрунту, особливо за наявності 
в місті замикання кількох шарів ґрунту з різними питомими опорами. Тому з 
метою спрощення картини електричного поля аналіз розтікання струму викона-
ємо для випадку, коли струм стікає в землю через одиночний заземлювач напів-
сферичної форми, занурений в однорідний і ізотропний ґрунт із питомим опо-
ром ρ , який є значно більшим за питомий опір матеріалу заземлювача (рис. 
4.4). 

Якщо поряд із заземлювачем немає інших електродів, то лінії струму по-
близу досліджуваного заземлювача спрямовані за радіусом від центра півсфери. 
При цьому лінії струму перпендикулярні як до поверхні самого заземлювача, 
так і до будь-якої півсфери в ґрунті, концентричної з ним. 

Оскільки ґрунт однорідний і ізотропний, струм розподіляється по цій по-
верхні рівномірно. Тому густина струму δ  в точці А на поверхні ґрунту на від-
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стані х від заземлювача визначається як відношення струму замикання на зем-
лю до площі поверхні півкулі радіусом х: 

.
2 2x

I з
π

δ =        (4.1) 

 
Рис. 4.4. Розтікання струму в ґрунті через напівсферичний заземлювач 
 
Для визначення потенціалу точки, що лежить на поверхні радіусом х, ви-

ділимо елементарний шар товщиною dx. Падіння напруги в цьому шарі запи-
шемо у вигляді 

EdxdU = .      (4.2) 
Потенціал точки А чи напруга між цією точкою і нескінченно віддаленою 

точкою землі з нульовим потенціалом визначається так: 

.∫
∞

==
x

AA EdxUϕ      (4.3) 

Напруженість електричного поля в точці А визначається за законом Ома, 
вираженого в диференціальній формі: 

δρ=E . 
Підставивши у (4.3) відповідні значення густини струму з виразу (4.1), а 

також значення Е, запишемо 

.
2 2∫

∞
==

x

з
AA dx

x
IU
π

ρ
ϕ  

Розв’язок цього інтеграла має такий вигляд: 

.
2 х
IU з

AA π
ρ

ϕ ==                     (4.4) 

Якщо врахувати, що потенціал на поверхні електрода (при зrх = ) 
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,
2 з
з

зз r
IU
π

ρϕ ==      (4.5) 

то вираз (4.4) приймає вигляд 

.
х
rз

зA ϕϕ =      (4.6) 

Останній вираз є рівнянням гіперболи. Таким чином, потенціал на повер-
хні землі в зоні стікання струму із заземлювача А змінюється за гіперболічним 
законом (рис. 4.4). Якщо точка А знаходиться на значній відстані від електрода, 
тобто х ∞→  , то потенціал її дорівнює нулю. 

Оскільки питомий опір металу значно менший, ніж ґрунту, то падіння на-
пруги на заземлювачі є малим і корпус електроустановки, приєднаний до цього 
заземлювача, буде мати той же потенціал, якщо знехтувати опором з’єднуючих 
проводів. 

Напругою корпуса електроустановки щодо землі називають напругу між 
корпусом і точками ґрунту, потенціал яких може бути прийнятий за нуль. 

У ланцюзі замикання на землю найбільший потенціал має заземлювач. 
Точки, що лежать на поверхні ґрунту, мають тим менший потенціал, чим далі 
вони знаходяться від заземлювача. Область поверхні ґрунту, потенціал якої до-
рівнює нулю, називається електротехнічною землею (практично при х=20 м). 

Область ґрунту, що лежить поблизу заземлювача, де потенціали не дорів-
нюють нулю, називають полем розтікання (струму). 

Опір заземлювача розтіканню струму (опір розтіканню) може бути визна-
чений як сумарний опір ґрунту від заземлювача до будь-якої точки з нульовим 
потенціалом. Для напівсферичного заземлювача з виразу (5) маємо  

.
2 з

з r
R

π
ρ

=       (4.7) 

Вираз (4.7) справедливий тільки для напівсферичного заземлювача. Опір 
розтіканню для заземлювачів інших форм визначається за формулами, наведе-
ними у таблицях довідкової літератури. 

Напруга дотику. Для людини, що стоїть на ґрунті в точці А й торкається 
заземленого корпуса, напруга дотику може бути визначена як різниця потенціа-
лів точок, яких одночасно торкається людина (рук і ніг), тобто 

.нрдU ϕϕ −=       (4.8) 
Потенціал руки є потенціалом на корпусі (4.5), тоді з урахуванням вели-

чини потенціалу в точці А (4.4) маємо 
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У виразі (4.9) перший множник згідно з формулою (4.5) являє собою на-
пругу корпуса щодо землі U3, другий множник позначимо як 

.3
x

rx −
=α  

Підставивши ці значення у вираз (4.9), одержимо напругу дотику в полі 
розтікання заземлювача: 

.3αUU д =       (4.10) 
Величина α  називається коефіцієнтом напруги дотику. Для напівсферич-

ного заземлювача цей коефіцієнт визначається за формулою, наведеною вище. 
Вирази для визначення коефіцієнта α  для заземлювачів іншої форми наведені в 
довідковій літературі. 

На рис. 4.5 зображена схема приєднання  корпусів кількох споживачів до 
заземлювача R Потенціали на поверхні ґрунту при замиканні на корпус будь-
якого споживача розподіляються за кривою І. 

 

 
Рис. 4.5. Криві напруги дотику до заземлених неструмовідних частин під 

напругою: І – крива розподілу потенціалів; ІІ – крива розподілу напруги дотику 
 
Потенціали всіх корпусів однакові, тому що корпуси електрично зв'язані 

між собою заземлюючим проводом, падінням напруги в якому можна знехтува-
ти. Як видно з рисунка мінімальна напруга дотику буде у випадку, коли облад-
нання знаходиться безпосередньо біля заземлювача. По мірі віддалення від за-
землювача ця напруга зростає і при значній відстані (х=20 м) практично дорів-
нює напрузі на заземлювачі. 

Таким чином коефіцієнт α  залежить від відстані між точкою, на якій сто-
їть людина, і заземлювачем. Якщо людина знаходиться над заземлювачем (х=r3), 
то α =0, якщо людина знаходиться поза полем розтікання (х >20 м), то α =1. 
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Людина, що знаходиться в полі розтікання, може потрапити під напругу 
кроку, якщо її ноги будуть у точках з різними потенціалами. Напруга кроку – 
це напруга між двома точками на поверхні землі, які знаходяться одна від 
одної на відстані кроку і на яких одночасно стоїть людина. 

На рис. 4.6 показаний розподіл потенціалів у полі розтікання одиночного 
напівсферичного заземлювача. Напруга кроку визначається як різниця потенціалів 
між точками А і В: 

.ВАкU ϕϕ −=  
 

 
 
Рис. 4.6. Розподіл потенціалів у полі розтікання струму одиночного зазе-

млювача: а – загальна схема; б – розтікання струму з опорної поверхні ніг лю-
дини 

 
Потенціал точки А при напівсферичному заземлювачі знаходимо з виразу 

(4.4), а потенціал точки В 
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=
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Звідси напруга кроку 
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Множник у дужках позначимо як 
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.2
3

axx
ar
+

=β      (4.12) 

Тоді вираз (4.11) набуває вигляду 
,3βUUк =  

де β  – коефіцієнт напруги кроку, що враховує форму потенціальної кривої. 
Для напівсферичного заземлювача коефіцієнт β  визначається за виразом 

(4.12), а для заземлювачів іншої форми наводиться в довідковій літературі. 
Коефіцієнт напруги кроку, що враховує форму потенціальної кривої, β  

залежить від форми і конфігурації заземлювача і положення відносно заземлю-
вача точки, в якій він визначається. Чим ближче до заземлювача, тим більше 
коефіцієнт β . Якщо людина знаходиться безпосередньо біля заземлювача, кое-
фіцієнт β  приймає максимальне значення. Людина, що знаходиться поза полем 
розтікання струму, взагалі не попадає під напругу кроку, так як β = 0. 

Напруга кроку також може дорівнювати нулю, якщо обидві ноги людини 
знаходяться на еквіпотенціальній лінії. 

 
4.7. Аналіз небезпеки ураження струмом у різних електричних 

мережах 
 
Небезпека ураження електричним струмом у першу чергу визначається 

величиною струму, що протікає через тіло людини при попаданні під напругу. 
Величина цього струму залежить від ряду факторів: схеми включення людини в 
коло струму, напруги електричної мережі, схеми мережі, режимів полюсу чи 
нейтралі, якості ізоляції та ємності струмовідних частин відносно землі. 

Розглянемо різні схеми включення людини в коло струму. 
Двополюсний (двофазний) дотик до струмовідних частин. На рис. 4.7 по-

казаний одночасний дотик до двох полюсів мережі постійного струму або од-
нофазної мережі змінного струму (а) і до двох фаз трифазної мережі (б). 

При цьому людина, опір тіла якої Rh, знаходиться під напругою U і через 
її тіло проходить струм 

.
h

h R
UI =  

У трифазній мережі при одночасному дотику до двох фазних провідників 
струм через тіло людини визначається лінійною напругою Uл, тобто 

.3

hh

л
h R

U
R
UI ==      (4.13) 

Двополюсний дотик до струмовідних частин є дуже небезпечним неза-
лежно від режиму полюсу чи нейтралі мережі. При такому дотику небезпека 
ураження струмом не зменшується навіть у тому разі, коли торкається до стру-
мовідних частин людина, яка надійно ізольована від землі. 
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Рис. 4.7. Схема двополюсного дотику людини до струмовідних частин: а 

– у мережі постійного струму чи в однофазній мережі змінного струму; б – у 
трифазній мережі 

 
Однополюсний (однофазний) дотик до струмовідних частин спостеріга-

ється значно частіше, ніж двополюсний, але в порівнянні з останнім він є менш 
небезпечним. У подальшому, зважаючи на те, що найбільш розповсюдженими є 
трифазні мережі змінного струму, аналіз небезпеки ураження струмом викона-
ємо відносно саме до цих мереж 

Мережі з ізольованою нейтраллю 
Якщо людина, стоячи на землі, торкається однієї з фаз у мережі з ізольо-

ваною нейтраллю (рис. 4.8), коло струму замикається через землю і далі через 
опори ізоляції і ємності фаз. 

 
Рис. 4.8. Схема однофазного дотику людини у мережі з ізольованою 

нейтраллю 
 

За нормального режиму роботи симетричної мережі, тобто за умови, що 
CCCCrrrr LLLLLL ====== 32!321 , струм через тіло людини визначається як 
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У повітряних лініях незначної протяжності ємність провідників відносно 
землі мала і можна вважати 0≈С . Тоді рівняння (4. 14) приймає вигляд 
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У кабельних мережах, де провідність ізоляції незначна ( ∞≈r ), а ємність 
провідників відносно землі суттєва, величина струму 
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де Cxc ϖ/1=  - ємнісний опір однієї фази відносно землі, Ом. 
Із виразу (4.15) видно, що в мережах з ізольованою нейтраллю при незна-

чній ємності провідників відносно землі небезпека для людини, яка торкнулася 
до фазного провідника за нормальної роботи мережі, залежить від опору ізоля-
ції провідників відносно землі. Оскільки величина опору тіла людини прийма-
ється 1 кОм, а відповідно до чинних нормативів у мережах до 1000 В опір ізоля-
ції становить 100 кОм і більше, то в такій мережі величина струму через тіло 
людини практично не залежить від опору тіла людини і визначається опором ізо-
ляції провідників. Із зростанням цього опору небезпека знижується. 

У мережах зі значною ємністю провідників відносно землі, ця суттєва пе-
ревага мереж, ізольованих від землі, втрачається, що видно з рівняння (4.16). 

За аварійного режиму роботи мережі з ізольованою нейтраллю, тобто 
коли виникло замкнення однієї з фази на землю через малий опір, величина 
струму через тіло людини, яка торкається до однієї зі справних фаз, 

),/(3 змhфh rRUI +=  

де змr  – опір замкнення фази на землю, Ом. 
На практиці часто буває, що hзм Rr << . У такому випадку  величина стру-

му через тіло людини визначається як при одночасному дотику до двох фазних 
провідників, тобто 

./3 hфh RUI =      (4.17) 
Таким чином, цей випадок торкання є дуже небезпечним,  тому  вкрай 

важливо в мережах, ізольованих від землі, не допускати аварійних ситуацій, за-
безпечувати високий опір ізоляції та контролювати її стан з метою своєчасного 
виявлення та усунення виникаючих несправностей. 

Мережі із заземленою нейтраллю 
На рис. 4.9 наведено схему однофазного дотику людини у трифазній чо-

тирипровідній мережі з глухозаземленою нейтраллю. 
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Рис. 4.9. Схема однофазного дотику людини у мережі із заземленою 

нейтраллю 
 

За нормального режиму роботи мережі струм, що протікає через тіло 
людини, визначається як 

),/( 0rRUI hфh +=  

де 0r  – опір заземлення нейтралі, Ом. 
Оскільки hRr <<0 , то у цьому випадку величина струму через тіло люди-

ни практично визначається фазною напругою і опором людини, тобто 
./ hфh RUI =      (4.18) 

Звідси видно, що дотик до фази мережі із заземленою нейтраллю за нор-
мального режиму її роботи значно небезпечний, ніж дотик до фази мережі з 
ізольованою нейтраллю. 

За аварійного режиму роботи мережі із заземленою нейтраллю, тобто 
коли виникло замкнення однієї з фаз на землю через малий опір, величина 
струму через тіло людини, яка торкається однієї зі справних фаз, буде залежати 
від співвідношення опорів заземлення нейтралі і замкнення фази на землю. У 
випадку, коли змrr <<0 , величина струму через тіло людини буде визначатися 
за виразом (4.18), а якщо прийняти 0=змr , то людина фактично потрапляє під 
дію лінійної напруги і  величина  струму  буде  визначатися  за  виразом (4.17). 
У реальних умовах такі граничні випадки не виникають і величина струму буде 
знаходитися в діапазоні 

./3/ hфhhф RUIRU <<     (4.19) 
Звідси видно, що в аварійному режимі роботи мережа із заземленою ней-

траллю є менш небезпечною, ніж мережа з ізольованою нейтраллю. 
Слід також відзначити, що за аварійного режиму мережі з ізольованою 

нейтраллю струм через місце замкнення фази на землю залежить від опору ізо-
ляції фаз. Його величина, як правило, мала і тому така мережа в аварійному ре-



 176 

жимі є працездатною, що суттєво підвищує небезпеку ураження електричним 
струмом. 

У мережі із заземленою нейтраллю за аварійного режиму через місце зам-
кнення фази на землю протікає значний струм 

)/( 0rrUI змфh += , 
який на практиці досягає десятків ампер. За такої величини струму в місці за-
мкнення фази виділяється значна потужність, що може призвести до вигорання 
ізоляції та пожежі. 

 
4.8. Система засобів та заходів з безпечної експлуатації 

електроустановок 
 
При розробці системи засобів та заходів з безпечної експлуатації електро-

установок у першу чергу враховується: 
• особливості виробничого середовища; 
• доступність електрообладнання; 
• величина напруги мережі живлення, В; 
• величина струму замкнення на землю, А; 
• конструктивні особливості мережі живлення – кількість фаз і режим 

нейтралі; 
• величина опору і стан ізоляції провідників відносно землі; 
• протяжність і розгалуженість мережі живлення. 
Усі засоби і заходи електробезпеки прийнято поділяти на три групи: тех-

нічні, організаційні та електрозахисні. 
Технічних засоби і заходи з електробезпеки реалізуються в конструкції 

електроустановок при їх розробці, виготовленні і монтажі відповідно до чин-
них нормативів. За своїми функціями технічні засоби і заходи електробезпе-
ки поділяються на дві групи: 

• технічні заходи та засоби електробезпеки,  що  використовуються за 
нормального режиму роботи електроустановок; 

• технічні заходи та засоби електробезпеки, що використовуються за 
аварійних режимів роботи електроустановок. 

До основних технічних засобів і заходів першої групи відносяться: 
• захист від випадкового (прямого) доторкання до струмовідних частин; 
• блокувальні пристрої; 
• засоби орієнтації та сигналізації; 
• захисне розділення електричних мереж; 
• застосування малої (зверхнизької) напруги; 
• компенсація ємнісних струмів замикання на землю; 
• вирівнювання потенціалів. 
Залежно від призначення, умов експлуатації та конструкції в електро-

установках можуть застосовуватись одночасно декілька з перелічених тех-
нічних засобів і заходів. 
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Технічні заходи електробезпеки, що використовуються за аварійних 
режимів роботи електроустановок включають: 

• захисне заземлення; 
• занулення; 
• захисне відключення; 
• подвійна ізоляція. 
Електрозахисні засоби – це технічні вироби, що не є конструктивними 

елементами електроустановок і застосовуються під час виконання робіт в елект-
роустановках з метою запобігання електротравм. 

Організаційні заходи і засоби щодо попередження електротравм регла-
ментуються НПАОП 0.00-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електро-
установок споживачів». Вони включають професійний відбір, професійну 
підготовку, навчання і перевірку знань працівників з питань електробезпеки, 
організацію безпечного виконання та нагляду за роботами в електроустанов-
ках, обмеження доступу в електроустановки, огляд, профілактичні, проти-
аварійні, приймально-здавальні випробування електроустановок, опосвідчен-
ня діючих електроустановок тощо. 

 
4.9. Засоби та заходи електробезпеки, що використовуються за 

нормального режиму роботи електроустановок 
 
Основним заходом, спрямованим на захист від випадкового доторкан-

ня до струмовідних частин в електроустановках до 1000 В, є ізоляція струмо-
відних частин. Вона забезпечує технічну працездатність електроустановок, 
зменшує вірогідність потрапляння людини під напругу, замикань на землю і 
на корпус електроустановок, зменшує струм через тіло людину при торканні 
неізольованих струмовідних частин в електроустановках, що живляться від 
ізольованої від землі мережі. 

Згідно  з ПУЕ  ізоляція буває: 
• основна – забезпечує нормальну роботу електроустановок і захист від 

ураження електричним струмом; 
• додаткова – забезпечує захист від ураження електричним струмом на 

випадок пошкодження робочої ізоляції; 
• подвійна – складається з основної та додаткової; 
• підсилена – поліпшена робоча ізоляція, яка забезпечує такий рівень за-

хисту, як і подвійна. 
З метою забезпечення працездатності електроустановок і безпечної їх екс-

плуатації проводиться контроль стану ізоляції, який характеризується електрич-
ною міцністю ізоляції, її електричним опором і діелектричними втратами. В 
установках напругою більше 1000 В проводять усі види випробувань ізоляції, а 
при напрузі до 1000 В контролюють електричний опір і електричну міцність. 
Виділяють приймально-здавальні випробування, післяремонтні (реконструкція 
і капітальний ремонт) і міжремонтні. 
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Електричну міцність ізоляції визначають шляхом випробування підвище-
ною напругою. Опір ізоляції електроустановок нелінійно залежить від прикла-
деної напруги. Тому контроль опору ізоляції проводять за робочої напруги або за 
допомогою спеціальних приладів – мегомметрів. 

Вимоги до величини випробувальної напруги, величини опору ізоляції 
електроустановок та періодичності контролю регламентовано ПУЕ, НПАОП 
0.00 - 1.12- 98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок спожива-
чів” та іншими чинними нормативно-правовими актами. 

В електроустановках напругою більше 1000 В електротравми можливі і 
при дотику до ізольованих струмовідних частин. Захист від випадкового доти-
ку в цих електроустановках здійснюється за рахунок забезпечення недоступ-
ності струмовідних частин. Основними заходами забезпечення недоступності 
струмовідних частин є розміщення неізольованих струмовідних частин на недо-
ступній висоті та в недоступному місці, застосування захисних огорож, закри-
тих комутаційних апаратів (пакетних вимикачів, комплектних пускових при-
строїв, дистанційних електромагнітних приладів для керування споживачами 
електроенергії тощо), обмеження доступу сторонніх осіб в електротехнічні 
приміщення тощо. 

Призначення блокувальних пристроїв – унеможливити доступ до неізо-
льованих струмовідних частин без попереднього зняття з них напруги та по-
передити помилкові дії персоналу при експлуатації електроустановок, не до-
пустити порушення рівня електробезпеки та вибухозахисту електрооблад-
нання без попереднього відключення його від джерела живлення. Основними 
видами блокувальних пристроїв є механічні, електричні і електромагнітні. 

Механічні блокувальні пристрої – це такі конструкції (стопори, замки, 
пружинно-стрижньові і гвинтові конструкції тощо), які не дозволяють 
знімати захисні огорожі електроустановок, відкривати комутаційні апарати 
без знеструмлення. Електричні блокувальні пристрої забезпечують розрив 
мережі живлення чи кола керування пускового апарата спеціальними конта-
ктами, змонтованими на дверях огорож, розподільних щитів і шаф, кришках і 
дверцях кожухів електрообладнання. Електромагнітні блокувальні пристрої 
використовуються з метою забезпечення необхідної послідовності вмикання і 
вимикання обладнання. Вони виготовляються, переважно, у вигляді стриж-
ньових електромагнітів. У знеструмленому стані стрижень електромагніту під 
дією пружини заходить у гніздо корпуса органа керування електроустановки, 
що не дозволяє маніпулювати цим органом. При подачі напруги на обмотку 
електромагніта, осердя втягується в котушку, що забезпечує розблокування ор-
гана керування електроустановкою і можливість необхідних маніпулювань цим 
органом. 

Засоби орієнтації та сигналізації дають можливість персоналу чітко 
орієнтуватися в електроустановках, запобігають помилковим діям та надають 
інформацію відносно перебування електрообладнання під напругою, стану 
ізоляції та пристроїв захисту, а також про небезпечні відхилення режимів ро-
боти від номінальних. До засобів орієнтації  в електроустановках відносять 
маркування частин електрообладнання, забарвлення неізольованих струмові-
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дних частин, попереджувальні сигнали, написи, таблички, комутаційні схеми, 
знаки високої електричної напруги, знаки попереджувальні тощо. В електро-
установках напругою понад 1000 В світловою сигналізацією обладнують 
комірки роз'єднувачів, масляних вимикачів, трансформаторів. 

З метою збільшення опору ізоляції проводів електричної мережі від-
носно землі і зменшення ємнісної складової струму виконують захисне розді-
лення електричних мереж. Розділення протяжних мереж на окремі, елек-
трично незв'язані між собою частини, здійснюють за допомогою трансфор-
маторів з коефіцієнтом трансформації, що дорівнює одиниці. Такі заходи 
можуть здійснюватись як у мережах, ізольованих від землі, так і при переході 
від мережі з глухозаземленою нейтраллю до мережі, ізольованої від землі. 

При реалізації захисного розділення електричних мереж розділяючий 
трансформатор як засіб захисту повинен мати високу надійність конструкції 
і якісну ізоляцію. Корпус трансформатора заземлюється чи занулюється за-
лежно від режиму нейтралі мережі живлення трансформатора, а заземлення  
вторинної обмотки трансформатора не допускається. 

Малу (наднизьку) напругу використовують у приміщеннях з підвище-
ною небезпекою електротравм та особливо небезпечних для живлення ручно-
го електрифікованого інструмента, ручних переносних ламп, світильників мі-
сцевого освітлення з лампами розжарювання, в яких конструктивно не 
виключена можливість контакту сторонніх осіб із струмовідними частинами, 
світильників загального освітлення з лампами розжарювання при висоті під-
вісу світильників, меншій 2,5 м.  

Наднизька напруга - напруга між якимись провідниками або якимсь про-
відником і землею, що не перевищує 50 В для змінного струму і 120 В для по-
стійного струму. Так, напруга 12 В змінного струму застосовується для жив-
лення переносних світильників в особливо небезпечних умовах щодо елект-
ротравм за умови виконання робіт у металевих, бетонних чи залізобетонних 
ємностях, кабельних та інших енергетичних підземних комунікаціях, оглядо-
вих ямах, вентиляційних камерах тощо. В інших випадках використовують на-
пругу до 42 В змінного і до 110 В постійного струму. 

Як джерело малої напруги використовують гальванічні елементи, аку-
мулятори та знижувальні трансформатори. При використанні останніх необ-
хідно обов’язково передбачати заходи щодо запобігання переходу напруги 
мережі на сторону малої напруги. З метою зменшення небезпеки переходу ви-
щої напруги на сторону малого вивід вторинної обмотки зануляєтся або зазем-
ляється залежно від режиму нейтралі первинної мережі або між обмотками ви-
конується екранна обмотка. Приклад включення знижувальних трансформа-
торів наведено на рис. 4.10. 

Для приєднання споживачів малої напруги використовують спеціальні 
розетки, які конструктивно відрізняються від розеток на більші діапазони на-
пруги. 

Забороняється використовувати як джерело малої напруги автотранс-
форматори, а також резистори та ємності, які обмежують величину струму в 
колі живлення споживачів малої напруги. 
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Рис. 4.10. Схема джерел малої напруги:  а – із зануленим екраном; б – 

із заземленням обмотки малої напруги 
 
В залежності від схеми джерела малої напруги розрізняють: 
Система безпечної наднизької напруги (БННН) - система, в якій струмо-

відні частини системи наднизької напруги електрично відокремлені від всіх ін-
ших ланцюгів вищої напруги за допомогою захисного електричного розділення 
мереж. 

Система захисної наднизької напруги (ЗННН) - система наднизької на-
пруги  у разі заземлення її ланцюга. 

Система функціональної наднизької напруги (ФННН) - система , в якій за 
умовами експлуатації для живлення електроприймачів використовують надни-
зьку напругу і при цьому вимоги, що стосується систем БННН і ЗННН, не мо-
жуть бути виконані або в їх застосуванні немає необхідності, а для захисту від 
ураження електричним струмом ланцюга наднизької напруги використовують 
додаткові захисні заходи, такі як огорожі, або ізоляція, відповідна ізоляції пер-
винного ланцюга, і автоматичне відключення джерела живлення. 

У мережах, ізольованих від землі, зі значною ємністю провідників (кабель-
ні лінії електропередачі, протяжні розгалужені високовольтні мережі) струм 
однофазних замикань на землю, як і струм, що проходить через тіло людини 
при однофазному дотику до струмовідних частин, в основному визначається 
ємнісним опором ізоляції провідників (4.16). Для зменшення цього струму 
застосовують компенсацію ємнісної складової струму замикання на землю. 
Для цього між нейтраллю мережі і землею вмикають компенсаційні котуш-
ки (реактори), індуктивність яких може змінюватись (рис. 4.11). За умови, 
що індуктивний опір мережі відносно землі дорівнює ємнісному, ємнісний 
струм компенсується індуктивним і в мережі виникає резонанс струмів. У 
такому випадку струм однофазних замикань на землю, а також струм, що 
проходить через тіло людини при однофазному дотику до струмовідних час-
тин, в основному залежить від активної складової опору ізоляції і є суттєво 
меншим у порівнянні з некомпенсованою мережею. 
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Рис. 4.11. Схема компенсації ємнісної складової струму замикання на 

землю 
 
З метою зниження величини напруги дотику та напруги кроку, в елект-

роустановках здійснюють вирівнювання потенціалів. Це досягається за раху-
нок навмисного підвищення потенціалу опорної поверхні, на якій може стоя-
ти людина, до рівня потенціалу струмовідних частин, яких вона може тор-
катися, або за рахунок зменшення перепаду потенціалів на поверхні землі 
чи підлозі приміщень у зоні можливого розтікання струму. 

При виконанні робіт без зняття напруги на високовольтних повітряних 
лініях електропередач, з метою зниження Uд виконують тимчасове електрич-
не з'єднання ізольованої від землі колиски телескопічної вежі з фазним прово-
дом. За таких умов потенціали поверхні, на якій стоїть людина, і струмовід-
них частин будуть однаковими. 

 
4.10. Захисне заземлення 
 
Поява напруги на металевих неструмовідних частинах електроустановок 

пов'язана із пошкодженням ізоляції і замиканням на корпус. Одним із основ-
них технічних заходів щодо попередження електротравм за таких умов є за-
хисне заземлення. 

Захисне заземлення – це навмисне електричне з'єднання із землею чи її 
еквівалентом металевих неструмовідних частин електроустановок, які можуть 
опинитися під напругою. 

Метою захисного заземлення є зниження до допустимого значення на-
пруги відносно землі на металевих неструмовідних частинах обладнання, які 
внаслідок пошкодження ізоляції опинилися під напругою. Захисне заземлення 
застосовується в електроустановках, що живляться від ізольованої від землі 
мережі напругою до 1000 В, і в електроустановках напругою більше 1000 В 
незалежно від режиму нейтралі мережі живлення. 

Принцип дії захисного заземлення можна пояснити спираючись на 
рис. 4.12. За відсутності заземлення (рис. 4.12, а) дотик людини до корпуса 
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обладнання при пошкодженні ізоляції рівноцінний дотику до фазного провід-
ника мережі. Струм, що протікає через тіло людини, у цьому випадку залежить 
від напруги в мережі, сумарного опору ізоляції та людини. За умови rRh <<  
він може бути визначений з рівняння (15) як ./3 rUII фhз ≈=  У такому випа-
дку напруга на корпусі відносно землі буде визначатися так: 

r
RUU h

ф
а
к 3= .     (4.20) 

 
Рис. 4.12. Схема дотику людини до корпуса обладнання при пошкоджен-

ні ізоляції: а – за відсутності заземлення; б – за наявності захисного заземлення 
 

За наявності захисного заземлення (рис. 4.12, б) у коло замикання на 
землю паралельно опору людини вмикається малий опір Rз. При дотриманні 
співвідношення hз RR << , струм у колі замикання фактично залежить від на-
пруги в мережі та опору ізоляції і може бути визначений з рівняння (4.15) як 

,/3 rUI фз ≈  а напруга на корпусі відносно землі тоді буде: 

.3
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RUU з

ф
б
к =      (4.21) 

Зіставимо вирази (4.20) і (4.21)  
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R
R

U
U

=       (4.22) 

Оскільки опір заземлювача hз RR << , то видно, що напруга на корпусі 
при його заземленні суттєво (практично на два порядки) знижується, за раху-
нок чого досягається безпека експлуатації електроустановок. 

Захисному заземленню (зануленню) підлягають всі електроустановки на-
пругою вище 50 В змінного струму й 120 В постійного струму, а в приміщеннях 
з підвищеною небезпекою й особливо небезпечних, а також у зовнішніх уста-
новках воно може бути виконане при більш низькій напрузі  електроустановок 
вище 25 В змінного струму і 60 В постійного струму або 12 В змінного й 30 В 
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постійного струму. У шахтах заземленню підлягають всі електроустановки не-
залежно від напруги.  

Опір заземлюючого пристрою повинен задовольняти вимогам ПУЕ в 
будь-який час року й повинен бути: 

а) у мережах напругою до 1000 В з ізольованою нейтраллю: зR Ом10≤   при 
потужності трансформаторів живлення чи генераторів до 100 кВА; ОмRз 4≤  
при потужності трансформаторів живлення чи генераторів ≥100 кВА; 

б) у мережах напругою вище 1000 В з ізольованою нейтраллю опір зазем-
лення визначається за формулою 

ОмIR зз 10/250 ≤=  
де зI - однофазний струм замикання на землю, приймають за даними служби 
енергетика або визначають за формулою: 

( ) А
U

I вк
ф

з ,35
350
3

ll +=  

де фU – фазна напруга мережі, кВ; кl , вl  – сумарна довжина кабельних і повіт-
ряних ліній, що електрично (гальванічно) зв’язані між собою, км. 

в) якщо заземлювач загальний для електроустановок понад 1000 В з ізо-
льованою нейтраллю та електроустановок до 1000 В у яких  N-, PEN-(PE)- про-
відники виходять за межі цього заземлюючого пристрою, а захист від замикан-
ня на землю в електроустановках напругою вище 1000 В діє на сигнал 

ззу ІR /67= , але не більше обмеження по нижній стороні; 
г) у мережах напругою понад 1000 В з заземленою нейтраллю (110 кВ і 

більше) ОмRз 5,0≤ ; 
д) у шахтних мережах ОмRз 0,2≤ . 
Заземлюючий пристрій – це сукупність заземлювача та заземлюючих 

провідників. 
Заземлювач – це сукупність з'єднаних провідників, які перебувають у кон-

такті із землею. Розрізняють заземлювачі штучні, призначені виключно для за-
землення, і природні – металеві предмети, які знаходяться в землі. 

Заземлюючий провідник – це провідник, який з'єднує об'єкти, що зазем-
люються, із заземлювачем. Якщо заземлюючий провідник має два або більше 
відгалужень, то він називається магістраллю заземлення. 

Заземлюючі провідники між собою й із заземлювачем з'єднуються зва-
рюванням, а з обладнанням, що заземлюється, – зварюванням або за допомо-
гою гвинтового з'єднання із застосуванням антикорозійних заходів. Вимоги 
до площі поперечного перерізу цих провідників встановлюються ПУЕ. 

Заземлюючі пристрої можуть бути природними і штучними. Штучні зазе-
млювачі – це сукупність з'єднаних між собою спеціально закладених у землю 
металевих електродів (прутки, стрижні, труби, смугова сталь тощо). Електроди 
можуть бути розміщені в землі вертикально чи горизонтально. Вони з'єдну-
ються між собою за допомогою зварювання. 

Заземлювачі можуть бути виносними або контурними (рис. 4.13). 
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Рис. 4.13. Виносне (а) і контурне заземлення (б): 1 – заземлюючий 

пристрій; 2 – заземлюючі провідники; 3 – обладнання, що заземлюється; 4 – 
внутрішня магістраль заземлення. 

 
У випадку виносного заземлювача (рис. 4.13, а), закладені в ґрунт вер-

тикальні електроди з’єднуються металевою смугою, а в приміщенні відкрито 
по будівельних конструкціях прокладається внутрішня магістраль заземлен-
ня. Заземлювач і магістраль з'єднуються між собою провідниками за допомо-
гою зварювання не менше, ніж у двох місцях. Виносний заземлювач розташо-
вується на деякому видаленні від об'єктів, що захищаються, тому коефіцієнт 
напруги дотику 1=α . 

У випадку контурного заземлювача (рис. 4.13, б) у ґрунті навколо при-
міщення чи обладнання, що захищається, на глибині 0,7...1,0 м прокладається 
заземлювач - горизонтальний електрод 1, до якого за допомогою зварювання 
не менше, ніж у двох місцях приєднується внутрішня магістраль заземлення. 
При захисті відкритих електроустановок корпуси обладнання приєднуються 
заземлюючими провідниками безпосередньо до заземлювача. За необхідності, 
для зменшення опору заземлюючого пристрою в кутах контуру та періодично 
за довжиною горизонтального електрода в ґрунт закладаються вертикальні 
електроди. Контурний заземлювач розташовується по контуру навколо устат-
кування, що захищається, на незначній відстані. Поля розтікання заземлювачів 
накладаються, і поверхня гранту усередині контуру має потенціал більш близь-
кий до потенціалу заземлювача. Коефіцієнт напруги дотику в цьому разі 1<α . 
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Для електроустановок напругою 110 кВ і більше з метою вирівнювання 
потенціалу на території, що захищається (зменшення коефіцієнта α ), заземлю-
вач виконується складній конструкції з прокладкою подовжніх і поперечних 
смуг в місцях вільних від устаткування на глибині 0,5-0,7м. При цьому контур-
ний електрод, який утворює периметр сітки, повинен охоплювати розподільні 
пристрої і виробничі будівлі об'єкту, що захищається. 

Подовжні смуги прокладаються уздовж осей електроустаткування і конс-
трукцій з боку обслуговування на відстані 0,8-1,0м від фундаменту або основи 
устаткування. Допускається збільшення відстані до 1,5 м з прокладкою однієї 
смуги для двох рядів устаткування, якщо сторони обслуговування звернені одна 
до одної, а відстань між ними не перевищує 3 м. 

Поперечні смуги слід прокладати в місцях вільних від устаткування, при-
чому відстань між ними рекомендується збільшувати від периферії до центру 
заземлюючої сітки. При цьому перше і подальші відстані, починаючи від пери-
ферії, не повинні перевищувати відповідно 4,0; 5,0; 6,0; 7,5; 9,0; 11,0; 13,5; 16,0 і 
20,0 м. Розміри осередків заземлюючої сітки, що примикає до місць приєднання 
нейтралей силових трансформаторів і короткозамикачів до заземлювача, не по-
винні перевищувати 66×  м. 

Горизонтальні заземлювачі слід прокладати по краю території, що захи-
щається, так, щоб вони утворювали замкнутий контур. Відстань між подовжні-
ми і поперечними  горизонтальними смугами має бути не більш 30 м, а глибина 
їх закладання в ґрунт має бути не менше 0,3 м. 

Зовнішню огорожу електроустановок не рекомендується приєднувати до 
заземлюючого пристрою. Для виключення електричного зв'язку зовнішньої 
огорожі із заземлюючим пристроєм відстань від огорожі до елементів зазем-
люючого пристрою має бути не менше 2 м. 

Як штучні заземлювачі слід застосовувати стальні вироби. Вертикальні 
електроди - труби діаметром 50-60 мм з товщиною стінки не менше 3,5 мм за-
вдовжки 2,5-3,0 м, кутову сталь тієї ж довжини з товщиною полиці не менше 4 
мм і шириною полиці від 32 до 60 мм, а також стальні прути діаметром не мен-
ше 16 мм завдовжки 4,0-4,5 м, а іноді до 10 м і більше. 

Для з’єднання вертикальних електродів і як самостійний горизонтальний 
електрод використовують смугову сталь перетином не менше 2244 мм×  або кру-
глу сталь діаметром не менше 10 мм. Всі з'єднання в заземлювачі виконуються 
зварюванням, при цьому смугу встановлюють на ребро. 

Відстань між вертикальними електродами слід приймати від однієї до 
трьох його довжин. Заземлюючі провідники прокладаються відкрито по стінах 
будівлі і повинні мати перетин (сталеві) не менше 100 мм2. Приєднання устат-
кування, що заземляється, до магістралі заземлення здійснюється за допомогою 
окремих провідників. 

Як природні заземлювачі використовуються: 
- залізобетонні фундаменти будівель і споруд спеціально для цього при-

значені; 
- обсадні труби свердловин; 
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- прокладені в землі трубопроводи, окрім трубопроводів з гарячими і ви-
бухонебезпечними рідинами і газами; 

- металеві і залізобетонні конструкції будівель і споруд, що знаходяться в 
землі; 

- свинцеві оболонки кабелів, прокладених в землі; 
- системи грозозахисний трос - опори повітряних ліній напругою 110 кВ і 

більше. 
У випадку використання залізобетонних фундаментів промислових буді-

вель як природних заземлювачів металеві елементи фундаментів повинні утво-
рювати безперервний електричний ланцюг по металу, а в залізобетонних конс-
трукціях повинні передбачатися закладні деталі для приєднання електричного і 
технологічного устаткування. Якщо параметри залізобетонних фундаментів за-
довольняють викладеним вище вимогам, то спорудження штучних заземлюва-
чів у такому випадку  непотрібне. Фундамент фактично утворює навколо уста-
ткування контур, який зменшує коефіцієнта напруги дотику і підвищує безпеку 
експлуатації електроустановок. 

На кожний діючий заземлюючий пристрій повинен бути паспорт, в 
якому наводиться його схема, дані про результати перевірок його стану, про-
ведені ремонтні роботи і конструктивні зміни. При перевірці стану заземлю-
ючого пристрою проводять його огляд і вимірюють опір захисного заземлення 
струму розтікання. Терміни перевірки встановлюються чинними норма-
тивно-правовими актами. Так опір заземлюючого пристрою вимірюєть-
ся після монтажу, переустаткування, капітального ремонту, але не рід-
ше 1 раз в 12 років. 

Вимірювання опору заземлюючого пристрою виконується приладами 
М1101, Ф4103, Ф4103-1, Ф4103-1м. Їх принцип дії заснований на методі вольт-
метра-амперметра. 

Для реалізації схеми вимірювання (рис. 4.14.) необхідний трансформатор 
Тр з вторинною напругою 40-50 В, два допоміжні електроди (П - потенційний і 
Т - струмовий) зазвичай з загостреної кутової сталі завдовжки біля 1,5 м, ам-
перметр А і вольтметр V. 
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Рис. 4.14. Схема вимірювання 

опору заземлюючого пристрою мето-
дом вольтметр - амперметр  
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Суть цього методу полягає в тому, що за допомогою амперметра вимірю-
ється струм, що проходить через вимірюваний заземлювач, а за допомогою 
вольтметра - падіння напруги на ньому. 

В результаті опір заземлювача визначається як ІURз /= . 
Відстані між електродами і заземлювачем мають бути не менше вказаних 

на схемі (рис. 4.14). Для того, щоб похибка вимірювання не перевищувала 2%, 
внутрішній опір вольтметра повинен в 50 разів перевищувати сумарний опір за-
землювача і потенційного електроду.  

Розрахунок заземлювача може виконуватися двома методами: 
- методом коефіцієнта використання - для електроустановок напругою до 

35 кВ включно; 
- методом наведених потенціалів з урахуванням складеної будови ґрунту, 

який використовується зазвичай для складних заземлювачів для електроустано-
вок напругою 110 кВ і більше. 

Розрахунок заземлювача методом коефіцієнта використання здійснюється 
в наступній послідовності: 

-  уточнюють початкові дані; 
-  визначають розрахунковий струм однофазного замикання на землю; 
- обчислюють необхідний опір заземлюючого пристрою пуеR ; 
- підраховується опір природних заземлювачів прR  (якщо немає даних ви-

мірів), якщо опір природного заземлювача менше необхідного пуеR , то розраху-
нок закінчений; 

- визначають необхідний опір розтіканню штучного заземлювача 

пуепр

пуепр
ш R-R

RR
R

⋅
= . 

- вибирають тип заземлювача і складають попередню схему заземлюючо-
го пристрою (розміщують на плані об'єкту вертикальні і горизонтальні електро-
ди); 

- визначають розрахункові питомі опори ґрунту з урахуванням кліматич-
них коефіцієнтів окремо для вертикальних і горизонтального електродів: 

еввимев .. ψρρ ⋅= ;             егвимег .. ψρρ ⋅= , 

вимρ  - питомий електричний опір ґрунту отримують шляхом вимірювання або з 
довідкової літератури; ев.ψ , ег.ψ - кліматичні коефіцієнти, приймають з довід-
кової літератури. 

- визначають опір одиночного вертикального електроду з урахуванням 
розрахункового питомого опору ґрунту евR . ; 

- визначають опір горизонтального електроду заземлювача (сумарна дов-
жина) з урахуванням розрахункового питомого опору ґрунту егR . ; 

- визначають за довідковою літературою коефіцієнти використання верти-
кальних і горизонтального електродів ев.η та ег.η ; 
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- обчислюють розрахунковий опір штучного заземлювача з урахуванням 
отриманих значень за формулою: 

евевегегев
егев

з пRR
RRR

.....
..

⋅⋅+⋅
⋅=

ηη
, 

де евn .  - кількість вертикальних електродів. 
При необхідності коректують параметри заземлювача і уточнюють його 

опір розтіканню. 
Формули для визначення опору електродів різного виду наведені в довід-

ковій літературі. 
 
4.11. Занулення 
 
Занулення – це навмисне електричне з'єднання металевих неструмовід-

них частин електроустановок до 1000 В, які можуть опинитися під напругою в 
результаті пошкодження ізоляції, з глухозаземленою нейтраллю джерела стру-
му в трифазних мережах чи з глухозаземленим виводом джерела струму в од-
нофазних мережах. 

Принципова схема занулення при живленні електроустановки від трифа-
зної чотирипровідної мережі з глухозаземленою нейтраллю наведена на 
рис 4.15. 

 
Рис. 4.15. Принципова схема занулення 
 
Провідник, що здійснює з'єднання корпусу електроустановки з глухозазе-

мленою нейтраллю джерела живлення, називається нульовим захисним. 
Метою занулення є створення умов для спрацьовування засобів автома-

тичного відключення електроустановки у випадку, коли внаслідок пошкод-
ження ізоляції її металеві неструмовідні частини опинилися під напругою. За-
нулення застосовується в мережах трифазного струму з глухозаземленою ней-
траллю при напрузі до 1 кВ.  
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Принцип дії знулення полягає в тому, що воно перетворює замикання на 
корпус установки в однофазне коротке замикання. Внаслідок цього спрацьо-
вує захист від коротких замикань (плавкі вставки запобіжників, автоматичні 
вимикачі, магнітні пускові пристрої із струмовим захистом тощо) і установка 
відключається від джерела живлення. 

Згідно з ПУЕ в мережах напругою до 1000 В, у яких нейтраль джерела 
живлення є глухозаземленою, а відкриті струмовідні частини електроустановки 
приєднані до нейтралі за допомогою нульових захисних провідників (система 
ТN) можливі такі варіанти реалізації занулення: 

• система ТN–С – це система ТN, у якій нульовий захисний (РЕ) і нульо-
вий робочий (N) провідники сполучені в одному провіднику на всій її довжині 
(PEN - провідник); 

• система ТN–S – це система ТN, у якій нульовий захисний і нульовий 
робочий провідники розділені на всій її довжині; 

• система ТN–С–S – це система ТN, у якій функції нульового захисного і 
нульового робочого провідників сполучені в одному провіднику на якійсь її ча-
стині, починаючи від джерела постачання. 

Нині при спорудженні нових житлових будинків, адміністративно-
побутових приміщень, приміщень масового перебування людей та схожих на 
них передбачається використання системи ТN–S (рис. 4.16). 

 
 

Рис. 4.16. Система ТN–S – змінного струму 
 
При використанні цієї системи в приміщеннях з однофазними елек-

троустановками внутрішня мережа виконується 3-провідною – фаза, нульовий 
робочий та нульовий захисний провідники, а розетки для підключення перено-
сних споживачів електроенергії мають 3 контакти. При відповідному виконанні 
штепсельних вилок і шнура живлення (3-провідний) контакт мережі нульо-
вого захисного провідника замикається з випередженням відносно контактів 
фази і нульового робочого провідника. Таким чином обладнання зануляється 
до подачі на нього напруги. 
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У приміщеннях з 3-фазними споживачами за системи ТN–S внутрішня ме-
режа виконується 5-провідною – 3 фази, нульовий робочий та нульовий захисний 
провідники, або 4-провідною – 3 фази та нульовий захисний провідник. 

При використанні системи ТN–С–S нульовий захисний провідник від-
галужується від PЕN- провідника на щитку вводу в приміщення до роз'єдную-
чих контактів, а для забезпечення цілісності нульового захисного провідника і 
надійності захисту в колі цього провідника не повинно бути запобіжників та 
будь-яких комутаційних апаратів. 

При використанні для електропостачання повітряних ліній можливий об-
рив PЕN-провідника. Тому з метою підвищення безпеки при експлуатації елек-
троустановок цей провідник повторно заземлюється. 

Згідно ПУЕ повторному заземленню підлягає PEN - провідник, на кінцях 
повітряних ліній або відгалужень завдовжки більше 200 м, а також на вводах 
повітряних ліній до електроустановок, при цьому насамперед слід використову-
вати природні заземлювачі - підземні частини опор. 

Сумарний опір заземлювача нейтралі і повторних заземлювачів нульового 
провідника повинен бути не більше 2,0; 4,0; 8 Ом відповідно при лінійній на-
прузі 660; 380 і 220 В. Опір заземлювача нейтралі за наявності повторних, а та-
кож опір одиночного повторного заземлювача має бути не більше 15,0; 30,0; 
60,0 Ом відповідно при тій же напрузі. Загальний опір усіх повторних заземлю-
вачів PEN-провідника кожної повітряної лінії має бути не більше 5,0; 10,0; 20,0 
Ом відповідно при тій же напрузі. 

З схеми занулення (рис. 4.15) видно, що для її реалізації необхідні нульо-
вий захисний провідник, заземлювачі нейтралі джерела живлення, а також по-
вторні заземлювачі нульового захисного провідника. 

Розглянемо призначення основних елементів системи занулення. 
а) Призначення нульового захисного провідника. 
Припустимо, що ми маємо схему без нульового захисного провідника, за-

мість нього виконаємо заземлення корпусу електроустановки і нейтралі джерела 
живлення (рис. 4.17). Чи виконає земля роль нульового захисного провідника у 
такому випадку? 

При замиканні фази на корпус по ланцюгу, який утворився через землю, 
потече струм 

.
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U
I

з

ф
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=
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Опір обмотки трансформатора і дроту мережі малі в порівнянні з опором 
заземлювачів. Прийнявши 4== зо Rr Ом  і 220=фU В, отримаємо 

А.27,5
44

220I з =
+

=  

Такий струм, як правило, не призводить до виключення електроустано-
вки і її корпус при зо Rr = буде знаходитися під напругою 110 В відносно зем-
лі до того часу, доки установка не буде виключена в ручному режимі. 
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Щоб усунути цю небезпеку, необхідно забезпечити швидке автоматичне 
відключення пошкодженої установки, що досягається введенням в схему нульо-
вого захисного провідника. 

 

 
 
Рис. 4.17. Схема трифазної мережі із заземленою нейтраллю без 

нульового провідника 
 

Зазвичай в промислових умовах сумарний опір петлі фазний нульовий 
провідник не перевищує 0,2 Ом, а струм однофазного короткого замикання до-
сягає 1000 А і більше. 

Таким чином у трифазній мережі із заземленою нейтраллю напругою до 
1000 В неможливо забезпечити безпеку при замиканні фази на корпус без ну-
льового захисного провідника. Тому у мережі, де застосовується занулення, не 
можна заземляти корпус приймача струму, не приєднавши його до нульового 
захисного провідника. 

б) Призначення заземлювача нейтралі джерела струму. 
Розглянемо трифазну мережу з нульовим захисним провідником і ізольо-

ваною нейтраллю. Заземлювач нейтралі не впливає на відключаючу здатність 
схеми занулення. Режим нейтралі в цьому випадку не має значення. Проте при 
замиканні фази на землю (обрив провідника), земля набуває потенціалу пошко-
дженої фази і між зануленим устаткуванням і землею виникає різниця потенціа-
лів, яка практично дорівнює фазній напрузі мережі (рис. 4.18). 

Дотик людини до корпусу в цьому випадку практично рівноцінно дотику 
до струмовідної частини електроустановки при нормальному режимі роботи. 

У мережі із заземленою нейтраллю  (рис. 4.19) при такому пошкодженні 
дотик людини до корпусу буде практично безпечним. 
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Рис. 4.18. Схема трьохфазної чотирьохпровідної мережі з ізольованою 

нейтраллю (аварійний режим) 
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Рис. 4.19. Схема аварійного режиму трьохфазної чотирьохпровідної ме-

режі з заземленою нейтраллю 
 
В цьому випадку фазна напруга розділиться пропорційно опорам rзм і r0. 

Таким чином  напруга занулених корпусів електроустановок дорівнюватиме па-
дінню напруги на опорі заземлювача нейтралі r0 
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Оскільки перехідний опір провідника rзм, що випадково заземлився, наба-
гато більше опору спеціального заземлювача нейтралі r0 , то напруга на зануле-
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ному корпусі електроустановки у цьому випадку, як правило, не перевищує 
10 В. 

Таким чином електрична ж мережа до 1000 В з нульовим захисним прові-
дником з ізольованою нейтраллю таїть небезпеку ураження струмом при випад-
ковому замиканні фази на землю і застосовуватися не повинна. Заземлення ж 
нейтралі в цих мережах дозволяє знизити напруги занулених корпусів щодо зе-
млі в аварійних режимах до допустимої величини. 

в) Призначення повторного заземлення нульового захисного провідника. 
Повторне заземлення нульового захисного провідника також не впливає 

на відключаючу здатність схеми занулення. Проте при його відсутності виникає 
небезпека для людей, що доторкнулися до зануленого устаткування в період, 
поки існує замикання фази на корпус. Крім того у разі обриву нульового захис-
ного провідника і замиканні фази на корпус за місцем обриву ця небезпека різко 
зростає, оскільки напруга на корпусах за місцем обриву дорівнюватиме фазній 
напрузі. 

При замиканні фази на корпус в мережі, що не має повторного заземлюва-
ча нульового захисного провідника, пошкоджений корпус до спрацьовування 
захисту опиниться під напругою рівною втратам напруги в нульовому захисно-
му провіднику 

нзкзк rIU ⋅= , 
де нзr - опір нульового захисного провідника (для спрощення нехтуємо опором 
обмоток трансформатора та індуктивним опором петлі фаза-нуль). 

В цьому випадку напруга на корпусі буде 

нзф

нзф
к rr

rU
U

+

⋅
= . 

За умови, що перетин нульового захисного провідника має бути не менше 
половини перетину фазного провідника матимемо фнз rr 2≤ , а фк UU ⋅≤ 3/2 . В 
цьому випадку потенціал корпусу щодо землі до спрацьовування захисту буде 
майже 150 В і створюється загроза ураження людей електричним струмом. 

Якщо нульовий захисний провідник матиме повторне заземлення пr  то 
повторний заземлювач із заземлювачем нейтралі утворюють додатковий контур 
безпеки (рис 4.20). Втрати напруги в нульовому захисному провіднику можна 
для нього розглядати як джерело живлення. Струм в цьому контурі буде  

.
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Потенціал пошкодженого корпусу дорівнюватиме потенціалу повторного 
заземлювача: 
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 якщо 0п rr ⋅=⋅  то фк UU

3
1

= . 
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Рис. 4.20. Схема занулення з повторним заземленням нульового провід-

ника 
 
Таким чином повторний заземлювач нульового захисного провідника 

знижує напругу на занулених корпусах під час замикання фази на корпус до 
спрацювання захисту. 

При випадковому обриві нульового захисного провідника і замиканні фа-
зи на корпус за місцем обриву за наявності повторного заземлювача нульового 
захисного провідника струм потече через додатковий контур безпеки, завдяки 
чому потенціал занулених корпусів знизиться:  

,
rr
rU

rIUU
0п

пф
пзrк п +

⋅
=⋅==  якщо 0п rr ⋅=⋅  то фк UU

2
1
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У цьому випадку повторний заземлювач нульового захисного провідника 
значно зменшує небезпеку ураження струмом в результаті обриву нульового за-
хисного провідника і при замиканні фази на корпус за місцем обриву, але не 
усуває її повністю. 

Розрахунок занулення виконується з метою визначити умови, за яких шви-
дко відключиться пошкоджена електропроводка від мережі (розрахунок на від-
ключаючу здатність), і буде забезпечена безпека дотику людини до корпусу в 
аварійний період. 

При замиканні фази на занулений корпус електроустановка автоматично 
відключиться, якщо величина струму однофазного короткого замикання задо-
вольняє умові: 

ном.зкз IkI ⋅≥  
де  k - коефіцієнт кратності захисту; ном.зI  - номінальний струм плавкої вставки 
запобіжника або уставка струму спрацьовування автоматичного вимикача.  
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Коефіцієнт кратності захисту ≥k 3 для плавких запобіжників та теплових 
реле магнітних пускачів, k  = 1,25-1,4 для автоматичних вимикачів із струмовим 
відсіченням (електромагнітним роз’єднувачем). 

При розрахунку занулення застосовують наближену формулу для обчис-
лення струму однофазного короткого замикання кзI , в якій модулі опору транс-
форматора Zтр і петлі фаза-нуль Zп складаються арифметично: 
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Мінімальний перетин РЕ - провідника, що є жилою кабелю або ізольова-
ним дротом живлення, повинен бути: при перетині фазних провідників 

п фS ≤ 16 мм2 -  п фPE SS = ; при 16 мм2 < п фS  < 35 мм2 PES = 16 мм2; при п фS  > 35 мм2 
- 2/п фPE SS ≥ . 

Значення Хф і Хн.з для алюмінієвих і мідних проводів порівняно малі і ни-
ми можна нехтувати. Розрахункова формула для визначення струму однофазно-
го короткого замикання  в такому випадку буде 
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Індуктивний опір петлі фаза-нуль для кабельних ліній досить малий (не 
більше 0,1 Ом/км) і їм можна нехтувати, а для повітряних ліній в практичних 
розрахунках можна приймати Хп=0,6 Ом/км. Для кабельних ліній розрахункова 
формула для визначення струму однофазного короткого замикання буде: 
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Опір обмотки трансформатора Zтр приймають за довідником залежно від 
схеми з'єднання первинних обмоток трансформатора. Опір фазного і нульового 
захисного провідників визначають за формулою 

S
lr ⋅

=
ρ , 

де ρ  - питомий опір провідника, що дорівнює для міді 0,018, а для алюмінію 
0,028 Ом мм2/м. 

Контроль занулення здійснюється, як і заземлення, при введенні в експлу-
атацію, періодично і після ремонту. Для вимірювання опору застосовуються ті 
ж прилади, що і для заземлення або схема вольтметра - амперметра. 

 
4.12. Захисне відключення 
 
Захисне відключення – це швидкодіючий захист, що забезпечує вимкнення 

електроустановки при виникненні в ній небезпеки ураження електричним стру-
мом. Така небезпека виникає при пошкодженні ізоляції і переході напруги на 
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корпус установки, зниженні опору фаз відносно землі нижче допустимого рів-
ня, появі в мережі підвищеної напруги,  дотику  людини до струмовідних час-
тин. 

Загалом пристрої захисного відключення складаються з датчиків (струму, 
різниці струмів, напруги тощо), підсилювачів та автоматичних вимикачів. 

Основні вимоги, яким повинні відповідати пристрої захисного відключен-
ня: 

- висока чутливість; 
- малий час відключення (0,05 - 0,20); секунди; 
- селективність дії; 
- здатність здійснювати самоконтроль справності; 
- висока надійність. 
За вхідною величиною, на яку реагують пристрої захисного відключення 

вони діляться на пристрої, що реагують на: 
- потенціал корпусу відносно землі; 
- струм замикання на землю; 
- напругу нульової послідовності; 
- струм нульової послідовності (диференціальний струм); 
- напругу фази щодо землі; 
- оперативний струм. 
Є комбіновані пристрої захисного відключення, що реагують на декілька 

вхідних величин. Приклади виконання деяких пристроїв захисного відключення 
наведені нижче. 

Пристрої захисного відключення що реагують на потенціал корпусу від-
носно землі (рис. 4.21). 

 
Рис. 4.21. Схема пристрою захисного відключення що реагує на потенціал 

корпусу відносно землі  
 
Призначення пристрою захисного відключення цього типу - швидке від-

ключення пошкодженої установки, якщо потенціал корпусу відносно землі пе-
ревищує допустимий. 

Датчиком в цій схемі є реле напруги PH, що включене між корпусом апа-
рату, що захищається, і допоміжним заземлювачем Rзд, який слід встановлюва-
ти поза полем розтікання з основного заземлювача Rз (тобто на відстані ≥20м). 
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При замиканні фази на корпус спочатку проявляється захисна дія зазем-
лення (занулення), а якщо потенціал корпусу перевищить Uдоп, спрацює при-
стрій захисного відключення. 

Переваги схеми - її простота. Недоліки - необхідний додатковий заземлю-
вач, неселективність відключення при загальному заземленні, зануленні, відсут-
ність самоконтролю, непостійність уставки при змінах Rзд. 

Сфера застосування обмежується окремими пересувними електроустанов-
ками. 

Пристрої захисного відключення що реагують на струм замикання на зе-
млю (рис. 4.22). 

 
Рис. 4.22. Пристрій захисного відключення що реагує на струм замикання 

на землю  
 
Призначення пристрою цього типу - швидке відключення пошкодженої 

установки при замиканні на заземлений корпус. 
Датчиком в цій схемі є реле струму РС, включене в розтин заземлюючого 

провідника. реле може бути включене і в розтин нульового захисного провідни-
ка в схемі занулення. Такі пристрої відрізняються чіткістю спрацьовування. 
Сфера застосування - ручний електрифікований інструмент, пересувні електро-
установки.  

Достоїнства цієї схеми - простота, відносно висока надійність, селектив-
ність відключення. Недоліки: при обриві заземлюючого або нульового провід-
ника пристрій захисного відключення перестає працювати, відсутність самокон-
тролю. 

Сфера застосування пристроїв захисного відключення практично не об-
межена, проте найбільше застосування вони знайшли в мережах напруга до 
1000 В. 

Пристрої захисного відключення застосовуються в доповнення до захис-
ного заземлення (занулення) для забезпечення надійного захисту, перш за все в 
умовах особливої небезпеки електротравм, або як складові елементи захисту 
від коротких замикань при зануленні електроустановок (плавкі вставки за-
побіжників, автоматичні вимикачі, магнітні пускові пристрої із струмовим за-
хистом тощо). 
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Згідно з чинними нормативно-правовими актами захисне відключення є 
обов'язковим у гірничодобувній промисловості і на торфорозробках. Напри-
клад, у шахтних електричних мережах використовуються різноманітні прила-
ди контролю ізоляції – реле витоку струму, які при зниженні опору фаз відно-
сно землі нижче допустимого рівня або дотику людини до струмовідних частин 
дають команду на відключення відповідної електроустановки та лінії електро-
постачання. 

Захисне відключення доцільно застосовувати у випадках, коли складно 
забезпечити низький опір розтіканню струму заземлюючого пристрою, на-
приклад, за наявності сухого чи скельного ґрунту. Пристрої захисного від-
ключення у цьому випадку можуть спрацьовувати при появі на корпусі елек-
троустановки небезпечної для людини напруги дотику, при зниженні опору 
провідників мережі відносно землі нижче допустимого рівня тощо. 

При використанні занулення в мережах значної протяжності абсолютне 
значення струму короткого замикання може бути недостатнім для надійного 
спрацьовування захисту від коротких замикань. Крім того, коротке замикання 
може призвести до значних пошкоджень електроустановки, а занулення уста-
новки не захищає людину у випадку дотику до її струмовідних частин. Ефекти-
вність захисту може бути суттєво підвищена за допомогою пристроїв захисно-
го відключення, спрацьовування яких може бути спричинене струмами витоку 
на землю з корпуса електроустановки чи зниженням опору ізоляції фази від-
носно землі. 

На рис. 4.23 наведений приклад виконання пристрою захисного відклю-
чення з диференційним трансформатором струму. 

 

 
Рис. 4.23. Схема пристрою захисного відключення з диференційним 

трансформатором струму 
 
За справного стану електроустановки величина струму в фазному і нульо-

вому робочому провідниках однакова і напруга на виході диференційного 
трансформатора дорівнює нулю. При зниженні опору ізоляції з’являється дода-
ткове коло струму через нульовий захисний провідник, у результаті чого симет-
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рія струмів через трансформатор порушується, на його виході виникає напруга і 
пристрій захисного відключення подає команду на вимикач S1. Аналогічним 
чином пристрій спрацьовує при дотику людини до струмовідних частин елект-
роустановки. Періодична перевірка справності пристрою здійснюється шляхом 
замикання контакту S2, що призводить до порушення симетрії струмів через 
трансформатор. 

 
4.13. Електрозахисні засоби 
 
Електрозахисні засоби – це технічні вироби, що не є конструктивними еле-

ментами електроустановок і використовуються при виконанні робіт з метою за-
побігання електротравм. 

Перелік засобів захисту, вимоги до їх конструкції, обсягів і норм ви-
пробувань, порядку застосування і зберігання, комплектування ними елект-
роустановок та виробничих бригад наведено в НПАОП 1.1.10-1.07-01 «Прави-
ла експлуатації електрозахисних засобів» (у подальшому Правила). 

Електрозахисні засоби поділяються на ізолювальні (ізолювальні штанги, 
кліщі, накладки, діелектричні рукавички тощо), огороджувальні (огороді, щи-
тки, ширми, плакати) та запобіжні (окуляри, каски, запобіжні пояси та рука-
виці для захисту рук). 

Ізолювальні електрозахисні засоби призначені для ізоляції людини від ча-
стин електрообладнання, котрі знаходяться під напругою, а також від землі. 
Ізолювальні електрозахисні засоби поділяються на основні і додаткові. Ос-
новні – розраховані на напругу установки і при дотриманні вимог безпеки щодо 
користування ними забезпечують захист працівників. Додаткові – не забезпе-
чують надійного захисту працюючих і застосовуються одночасно з основ-
ними для підвищення безпеки. У разі застосування основних електрозахис-
них засобів достатньо використовувати один додатковий засіб. 

Перелік основних і додаткових ізолювальних електрозахисних засобів 
залежно від величини напруги електроустановки наведений у табл.4.2 і 4.3. 

 
Таблиця 4.2 

Основні електрозахисні засоби для роботи в електроустановках 
До 1000 В Понад 1000 В 

Ізолювальні штанги 
Ізолювальні кліщі 
Електровимірювальні кліщі 
Покажчики напруги 
Діелектричні рукавиці 
Інструмент з ізолювальним покриттям 

Ізолювальні штанги 
Ізолювальні кліщі 
Електровимірювальні кліщі 
Покажчики напруги 
 

 
Вимоги щодо комплектування електроустановок електрозахисними 

засобами регламентуються Правилами, Положенням про порядок забезпе-
чення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими за-
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собами індивідуального захисту (НПАОП 0.00-4.26-96), галузевими чин-
ними нормативами тощо. 

Таблиця 4.3 
Додаткові електрозахисні засоби для роботи в електроустановках 

До 1000 В Понад 1000 В 
Діелектричне взуття 
Діелектричні килими 
Ізолювальні підставки 
Ізолювальні накладки 
Ізолювальні ковпаки 
 

Діелектричні рукавиці 
Діелектричне взуття 
Діелектричні килими 
Ізолювальні підставки 
Ізолювальні накладки 
Ізолювальні ковпаки 
Штанги для перенесення і вирівнюван-
ня потенціалу 

 
Огороджувальні електрозахисні засоби призначені для тимчасового ого-

родження струмовідних частин обладнання. До них відносяться переносні ого-
рожі (ширми, бар'єри, щити, клітки), а також тимчасові переносні заземлення. 
Умовно до них відносять і переносні попереджувальні плакати. 

Запобіжні захисні засоби призначені для захисту персоналу від падіння з 
висоти (запобіжні пояси та страхувальні канати), для безпечного підняття на ви-
соту (драбини, кігті), а також для захисту від світлового, теплового, механічного 
та хімічного впливів (захисні окуляри, протигази, рукавиці, спецодяг). 

Після виготовлення та періодично під час експлуатації електрозахисні 
засоби підлягають випробуванням. Вимоги до термінів випробування, методи-
ки та параметри цих випробувань регламентуються Правилами залежно від 
типу електрозахисних засобів. 

Перед кожним застосуванням електрозахисні засоби повинні оглядати-
ся. При оглядах звертається увага на їх справність, відсутність тріщин, подря-
пин та деформації ізолювальних елементів, терміни чергової перевірки. У 
разі виявлення перелічених дефектів чи простроченого терміну чергового ви-
пробування використовувати електрозахисні засоби забороняється. 

 
4.14. Блискавкозахист  

 
Блискавкозахист – це система захисних пристроїв та заходів, що призна-

ченні для забезпечення безпеки людей, збереження будівель та споруд, устатку-
вання та матеріалів від можливих вибухів, займань та руйнувань, спричинених 
блискавкою. 

Розрізняють первинні (прямий удар) і вторинні прояви блискавки. 
Прямий удар блискавки (ураження блискавкою) – безпосередній контакт 

каналу блискавки з будівлею чи спорудою, що супроводжується протіканням 
через неї струму блискавки. 

Під вторинними проявами блискавки розуміють явища під час близьких 
розрядів блискавки, що супроводжуються появою потенціалів на конструкціях, 
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трубопроводах, електропроводах в середині будівель і споруд, які не зазнали 
прямого удару блискавки. Вони виникають в наслідок електростатичної та елек-
тромагнітної індукції. 

Електростатична індукція проявляється у наведенні потенціалів на мета-
левих елементах конструкції, в незамкнутих металевих контурах, що може ви-
кликати іскріння всередині будівель та споруд і тим самим ініціювати пожежу 
чи вибух. 

Електромагнітна індукція супроводжується появою в просторі змінного 
магнітного поля, яке індукує в металевих контурах, що утворені із різних про-
тяжних комунікацій (трубопроводів, електропроводів і т. п.) електрорушійну 
силу (ЕРС). У замкнутих контурах ЕРС призводить до появи наведених струмів. 
У контурах, в яких контакти не достатньо надійні в місцях з’єднання, такі стру-
ми можуть викликати іскріння або сильне нагрівання, що дуже небезпечне для 
приміщень, де утворюється вибухо- та (або) пожежонебезпечні концентрації. 

Ще однією особливістю вторинного прояві блискавки є занесення високих 
потенціалів у будівля по металоконструкціях, які підведенні в цю будівлю (тру-
бопроводах, рейкових шляхах, естакадах, проводах ліній електропередач і т. п.). 
Такі занесення супроводжуються електричними розрядами, які можуть стати 
джерелом вибуху чи пожежі. 

Захист об’єктів від прямих ударів блискавки забезпечується шляхом вста-
новлення блискавковідводів. За конструктивним виконанням блискавковідводи 
поділяються на стержневі, тросові та сітчасті, а за кількістю та загальною пло-
щею захисту – на одинарні, подвійні та багатократні. 

Блискавковідвід характеризується зоною захисту – частиною простору, 
навколо блискавковідводу, яка захищена від прямих ударів блискавки з відпові-
дним ступенем надійності. За величиною ступеня надійності зони захисту мо-
жуть бути двох типів: зона А – ступінь надійності не менше 99,5 %, зона Б – не 
менше 95 %. Тип зони захисту блискавковідводу залежить від очікуваної кіль-
кості уражень блискавкою будівель та споруд без блискавкозахисту за рік. 

Захист від електростатичної індукції (вторинний прояв блискавки) здійс-
нюється приєднанням устаткування до заземлювача для відведення електроста-
тичних зарядів, індукованих блискавкою, в землю. Захист від електромагнітної 
індукції полягає у встановленні методом зварювання перемичок між протяжни-
ми металоконструкціями в місцях їхнього зближення менш ніж на 10 см. Інтер-
вал між перемичками повинен становити не більше 20 м. Це дає змогу наведе-
ному струму блискавки переходити з одного контуру в інший без утворення 
електричних розрядів. Захист від занесення високих потенціалів у будівлю здій-
снюється шляхом приєднання до заземлювача металоконструкцій перед їх вве-
денням у будівлю. 

Будівлі та споруди поділяються за рівнем блискавкозахисту на три катего-
рії. Приналежність об’єкта, що підлягає блискавкозахисту, до тієї чи іншої кате-
горії визначається головним чином його призначенням та класом вибухопоже-
жонебезпечних зон згідно ПУЕ. 

І категорія – будівлі та споруди або їх частини з вибухонебезпечними зо-
нами класів В-І та В-ІІ. 
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ІІ категорія – будівлі та споруди або їх частини, в яких наявні вибунебез-
печні зони В-Іа, В-Іб,В-ІІа. До цієї ж категорії належать зовнішні установки кла-
су В-Іг та склади, у яких зберігаються вибухонебезпечні матеріали, легкозайми-
сті та горючі рідини. 

ІІІ категорія – будівлі та споруди з пожежонебезпечними зонами класів 
П-І, П-ІІ та П-ІІа; зовнішні технологічні установки, відкриті склади горючих ре-
човин, що належать до зон класів П-ІІІ; димові та інші труби підприємств і ко-
тельних, башти та вишки різного призначення висотою 15 м і більше. 

Об’єкти І та ІІ категорії необхідно захищати як від прямих ударів блиска-
вки, так і від вторинних її проявів. Будівлі та споруди ІІІ категорії повинні мати 
захист від прямих ударів блискавки та занесення високих потенціалів, а зовніш-
ні установки – тільки від прямих ударів. 

 
4.15. Організаційні заходи щодо попередження електротравм 
 
Згідно з НПАОП 0.00-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електро-

установок споживачів» відповідальність за організацію безпечної експлуатації 
електроустановок покладається на роботодавця, який створює необхідні для 
цього служби, призначає відповідальних осіб, розробляє та затверджує ін-
струкції, забезпечує перевірку знань з електробезпеки тощо. 

Згідно з чинними вимогами роботодавець повинен: 
• призначити відповідального за справний стан і безпечну експлуатацію 

електроустановок (далі — відповідальний за електрогосподарство); 
• створити і укомплектувати відповідно до потреб електротехнічну 

службу; 
• розробити і затвердити посадові інструкції працівників електротехніч-

ної служби та інструкції з безпечного виконання робіт в електроустановках з 
урахуванням їх особливостей; 

• створити на підприємстві такі умови, щоб працівники, на яких покла-
дено обов'язки з обслуговування електроустановок,  відповідно до чинних 
вимог своєчасно здійснювали їх огляд, профілактичні, протиаварійні та при-
ймально-здавальні випробування; 

• забезпечити своєчасне навчання і перевірку знань працівників з питань 
електробезпеки. 

На малих підприємствах за неможливості чи недоцільності створення 
електротехнічної служби власник, на договірних засадах, доручає електроте-
хнічним службам споріднених підприємств або фізичним особам, які мають 
відповідну підготовку, забезпечення справного стану і безпечної експлуатації 
електроустановок. 

Обслуговування діючих електроустановок, проведення в них оперативних 
переключень, організація та виконання ремонтних, монтажних, налагоджуваль-
них робіт та випробувань здійснюються спеціально підготовленим електротех-
нічним персоналом. Ці працівники повинні мати відповідну професійну підго-
товку, групу з електробезпеки (І – V), підтверджену посвідченням установле-
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ної форми, і не мати медичних протипоказань і вікових обмежень щодо мож-
ливості виконання роботи в електроустановках. 

І група з електробезпеки присвоюється особам без спеціальної електроте-
хнічної підготовки, які пройшли інструктаж з електробезпеки під час роботи в 
даній електроустановці.  

Для одержання ІІ - ІІІ груп працівники повинні: знати будову електро-
установок; чітко усвідомлювати небезпеку, пов’язану з роботою в електроуста-
новках; знати і вміти застосовувати на практиці правила безпеки в обсязі, потрі-
бному для виконуваної роботи, уміти практично надавати першу допомогу по-
терпілим у разі нещасних випадків. 

Для одержання ІV - V груп  додатково необхідно знати компонування 
електроустановок, вміти організувати безпечне виконання робіт, проводити на-
вчання працівників інших груп Правилам безпеки та надавання першої допомо-
ги потерпілим від електричного струму, а працівники V групи повинні також 
розуміти, чим викликані вимоги пунктів Правил безпечної експлуатації елект-
роустановок. 

Для присвоєння І групи стаж роботи в електроустановках не нормується. 
Для присвоєння наступної групи з електробезпеки необхідно мати стаж робо-
ти в електроустановках, який регламентується Правилами. 

Працівнику, який пройшов перевірку знань з електробезпеки видаєть-
ся посвідчення, яке під час виконання службових обов'язків він повинен ма-
ти при собі. За відсутності посвідчення або за прострочених термінів чергової 
перевірки знань працівник до роботи не допускається. Чергові перевірки знань 
працівників, що обслуговують електроустановки, проводяться кожні 12 міся-
ців. 

За вимогами і заходами безпеки роботи в електроустановках поділяють-
ся на три категорії: 

• зі зняттям напруги; 
• без зняття напруги на струмовідних частинах або поблизу них; 
• без зняття напруги на безпечній відстані від струмовідних частин, 

що перебувають під напругою. 
Безпечні відстані від струмовідних частин встановлюються Правилами 

залежно від напруги електроустановки (від 0,6 до 3 м). 
За вимогами щодо організації роботи в електроустановках поділяються 

на такі, що виконуються: 
• за нарядами-допусками; 
• за розпорядженнями; 
• у порядку поточної експлуатації. 
Наряд-допуск – це завдання на безпечне виконання роботи, оформлене на 

спеціальному бланку встановленої форми. Він визначає зміст, місце виконання 
роботи, час її початку та закінчення, умови її безпечного виконання, склад бри-
гади та осіб, відповідальних за безпечне виконання роботи. Відповідальними за 
безпечне виконання робіт є: працівник, який видає наряд чи розпорядження; 
працівник, який дає дозвіл на підготовку робочого місця; працівник, який 
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готує робоче місце; працівник, який допускає до роботи; керівник робіт; пра-
цівник, який наглядає за безпечним виконанням робіт; члени бригади. 

Роботи, що виконуються за розпорядженнями, реєструються в спеціаль-
ному журналі. При цьому встановлюється час виконання робіт, їх характер і 
організаційно-технічні заходи безпеки відповідно до чинних вимог. 

Інформація щодо робіт, які виконуються в порядку поточної експлуата-
ції, заноситься в журнал реєстрації цих робіт. 

На підприємствах наказом затверджується перелік робіт, які виконують-
ся за нарядами, за розпорядженнями та в порядку поточної експлуатації, і 
призначаються особи, відповідальні за безпечну організацію і безпечне вико-
нання цих робіт. 

Фахівці служби охорони праці зобов'язані контролювати безпечну екс-
плуатацію електроустановок і повинні мати групу ІV з електробезпеки. 

До робіт, що виконуються зі зняттям напруги, відносяться роботи, що 
проводяться в електроустановці, в якій зі струмовідних частин знято напругу і 
доступ в електроустановки, що перебувають під напругою, унеможливлено. 

До робіт, що виконуються без зняття напруги на струмовідних частинах 
та поблизу них, належать роботи, що проводяться безпосередньо на цих час-
тинах або на відстанях від цих частин, менших безпечних. 

До робіт без зняття напруги на безпечній відстані від струмовідних час-
тин, що перебувають під напругою, належать роботи, при виконанні яких 
випадкове наближення людей, інструменту чи механізмів на меншу за без-
печну відстань до цих частин є неможливим. 

Безпечні відстані від струмовідних частин, що перебувають під напру-
гою, відповідно до НПАОП 0.00-1.21-98 наведені в табл. 4.4 

 
Таблиця 4.4 

Безпечні відстані від струмовідних частин, що перебувають під напругою 
 

Напруга, кВ Відстань від людини, ін-
струментів, огорож, м, не 

менше 

Відстань від механіз-
мів, м, не менше 

До 1 кВ: 
на повітряних лініях 
в решті електроустановок 

 
0,6 

не нормується 

 
1,0 
1,0 

6 - 35 0,6 1,0 
110 1,0 1,5 
150 1,5 2,0 
220 2,0 2,5 
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4.16. Загальні вимоги правил безпеки до застосування електрооблад-
нання в шахтах 

 
Електрообладнання, у тому числі кабелі та системи електропостачання, в 

процесі експлуатації мають гарантувати електробезпеку працівників шахти, а 
також вибухо- і пожежобезпеку. 

Електропостачання шахт, що будуються та реконструюються, повинно 
здійснюватися за схемами з відокремленим живленням підземних електроприй-
мачів. Не допускається для підземних умов застосовувати кільцеві схеми елект-
ропостачання. 

У шахтах мають застосовуватися мережі з ізольованою нейтраллю транс-
форматорів. Мережа із глухозаземленою нейтраллю трансформатора застосову-
ється тільки для живлення перетворювальних пристроїв контактних мереж еле-
ктровозної відкатки. 

Захист працівників від ураження електричним струмом має здійснюватися 
із застосуванням захисного заземлення, а в підземних електроустановках - та-
кож й апаратів захисту від витікання струму з автоматичним відключенням по-
шкодженої мережі напругою до 1140 В. 

Загальний час відключення пошкодженої мережі напругою 380 В, 660 В і 
контактних мереж не повинен перевищувати 0,2 с, напругою 1140 В - 0,12 с. 
Для мереж напругою 127 і 220 В, а також зарядних мереж час спрацьовування 
апаратів захисту від витоків струму мереж не повинен перевищувати 0,1 с. 

На кожній шахті мають бути схеми підземного електропостачання, скла-
дені відповідно до вимог чинного законодавства. Дозволяється складання сумі-
щеної схеми електропостачання відкатки контактними електровозами та конта-
ктної мережі шахти, нанесеної на схематичний план гірничих виробок. 

На кожній дільниці повинна бути структурна схема системи електропос-
тачання та управління очисним комплексом (або комбайном), на якій позначені 
склад і розміщення у виробках (лаві та на штреках) комутаційної апаратури, зі-
браної в РПП, та окремо від цього машини, обладнання, кабелі, пульти та інші 
засоби системи. Така схема повинна вивішуватися на видному місці в нарядній 
дільниці та в місцях встановлення розподільних пунктів. 

При монтажі і ремонті електрообладнання в шахтах, небезпечних за газом, 
має здійснюватися контроль за вмістом метану в місці проведення робіт перено-
сними автоматичними приладами. 

Під час робіт з випробування кабелю (мегомметром) вміст метану у виро-
бках, якими він прокладений, повинен контролюватися і не перевищувати 1%. 

Кожен комутаційний апарат, комплектний розподільний пристрій (далі - 
КРП), станції управління мають бути позначені чітким написом, що вказує 
установку, яка включається, або дільницю, а також розрахункову величину 
уставки спрацьовування максимального струмового захисту. 

Кришки відділень апаратури, що мають електричні захисти, пристрої бло-
кування та регулювання повинні пломбуватися іменними пломбірами. 

Ручний електрифікований інструмент повинен зберігатися в спеціальному 
приміщенні та видаватися працівникам на період роботи. Ручний електрифіко-
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ваний інструмент напругою понад 42 В має видаватися в комплекті із засобами 
індивідуального захисту від ураження електричним струмом (діелектричні ру-
кавички, калоші, килимки) та повинен обладнуватися розподільним трансфор-
матором (перетворювачем із окремими обмотками) або захисним пристроєм, що 
вимикає струм. 

Відкривати кришки оболонок вибухобезпечного електрообладнання у га-
зових шахтах можна тільки після попереднього виміру концентрації метану та 
зняття напруги з відділення оболонки, що розкривається; 

Область і умови застосування електрообладнання 
У шахтах, небезпечних за газом та пилом, у стволах з вихідним струменем 

повітря і у надшахтних спорудах, що прилягають до стволів, у стволах зі свіжим 
струменем повітря та прилеглих до них надшахтних спорудах шахт, небезпеч-
них за раптовими викидами вугілля, породи та газу, якщо існує можливість 
проникнення шахтного повітря в ці споруди, а також у підземних виробках 
шахт повинні застосовуватися: 

електрообладнання з рівнем вибухозахисту – не нижче рудникового вибу-
хобезпечного виконання (далі – РВ); 

стволова сигналізація з рівнем вибухозахисту – рудникового підвищеної 
надійності проти вибуху (далі – РП); 

акумуляторні світильники індивідуального користування з рівнем вибухо-
захисту  – не нижче РО. 

В очисних і підготовчих виробках пластів крутого падіння, небезпечних за 
газодинамічними явищами, а також у виробках з вихідним струменем повітря з 
таких пластів і пластів пологих і похилих мають застосовуватися: 

електрообладнання з рівнем вибухозахисту РО; 
електрообладнання з рівнем вибухозахисту РВ, якщо воно застосовується 

з системою автоматичного швидкодійного відключення напруги і одночасного 
закорочування джерел електрорушійної сили загальним часом не більше ніж 2,5 
мс у разі замикання в силових колах між фазами і на землю або будь-якої фази 
на землю або з іншими системами, що автоматично відключають напругу жив-
лення раніше, ніж концентрація метану досягне небезпечної величини. 

Область і умови застосування електрообладнання з рівнем вибухозахисту 
РВ встановлюються проектом електропостачання шахти, що затверджується ди-
ректором шахти. При цьому має передбачатися автоматичне захисне відклю-
чення електроенергії стаціонарними автоматичними приладами контролю вміс-
ту метану. Число і місця встановлення датчиків контролю вмісту метану визна-
чаються за проектом. 

На пологих і похилих пластах, небезпечних за раптовими викидами вугіл-
ля та газу, схеми електропостачання вибійних машин і комплексів мають забез-
печувати дистанційне аварійне відключення електроприймачів і кабелів лави з 
пульта управління цими машинами. Електрообладнання також має відключати-
ся стаціонарними автоматичними приладами контролю вмісту метану. 

У виробках шахт, небезпечних за газом або пилом, мають застосовуватися 
електровози з рівнем вибухозахисту РВ. При цьому у виробках з вихідним 
струменем повітря та тупикових виробках, що провітрюються ВМП, на шахтах 
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ІІІ категорії, надкатегорних за газом та небезпечних за раптовими викидами на 
електровозах повинні передбачатися переносні (індивідуальні) автоматичні 
прилади контролю вмісту метану. 

Дозволяється застосування акумуляторних електровозів з рівнем вибухо-
захисту РП у відкотних виробках шахт І і ІІ категорій за газом або небезпечних 
за пилом, а також у відкотних виробках зі свіжим струменем повітря шахт ІІІ 
категорії, надкатегорних за газом і в таких самих виробках на пластах, безпеч-
них за раптовими викидами, шахт, небезпечних за викидами. 

У відкотних виробках зі свіжим струменем повітря шахт І і ІІ категорій за 
газом або небезпечних за пилом дозволяється застосування електрообладнання з 
рівнем вибухозахисту РП. 

У зарядних камерах з відокремленим провітрюванням у шахтах, небезпе-
чних за газом та пилом, у тому числі небезпечних за раптовими викидами, по-
винне застосовуватися електрообладнання з рівнем вибухозахисту не нижче РП. 
При цьому повітряний струмінь, що провітрює батареї, які заряджаються, не по-
винен обмивати електрообладнання зарядної камери. 

В усіх виробках шахт, безпечних за газом, але небезпечних за вибухами 
вугільного пилу, має застосовуватися електрообладнання з рівнем вибухозахис-
ту не нижче РП. 

У стволах, приствольних виробках зі свіжим струменем повітря та каме-
рах стаціонарних установок, провітрювання яких здійснюється свіжим струме-
нем повітря за рахунок загальношахтної депресії, шахт, небезпечних за газом та 
пилом, за винятком випадків, коли в цих та прилеглих до них виробках, що по-
дають свіжий струмінь повітря, є суфляри або коли шахта належить до небезпе-
чних за раптовими викидами, дозволяється застосування електрообладнання в 
рудниковому нормальному виконанні. 

На шахтах, небезпечних за газом та пилом, у приміщеннях вентиляторних 
і калориферних установок дозволяється застосування електрообладнання зага-
льного призначення за умови, що в ці приміщення не потрапляють шахтне пові-
тря та вугільний пил. 

За цієї самої умови дозволяється застосування електрообладнання загаль-
ного призначення в електромашинних приміщеннях підйомних установок, роз-
ташованих на копрах стволів з вихідним струменем повітря шахт, небезпечних 
за газом чи пилом. 

На шахтах, небезпечних за раптовими викидами, пристрої, що унеможли-
влюють проникнення шахтного повітря та вугільного пилу, повинні бути також 
на стволах зі свіжим струменем повітря. 

В усіх виробках шахт, безпечних за газом чи пилом, має застосовуватися 
електрообладнання в рудниковому виконанні. 

Вимірювальними приладами загального призначення дозволяється корис-
туватися у всіх виробках шахт, безпечних за газом чи пилом. 

Електричні проводки 
Для передавання або розподілу електроенергії в підземних виробках і 

надшахтних будівлях, які належать до вибухонебезпечних, мають застосовува-
тися кабелі: 
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а) для стаціонарної прокладки капітальними та основними вертикальними 
і похилими виробками, проведеними під кутом понад 45 град., та обсадженими 
свердловинами - броньовані екрановані кабелі, зміцнені дротяною бронею у по-
лівінілхлоридній (далі - ПВХ) оболонці з ПВХ або гумовою ізоляцією струмоп-
ровідних жил (далі - СПЖ); 

б) для стаціонарної прокладки горизонтальними і похилими виробками, 
проведеними під кутом до 45 град. включно, - броньовані екрановані кабелі, 
зміцнені стрічковою бронею у ПВХ оболонці з ПВХ або гумовою ізоляцією 
СПЖ. Допускається застосування раніше прокладених броньованих кабелів із 
стрічковою бронею з паперовою нормально просоченою ізоляцією; 

в) для приєднання пересувних дільничних підстанцій і розподільних пун-
ктів дільниць - броньовані екрановані кабелі підвищеної гнучкості та міцності; 

г) для приєднання освітлювальних мереж - гнучкі екрановані кабелі; 
ґ) для приєднання виїмкових машин на пологих пластах та прохідницьких 

машин - гнучкі екрановані кабелі, а на заново вводжуваних видобувних дільни-
цях та прохідницьких вибоях - гнучкі екрановані кабелі, стійкі до механічних 
пошкоджень і міжфазних коротких замикань; 

д) для приєднання виїмкових машин на крутих пластах із застосуванням 
кабелеукладачів - гнучкі екрановані кабелі спеціальної конструкції підвищеної 
міцності; 

е) для живлення ручних електросвердел - особливо гнучкий екранований 
кабель; 

є) для стаціонарних освітлювальних мереж - броньовані екрановані або 
гнучкі екрановані кабелі. 

Допускається приєднання стаціонарно встановлених електродвигунів до 
пускових апаратів гнучкими екранованими кабелями, якщо ввідні пристрої цих 
двигунів призначені тільки для гнучкого кабелю. 

Допускається приєднання розподільних пунктів гнучкими екранованими 
кабелями. 

Кабелі, які призначені для застосування в шахтах, мають бути стійкими до 
впливу полум'я і не поширювати горіння. 

У горизонтальних і похилих виробках кабелі розміщуються на такій висо-
ті, яка унеможливлює їх пошкодження рухомим транспортом. 

У шахтах, небезпечних за газом, кабелі слід прокладати на такій висоті, де 
малоймовірне утворення шарових скупчень метану. 

 
4.17. Перша допомога при ураженні електричним струмом 
 
Людині, яка потрапила під напругу, потребує негайної допомоги. Успіх 

дій, щодо порятунку потерпілого, залежить від швидкості його звільнення від 
струму і ефективності дій при наданні допомоги. Зволікання може призвести до 
смертельного результату. 

Послідовність надання першої допомоги: 
• звільнити потерпілого від дії електричного струму; 
• оцінити стан потерпілого, визначити характер та важкість травми; 
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• виконати необхідні заходи з рятування потерпілого (відновити про-
хідність дихальних шляхів, здійснити штучне дихання, зробити зовнішній 
масаж серця); 

• викликати швидку медичну допомогу та підтримувати основні жит-
тєві функції потерпілого до прибуття медичного працівника. 

Для звільнення потерпілого від дії електричного струму необхідно за до-
помогою вимикачів, рубильників або іншого комутаційного апарата швидко 
вимкнути електроустановку, якої торкається потерпілий. Якщо це зробити не-
можливо, слід ужити заходів щодо звільнення потерпілого від струмовідних ча-
стин, котрих він торкається.  

Звільняючи потерпілого, необхідно пам'ятати, що торкатися його незахи-
щеними руками небезпечно. Для звільнення людини в установках напругою до 
1000 В рекомендується користуватися ізолюючими предметами (діелектричні 
рукавички, сухий одяг, дерев'яні сухі предмети). Якщо потерпілий під напругою 
знаходиться на висоті, то необхідно створити умови для безпечного його падін-
ня після звільнення від дії струму. 

В установках напругою вище 1000 В при звільненні потерпілого необхід-
но попередньо надягти діелектричні рукавички, боти і діяти ізолюючою штан-
гою. 

Після звільнення потерпілого від дії електричного струму необхідно оці-
нити його стан. У всіх випадках ураження електричним струмом необхідно обо-
в'язково викликати лікаря незалежно від стану потерпілого. 

Якщо потерпілий у свідомості, але до звільнення був у непритомному 
стані чи тривалий час знаходився під напругою, то йому необхідно до прибуття 
лікаря забезпечити повний спокій. Його слід покласти на підстилку, розстебну-
ти ґудзики на одязі, який ускладнює дихання, забезпечити приплив свіжого по-
вітря. Не можна дозволяти потерпілому рухатися, а тим більше продовжувати 
роботу, оскільки відсутність важких симптомів після ураження не виключає 
можливості подальшого погіршення стану. Лише лікар може зробити висновок 
про стан здоров'я потерпілого. Якщо потерпілий перебуває в непритомному 
стані, дати понюхати йому нашатирний спирт, сполоснути обличчя холодною 
водою. 

У разі відсутності дихання чи пульсу в потерпілого допомога повинна бу-
ти спрямована на відновлення життєвих функцій організму штучним шляхом. 
При розладі тільки органів дихання основним видом допомоги є штучне дихан-
ня. 

Штучне дихання слід проводити методом «із рота в рот» чи «із рота в 
ніс». Цей метод забезпечує значно більший обсяг повітря, що вдувається. 

Перед тим як розпочати штучне дихання способом «із рота в рот», необ-
хідно послабити одяг, що заважає проведенню дихання,  відкрити і звільнити 
від слизу рот, витягти язик, що запав у гортані, відвести  голову потерпілого на-
зад і під лопатки підкласти валик зі згорнутого одягу (рис. 4.19). Після цього 
зробити глибокий вдих, а потім вдути повітря зі свого рота в рот (чи в ніс) поте-
рпілого через марлю чи хустку. 
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Рис. 4.19. Проведення штучного дихання способами «із рота в рот» і не-

прямого масажу серця 
 
Щоб забезпечити надходження повітря, що вдувається через рот у легені 

потерпілого, необхідно пальцями закрити його ніс. Після закінчення вдування 
повітря необхідно ніс і рот потерпілого звільнити, щоб не заважати видиху. Ви-
дих відбувається самостійно в результаті спаду грудної клітки. Під час видиху 
потерпілого необхідно зробити два-три вільних глибоких вдихи, після чого зно-
ву вдути повітря в рот потерпілого. За хвилину необхідно здійснити до 10 – 12 
вдувань. 

Штучне дихання «із рота в рот» можна робити також за допомогою спеці-
альної трубки, обладнаної круглим щитком, що пересувається (рис. 4.19, б). 
Трубка вводиться в рот потерпілого опуклою стороною до язика, а потім повер-
тається на 180°. Таке положення трубки допомагає утримувати язик від запа-
дання в гортань. Щиток утримує трубку в необхідному положенні і щільно за-
криває рот потерпілого. 

Штучне дихання варто робити доти, поки у потерпілого не відновиться 
власне глибоке дихання. Поява перших слабких вдихів не дає підстави для при-
пинення штучного дихання. 

Штучне дихання дозволяє відновити дихання потерпілого, якщо воно роз-
почате протягом перших двох хвилин після його розладу. Відсутність дихання 
більше трьох хвилин призводить до зупинки серця. 

При зупинці серця навіть вчасно розпочате і правильно проведене штучне 
дихання не зможе оживити потерпілого. У цих випадках необхідно одночасно зі 
штучним диханням уживати заходів для відновлення кровообігу в організмі 
шляхом непрямого (зовнішнього) масажу серця. 
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Непрямий масаж серця (рис. 4.19, в) варто здійснювати негайно, як тільки 
буде встановлений факт припинення його роботи. Для цього потерпілого кла-
дуть спиною на тверду поверхню (підлога, лава, стіл) і звільняють грудну клітку 
від одягу. Людина, яка масажує, розташовується ліворуч від потерпілого і розі-
гнуту кисть лівої руки кладе на нижню частину грудини. Долоню правої руки 
кладе на тильну сторону лівої кисті і натискає в напряму хребта. Натиснення 
здійснюється у вигляді швидкого поштовху із силою, достатньою для стиснення 
грудей на 3–4 см. Після кожного натиснення руки віднімають від грудної кліт-
ки, щоб не заважати її вільному розправленню. Після 3–4 натиснень доцільно 
зробити паузу на 2–3 с, після чого знову повторити 3–4 натиснення. Здійснюю-
чи таким способом масаж серця, необхідно за хвилину зробити 50–60 натис-
нень. 

Одночасно з непрямим масажем серця потерпілому необхідно робити і 
штучне дихання. При цьому тиснути на грудину не можна під час вдиху. Масаж 
серця і штучне дихання краще виконувати вдвох (рис. 4.19, в). Якщо допомогу 
надає одна людина, то вона стає на коліна біля потерпілого (рис. 20, г), робить 
5–6 натиснень на грудину, потім перериває непрямий масаж серця і робить один 
глибокий вдув повітря у рот потерпілого. Після цього знову робить непрямий 
масаж серця, чергуючи його з вдуванням повітря у легені потерпілого. 

Непрямий масаж серця і штучне дихання виконують до появи у потерпі-
лого самостійного дихання і відновлення биття серця. Ознакою відновлення 
биття серця є поява у потерпілого пульсу. 

 
ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

 
1. Охарактеризуйте дію електричного струму на людину. 
2. Які місцеві електричні травми виникають унаслідок дії електричного 

струму на людину? Охарактеризуйте ці травми. 
3. Внаслідок чого виникають електричні удари? Наслідки ударів. Що таке 

клінічна смерть? 
4. Перелічить фактори, що впливають на тяжкість ураження електричним 

струмом. У чому полягає цей вплив? 
5. Які граничні значення струму і як величина струму впливає на наслідки 

ураження людини? 
6. Охарактеризуйте електричний опір тіла людини і від яких факторів він 

залежить. 
7. Як звільнити людину з кола струму в мережах до 1000 В та вище? 
8. Як виконується штучне дихання методом з рота в рот? 
9. Як виконується непрямий масаж серця? 
1. Наведіть класифікацію електроустановок та приміщень за небезпе-

кою електротравм та за величиною напруги. 
2. Як змінюється потенціал на поверхні землі в зоні розтікання струму? 
3. Що називається напругою дотику та напругою кроку? 



 212 

4. Охарактеризуйте небезпеку ураження людини електричним струмом у 
мережах, ізольованих від землі. 

5. Охарактеризуйте небезпеку ураження людини електричним струмом у 
мережі з глухозаземленою нейтраллю. 

6. Які основні технічні рішення з електробезпеки використовують при 
нормальному режимі роботи електроустановок? 

7. В яких випадках застосовують малу напругу? Які джерела малої на-
пруги можна використовувати? 

8. Для чого здійснюється захисне заземлення? Як воно виконується? 
9. Які електроустановки підлягають заземленню? 
10. Назвіть вимоги до заземлюючого пристрою та заземлюючих провід-

ників. 
11. Яке призначення занулення. Як воно виконується? 
12. Назвіть вимоги до нульових захисних провідників та заземлення 

нейтралі у мережах з глухозаземленою нейтраллю. 
13. Перелічіть обов'язки роботодавців щодо організації безпечної екс-

плуатації електроустановок. 
14. Групи робіт в електроустановках щодо організації їх безпечного ви-

конання. 
15. Вимоги безпеки до персоналу, обслуговуючого електроустановки, 

групи з електробезпеки, навчання та перевірка знань. 
16. Як виконуються роботи в електроустановках? 
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Розділ 5. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА В ГАЛУЗІ 
 
Перелік умінь, які фахівець з вищою освітою повинен набути в результа-

ті засвоєння інформації, викладеної в п’ятому розділі підручника. 
Фахівець повинен уміти створювати безпечні умов праці на своєму робо-

чому місці та на робочих місцях підлеглих йому працівників, у тому числі: 
• виявляти пожежонебезпечні чинники та оцінювати можливі наслідки 

впливу пожежі на працюючих; 
• визначати за нормативно-правовими актами відповідність стану вироб-

ничих приміщень, обладнання та параметрів технологічних процесів вимогам 
пожежної безпеки; 

• визначати категорію приміщень за вибухопожежонебезпекою; 
• розробляти заходи, спрямовані на створення пожежобезпечних умов 

праці; 
• вибирати та користуватися засобами пожежогасіння; 
• надавати долікарську допомогу потерпілому при нещасних випадках. 

 
5.1. Основні поняття та призначення пожежної безпеки 
 
Пожежа — це неконтрольоване горіння поза спеціальним середовищем 

осередком, що розповсюджується в часі і просторі та створює загрозу життю і 
здоров'ю людей, навколишньому середовищу, призводить до матеріальних зби-
тків. 

Пожежна безпека — це комплекс організаційних заходів та технічних 
засобів, спрямованих на попередження та гасіння пожежі. 

Правовою основою діяльності в області пожежної безпеки є Кодекс циві-
льного захисту України та інші закони України, постанови Верховної Ради 
України, Укази і розпорядження Президента України, постанови і розпо-
рядження Кабінету Міністрів України, рішення органів державної виконавчої 
влади, місцевого і регіонального самоврядування, прийняті в межах їхньої ком-
петенції. Кодекс цивільного захисту визначає загальні правові, економічні і со-
ціальні основи забезпечення пожежної безпеки на  території  України, регулює 
відносини державних органів, юридичних і фізичних осіб у цій області незале-
жно від виду їхньої діяльності і форм власності. 

До нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки відносяться 
стандарти, правила пожежної безпеки, норми, положення, статути, інструкції, 
переліки та інші документи, в яких містяться вимоги пожежної безпеки. В 
Україні створений Державний реєстр нормативних актів з питань пожежної 
безпеки. 

Правила пожежної безпеки – це комплекс положень, що визначають ви-
моги й встановлюють норми пожежної безпеки при будівництві та (або) екс-
плуатації об'єкта. Нині є чинними «Правила пожежної безпеки в Україні», які 
обов'язкові для виконання всіма підприємствами галузі. 
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Забезпечуючи пожежну безпеку, варто також керуватися стандартами, 
будівельними нормами, правилами улаштування електроустановок (ПУЕ), но-
рмами технологічного проектування та іншими нормативно-правовими актами, 
що регламентують вимоги пожежної безпеки. 

Пожежі є суттєвою проблемою для багатьох країн світу, у більшості з 
яких кількість пожеж зростає. Одночасно збільшуються економічні, екологічні, 
соціальні втрати від них, зростає кількість жертв. Навіть у тих країнах, де до-
сягнуті значні успіхи щодо зменшення кількості пожеж, вони продовжують за-
вдавати великих збитків. 

Значно розширилися і постійно зростають масштаби господарської діяль-
ності людини. Простежується загальна закономірність: чим інтенсивніше роз-
вивається суспільство, наука і техніка, тим більш актуальною є проблема по-
жеж і стану пожежної безпеки. Щороку на Землі виникає понад 6 мільйонів 
пожеж. З них близько 40 тисяч – в Україні. 

Пожежна небезпека постійно зростає. Ще декілька десятиліть тому назад 
не виникали пожежі на об'єктах атомної енергетики, в обчислювальних центрах 
і комп'ютерних системах, на космічних кораблях, оскільки ці об'єкти тільки 
проектувалися й будувалися. 

На підвищення рівня пожежної небезпеки промислових об'єктів значно 
впливає зростання енергооснащеності виробництв, збільшення щільності 
транспортних комунікацій, підвищення рівня температур і тиску в технологіч-
ному устаткуванні, використання нових видів полімерних матеріалів з підви-
щеними показниками пожежної небезпеки. Крім того, у сучасних виробництвах 
разом зі зменшенням ймовірності виникнення пожеж, збільшується тяжкість 
наслідків від них. 

На зростання числа пожеж впливає випуск і використання пожежонебез-
печних електричних приладів і виробів, опалювальних установок і обладнання, 
їхній некваліфікований монтаж, експлуатація і ремонт, використання значної 
кількості легкозаймистих і горючих матеріалів під час будівництва й облицю-
вання будинків. Аналіз виявив, що досягнення гранично допустимих значень 
небезпечних факторів пожежі виникає через 5– 10 хв з моменту її виникнення, а 
втрата несучої здатності будівельних металевих конструкцій – через 10–15 хв. 
При цьому середній час початку ефективних дій пожежних підрозділів складає 
20–25 хв. 

Для сучасної пожежі характерно її швидкий розвиток. За лічені хвилини 
безповоротно можуть бути втрачені цінності, на відновлення яких потрібні ро-
ки, може виникнути реальна загроза життю і здоров'ю людей.  

Щодня в нашій країні виникає понад 100 пожеж, в яких гине 5–6 чоловік. 
Наносяться значні матеріальні збитки (прямі та побічні збитки від пожеж скла-
дають близько 2,0 млрд. грн на рік). Статистичні дані свідчать про те, що най-
поширенішими причинами пожеж в Україні є: необережне поводження з вог-
нем (30–40%), порушення правил монтажу та експлуатації електроустановок і 
побутових електроприладів (20–25%); порушення правил монтажу та експлуа-
тації приладів опалення (10–15%); пустощі дітей з вогнем (близько 10%). 
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Основні причини виникнення пожеж наведені на рис. 5.1. На виробництві 
такими причинами є: необережне поводження з вогнем; незадовільний стан 
електротехнічних пристроїв та порушення правил їх монтажу й експлуатації; 
порушення режимів технологічних процесів; несправність опалювальних при-
ладів та порушення правил їх експлуатації;  невиконання  вимог нормативно-
правових актів з питань пожежної безпеки. 

 

 
 

Рис. 5.1. Основні причини виникнення пожеж 
 

5.2. Пожежонебезпечні властивості матеріалів і речовин 
 

Горіння — це екзотермічна реакція окислення речовини, яка супроводжу-
ється виділенням диму та(або) виникненням полум'я і світінням. 

Для виникнення горіння необхідна наявність горючої речовини, окислю-
вача та джерела запалювання. Розрізняють два види горіння: повне — при до-
статній кількості окислювача, і неповне — при нестачі окислювача, а горючі 
суміші, залежно від співвідношення горючої речовини та окислювача, поділя-
ються на бідні і багаті. Під час пожеж, як правило, горіння відбувається при не-
достатній кількості окислювача. У цьому випадку згоряє лише частина горючої 
речовини, а залишок розкладається з виділенням великої кількості диму, а та-
кож утворюються продукти неповного згоряння, наприклад, оксид вуглецю 
(СО), який може призвести до отруєння людей. 

Залежно від агрегатного стану реагуючих речовин горіння може бути 
гомогенним та гетерогенним. При гомогенному горінні реагуючі речовини ма-
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ють однаковий агрегатний стан, наприклад газоподібний. Якщо ці речовини 
знаходяться в різних агрегатних станах і наявна межа поділу фаз у горючій 
системі, то таке горіння називають гетерогенним. 

Для горіння характерні три стадії: виникнення, поширення та згасання 
полум'я. Після виникнення горіння осередок полум'я пересувається по всій 
горючій суміші шляхом передачі тепла або дифузії активних частинок із зони 
горіння у свіжу суміш. За швидкістю розповсюдження полум'я горіння поділя-
ється на дефлаграційне (в межах 2–7 м/с), вибухове (десятки і навіть сотні м/с) і 
детонаційне (тисячі м/с). 

Розрізняють такі форми горіння: 
спалах — швидке загоряння горючої суміші без утворення стиснених 

газів, яке не переходить у стійке горіння; 
займання — горіння, яке виникає під впливом джерела запалювання; 
спалахування — займання, що супроводжується появою полум'я; 
самозапалювання — горіння, яке починається без впливу джерела запа-

лювання; 
самоспалахування — самозапалення, що супроводжується появою 

полум'я; 
тління — горіння без випромінювання світла, що, як правило, розпізна-

ється за появою диму. 
Пожежовибухонебезпечні властивості речовин та матеріалів визначаються 

їх схильністю до виникнення й поширення горіння, особливостями горіння та 
здатністю піддаватися гасінню. Матеріали і речовини за цими властивостями 
поділяються на негорючі, важкогорючі та горючі. 

Негорючі (неспалимі) — нездатні до горіння або обвуглювання у по-
вітрі під впливом вогню або високої температури (цегла, бетон, камінь, аз-
бест, мінеральна вата тощо). 

Важкогорючі (важкоспалимі) — здатні спалахувати, тліти або обвуглю-
ватись у повітрі тільки за наявності джерела запалювання (деревина при гли-
бокому просочуванні антипіренами, фіброліт тощо). 

Горючі (спалимі) — здатні самозайматися, а також спалахувати, тліти 
чи обвуглюватися від джерела запалювання та самостійно горіти після його 
видалення. 

У групі горючих речовин та матеріалів виділяють легкозаймисті речови-
ни та матеріали — це речовини та матеріали, що здатні займатися від коротко-
часної дії джерела запалювання низької енергії.  

Горючі речовини можуть знаходиться у твердому, рідкому чи газоподіб-
ному (пароподібному) станах. Для горіння в повітрі необхідно мати певне кіль-
кісне співвідношення горючої речовини і повітря. 

Горючі гази і тверді подрібнені речовини (пил) можуть створювати горю-
чі суміші при будь-якій температурі. Вони становлять значну пожежну небез-
пеку, оскільки їхнє займання може відбутися від малопотужного і короткочас-
ного джерела запалення (наприклад, від іскри). 

Тверда чи рідка горюча речовина може загорятися тільки при певних тем-
пературах. Готовність горючої суміші до запалення в загальному випадку ви-
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значається концентрацією в ній пари, пилу або газоподібних продуктів та тем-
пературою суміші. Існують мінімальна і максимальна концентрації горючої ре-
човини у повітрі, нижче і вище яких запалювання неможливе. 

Основна умова для вибуху - наявність відповідної концентраційної межі. 
Нижня і верхня межа концентрації для запалення в даному випадку є нижньою і 
верхньою межею вибухонебезпечної концентрації (межа вибуховості). Друга 
необхідна умова – наявність теплового імпульсу достатньої потужності. 

Оцінюючи підготовленість різних горючих речовин до пожежі чи вибуху, 
в одних випадках доцільно орієнтуватися на їх концентраційні межі, в інших, 
крім того, і на температуру (спалаху, запалення, самозапалення). 

Нижня і верхня концентраційні межі поширення полум'я – це мінімальна 
та максимальна об'ємна (масова) частка горючої речовини у суміші з повітрям 
(окисником), при якій можливе займання (самозаймання) суміші від джерела 
запалювання з наступним поширенням полум'я в суміші на будь-яку відстань 
від джерела запалювання. 

Температура спалаху – це найнижча (в умовах спеціальних випробувань) 
температура речовини, при якій над її поверхнею утворюються пари, які здатні 
спалахнути у повітрі від джерела запалювання, але швидкість їх утворення не-
достатня для подальшого горіння. 

Температура запалювання – це найнижча температура речовини, при якій 
в умовах спеціальних випробувань вона виділяє пари з такою швидкістю, що 
після займання їх від джерела запалювання виникає стійке горіння. 

Температура самозапалювання — це найменша температура речовини, 
при якій в умовах спеціальних випробувань відбувається різке збільшення 
швидкості екзотермічних об'ємних реакцій, що призводить до виникнення го-
ріння або вибуху за відсутності зовнішнього джерела полум'я. 

Рідини залежно від температури спалаху парів поділять на два класи: 
• легкозаймисті рідини з температурою спалаху до 61оС (бензин, ети-

ловий спирт, ацетон, нітроемалі, сірчаний ефір тощо); 
• горючі рідини з температурою спалаху вище 61оС (мастило, мазут 

тощо). 
Крім того, легкозаймисті рідини за ступенем пожежонебезпеки поділя-

ються на розряди: 
І – особливо небезпечні (tсп. < 13 оC); 
ІІ – високо небезпечні (13 оC <  tсп. < 27 оC); 
ІІІ – небезпечні (27 оC <  tсп. < 61 оC). 
Горючі гази горять у суміші з повітрям в діапазоні від нижньої до 

верхньої концентраційної межі поширення полум'я. Такі суміші гази створю-
ють без агрегатних переходів речовин, тому вони є дуже небезпечними.  

Пил, залежно від значення нижньої концентраційної межі поширення по-
лум’я, поділяють  на  вибухонебезпечний  (до 65 г/м3)  і  пожежонебезпечний 
(більше 65 г/м3). 

Вибухонебезпечні газо- і пароповітряні суміші прийнято класифіку-
вати за температурою самозапалювання та здатністю передавати детонацію 
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через зазори між фланцями в умовах спеціального випробування (безпечним 
експериментальним максимальним зазором). 

За температурою самозапалювання tсз виділяють 6 груп вибухонебез-
печних сумішей: ТІ, Т2, ТЗ, Т4, Т5 і Т6 з tсз в межах відповідно, >450°С, 
450–300°С, 300–200°С, 200–135°С, 135–100°С, 100–85°С. 

За безпечним експериментальним максимальним зазором вибухоне-
безпечні суміші поділяються на категорії ПА, ІІВ, ПС, для яких зазор знахо-
диться відповідно в межах > 0,9 мм, 0,9–0,5 мм, <0,5 мм. 

Деякі речовини за певних умов мають здатність до самозапалювання 
без нагрівання їх зовнішнім джерелом. Самозапалювання наступає в резуль-
таті різкого збільшення швидкості екзотермічних реакцій, які призводять до 
виникнення горіння речовини за відсутності запалювання. Самозапалювання 
виникає за певних умов внаслідок інтенсифікації процесів окислення та само-
розігріву. Такі процеси можуть бути ініційовані внаслідок підвищення темпера-
тури деяких речовин до порівняно незначних величин (60–80°С), так і без по-
переднього розігріву внаслідок прискорення хімічних реакцій чи життєдіяльно-
сті мікроорганізмів. Залежно від причин самозапалювання буває тепловим, хі-
мічним, мікробіологічним. 

Схильність до самозапалювання проявляють: вугільний дріб’язок з під-
вищеним вмістом сполук сірки, тканини, просочені нафтопродуктами, торф, 
трава, подрібнена деревина, зерно тощо. 

Відповідно до ГОСТ 27331-87 Пожежна техніка. Класифікація пожеж – 
установлено чотири класи пожеж, а також їхні символи: 

• клас А – горіння твердих речовин, переважно органічного похо-
дження, горіння яких супроводжується тлінням (деревина, текстиль, папір); 

• клас В – горіння  рідин чи твердих речовин, що розчиняються; 
• клас С – горіння газоподібних речовин;  
• клас D – горіння металів та їх сплавів. 
Крім цих чотирьох класів Правилами пожежної безпеки в Україні введе-

ний ще додатковий п'ятий клас Е – для позначення пожеж, зв'язаних з горінням 
електроустановок. Символи класів пожеж наведені на рис. 5.2. 

 

 
Рис. 5.2. Символи класів пожеж 
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5.3. Пожежовибухонебезпечність об’єкта 
 

Проектування і будівництво виробничих будівель і споруд здійснюється з 
урахуванням властивостей матеріалів і речовин, що використовуються на да-
ному об’єкті, їх кількості та особливостей виробництва, що в сукупності ха-
рактеризують вибухопожежонебезпечність об'єкта. 

Згідно з чинними нормативно-правовими актами (НАПБ Б.03.002-2007 
Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за 
вибухопожежною та пожежною небезпекою) приміщення за вибухопожежною 
та пожежною небезпекою поділяють на п'ять категорій (табл. 5.1). Якісним 
критерієм щодо визначення категорії приміщень є наявність в цих приміщен-
нях речовин з певними показниками вибухопожежної небезпеки, а кількісним 
– надлишковий тиск, що може розвинутися при вибуху максимальної наявної 
кількості цих речовин у приміщенні. 

 
Таблиця 5.1 

Категорії приміщень за вибухопожежною та пожежною небезпекою 
Категорія Характеристика 

А 
(вибухо-

небезпечна) 

Приміщення, в яких застосовуються горючі гази, легкозаймисті 
рідини з температурою спалаху не більше 28°С в такій кількос-
ті, що можуть утворюватися вибухонебезпечні парогазоповіт-
ряні суміші, при спалахуванні яких розрахунковий надлишко-
вий тиск вибуху перевищує 5 кПа, речовини та матеріали, здатні 
вибухати та горіти при взаємодії з водою, киснем повітря або 
одне з одним у такій кількості, що розрахунковий надлишко-
вий тиск вибуху в приміщенні перевищує 5 кПа 

Б 
(вибухопо-
жежонебез-

печна) 

Приміщення, в яких застосовуються вибухонебезпечний пил і во-
локна, легкозаймисті рідини з температурою спалаху більше 28°С 
та горючі рідини у такому стані і в такій кількості, що можуть 
утворюватися вибухонебезпечні пилоповітряні або пароповітряні 
суміші, при спалахуванні яких розвивається розрахунковий над-
лишковий тиск вибуху в приміщенні, що перевищує 5 кПа 

В 
(пожежо-

небезпечна) 

Приміщення, в яких знаходяться горючі рідини, тверді горючі 
та важкогорючі речовини, волокна, матеріали здатні при взає-
модії з водою, киснем повітря або одне з одним горіти лише за 
умови, що приміщення, де вони знаходяться або використову-
ються, не відносяться до категорій А та Б 

Г Приміщення, в яких знаходяться негорючі речовини та матеріа-
ли в гарячому, розжареному або розплавленому стані, процес об-
робки яких супроводжується виділенням променистого тепла, 
іскор, полум'я; горючі гази, спалимі рідини, тверді речовини, які 
спалюються або утилізуються як паливо 

Д Приміщення, в яких  знаходяться негорючі речовини та матері-
али в холодному стані 
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Розрахунковий надлишковий тиск (у кПа), що виникає при запалюван-
ні вибухонебезпечного середовища в приміщенні, визначається за такою 
формулою: 

,1

0

0

Нpp

Т

KkTCV
zmPHP ⋅=∆

ρ          (5.1) 

де НТ  — теплота згоряння горючої речовини, Дж/кг; Ро — початковий тиск у 
приміщенні, кПа; z — коефіцієнт, що характеризує ступінь участі горючої ре-
човини; т — маса горючої речовини, кг; Vр — вільний об'єм приміщення, м3; 
Ср — питома теплоємність газової суміші в приміщенні, кДж/кг·К; р — густина 
газового середовища в приміщенні, кг/м3; k  — коефіцієнт, що враховує роботу 
аварійної вентиляції; Кн — коефіцієнт негерметичності приміщення; То — тем-
пература в приміщенні, К. 

Категорія будівель у цілому визначається з урахуванням категорій при-
міщень та сумарної їх площі. Наприклад, будівля належить до категорії А, якщо 
у ній сумарна площа приміщень категорії А перевищує 5% площі усіх при-
міщень або 200 м2. Залежно від встановленої категорії за вибухопожежною та 
пожежною небезпекою чинними нормативно-правовими актами передбачаєть-
ся комплекс об'ємно-планувальних рішень та профілактичних заходів. 

Крім наведеної класифікації приміщень, існує класифікація пожежоне-
безпечних та вибухонебезпечних зон усередині і поза приміщеннями. Класифі-
кація цих зон визначається Правилами влаштування електроустановок (ПВЕ) і 
НПАОП 0.00-1.32-01 «Правила будови електроустановок. Електрооблад-
нання спеціальних установок». 

Пожежонебезпечна зона - це простір у приміщенні або за його межа-
ми, в якому постійно або періодично знаходяться горючі речовини як при но-
рмальному технологічному процесі, так і при його порушенні в такій кількості, 
яка вимагає спеціальних заходів у конструкції електрообладнання під час йо-
го монтажу та експлуатації. Ці зони у разі використання в них електроустат-
кування поділяються на чотири класи: 

• П-І – зони, в яких знаходяться горючі рідини з температурою спала-
ху понад 61°С; 

• П-ІІ – зони, в яких накопичується і виділяється горючий пил або во-
локна з нижньою концентраційною межею спалаху, більшою за 65 г/м3; 

• П-ІІа – зони, в яких знаходяться тверді горючі речовини та матеріа-
ли; 

• П-ІІІ – зони поза приміщенням, у яких знаходяться горючі рідини, 
пожежонебезпечний пил та волокна або тверді горючі речовини і матеріали. 

Вибухонебезпечна зона – це простір у приміщенні або за його межами, в 
якому є у наявності чи здатні утворюватися вибухонебезпечні суміші. 

Відповідно до НПАОП 0.00-1.32-01 газо- і пароповітряні суміші утво-
рюють вибухонебезпечні зони класів 0, 1, 2, а пилоповітряні вибухонебезпечні 
зони класів 20, 21,  22. 
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У вибухонебезпечних зонах класу 0 (20) вибухонебезпечне середовище 
присутнє постійно або протягом тривалого часу, класу 1 (21) – може утворитися 
під час нормальної роботи, класу 2 (22) – за нормальних умов експлуатації від-
сутнє, а якщо воно виникає , то рідко (під час аварій) і триває недовго. 

Залежно від класу зони вибирається тип виконання електроустаткуван-
ня (загального призначення, закрите, герметичне, вибухозахищене, пилонепро-
никне тощо). Правильний вибір типу виконання електрообладнання виключає 
можливість виникнення пожежі чи вибуху за умови підтримки допустимих 
режимів його експлуатації. 

Так, згідно з ПУЕ в пожежонебезпечних зонах використовується елек-
трообладнання закритого типу, внутрішній простір якого відділений від зовніш-
нього середовища оболонкою, у вибухонебезпечних зонах – електроустановки у 
вибухозахищеному виконанні. 

 
5.4. Система попередження пожеж  
 

Увесь комплекс заходів та засобів з пожежної безпеки об’єкта прийнято 
поділяти на три групи – системи попередження пожежі, пожежного захисту та 
організаційно-технічних заходів (рис. 5.2). 

 
 

Рис. 5.2. Загальна схема комплексу заходів та засобів з пожежної безпеки 
об’єкта 

 
Система попередження пожежі – це комплекс організаційних і технічних 

заходів, спрямованих на не уможливлення умов, необхідних для виникнення 
пожежі. 

Заходи та засоби щодо попередження утворення горючого середовища 
визначаються пожежонебезпечними властивостями речовин і матеріалів, що 
використовуються у технологічному процесі, та умовами ведення цього про-
цесу. Вибір цих заходів та засобів здійснюється на основі аналізу можливих 
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причин утворення горючого середовища в приміщеннях та всередині різно-
манітних апаратів та трубопроводів: наявність нещільностей в обладнанні, 
через які можуть витікати вибухонебезпечні гази чи натікати всередину апа-
ратів з цими газами повітря; наявність місць зберігання, зливу та наливу лег-
козаймистих та горючих рідин; наявність джерел утворення та місць накопи-
чення вибухонебезпечного пилу; наявність місць складування твердих горю-
чих речовин тощо. Усі можливі причини утворення горючого середовища 
необхідно детально вивчати в кожному конкретному випадку з урахуванням 
особливостей технологічного процесу та устаткування, ступеня його зноше-
ності та можливості виникнення аварій та аварійних ситуацій. 

До загального комплексу заходів та засобів щодо попередження утво-
рення горючого середовища відносяться: 

• максимально можливе використання негорючих та важкогорючих 
речовин та матеріалів, заміна ними горючих речовин та матеріалів; 

• обмеження маси та об'єму горючих речовин та матеріалів, що одно-
часно знаходяться в приміщенні; 

• ізоляція горючого середовища (ізольовані відсіки, камери тощо), 
установка та розміщення пожежонебезпечного устаткування в ізольованих 
приміщеннях або на відкритих майданчиках; 

• підтримування безпечної концентрації горючих речовин в примі-
щеннях та всередині апаратів, використання флегматизаторів; 

• підтримування безпечних параметрів процесів (температури, тиску 
тощо), за яких виключається утворення вибухонебезпечних сумішей та по-
ширення полум'я; 

• механізація та автоматизація технологічних процесів, пов'язаних з 
використанням горючих речовин; 

• застосування пристроїв автоматичного захисту устаткування з горю-
чими речовинами від пошкоджень та аварій, використання запобіжних при-
строїв, що спрацьовують при виході параметрів процесів за встановлені нор-
ми; 

• видалення пожежонебезпечних відходів виробництва. 
При дотриманні наведених заходів та засобів ймовірність утворення 

горючого середовища значно знижується, але повністю не виключається. 
Тому в системі заходів, спрямованих на попередження пожеж, важливу роль 
відіграють заходи та засоби, спрямовані на попередження виникнення в го-
рючому середовищі джерел запалювання. 

До основних джерел запалювання відносять: відкритий вогонь, розжа-
рені продукти горіння та нагріті ними поверхні, тепловий прояв електричної, 
механічної, сонячної та ядерної енергії, тепловий прояв хімічної реакції та 
інші джерела. Джерелом запалювання можуть бути також іскри, які вини-
кають при роботі двигунів внутрішнього згоряння та електричних машин, при 
обробці металів тощо. 

Серед найбільш поширених та небезпечних є джерела запалювання, які 
пов’язані з такими тепловими проявами електричної енергії, як короткі за-
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микання в електричних мережах, струмові перевантаження, розряди статичної 
та атмосферної електрики, електричні іскри, розігрів місць з'єднання проводів 
та контактів у комутуючому електрообладнанні внаслідок їх значного пере-
хідного опору, електрична дуга та розжарені краплі металу, що утворюються 
при електрозварюванні та плавленні ниток розжарювання електричних ламп 
загального призначення тощо. Особлива небезпека цих джерел полягає в то-
му, що місця перегріву та запалення часто є схованими і візуально не спо-
стерігаються до тих пір, поки не розвинеться стійке горіння, а джерело запа-
лювання внаслідок теплових проявів електричної енергії може з’явитися за 
відсутності у виробничих приміщеннях працівників, здатних оперативно при-
йняти заходи щодо локалізації та гасіння пожежі на початковому етапі. 

Часто пожежі та вибухи виникають внаслідок ураження будівлі чи устат-
кування блискавкою як безпосередньо, так і при виникненні іскрових розря-
дів – результату індукційної та електромагнітної дії атмосферної електрики. 
Атмосферні електричні розряди мають високу температуру та значний запас 
теплової енергії і при прямому ударі здатні проплавляти металеві поверхні, 
перегрівати й руйнувати стіни будівель та надвірного устаткування. 

Крім вищенаведених джерел запалювання, існують інші, які не слід 
виключати під час аналізу пожежної небезпеки. 

Попередження виникнення в горючому середовищі джерел запалювання 
досягається за допомогою: використання устаткування та пристроїв, при роботі 
яких не виникає джерел запалювання, електроустаткування, що відповідає за 
виконанням класу пожежо- та вибухонебезпеки приміщень та зон, групі і кате-
горії вибухонебезпечної суміші, устаткування, що задовольняє вимогам елект-
ростатичної іскробезпеки; улаштування блискавкозахисту; організації автома-
тичного контролю параметрів, що визначають джерела запалювання; заземлен-
ня металоконструкцій; використання при роботі з легкозаймистими рідинами 
інструментів, що виключають іскроутворення; ліквідації умов для самозапалю-
вання речовин і матеріалів. 

Температури нагріву поверхні машин, устаткування, пристроїв, речовин 
і матеріалів, які можуть увійти в контакт з горючим середовищем, повинна 
бути менше температури самозаймання горючого середовища. Для попере-
дження запалювання пожежонебезпечних речовин та матеріалів внаслідок теп-
лового прояву хімічної реакції, необхідно виконувати встановлені чинними 
нормативно-правовими актами (ГОСТ 12.1.004-91) обмеження щодо їх суміс-
ного зберігання. 

У пожежонебезпечних та вибухонебезпечних зонах згідно з НПАОП 
0.00-1.32-01 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціа-
льних електроустановок» повинне використовуватися електрообладнання, яке 
розміщене у спеціальних захисних оболонках, або електрообладнання, яке не 
здатне при будь-яких пошкодженнях призвести до запалювання пожежо- та 
вибухонебезпечних речовин та матеріалів, що досягається шляхом обмеження 
величин напруги, струмів, індуктивності та ємності елементів в електроуста-
новці. 
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Захисна оболонка дозволяє обмежити проникнення до небезпечних еле-
ментів обладнання пожежонебезпечних твердих тіл і рідин, а також сприяє 
охолодженню продуктів горіння та подавляє детонацію. Це досягається 
шляхом заповнення або продування оболонки негорючим газом з надлишко-
вим тиском, кварцовим піском, маслом або влаштуванням зазорів між флан-
цями, при проходженні через які продукти горіння охолоджуються до темпе-
ратури меншої, ніж температура самозаймання горючого середовища. 

Усі захисні оболонки позначаються сполученням букв та цифр відпо-
відно прийнятої міжнародної класифікації. Вибухозахищене електрооблад-
нання маркується на корпусі при його виготовленні. Використовувати елект-
рообладнання при пошкодженні захисної оболонки та за відсутності марку-
вання забороняється. 

 
5.5. Система протипожежного захисту 
 
Система протипожежного захисту – це сукупність заходів та засобів, 

спрямованих на запобігання впливу на людей небезпечних чинників пожежі та 
обмеження матеріальних збитків від неї. Основними завданнями системи про-
типожежного захисту є обмеження розповсюдження і розвитку пожеж і вибу-
хів за межі осередку, своєчасне виявлення та ліквідація пожежі, захист лю-
дей та матеріальних цінностей від дії шкідливих та небезпечних чинників по-
жеж і вибухів (рис. 5.3). 

 
Рис. 5.3. Структура системи протипожежного захисту 
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Швидкість розповсюдження та розвитку пожежі в першу чергу визнача-
ється кількістю та властивостями матеріалів, що знаходяться в будівлі, а та-
кож вогнестійкістю будівельних конструкцій (стін, стелі тощо). 

Вогнестійкість конструкції — це здатність конструкції зберігати не-
сучі та (або) огороджувальні функції в умовах пожежі. Вона залежить від го-
рючості, теплофізичних та механічних властивостей матеріалів, з яких виго-
товлена конструкція, а також її геометричних параметрів. 

Вогнестійкість основних будівельних конструкцій прийнято характери-
зувати ступенем вогнестійкості, який залежить від меж вогнестійкості буді-
вельних конструкцій та меж поширення вогню по цих конструкціях. 

Межа вогнестійкості конструкції визначається часом (у хвилинах) від 
початку вогневого випробування за стандартного температурного режиму до 
втрати конструкцією несучої здатності, цілісності або теплоізолювальної здат-
ності. Межа поширення вогню по будівельних конструкціях визначається 
розміром зони пошкодження зразка в площині конструкцій від межі зони на-
гріву до найбільш віддаленої точки пошкодження. 

Відповідно до ДБН В. 1.1-7-2002 за вогнестійкістю усі будівлі та спо-
руди поділяються на вісім ступенів (І, ІІ, ІІІ, ІІІа, ІІІб, ІV, ІVа, V).  

Конструкції І ступеня вогнестійкості мають максимальну межу вогне-
стійкості – 2,5 години. До них, наприклад, відносяться несучі конструкції бу-
дівель із природних або штучних кам'яних матеріалів, бетону, залізобетону, 
перекриття із залізобетонних плит. Вимоги відносно межі вогнестійкості 
конструкції інших ступенів знижуються. Так, межа вогнестійкості конструк-
ції ІV ступеня становить лише 0,5 години, а до конструкцій V ступеня вимоги  
до значення межі вогнестійкості не ставляться. 

Втрата вогнестійкості конструкцій при пожежі зумовлюється значним 
підвищенням їх температури, динамічними навантаженнями, що виникають 
унаслідок падіння елементів будівель, різкими коливаннями температур та 
тиску, які можуть призвести до руйнування окремих конструкцій і будівлі в 
цілому. Стійкість до впливу факторів пожежі, перш за все, визначається 
матеріалами, з яких виготовляють будівельні конструкції, та їх конструкт-
тивним виконанням. Велику межу вогнестійкості мають конструкції з цегли, 
які при пожежі витримують температуру до 700–900°С, не знижуючи міцність 
та не руйнуючись. Добре протистоять вогню бетонні та залізобетонні кон-
струкції. 

Мала межа вогнестійкості характерна для конструкцій, виконаних з де-
рева та легких теплоізоляційних матеріалів, таких як полістирольний піно-
пласт, а також для незахищених металевих конструкції, які мають високу теп-
лопровідність, швидко прогріваються, а під впливом високої температури де-
формуються, втрачають свою несучу здатність та завалюються. 

До заходів підвищення вогнестійкості слід віднести: штукатурку, обмаз-
ку, обкладку цеглою, використання вогнестійких фарб, вогнезахисне просочу-
вання, обробку конструкцій з горючих матеріалів важкогорючими або негорю-
чими матеріалами. Так, наприклад, дерев'яні конструкції покривають вогне-
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стійкими фарбами, шаром штукатурки чи гіпсокартоном, просочують вогне-
захисними речовинами тощо. 

Для запобігання можливості розповсюдження пожежі та забезпечення 
шляхів під’їзду для пожежної техніки між сусідніми будівлями та спорудами 
повинні бути протипожежні відстані. Ці відстані залежать від ступеня вогне-
стійкості будівель і споруд, а також пожежної небезпеки виробництв, які в них 
розташовані. Величини протипожежних відстаней між сусідніми будівлями 
та спорудами та протипожежні відстані від житлових і громадських будинків 
до трамвайних, тролейбусних, автобусних парків, складів з горючими речо-
винами регламентовані будівельними нормами (ДБН 360-92). Протипо-
жежні відстані не повинні використовуватися для складування матеріалів та 
устаткування, стоянок транспорту, будівництва та встановлення тимчасо-
вих будівель, споруд, індивідуальних гаражів. 

Для зменшення швидкості розповсюдженню пожежі в межах примі-
щення влаштовують протипожежні перешкоди. Протипожежна перешкода – 
це будівельна конструкція чи споруда, яка має високу межу вогнестійкості і 
перешкоджає поширенню вогню. До протипожежних перешкод належать: 
протипожежні стіни, перегородки, перекриття, ворота, двері, тамбури-
шлюзи, вікна, люки, водяні завіси тощо. 

Протипожежні стіни поділяють усю будівлю за висотою на окремі по-
жежні відсіки, а протипожежні перегородки – в межах поверху на секції. 
Отвори у протипожежних стінах, перегородках та перекриттях повинні бути 
обладнані захисними пристроями (протипожежні двері, тамбури-шлюзи тощо) 
проти поширення вогню та продуктів горіння. Протипожежні ворота чи двері 
за нормальних умов відкриті і не перешкоджають руху транспорту та про-
ходу людей. При виникненні пожежі, з метою локалізації її осередку та 
недопущення розповсюдження продуктів горіння, вони вручну чи автома-
тично зачиняються. Вимоги до протипожежних перешкод та правила їх улашту-
вання встановлюються чинними будівельними нормами (ДБН В. 1.1-7-2002). 

З метою зниження швидкості розповсюдження вогню по поверхні конс-
трукцій та горючих матеріалах використовують такі протипожежні перешкоди, 
як гребені, бортики, козирки, пояси. У підземних гірничих виробках для попе-
редження розповсюдження вибухів та пожеж установлюють водяні або сланце-
ві заслони (з інертним пилом), які спрацьовують внаслідок дії на них вибухової 
хвилі, а також водяні завіси. 

За допомогою протипожежних перешкод можуть бути створені безпеч-
ні зони або приміщення для тривалого чи короткочасного перебування у 
них людей, що сприяє успішному їх спасінню у разі пожежі. 

Захист людей у разі пожежі – найважливіше завдання всієї системи 
протипожежного захисту. Вимушене пересування людей назовні з метою їх 
урятування при пожежі або появі безпосередньої загрози її виникнення на-
зивають евакуацією. Для забезпечення швидкої та безпечної евакуації лю-
дей із будівель та споруд будівельними нормами встановлені певні вимоги до 
шляхів евакуації та евакуаційних виходів. Шляхом евакуації є безпечний 
для руху людей маршрут, який веде до евакуаційного виходу. Евакуаційний 
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вихід з будинку – це вихід безпосередньо назовні, а евакуаційним виходом з 
приміщення є вихід, що веде до коридору чи сходової клітки (безпосередньо 
або через сусіднє приміщення). Із приміщень, розташованих на другому та 
більш високих поверхах (заввишки не більше 30 м) допускається евакуаційний 
вихід на зовнішні сталеві сходи.  

Вимоги до облаштування, кількості та розміщення евакуаційних виходів 
із приміщень та з кожного поверху будівель встановлені чинними будівельни-
ми нормами (ДБН В. 1.1-7-2002). Евакуаційних виходів з кожного поверху бу-
дівель повинно бути не менше двох. Евакуаційні виходи повинні розташову-
ватися розосереджено на відстані, яка визначається залежно від периметра 
приміщення. 

Ширина шляхів евакуації в світлі повинна бути не менша 1 м, висота 
проходу — не менша 2 м. Двері на шляху евакуації повинні відкриватися за 
напрямком виходу з приміщення (допускається влаштування дверей з відчи-
нянням усередину приміщення при одночасному перебуванні в ньому не біль-
ше 15 осіб). За наявності людей у приміщені, двері евакуаційних виходів мо-
жуть замикатися лише на внутрішні запори, які легко відмикаються. Улашту-
вання розсувних дверей на шляхах евакуації не допускається. Мінімальна 
ширина дверей на шляхах евакуації повинна бути 0,8 м. Ширина зов-
нішніх дверей сходових кліток повинна бути не менша ширини маршу схо-
дів. 

Показником ефективності евакуації є час евакуації, протягом якого люди 
можуть за необхідності залишити окремі приміщення і будівлі загалом. Вимоги 
щодо часу евакуації з виробничих приміщень установлюються залежно від ка-
тегорії приміщень за вибухопожежною і пожежною небезпекою, ступеня вог-
нестійкості та об’єму приміщень. Для місць масового перебування людей (клу-
бів, залів, їдалень тощо), час евакуації приймається залежно від ступеня вог-
нестійкості будинків: І і ІІ – 6 хв; ІІІ і ІV – 4 хв; V – 3 хв. 

Для забезпечення організованого руху та недопущення паніки під час 
евакуації розробляють плани евакуації. План евакуації складається з гра-
фічної та текстової частин. Графічна частина - це план поверху або примі-
щення, на який нанесено евакуаційні шляхи і виходи та позначені місця роз-
ташування засобів оповіщення та пожежогасіння. Текстова частина плану 
включає перелік та послідовність дій посадових осіб і працівників при поже-
жі. Графічна частина плану вивішується на видному місці, а його положення 
перевіряються на практиці і доводяться до всіх працюючих. 

Важливе значення для забезпечення захисту людей у разі пожежі 
має протидимний захист приміщень і шляхів евакуації. Сутність цього за-
хисту полягає в обмеженні розповсюдження продуктів горіння по будівлях 
та приміщеннях, що досягається шляхом ізоляції можливих місць виникнен-
ня пожежі та примусовим видаленням диму. 

Одне із найважливіших завдань системи протипожежного захисту 
об’єкта – своєчасне виявлення та ліквідація пожежі. 
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Для своєчасного виявлення пожежі вибухопожежонебезпечні об'єкти 
обладнують системами пожежної сигналізації. Сигналізація може вмикатися 
вручну або автоматично. 

Для вмикання сигналізації вручну всередині приміщень (на відстані 50 м 
один від одного) та поза їх межами (на відстані 150 м) встановлюють ручні 
сповіщувачі – спеціальні комутуючі пристрої (кнопки, тумблери тощо). 
Шляхом дії на ці пристрої, особа, яка виявила пожежу, передає сигнал на 
пульт пожежної сигналізації. 

Автоматичне вмикання сигналізації здійснюється автоматичними по-
жежними сповіщувачами. Сповіщувачі встановлюються в зоні, яка охороня-
ється, та автоматично подають сигнал на приймальний прилад (пульт) при ви-
никненні однієї або кількох ознак пожежі: підвищення температури, поява ди-
му або полум'я, появи оксиду вуглецю, підвищеної концентрації вуглекислого 
газу тощо. 

Залежно від виду контрольованого параметра  сповіщувачі бувають те-
плові, димові, світлові, оптичні, іонізаційні, ультразвукові та комбіновані. 

За видом вихідного сигналу сповіщувачі поділяються на дискретні та 
аналогові. Перші з них видають дискретний сигнал при появі ознак пожежі і 
є найбільш розповсюдженим видом сповіщувачів. Аналогові сповіщувачі 
видають безперервний сигнал (струм, напруга тощо), значення якого зале-
жать від величини контрольованого параметра (температури, вмісту оксиду 
вуглецю тощо). Порівняння аналогового сигналу з пороговим значенням здій-
снює приймальний прилад на станції пожежної сигналізації. 

Прикладом автоматичних пожежних сповіщувачів є сповіщувач теплової 
дії, виконаний у вигляді двох пружин, спаяних легкоплавким сплавом. При під-
вищенні температури сплав розплавляється, пружини розходяться і розмикають 
електричне коло, що призводить до спрацьовування сигналізації. Недоліком та-
кого сповіщувача є те, що він не відновлюється після спрацьовування (однора-
зової дії). Іншим прикладом є сповіщувач з чутливим елементом у вигляді бі-
металевої пластини, викривлення якої при нагріванні призводить до розриву 
контакту. Такий сповіщувач забезпечує плавне регулювання порогу спрацьову-
вання і самостійно відновлюється після припинення пожежі (багаторазової дії). 

За способом реагування на параметри, що контролюються, сповіщувачі 
поділяються на максимальні та диференційні. Перші реагують на абсолютне 
значення параметра, а другі на швидкість зміни цього параметра в часі. 

Важливою складовою частиною пожежної сигналізації є приймально-
контрольні прилади (станції) пожежної сигналізації. Вони приймають інфо-
рмацію від пожежних сповіщувачів, оцінюють цю інформацію, видають 
повідомлення для безпосереднього сприйняття людиною, а також передають 
повідомлення до пожежних підрозділів, що обслуговують об’єкт.  

Системи пожежної сигналізації можуть бути складовою частиною сис-
тем автоматичного пожежогасіння та димовидалення. У такому випадку за 
командою зі станцій пожежної сигналізації вмикається устаткування систем 
пожежогасіння, димовидалення, аварійного освітлення тощо. 
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5.6. Способи і засоби гасіння пожеж  
 
Примусове припинення процесу горіння називається пожежогасінням. 

Серед різноманітних способів припинення горіння на практиці знайшли 
широке застосування такі: охолодження горючих речовин, ізоляція горючих 
речовин, розбавлення повітря чи горючих речовин,  хімічне  гальмування ре-
акцій горіння, механічний зрив полум'я, облаштування вогнегасних перешкод 
(рис. 5.4). 

До найпоширеніших вогнегасних речовин відносяться: вода, хімічна і 
повітряно-механічна піни, водяні розчини солей, інертні та негорючі гази, во-
дяна пара, галоїдовані вуглеводні, вогнегасні порошки, стиснуте повітря. 

 

 
 

Рис. 5.4. Основні способи припинення горіння 
 

Воду можна застосовувати самостійно або з добавками хімічних речовин, 
які зменшують поверхневий натяг води. У порівнянні з іншими засобами вода 
відрізняється такими перевагами, як доступність і низька вартість, велика теп-
лоємність, що забезпечує відвід тепла з важкодоступних місць, висока транспо-
ртабельність, хімічна нейтральність і нетоксичність. Вона має порівняно малу 
в'язкість, легко просочується в щілини та шпарини горючої речовини, погли-
нає велику кількість тепла завдяки випаровуванню і утворює парову хмару, 
яка знижує концентрацію кисню в повітрі та перешкоджає його доступу осе-
редку горіння. До недоліків води відносять її замерзання при температурі ниж-
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че 0°С, наслідком чого можуть стати розриви пожежних рукавів і поломка на-
соса; неможливість використання для гасіння палаючих рідких речовин, густи-
на яких менше густини води (бензин, гас, ацетон, спирти, масло, ефір і т.п.). Ці 
речовини спливають на поверхню води, продовжують горіти і, розтікаючись, 
збільшують площу горіння. Не можна гасити водою електромережі та електро-
установки, що знаходяться під напругою, оскільки струмінь води є провідником 
і може викликати ураження електричним струмом. Застосування добавок хімі-
чних речовин, які зменшують поверхневий натяг води, дає можливість змен-
шити її витрати на гасіння деяких матеріалів на 30–50%. 

Хімічна піна утворюється при взаємодії лужного і кислотного розчинів у 
присутності поверхнево-активних речовин – піноутворювачів та стабілізато-
рів. При цьому виникає стійка колоїдна дисперсна система, яка складається 
із дрібних бульбашок, заповнених вуглекислим газом. Повітряно-механічна 
піна являє собою суміш повітря, води і піноутворювачів. Її отримують із вод-
них розчинів піноутворювачів за допомогою спеціальних піногенераторів. 

Важливими характеристиками піни є її кратність (відношення обсягу 
отриманої піни до обсягу вихідних речовин) і стійкість. Піну з низькою крат-
ністю (до 20) застосовують для гасіння вогню на відкритих поверхнях. Для га-
сіння рідин застосовують піну середньої кратності (до 100), а піну високої 
кратності (більше 100) – для об'ємного гасіння, витіснення диму та ізоляції 
технологічного обладнання від впливу теплових потоків. 

Водяна пара застосовується для гасіння пожеж у приміщеннях об’ємом 
до 500 м3 і невеликих пожеж на відкритих площадках і установках. Пара зво-
ложує палаючі предмети і знижує концентрацію кисню. Вогнегасна концентра-
ція водяної пари в повітрі складає приблизно 35 % за об’ємом. 

Водяні розчини солей відносяться до числа рідких вогнегасних засобів. 
Застосовують розчини бікарбонату натрію, хлоридів кальцію та ін. Солі, випа-
даючи з водяного розчину, утворять на поверхні палаючої речовини ізолюючі 
плівки, що забирають теплоту. 

Інертні і негорючі гази (азот, аргон, гелій, вуглекислий газ) знижують 
концентрацію кисню в осередку горіння і гальмують інтенсивність горіння. 
Інертні гази застосовують у порівняно невеликих за об’ємом приміщеннях. Вог-
негасна концентрація інертних газів при гасінні в закритому приміщенні скла-
дає 31—36 % до об’єму приміщення. 

Вогнегасна дія галоїдованих вуглеводнів основана на хімічному гальму-
ванні реакції горіння. Їх застосовують для гасіння твердих та рідких горючих 
матеріалів при пожежах у замкнених об'ємах. Вогнегасна концентрація цих 
речовин значно нижча за вогнегасну концентрацію інертних газів, наприклад, 
для бромистого етилу вона складає близько 4,5%. Більшість цих речовин є 
шкідливими для людини, що обмежує можливість їх використання. 

Вогнегасні порошки являють собою здрібнені мінеральні солі з різними 
домішками, що перешкоджають їхньому злежуванню і згрудкуванню. Вогне-
гасна дія порошків полягає в механічному збиванні полум'я твердими його 
частинками, хімічному гальмуванні реакції горіння, ізоляції горючих по-
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верхонь, гальмуванні реакції горіння частинками порошку та зменшенні кон-
центрації кисню в зоні горіння за рахунок виділення вуглекислого газу. 

Для гасіння пожеж у резервуарах нафтопродуктів великої місткості ви-
користовують стиснуте повітря. Воно подається в нижню частину резер-
вуара і переміщує нижні, більш холодні шари рідини наверх. При темпера-
турі верхнього шару, меншій за температуру займання, горіння припиняєть-
ся. 

Для гасіння невеликих пожеж у початковій стадії їх розвитку вико-
ристовують пісок, покривала з повстини, азбесту, брезенту тощо, за допо-
могою яких здійснюється ізоляція зони горіння від повітря та механічне 
збивання полум'я. 

 
 

 
 

Рис. 5.5. Первинні засоби  
пожежогасіння 

Первинні засоби пожежогасіння. 
Для ліквідації осередків пожежі в по-
чатковій стадії їх розвитку силами 
робітників та службовців усі виробни-
чі, складські, допоміжні приміщення, 
зовнішні установки, а також пожежо-
небезпечні ділянки території підпри-
ємства повинні бути забезпечені пер-
винними засобами пожежогасіння, 
пожежним ручним інструментом і ін-
вентарем (рис. 5.5).  

До первинних засобів пожежога-
сіння відносять: внутрішні пожежні 
крани, ручні вогнегасники, гідропуль-
ти, ручні насоси, бочки з водою, ящи-
ки з піском, покривала з повстини, 
ручний пожежний інструмент і інвен-
тар (відра, ломи, сокири, лопати, кир-
ки, багри, пожежні стенди, щити то-
що). 

Відповідно до протипожежних норм кожне промислове підприємство 
обладнують пожежним водопроводом. Він може бути об'єднаним з господар-
сько-питним або водопроводом, який використовують у виробничому проце-
сі. Внутрішні пожежні крани встановлюють у шафах або нішах із заскленими 
дверцятами на площадках сходових кліток, у коридорах на висоті 1,35 м від 
підлоги. Число кранів визначається з розрахунку взаємного перекриття струме-
ня з рукавів довжиною 10 м. Пожежні крани повинні бути обладнані пожежни-
ми рукавами довжиною 10—20 м, пожежним стволом та пристроями для швид-
кого приєднання рукавів. Продуктивність струменя пожежного крана повинна 
бути не менш 2,5 л/с. 
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Серед первинних засобів пожежогасіння особливе місце займають вогне-
гасники. Залежно від виду вогнегасної речовини вони поділяються на пінні, га-
зові та порошкові. Залежно від місткості вогнегасники бувають малолітражні 
(до 5 л), промислові ручні (до 10 л), пересувні (більше 10 л). Вогнегасники мар-
кують буквами, що характеризують вид вогнегасника, і цифрами, що познача-
ють його місткість (у літрах). 

Дотепер знаходять застосування хімічні пінні вогнегасники. Заряд вогне-
гасника складається з кислотної та лужної частин з добавкою поверхнево-
активних речовин. При приведенні вогнегасника в дію кислотна та лужна 
складові змішуються і відбувається хімічна реакція, у результаті якої утво-
рюється вуглекислий газ, що інтенсивно перемішує рідину. При цьому утворю-
ється піна і створюється надлишковий тиск у балоні до 1 МПа, необхідний для 
викиду піни. Час дії вогнегасника 60 с, довжина струменя 6–8 м, кратність пі-
ни 8–10. У повітряно-пінних вогнегасниках, наприклад ОВП-10, піна і тиск у 
балоні утворюються внаслідок дії на розчин піноутворювача стисненого пові-
тря, яке міститься у спеціальному балончику. Кратність піни цих вогнегасни-
ків до 55, дальність викиду піни близько 4 м. 

Серед газових вогнегасників найбільш розповсюдженими є вуглекис-
лотні (ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8) та вуглекислотно-брометилові (ВВБ-3, ВВБ-7). У 
перших вогнегасною речовиною є вуглекислий газ, який знаходиться у рідко-
му стані в балоні під надлишковим тиском у 6–7 МПа. При відкритті вентиля 
балона за рахунок швидкого адіабатичного розширення вуглекислий газ 
охолоджується і перетворюється у снігоподібну масу, яка викидається з раст-
рубу вогнегасника. Вогнегасники застосовують для гасіння рідких та твердих 
речовин, а також електроустановок під напругою до 1000 В. Час дії вогнега-
сників близько 30 с, довжина струменя до 3 м. У вуглекислотно-бром-
етилових вогнегасниках вогнегасною речовиною є суміш, що складається із 
97% бромистого етилу та 3% вуглекислого газу. Завдяки здатності бромистого 
етилу до хімічного гальмування реакції горіння, ефективність цих вогнегасни-
ків у 4 рази вища, ніж вуглекислотних. 

Найбільш перспективними і досконалими (надійні, зручні в експлуатації, 
не бояться мінусових температур тощо) є порошкові вогнегасники. Вони випус-
каються двох типів: з пусковим балоном (ОП-2, ОП-5Б, ОП-5М, ОП-9 та ін.) і 
закачні (ОП-2(з), ОП-5(з)М, ОП-9(з). У вогнегасників з пусковим бало-
ном надлишковий тиск повітря у корпусі утворюється при відкритті пус-
кового балона, а у закачних – надлишковий тиск повітря чи газу підтримуєть-
ся у корпусі вогнегасника постійно. Порошкові вогнегасники можуть застосо-
вуватися для гасіння загорань твердих речовин, рідин, газів та електрооблад-
нання під напругою. 

Вибір типу первинних засобів пожежогасіння і розрахунок їх необхідної 
кількості проводиться залежно від класу пожежі, категорії приміщень за ви-
бухопожежною і пожежною небезпекою та їх площі відповідно до чинних но-
рмативів. Максимально допустима відстань від можливого осередку пожежі 
до місця розташування первинних засобів пожежогасіння має бути: 30 м – для 
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приміщень категорій А, Б, В; 40 м – для приміщень категорій В і Г, 70 м – 
для приміщень категорії Д. 

Підходи до вогнегасників та інших первинних засобів пожежогасіння 
повинні бути зручні і не захаращені. Для кращої видимості елементи будівель-
них конструкцій (частини колон і огорож, підлоги) у місцях розташування цих 
засобів рекомендується виділяти червоними смугами шириною 200–400 мм, а 
засоби пожежогасіння фарбувати в червоний колір. 

Для гасіння великих загорянь використовують стаціонарні, напівстаціо-
нарні й пересувні установки пожежогасіння та пожежні машини (рис. 5.6). 

 

Рис. 5.6. Пожежні машини 
 

Стаціонарні установки – це такі, 
в яких усі елементи змонтовані і по-
стійно знаходяться в готовності до 
дії. Такі установки можуть бути ав-
томатичними чи дистанційними, 
тобто приводяться в дію автоматич-
но (за відсутності людей у будинку) 
або людьми. Стаціонарні установки 
пожежогасіння використовують у 
приміщеннях категорій А, Б, В. Во-
ни поділяються на установки водя-
ного, газового, парового, хімічного, 
повітряно-пінного та порошкового 
гасіння.З водяних автоматичних 
установок найбільш поширеними є 
спринк-лерні установки пожежога-
сіння розпиленою водою. Вони яв-
ляють собою мережу водопровідних 
труб, розташованих під перекрит-
тям. У трубах постійно знаходиться 
вода (у неопалюваних приміщеннях 
– повітря) під тиском і вмонтовані

зрошувальні головки (спринклери). Число головок вибирають з умови зрошен-
ня одним спринклером 9–12 м2 площі підлоги. При звичайній температурі пові-
тря в приміщенні отвір у спринклерній голівці, через який виходить вода, за-
критий легкоплавким замком-клапаном. При виникненні пожежі цей замок 
плавиться, вода надходить у головку, вдаряється об розетку і розбризкується. 

Спринклерна система забезпечує подачу води безпосередньо в осередок 
пожежі й є порівняно інерційною. У разі необхідності для прискорення вклю-
чення системи та одночасної подачі води на велику площу застосовують дрен-
черні установки групової дії. У них замість спринклерних головок установлені 
дренчери – відкриті зрошувальні головки без замків. Вмикання дренчерної 
установки при пожежі у приміщенні здійснюється автоматично за допомогою 
спеціального клапана або вручну за допомогою пускового вентиля. Вода надхо-
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дить одночасно до всіх дренчерів і в розпиленому стані зрошує всю площу, над 
якою розташовані дренчери. 

Крім водяних автоматичних установок знаходять застосування пінні 
спринклерні та дренчерні установки, а також стаціонарні установки газового 
гасіння, з використанням вогнегасних порошків, пари тощо. Прикладом порош-
кових стаціонарних установок пожежогасіння є системи автоматичні модуль-
ні САМ-3, САМ-6, САМ-9. Окремий модуль системи конструктивно викона-
ний як закачний порошковий вогнегасник з тепловим замком, при спрацьову-
ванні якого здійснюється розпилення порошку. 

Напівстаціонарні установки мають нерухомі і пересувні частини (пожеж-
ні рукави, стволи тощо). До пересувних відносять установки, в яких усе облад-
нання і засоби пожежогасіння доставляють до місця пожежі на різних транспо-
ртних засобах. 

Пожежні машини залежно від призначення поділяють на основні, спеці-
альні і допоміжні. Основні – призначені для подачі вогнегасних речовин до 
осередку пожежі. До спеціальних відносять машини, які призначені для вико-
нання спеціальних робіт при гасінні пожежі: автодрабини, автопідйомники, ав-
томобілі зв'язку, освітлення тощо. До допоміжних пожежних машин відносять: 
трактори, тягачі, пересувні авторемонтні майстерні тощо. 

 
5.7. Організаційно-технічні заходи 
 
Увесь комплекс організаційно-технічних заходів можна поділити на ор-

ганізаційні, технічні, режимні та експлуатаційні. 
Організаційні заходи пожежної безпеки передбачають: створення пожеж-

ної охорони на об’єкті, проведення навчань з питань пожежної безпеки (вклю-
чаючи інструктажі та пожежно-технічні мінімуми), застосування наочних засо-
бів протипожежної пропаганди та агітації, організацією ДПД та ПТК, прове-
дення перевірок, оглядів стану пожежної безпеки приміщень, будівель, об'єкта 
в цілому тощо. 

До технічних заходів належать: дотримання правил і норм, визначених 
чинними нормативно-правовими актами при спорудженні та реконструкції 
приміщень, будівель й об’єктів, технічному переоснащенні виробництва, екс-
плуатації чи можливому переобладнанні електромереж, опалення, вентиляції, 
освітлення і т. п. 

Заходи режимного характеру передбачають заборону куріння та застосу-
вання відкритого вогню в недозволених місцях, недопущення появи сторонніх 
осіб у вибухонебезпечних приміщеннях чи об’єктах, регламентацію пожежної 
безпеки при проведенні вогневих робіт тощо. 

Експлуатаційні заходи охоплюють своєчасне проведення профілактичних 
оглядів, випробувань, ремонтів технологічного та допоміжного устаткування, а 
також інженерного господарства (електромереж, електроустановок, опалення, 
вентиляції). 
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Законом України «Про пожежну безпеку» державні органи управління  
наділяються певними повноваженнями та встановлюються обов’язки керівни-
ків підприємств і працівників з пожежної безпеки. 

Центральні органи виконавчої влади забезпечують проведення єдиної 
політики в галузі пожежної безпеки, розробку та затвердження державних 
стандартів, норм і правил пожежної безпеки, організацію навчання з пожеж-
ної безпеки, оперативне управління силами і  технічними засобами, які за-
лучаються до ліквідації великих пожеж, координацію роботи щодо ство-
рення і випуску пожежної техніки та засобів протипожежного захисту тощо. 

Відповідальність за стан пожежної безпеки підприємства покладається 
на його власника (керівника) та уповноважених ним осіб. Вони зобов'язані 
розробляти комплексні заходи з пожежної безпеки, здійснювати постійний 
контроль за дотриманням чинних нормативно-правових актів з пожежної 
безпеки, розробляти та затверджувати нормативні акти, що діють у межах 
підприємства, організовувати навчання працівників, утримувати в справно-
му стані засоби протипожежного захисту і зв'язку, створювати у разі потреби 
підрозділи пожежної охорони, проводити службове розслідування випадків 
пожеж тощо. 

З метою координації робіт з пожежної безпеки та контролю за прове-
денням і виконанням протипожежних заходів у міністерствах, інших центра-
льних органах виконавчої влади, в об'єднаннях підприємств різної форми 
власності створюються служби пожежної безпеки, діяльність яких регламен-
тується Типовим положенням про службу пожежної безпеки, затвердженим 
наказом №220 МВС України 12 квітня 1995 р. 

Для захисту життя і здоров'я громадян та матеріальних цінностей від 
пожеж, підтримки належного рівня пожежної безпеки на об'єктах і в населе-
них пунктах створюється система пожежної охорони. Її основні завдання – 
це контроль за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам і 
нещасним випадкам, гасіння пожеж, рятування людей та надання допомоги в 
ліквідації наслідків аварій, катастроф та стихійного лиха. 

Пожежна охорона поділяється на державну, відомчу, місцеву та доб-
ровільну. 

Державна пожежна охорона України організаційно входить до Мініс-
терства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від 
наслідків Чорнобильської аварії. Її підрозділи (регіональні управління, загони, 
пожежні частини, допоміжні служби) створюються в містах, населених пунк-
тах, на промислових та інших об'єктах. Державна пожежна охорона здійс-
нює державний пожежний нагляд і є одночасно самостійною протипожежною 
службою цивільної оборони, а також службою, яка в межах своєї компете-
нції виконує мобілізаційну роботу. 

На ряді об'єктів, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів Укра-
їни, створюються підрозділи відомчої пожежної охорони. Ці підрозділи мають 
пожежні машини і залучаються до гасіння пожеж у порядку, який встановлю-
ється державною пожежною охороною. 
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У населених пунктах, де немає підрозділів державної пожежної охоро-
ни, органами місцевої державної адміністрації створюються місцеві пожежні 
команди. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення цих команд 
здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, коштів, які відрахову-
ються підприємствами, розташованими на території району. 

На підприємствах, з метою проведення заходів щодо запобігання поже-
жам та організації їх гасіння, можуть створюватися добровільні пожежні дру-
жини (команди). 

Одним із найбільш важливих організаційних заходів є навчання з питань 
пожежної безпеки. Воно повинно здійснюватися безперервно, на всіх етапах 
навчання та трудової діяльності людини. 

Навчання працюючих здійснюється згідно з Типовим положенням про 
спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної без-
пеки на підприємствах, в установах та організаціях України. 

Особи, яких приймають на роботу, пов'язану з підвищеною пожежною 
небезпекою, повинні попередньо пройти спеціальне навчання (пожежно-
технічний мінімум). Працівники, зайняті на роботах з підвищеною пожеж-
ною небезпекою, один раз на рік проходять перевірку знань відповідних 
нормативних актів з пожежної безпеки, а посадові особи до початку вико-
нання своїх обов'язків і періодично (один раз на три роки) проходять на-
вчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки. Особи, які не пройш-
ли навчання, інструктаж і перевірку знань з питань пожежної безпеки, до ро-
боти не допускаються. Перелік посад і порядок організації навчання визна-
чаються Кабінетом Міністрів України.  

Усі працівники під час прийняття на роботу і щорічно за місцем ро-
боти повинні проходити інструктаж з пожежної безпеки. 

 
5.8. Знаки пожежної безпеки 
 
Знаки пожежної безпеки призначені для того, щоб звернути увагу пра-

цюючих до безпосередньої небезпеки, попередити про можливу небезпеку, до-
зволити певні дії з метою забезпечення пожежної безпеки, а також для надання 
необхідної інформації. Знаки пожежної безпеки, встановлені біля входу в при-
міщення (на воротах, вхідних дверях), означають, що їх дія розповсюджується 
на все приміщення. 

Знаки пожежної безпеки (аналогічно загальній класифікації знаків безпе-
ки) поділяють на: заборонні (рис. 5.7), попереджувальні (рис. 5.8), приписував-
льні (рис. 5.9), вказівні (рис. 5.10). 

Знаки «Забороняється користуватися відкритим вогнем» (рис. 5.7, а) та 
«Забороняється куріння» (рис. 5.7 б) установлюються на зовнішній стороні 
дверей складів з легкозаймистими і вибухонебезпечними матеріалами і речови-
нами, всередині складів; при вході на ділянки, де проводяться роботи із зазна-
ченими матеріалами і речовинами; на устаткуванні, що становить небезпеку чи 
вибуху загоряння, в інших місцях, де забороняється користуватися відкритим 
вогнем. Знак «Забороняється гасити водою» (рис. 5.7 в) установлюється біля 
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входу в приміщення й у місцях, призначених для зберігання і роботи з матеріа-
лами, гасіння яких водою заборонено. 

Попереджувальні знаки «Обережно! Легкозаймисті речовини» (рис. 
5.8, а) установлюються на вхідних дверях складів, у місцях зберігання, перед 
входами на ділянках робіт з легкозаймистими речовинами. Знаки «Обережно! 
Небезпека вибуху» (рис. 5.8, б) установлюються на дверях складів, усередині 
складів, у місцях зберігання, перед входами на ділянках робіт з вибухонебезпе-
чними матеріалами і речовинами. 

 

 
Рис. 5.7. Заборонні знаки 
 

а    б                          
             Рис. 5.8. Попереджувальні знаки                  Рис. 5.9. Приписувальні знаки 

 
Приписувальні знаки (рис. 5.9) указують визначені дії, спрямовані на за-

безпечення необхідних з точки зору пожежної безпеки умов праці. Вони вста-
новлюються у виробничих приміщеннях і на територіях, у місцях, де забезпе-
чені необхідні умови для проведення робіт (пояснювальний напис на знаку 
«Працювати тут»), на шляхах підходу до місць розміщення пожежної техніки і 
до евакуаційних виходів (пояснювальний напис на знаку «Прохід тримати віль-
ним») тощо. 

Вказівні знаки встановлюються в приміщеннях і на територіях для позна-
чення місця знаходження вогнегасників (рис. 5.10, а), пунктів оповіщення про 
пожежу (рис. 5.10, б), місця куріння (рис. 5.10, в), встановлення пожежних кра-
нів (рис. 5.10, е) тощо. На шляхах евакуації вказівні знаки (рис. 5.10, л) викори-
стовують з додатковою табличкою, на якій стрілкою вказується напрямок руху 
людей. Над вхідними дверима, а також над дверима евакуаційного виходу до-
пускається використовувати напис, що світиться, «Вихід». 
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Рис. 5.10. Вказівні знаки 
 
5.9. Порядок дій при пожежі 

 
Дуже часто причинами надзвичайно тяжких наслідків при виникненні на-

віть незначних за розмірами пожеж є відсутність у багатьох працівників елеме-
нтарних знань правил та навиків поводження в подібних надзвичайних ситуаці-
ях. 

При виявленні пожежі (ознак горіння) кожен працівник зобов'язаний: 
• негайно сповістити про це по телефону в пожежну охорону (усний 

виклик можливий, якщо об’єкт, на якому виникла пожежа, знаходиться недале-
ко від пожежної частини); 

• повідомити про пожежу керівника чи відповідну компетентну поса-
дову особу та (або) чергового по об'єкту; 

• прийняти (за можливості) заходи щодо евакуації людей, гасіння (ло-
калізації) пожежі і схоронності матеріальних цінностей; 

Посадова особа об'єкта, що прибула до місця пожежі, зобов'язана: 
• перевірити, чи викликана пожежна охорона (продублювати повідом-

лення), довести до відома власника підприємства; 
• у випадку загрози життю людей негайно організувати їх евакуацію, 

використовуючи для цього наявні сили і засоби; 
• вивести за межі небезпечної зони всіх працюючих, незв'язаних з лік-

відацією пожежі; 
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• припинити роботи в будинку (якщо це допускається технологічним 
процесом виробництва), крім робіт, зв'язаних із заходами щодо ліквідації 
пожежі; 

• за необхідності відключити електроенергію (за винятком систем 
протипожежного захисту), зупинити транспортуючі пристрої, агрегати, апа-
рати, перекрити сировинні, газові, парові і водяні комунікації, зупинити сис-
тему вентиляції в аварійному і суміжних з ним приміщеннях (за винятком 
пристроїв протидимового захисту) та виконати інші заходи, що сприяють 
запобіганню розвитку пожежі і задимленості будинку; 

• перевірити включення оповіщення людей про пожежу, установок 
пожежогасіння, протидимового захисту; 

• організувати зустріч підрозділів пожежної охорони, надати їм допо-
могу у виборі найкоротшого шляху для під'їзду до осередку пожежі та дже-
рела водопостачання; 

• одночасно з гасінням пожежі організувати евакуацію та захист мате-
ріальних цінностей; 

• забезпечити дотримання заходів безпеки працівниками, які беруть 
участь у гасінні пожежі. 

Після прибуття пожежних підрозділів, необхідно забезпечити безпереш-
кодний їх доступ на територію об'єкта, за винятком, коли відповідними держа-
вними нормативними актами встановлений особливий порядок допуску. Техні-
чний персонал підприємства зобов'язаний надавати керівнику гасіння пожежі 
інформацію щодо конструктивних і технологічних особливостей об'єкта, де ви-
никла пожежа, та будинків і прибудов, що прилягають до нього, залучати до 
виконання заходів, пов'язаних з ліквідацією та локалізацією пожежі, працівни-
ків та надати їм необхідні для ліквідації пожежі технічні засоби. 

 
 
ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
 
1. Опишіть основні причини пожеж на промислових підприємствах. 
2. Охарактеризуйте основні причини виникнення пожеж в адміністра-

тивних будівлях. 
3. Основні обов'язки роботодавця щодо забезпечення пожежної безпе-

ки об'єкта? 
4. Що таке горіння? Механізм горіння і вибуху. Температури спалаху і за-

горяння. 
5. Наведіть класифікацію матеріалів і речовин за схильністю до вини-

кнення горіння. 
6. Наведіть основні показники пожежобезпечних властивостей мате-

ріалів і речовин. 
7. Як класифікуються спалимі рідини за температурою спалаху? 
8. За яких умов спалимі рідини можуть утворювати вибухонебезпеч-

ні пароповітряні суміші? 
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9. 3а якими показниками здійснюється класифікація вибухонебезпеч-
них газо- і пароповітряних сумішей? 

10. Як характеризується ступінь вогнестійкості будівель і споруд? 
11. Наведіть класифікацію приміщень і виробництв з вибухопожежоне-

безпечності. 
12. Як визначається вогнестійкість будівельних споруд?  Назвіть способи 

її підвищення. 
13. Назвіть основні заходи щодо попередження утворення горючого сере-

довища. 
14. Назвіть основні заходи щодо попередження утворення в горючому се-

редовищі або внесення в це середовище джерела запалювання? 
15. Яке електорообладнання можна використовувати у вибухо- та поже-

жонебезпечних приміщеннях і зонах? 
16. Наведіть заходи та засоби щодо обмеження розповсюдження пожеж. 
17. Яке призначення протипожежних відстаней між будівлями і споруда-

ми? Від чого вони залежать? 
18. Для чого призначені протипожежні перешкоди в будівлях і спорудах? 
19. Призначення та вимоги до шляхів евакуації та евакуаційних виходів. 
20. Як виявляються пожежі та здійснюється оповіщення про їх виникнен-

ня?  
21. Назвіть основні елементи системи пожежної сигналізації. Види спо-

віщувачів про пожежу. 
22. Які способи застосовуються при гасінні пожеж, їх сутність та особли-

вості використання? 
23. Дайте характеристику речовинам, що застосовуються при гасінні по-

жеж. 
24. Призначення первинних засобів пожежогасіння, їх типи та вимоги до 

оснащення ними приміщень. 
25. Призначення стаціонарних та пересувних систем пожежогасіння, ви-

моги щодо їх застосування. 
26. Спринклерні та дренчерні системи пожежогасіння, їх будова та прин-

цип дії. 
27. Які організаційно-технічні заходи щодо попередження пожеж викори-

стовуються на підприємствах? 
28. Які види пожежної охорони Ви знаєте? Де і коли створюються поже-

жні команди? 
29. Як здійснюється навчання з питань пожежної безпеки? 
30. Які бувають знаки пожежної безпеки? Де вони встановлюються? 
31. Наведіть порядок дій працівників при пожежі. 
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