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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Відповідна до вимог Міністерства  освіти і науки України,
Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державного
комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого
нагляду (Наказ №1057/18352 від 21 жовтня 2010 р.) включення питань
охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях у дипломні проекти є
обов'язковим.

Метою дійсних методичних указівок - визначення обсягу та змісту
виконання розділу "Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях" у
дипломних роботах спеціалістів та магістрів. У дипломних роботах науково-
дослідного реального характеру зміст розділу й глибина пророблення тих чи
інших питань охорони праці погоджуються з консультантом.

Завдання з розділу "Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях"
дається консультантом кафедри аерології та охорони праці та й передбачає:
оцінку тяжкості та напруженості праці, характеристику шкідливих та
небезпечних виробничих факторів на робочих місцях робітника інтелектуальної
праці; розробку конкретних організаційних, санітарно-гігієнічних і лікувально-
профілактичних заходів щодо виробничої санітарії, гігієні праці, техніки
безпеки та пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях, спрямованих на
поліпшення техніко-економічних показників роботи підприємства, які мають
важливе соціально-економічне значення.

Розділ повинен містити конкретний матеріал без загальних теоретичних
положень, відомих правил і інструкцій. Всі рішення, які приймаються, повинні
бути обґрунтовані розрахунками або посиланням на відповідні нормативні
документи. Розділ не повинен містити інформацію, що розглядалась в інших
розділах проекту, необхідно зробити посилання на розділ, де приведені
необхідні зведення або данні.

Розділ "Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях" при
необхідності та за рекомендацією конмультанта може доповнюватися
розрахунковими і графічними матеріалами у вигляді креслень, діаграм, схем,
графіків і рисунків. Орієнтований обсяг текстової частини 6 - 8 сторінок
друкарського тексту.

Використані при написанні розділу літературні джерела і нормативі
документи включаються в загальний список літератури, а в тексті на них
робиться посилання у встановленому порядку.

При захисті дипломного проекту в доповіді рекомендується висвітлювати
матеріали розділу, після узгодження цих матеріалів з консультантом.
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2. Орієнтовний зміст розділу
«Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях»

Розділ «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» для повинен
містити:
1. СТИСЛА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИКОНУВАНОЇ РОБОТИ

1.1. Оцінка напруженості праці а працівників на об’єкті
1.2. Аналіз психологічних аспектів умов праці
1.3. Ергономічна оцінка робочої пози

2. РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ПОКРАЩЕННЮ УМОВ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА
ПІДПРИЄМСТВІ

2.1. Вибір оптимального режиму праці та відпочинку
2.2. Безпека праці при користуванні технічними засобами
2.3. Санітарія та гігієна робочого місця

3. БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
3.1. Пожежна профілактика
3.2. Характеристика міста, району як джерела потенційних надзвичайних

ситуацій та порядок дії при них

У першому розділі проводиться:
Оцінка напруженості праці за наступними показниками:

1.інтелектуальні навантаження (необхідність прийняття рішень, рішення
складних завдань за відомим алгоритмом, евристична, творча діяльність
тощо):

а) сприйняття інформації та її оцінка (необхідність корекції дій або
її відсутність тощо);
б) розподіл функцій за ступенем складності сприйняття (обробка,
виконання завдання його перевірка тощо);
в) характер виконуваної роботи (за планом, графіком, в умовах
дефіциту часу тощо)

2. Сенсорні навантаження (тривалість, щільність, кількість об’єктів
тощо);

3. емоційне навантаження (ступінь відповідальності за результат
діяльності, значущість помилки тощо;

4. монотонність навантажень (кількість та тривалість операцій за
одиницю часу, час активних дій та пасивних спостережень);

5. аналіз режим праці.
Аналіз психологічних аспектів умов праці проводять таким чином:

- інформаційне перевантаження мозку в умовах дефіциту часу;
- тривожне очікування інформації, особливо тієї, що викликає необхідність

прийняття рішення;
- велике зорове та нервово-емоційне напруження;
- гіподинамію;
- високу відповідальність за кінцевий результат;
- тривалу ізоляцію у спілкуванні, зумовлену індивідуальним характером

праці;
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- ергономіку та технічну естетику.
Ергономічну оцінку проводять у наступному порядку:

- гігієнічна оцінка;
- оцінюють умови праці робітників;
- антропометрична оцінка;
- визначають анатомічні розміри тіла людину;
- спеціальна ергономічна оцінка;
- досліджують конструктивні особливості
устаткування, що обслуговується, і робочу позу людину
У третьому розділі розглядаються питання
нормування праці та вибору оптимального режиму праці та відпочинку,
безпека праці при користуванні технічними засобами (комп’ютери,

периферійні пристрої, офісне обладнання тощо) забезпечення діяльності при
виконанні дипломної роботи а саме:

- основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори, що діють на
оператора (користувача);

- вимоги безпеки перед початком роботи;
- вимоги безпеки під час роботи;
- вимоги безпеки після закінчення роботи;

Санітарія та гігієна робочого місця, а саме – відповідність реальних
умов праці наступним вимогам:

- вимоги до приміщення;
- вимоги до організації робочого місця;
- вимоги до освітлення;
- вимоги до вентиляції, опалення, кондиціювання, мікроклімату;
- вимоги електробезпеки;
- вимоги до рівнів шуму та вібрацій;
- вимоги до рівня неіонізуючих електромагнітних випромінювань

електростатичних полів.
В третьому розділі розглядається:
Пожежна профілактика:

- виконують аналіз речовин і матеріалів, що використовуються в
технологічному процесі або знаходяться у виробничому приміщенні, за
вимогами їх пожежовибухонебезпеки; можливих джерел запалювання.

- - Визначають категорію пожежовибухонебезпеки приміщення дільниці
(цеху), клас зони пожежовибухонебезпеки, що може виникати у
приміщенні або поза його межами; клас можливої пожежі; можливі
причини пожеж; заходи пожежної профілактики; номенклатуру і
кількісний склад первинних засобів гасіння пожежі; вимоги до систем
евакуації; пожежний зв’язок і сигналізацію

Безпека при надзвичайних ситуаціях.

- Приводиться стислий аналіз місцевості на ймовірність виникнення
надзвичайних ситуацій.
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- Розробляється відповідно індивідуального завдання дії на випадок
надзвичайних ситуацій.

1. СТИСЛА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИКОНУВАНОЇ РОБОТИ
Виходячи із загальних завдань охорони праці, визначають конкретні цілі,

які повинні бути досягнуті при розробки даного розділу. При цьому дають
характеристику об’єкта дослідження,     особливостей його діяльності,
обґрунтовують  доцільність розробки питань охорони праці. Обираємо
професію та визначаємось з її функціональними обов’язками.

1.1. ОЦІНКА НАПРУЖЕНОСТІ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ НА
ОБ’ЄКТІ

Оцінка напруженості праці професійної групи працівників заснована на
аналізі трудової діяльності і її структури. Основою аналізу є облік комплексу
виробничих факторів (стимулів, подразників), що створюють передумови для
виникнення несприятливих нервово-емоційних станів (перенапруги). Усі
фактори (показники) трудового процесу мають якісну або кількісну виразність і
згруповані по видах навантажень: інтелектуальні, сенсорні, емоційні,
монотонні, режимні навантаження.

Умови праці та принципи гігієнічної класифікації та напруженості праці
поділяються на чотири класи.

Оптимальні умови праці (1-й клас) — 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 і факторів трудового процесу. Для інших
факторів за оптимальні умовно приймаються такі умови праці, за яких
несприятливі фактори виробничого середовища не перевищують рівнів,
прийнятих за безпечні для населення.

Допустимі умови праці  (2-й  клас) — характеризуються такими рівнями
шкідливих виробничих факторів виробничого середовища і трудового процесу,
які не перевищують встановлених гігієнічних нормативів, а можливі зміни
функціонального стану організму відновлюються за час регламентованого
відпочинку чи до початку наступної зміни та не чинять несприятливого впливу
на стан здоров’я працівників та їх потомство в найближчому і віддаленому
періодах.

Шкідливі умови праці (3-й клас) — характеризуються такими рівнями
шкідливих виробничих факторів, які перевищують гігієнічні нормативи і здатні
несприятливо впливати на організм працівника та на його нащадків. Шкідливі
умови праці за ступенем перевищення гігієнічних нормативів і вираженості
можливих змін в організмі працівників поділяються на чотири ступені.

Перший ступінь (3.1)— умови праці характеризуються таким рівнем
шкідливих факторів виробничого середовища і трудового процесу, які, як
правило, зумовлюють функціональні зміни, що виходять за межі фізіологічних
коливань (останні відновлюються при тривалішій, ніж початок наступної зміни,
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перерві контакту зі шкідливими факторами) та збільшують ризик погіршення
здоров’я.

Другий ступінь(3.2) — умови праці характеризуються такими рівнями
шкідливих факторів виробничого середовища і трудового процесу, які здатні
спричинювати стійкі функціональні порушення, призводять у більшості
випадків до зростання виробничо-зумовленої захворюваності, появи окремих
ознак або легких форм професійної патології (як правило, без втрати
професійної працездатності), що виникають після тривалої експозиції (10 років і
більше).

Третій ступінь (3.3) — умови праці характеризуються такими рівнями
шкідливих факторів виробничого середовища і трудового процесу, які
призводять, окрім зростання виробничо-зумовленої захворюваності, до
розвитку професійних захворювань, як правило, легкого і середнього ступенів
важкості (з утратою професійної працездатності в період трудової діяльності).

Четвертий ступінь(3.4) — умови праці характеризуються такими рівнями
шкідливих факторів виробничого середовища і трудового процесу, які здатні
призводити до значного зростання хронічної патології та рівнів захворюваності
з тимчасовою втратою працездатності, а також важких форм професійних
захворювань (з утратою загальної працездатності).

Небезпечні (екстремальні) умови праці (4-й клас) — умови праці
характеризуються такими рівнями шкідливих факторів виробничого
середовища і трудового процесу, вплив яких протягом робочої зміни (чи її
частини) створює загрозу для життя, високий ризик виникнення важких форм
професійних уражень.

Умови праці

Безпечні Шкідливі
(3 клас)

Небезпечні
(4 клас)

Оптимальні
(1 клас)

Допустимі
(2 клас) Перший ступінь

(3.1)

Другий ступінь
(3.2)

Третій ступінь
(3.3)

Четвертий ступінь
(3.4)

Рис. 1. Гігієнічна класифікація умов праці(перевести)

У дипломному проекті потрібно визначити клас умов праці по напруженості
трудового процесу.

Оцінка напруженості праці проводиться по 22 показниках. Незалежно від
професійної приналежності (професії) ураховуються всі 22 показника,
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перераховані в таблиці 1.1 не допускається вибірковий облік яких-небудь
окремо взятих показників для загальної оцінки напруженості праці.

По кожному з 22 показників окремо визначається свій клас умов праці. У
тому випадку, якщо по характеру або особливостях професійної діяльності
який-небудь показник не представлений (наприклад, відсутня робота з екраном
відеотермінала або оптичними приладами), те по даному показникові ставиться
1 клас (оптимальний) . напруженість праці легкому ступеня.

Після того, як усі показники будуть оцінені, проводиться підрахунок
результатів.

У висновку робиться вивід, у якім вказується клас умов праці і даються
рекомендації з поліпшення умов праці відповідно до існуючих принципів.

Навантаження інтелектуального характеру
« Зміст роботи» указує на ступінь складності виконання завдання: від

розв'язку простих завдань до творчої (евристичної) діяльності з розв'язком
складних завдань при відсутності алгоритму.

«Сприйняття сигналів (інформації) і їх оцінка» - по даному факторі
трудового процесу сприйняття сигналів (інформації) з наступною корекцією дій і
виконуваних операцій ставиться до 2 класу (лаборантська робота).
Сприйняття сигналів з наступним зіставленням фактичних значень параметрів
(інформації) їх номінальними необхідними рівнями відзначається в роботі
медсестер, майстрів, телефоністів і телеграфістів і ін. (клас 3.1). У тому
випадку, коли трудова діяльність вимагає сприйняття сигналів з наступної
комплексною оцінкою всіх виробничих параметрів (інформації), те праця по
напруженості ставиться до класу 3.2 (керівники промислових підприємств водії
транспортних засобів, авіадиспетчери, конструктори, лікарі, науковці і т.д.)

«Розподіл функцій по ступеню складності завдання». Будь-яка трудова
діяльність характеризується  розподілом функцій між працівниками.
Відповідно, тем вище напруженість його праці. Так, трудова діяльність, що
містить прості функції, спрямовані на обробку конкретного завдання, не
приводить до значної напруженості праці. Прикладом такої діяльності є
робота лаборанта (клас 1). Напруженість зростає, коли здійснюється обробка,
виконання з наступною перевіркою виконання завдання. (клас 2), що
характерно для таких професій, як медичні сестри, телефоністи й т.п.
Обробка, перевірка й, крім того, контроль над виконанням завдання вказує на
більший ступінь складності виконуваних функцій працівником, і, відповідно,
більшою мірою проявляється напруженість праці (майстри промислових
підприємств, телеграфісти, конструктори, водії транспортних засобів . 3.1).
Найбільш складна функція - це попередня підготовча робота з наступним
розподілом завдань іншим особам (клас 3.2), яка характерна для таких
професій, як керівники промислових підприємств, авіадиспетчери, науковці,
лікарі й т.п.

«Характер виконуваної роботи» - у тому випадку, коли робота виконується
за індивідуальним планом, рівень напруженості праці досить невисокий (1 клас.
лаборанти). Якщо робота протікає по строго встановленому графікові з
можливою його корекцією в міру необхідності, то напруженість підвищується
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(2 клас. телефоністи й ін.). Ще більша напруженість праці характерна, коли
робота виконується в умовах дефіциту часу (клас 3.1. майстри промислових
підприємств, науковці, конструктори). Найбільша напруженість (клас 3.2)
характеризується роботою в умовах дефіциту часу й інформації. При цьому
відзначається висока відповідальність за кінцевий результат роботи (лікарі,
керівники промислових підприємств, водії транспортних засобів,
авіадиспетчери).

Сенсорні навантаження
«Тривалість зосередженість спостереження (в % від часу зміни)» - чим

більше відсоток часу приділяється протягом зміни на зосереджене
спостереження, тем вище напруженість. Загальний час робочої зміни
ухвалюється за 100%.

«Щільність сигналів (світлових, звукових) і повідомлень у середньому за 1
годину роботи» - кількість сприйманих і переданих сигналів (повідомлень,
розпоряджень)  дозволяє оцінювати зайнятість, специфіку діяльності
працівника. Чим більше число вступників і переданих сигналів або
повідомлень, тем вище інформаційне навантаження, що приводить до
зростання напруженості. За формою (або способу) пред'явлення інформації
сигнали можуть подаватися зі спеціальних пристроїв (світлові, звукові
сигнальні пристрої, шкали приладів, таблиці, графіки й діаграми, символи,
текст, формули і т.д.) і при мовнім повідомленні ( по телефону й радіофону, при
безпосередньому прямому контакті працівників).

«Число виробничих об'єктів одночасного спостереження» указує, що зі
збільшенням числа об'єктів одночасного спостереження зростає напруженість
праці.

«Розмір об'єкта розрізнення при тривалості зосередженого уваги (% від
часу зміни)». Чим менше розмір розглянутого предмета (виробу, деталі,
цифрової або буквеної інформації т.п.) і чому триваліше час спостереження,
тем вище навантаження на зоровий аналізатор. Відповідно зростає клас
напруженості праці. Як основу розмірів об'єкта розрізнення взяті категорії
зорових робіт зі СНиП II – 4 – 79.

«Робота з оптичними приладами (мікроскоп, лупа й т.п.) при тривалості
зосередженого спостереження (% від часу зміни)». На основі хронометражних
спостережень визначається час (годинник хвилини) роботи за оптичним
приладом. Тривалість робочого дня ухвалюється за 100%, а час фіксованого
погляду з використанням  мікроскопа, лупи переводиться  у відсотки . чим
більше відсоток часу, тим більше навантаження, що приводить до розвитку
напруги зорового аналізатора.

«Спостереження за екраном відеотермінала (год у зміну)». Згідно із цим
показником фіксується час (ч. Мін) безпосередньої роботи користувача ВДТ із
екраном дисплея протягом усього робочого дня при  введенні даних,
редагуванні тексту або програм, читанні буквеної, цифрової, графічної
інформації з екрана. Чим час фіксації погляду на екран користувача ВДТ, тим
більше навантаження на зоровий аналізатор і тем вище напруженість праці.
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«Навантаження на слуховий аналізатор». Ступінь напруги слухового
аналізатора визначається по залежності розбірливості слів у відсотках від
співвідношення між рівнем інтенсивності мови й «білого» шуму. Коли
перешкод ні, розбірливість слів рівна 100% - 1 клас. До 2 класу ставляться
випадки, коли рівень мови перевищує шум на 10-15 дБА й відповідає
розбірливості слів, рівної 90-70% або чутності на відстані до 3,5 м и т.п.

«Навантаження на голосовий апарат (сумарна кількість годин, що
наговорюються в тиждень)». Ступінь напруга голосу спостерігається при
тривалої, без відпочинку голосової діяльності.

Емоційні навантаження
«Ступінь відповідальності за результат власної діяльності. Значимість

помилки» - указує, якою мірою працівник може впливати на результат власної
праці при різних рівнях складності здійснюваної діяльності. Зі зростанням
складності підвищується ступінь відповідальності, оскільки помилкові дії
приводять до додаткових зусиль із боку працівника або цілого колективу, що,
відповідно, приводить до збільшення емоційної напруги.

Якщо працівник відповідає за основний вид будинку, а помилки приводять
до додаткових зусиль із боку цілого колективу, то емоційне навантаження в
цьому випадку вже трохи нижче (клас 3.1): медсестри, науковці, конструктори.
У тому випадку, коли ступінь відповідальності пов'язана з якістю допоміжного
завдання, а помилки приводять до додаткових зусиль із боку вищого
керівництва ( зокрема бригадира, начальника зміни й т.п.), те така праця по
даному показникові характеризується ще меншим проявом емоційної напруги
(2 клас): телефоністи,телеграфісти. Найменша значимість відзначається в
роботі лаборанта, де працівник несе відповідальність тільки за виконання
окремих елементів продукції, а у випадку допущеної помилки додаткові
зусилля тільки з боку самого працівника (1 клас).

«Ступінь ризику для власного життя» та «Ступінь відповідальності за
безпеку інших осіб» відбивають фактори емоційного значення. Ряд професій
характеризується тільки за безпеку інших осіб (авіадиспетчери, лікарі-
реаніматори й т.п.) . 3.2 клас. Але існує цілий ряд категорій робіт, де можлива
комбінація ризику, як для себе, так і відповідальності за життя інших осіб (
лікарі-інфекціоністи, водії автотранспорту й т.п.) у цьому випадку емоційне
навантаження суттєво вище, тому ці показники слід оцінювати як окремі
самостійні стимули. Є цілий ряд професій, де зазначені фактори повністю
відсутні (лаборанти, науковці, телефоністи, телеграфісти й ін.) . їхня праця як 1
клас напруженості праці.

Монотонність навантажень
«Число елементів (приймань), необхідних для реалізації простого завдання

або багаторазово повторюваних операцій» - чим менше число виконуваних
приймань, тем вище напруженість праці, обумовлена багаторазовим
навантаженнями. Найбільш висока напруженість по цьому показникові
характерна для працівників конвеєрної праці (клас 3.1-3.2).

«Тривалість (с) виконання простих виробничих завдань або повторюваних
операцій» - чому коротше час, тем, відповідно вище монотонність навантажень.
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Даний показник, що так само як і попередній, найбільш виражений при
конвеєрній праці (клас 3.1-3.2).

«Час активних дій (в % до тривалості зміни)». Спостереження за ходом
технологічного процесу не ставиться до «активних дій». Чим менше час
виконання активних дій і більше час  спостереження за ходом виробничого
процесу, тем, відповідно, вище монотонність навантажень. Найбільш висока
монотонність по цьому показникові характерна для операторів пультів
керування хімічних виробництв (клас 3.1- 3.2).

«Монотонність виробничої обстановки (час пасивного спостереження за
ходом процесу в % від часу зміни)» - чим більше час пасивного спостереження
за ходом технологічного процесу, тим більше монотонної є робота. Даний
показник, що також як і попередній, найбільш важливий в операторських видів
праці, що працюють у режимі очікування (оператори пультів керування
хімічних виробництв, електростанцій і ін.) . клас 3.2.

Режим роботи
«Фактична тривалість робочого дня» - виділений у самостійну рубрику, на

відміну від інших класифікацій. Це пов'язане з тим, що незалежно від числа
змін і ритму роботи у виробничих умовах фактична тривалість робочого дня
коливається від 6-8 год (телефоністи, телеграфісти й т.п.) до 12 год і більш
(керівники промислових підприємств). У цілого ряду професій тривалість зміни
становить 12 год і більш (лікарі, медсестри й т.п.) чому триваліше робота із
часу, тим більше сумарне за часом навантаження, і, відповідно, вище
напруженість праці.

«Змінність роботи» визначається на підставі внутрівиробничих документів,
що регламентують розпорядок праці на данім підприємстві, організації.
Найвищий клас 3.2 характеризується нерегулярною змінністю з роботою в
нічний час (медсестри, лікарі й ін.).

«Наявність регламентованих перерв і їх тривалість
(без обідньої перерви)». При належній організації праці введення

регламентованих перерв на відпочинок у рахунок робочого часу сприяє
поліпшенню функціонального стану організму працівника й забезпечує високу
продуктивність його праці. Недостатня тривалість або відсутність
регламентованих перерв збільшують напруженість праці, оскільки відсутній
елемент короткочасного захисту часом від впливу факторів трудового процесу
й виробничого середовища.
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Таблиця 1.1
Класи умов праці по показниках напруженості трудового процесу

Клас умов праці
Шкідливий

(важка праця)
Оптимальни

й (легке
фізичне

навантажен
ня)

Допустимий
(середнє
фізичне

навантажен
ня)

1 ступінь 2 ступінь

№
п/п

Показники
важкості

трудового
процесу

1 2 3.1 3.2
1 Інтелектуальне навантаження

1.1

Зміст роботи Відсутня
необхідніст
ь прийняття
рішень

Рішення
простих
альтернативн
их завдань
згідно з
інструкцією

Рішення
складних
завдань з
вибором за
відомим
алгоритмом
(робота за
серією інс-
трукцій)

Евристична
(творча)
діяльність, що
вимагає
вирішення
складних
завдань за
відсутністю
алгоритму.
Особисте
керівництво в
складних
ситуаціях

1.2

Сприймання
сигналів
(інформації)
та їх оцінка

Сприймання
сигналів, але
немає
потреби
корекції дій

Сприймання
сигналів з
наступною
корекцією
дій та
операцій

Сприймання
сигналів з
наступним
порівнянням
фактичних
значень
параметрів з їх
номінальним
значенням.
Заключна
оцінка
фактичних
значень
параметрів

Сприймання
сигналів з
наступною
комплексною
оцінкою
взаємопов’язан
их параметрів.
Комплексна
оцінка всієї
виробничої
діяльності

1.3.

Розподіл
функцій за
ступенем
складності

Обробка та
виконання
завдання

Обробка,
виконання
завдання та
його

Обробка,
перевірка і
контроль за
виконанням

Контроль та
попередня
робота з
розподілу
завдань іншим
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завдання перевірка завдання особам

1.4

Характер
виконуваної
роботи

Робота за
індивідуальн
им планом

Робота за
встановлени
м графіком з
можливим
його
коректування
м у ході
діяльності

Робота в
умовах
дефіциту часу

Робота в
умовах
дефіциту часу
та інформації з
високою
відповідальніст
ю за кінцевий
результат

2.2 Щільність
сигналів та
повідомлен
ь в
середньому
за 1 годину

До 75 75-175 176-300 Більше 300

2.3 Кількість
об’єктів
одночасного
спостережен
ня

До 5 5-10 11-25 Більше 25

2.4 Навантажен
ня на
зоровій
аналізатор

2.4.1 Розмір
об’єкту
розрізнення
при
тривалості
спостережен
ня (% часу
зміни)

>5мм – 100%
часу

<0,3 мм -
<25% часу
0,3-1мм - 25-
50% часу
1-5мм >50%
часу

<0,3 мм - 25-
50% часу
0,3-1мм - >50%
часу

<0,3 мм -
>50% часу

2.4.2 Робота з
оптичними
приладами
при
тривалості
спостережен
ня (% часу
зміни)

До 25 25-50 51-75 Більше 75
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2.4.3 Спостережен
ня за
екранами
ВДТ (годин
за зміну)

До 2 2-3 3-4 Більше 4

2.5 Навантажен
ня на
слуховий
аналізатор

Розбірливість
слів та
сигналів
90-100%
Перешкоди
відсутні

Розбірливіст
ь слів та
сигналів
70-90%
Існують
перешкоди,
на фоні яких
мову чути на
відстані 3,5 м

Розбірливість
слів та сигналів
50-70%
Існують
перешкоди, на
фоні яких мову
чути на відстані
до 2 м

Розбірливість
слів та
сигналів <50%
Існують
перешкоди, на
фоні яких
мову чути на
відстані до 1,5
м

2.6 Навантажен
ня на
голосовий
апарат
(сумарна
кількість
годин що
наговорюєть
ся протягом
тижня)

До 16 16-20 20-25 Більше 25

3 Емоційне навантаження

3.1

Ступінь
відповідаль
но від за
результат
своєї
діяльності.
Значущість
помилки

Несе
відповідаль-
ність за
виконання
окремих
елементів
завдання.
Вимагає
додаткових
зусиль в
роботі з
боку
працівника

Несе
відповідаль-
ність за
функціональ
ну якість
допоміжних
робіт.
Вимагає
додаткових
зусиль в
роботі з
боку
керівництва

Несе
відповідаль-
ність за
функціональну
якість основної
роботи.
Вимагає
виправлень за
рахунок зусиль
всього
колективу

Несе
відповідаль-
ність за
функціональну
якість кінцевої
продукції,
роботи
завдання.
Неправильні
рішення
можуть
визвати
негативні
наслідки.

3.2

Ступінь
ризику для
власного
життя

Виключений - - Можливий



15

3.3

Ступінь
відповідальн
ості за
безпеку
інших осіб

Виключений - - Можливий

4 Монотонність навантажень

4.1

Кількість
елементів
необхідних
для
реалізації
простого
завдання

Більше 10 9-6 5-3 Менше 3

4.2.

Тривалість
виконання
простих
виробничих
завдань /
операцій що
повторюють
ся сек

>100 100-25 24-10 <10

4.3

Час
активних дій
(в % від
тривалості
зміни)

>20 19-10 9-5 <4

4.4

Монотонніст
ь виробничої
обстановки
(пасивне
спостережен
ня в % від
тривалості
зміни)

Меньше 75 76-80 81-90 Більше 90

5 Режим праці

5.1

Фактична
тривалість
робочого
дня (год.)

6-7 8-9 10-12 Більше 12

5.2. Змінність
роботи

Однозмінна
робота (без

Двозмінна
робота (без

Тризмінна
робота (робота в

Нерегулярна
змінність з
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нічної зміни) нічної зміни) нічну зміну) роботою в
нічний час

5.3.

Наявність
регламентов
ане перерв,
та їх
тривалість

Перерви
регламентова
ні, достатньої
тривалості
7% і більше
часу зміни

Перерви
регламентова
ні,
достатньої
тривалості
від 3% до 7%
часу зміни

Перерви
нерегламентован
і, або
недостатньої
тривалості до 3%
часу зміни

Перерви
відсутні

Загальна оцінка трудового процесу проводиться в такий спосіб.
«Оптимальний» (1 клас) установлюється у випадках, коли 17 і більш
показників мають оцінку 1 класу, а інші ставляться до 2 класу.
«Припустимий» (2 клас) установлюється в наступних випадках:

□ коли 6 і більш показників віднесені до 2 класу, а інші - до 1
класу.

□ коли від 1 до 5 показників віднесені до 3.1 і/або 3.2 ступеням
шкідливості, а інші до 1 класу.

«Шкідливий» 3 клас установлюється, коли 6 або більш показників
віднесені до третього класу.

При цьому праця напружена першому ступеня (3.1) у тих випадках:
□ коли 6 показників мають оцінку тільки класу 3.1, а показники, що
залишилися, ставляться до 1 і/або 2 класам;
□ коли від 3 до 5 показників ставляться до класу 3.2.

Праця напружена 2 ступеня (3.2):
□ коли 6 показників віднесено до класу 3.2;
□ коли більш 6 показників віднесено до класу 3.1;
□ коли від 1 до 5 показників віднесено до класу 3.1, а від 4 до 5
показників - до класу 3.2;
□ коли 6 показників віднесено до класу 3.1 і є від 1 до 5 показників
класу 3.2.

У тих випадках, коли більш 6 показників мають оцінку 3.2.
напруженість трудового процесу оцінюється на один ступінь вище - клас
3.3.

1.2. АНАЛІЗ ПСИХОЛОГІЧНИХ АСПЕКТІВ УМОВ ПРАЦІ

На відміну від фізичної, розумова праця супроводжується меншими
витратами енергетичних запасів, але це не свідчить про її легкість. Основним
працюючим органом під час такого виду праці виступає мозок. При інтенсивній
інтелектуальній діяльності потреба мозку в енергії підвищується і становить 15-
20% від загального об'єму енергії, яка витрачається в організмі. При цьому
вживання кисню 100 г кори головного мозку в 5 разів більше, ніж скелетними
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м'язами тієї ж ваги при максимальному фізичному навантаженні. При читанні
вголос витрати енергії підвищуються на 48%; при публічному виступі - на 94%;
при роботі операторів обчислювальних машин - на 60-100%. Під час розумової
праці значно активізуються аналітичні та синтетичні функції центральної
нервової системи, прийом і переробка інформації, виникають функціональні
зв'язки, нові комплекси умовних рефлексів, зростає роль функцій уваги, пам'яті,
навантаження на зоровий та слуховий аналізатори.

Для розумової праці характерні:  велика кількість стресів, мала
рухливість, вимушена статична поза - все це зумовлює застійні явища у м'язах
ніг, органах черевної порожнини і малого тазу, погіршення постачання мозку
киснем, зростання потреби в глюкозі. При розумовій праці погіршується робота
органів зору: стійкість ясного бачення, гострота зору, адаптаційна можливість
ока.

Розумовій праці властивий найбільший ступінь зосередження уваги - в
середньому у 5-10 разів вище ніж при фізичній праці. Завершення робочого дня
зовсім не перериває процесу розумової діяльності. Розвивається особливий стан
організму - втома, що з часом може перетворитися на перевтому. Все це
призводить до порушення нормального фізіологічного функціонування
організму. При розумовій праці мають місце зсуви в вегетативних функціях
людини: підвищення кров'яного тиску, зміни електрокардіограми, вентиляції
легень і вживання кисню, підвищення температури тіла.

Після закінчення розумової праці втома залишається довше, ніж після
фізичної праці, однак навіть у стані перевтоми працівники здатні довгий час
виконувати свої обов'язки без особливого зниження рівня працездатності і
продуктивності. Як правило, під час розумової праці важко вимкнути механізм
переробки інформації навіть під час відпочинку; люди працюють не лише 8-12
годин на добу, а майже постійно з короткими переключеннями. Це і є
підтвердженням так званої інформативної теорії, згідно якої, людина під час
сну перероблює інформацію, отриману в період активної бадьорості.

Кожний вид праці характеризується певним рівнем загальної рухової
активності працівника, вимагає вибіркової, специфічної психічної активності,
пов'язаної з пізнанням, сприйняттям, спілкуванням тощо.

Незважаючи на те, що розумова робота не пов'язана з великими
енергетичними витратами, вона ставить до організму не менше вимог, веде до
стомлення і перевтоми не менше, ніж інтенсивне фізичне навантаження. У
загальному випадку це пов'язано з особливостями діяльності «оператора» у
сучасному виробництві:

• з розвитком техніки збільшується число об'єктів, якими необхідно
керувати, та їхніх параметрів, які необхідно враховувати при цьому.
Це ускладнює і підвищує роль операцій по плануванню й організації
праці, по контролю і керуванню виробничими процесами;

• розвиваються системи дистанційного керування і людина все більше
віддаляється від керованих об'єктів, про динаміку стану яких вона
судить не за даними безпосереднього спостереження, а на підставі
сприйняття сигналів, що надходять від реальних об'єктів;
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• часто сигнали від об'єктів надходять у кодованому виді, що
обумовлює необхідність декодування та уявного співставлення
отриманої інформації зі станом реального об'єкта;

• збільшення складності і швидкості виробничих процесів висуває
підвищені вимоги до точності дій оператора, швидкості прийняття
рішення в здійсненні управлінських функцій; зростає ступінь
відповідальності за свої дії, а це призводить до збільшення
навантаження на нервово-психічну діяльність людини.

• для оператора характерне обмеження рухової активності зі
зменшенням м'язової активності, але зв'язано з переважним
використанням малих груп м'язів;

• іноді оператор виконує роботу в умовах ізоляції від звичного
соціального середовища;

• підвищення ступеня автоматизації виробничих процесів вимагає від
оператора готовності до екстрених дій, при цьому відбувається
різкий перехід від монотонної роботи до активних енергійних дій,
що призводить до виникнення сенсорних, емоційних і
інтелектуальних перевантажень.

1.3. ЕРГОНОМІЧНІ ВИМОГИ ДО РОБОЧОГО МІСЦЯ
Вимоги до організації робочого місця

Конструкція робочого місця користувача ПК має забезпечувати
підтримання оптимальної робочої пози з такими ергономічними
характеристиками:

ступні ніг - на підлозі або на підставці для ніг; стегна - в горизонтальній
площині; передпліччя - вертикально; лікті - під кутом 70 - 90 град. до
вертикальної площини; зап'ястя зігнуті під кутом не більше 20 град. відносно
горизонтальної площини, нахил голови - 15 - 20 град. відносно вертикальної
площини.

Якщо користування ПК є основним видом діяльності, то ПК і його
перефірійні пристрої (принтер, сканер тощо) розміщується на основному
робочому столі, як правило, з лівого боку.

Якщо використання ПК є періодичним, то він, як правило, розміщується
на приставному столі, переважно з лівого боку від основного робочого столу.

Кут між поздовжніми осями основного та приставного столів має бути 90
- 140 град.

Висота робочої поверхні столу для ПК має бути в межах 680 - 800 мм, а
ширина - забезпечувати  можливість виконання операцій в зоні досяжності
моторного поля.

Рекомендовані розміри столу: висота - 725 мм, ширина - 600 -1400 мм,
глибина - 800 - 1000 мм.

Робочий стіл для ПК повинен мати простір для ніг висотою не менше 600
мм, шириною не менше 500 мм, глибиною на рівні колін не менше 450 мм, на
рівні витягнутої ноги – не менше 650 мм.
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Робочий стіл для ПК, як правило, має бути обладнаним підставкою для
ніг шириною не менше 300 мм та глибиною не менше 400 мм, з можливістю
регулювання по висоті в межах 150 мм та кута нахилу опорної поверхні - в
межах 20 град. Підставка повинна мати рифлену поверхню та бортик на
передньому краї заввишки 10 мм. Застосування підставки для ніг тими, у кого
ноги не дістають до підлоги, є обов'язковим.

Робоче сидіння (сидіння, стілець, крісло) користувача ПК повинно мати
такі основні елементи:

сидіння,
спинку
стаціонарні або знімні підлокітники.
У конструкцію сидіння можуть бути введені додаткові елементи,що не є

обов'язковими: підголовник та підставка для ніг. Робоче сидіння користувача
ПК повинно бути підйомно-поворотним, таким, що регулюється за висотою,
кутом нахилу сидіння та спинки, за відстанню спинки до переднього краю
сидіння, висотою підлокітників. Регулювання кожного параметра має бути
незалежним, плавним або ступінчатим, мати надійну фіксацію.

Хід ступінчатого регулювання елементів сидіння має становити для
лінійних розмірів 15 - 20 мм, для кутових - 2 - 5 град. Зусилля під час
регулювання не повинні перевищувати 20 Н. Ширина та глибина сидіння
повинні бути не меншими за 400 мм. Висота поверхні сидіння має
регулюватися в межах 400 - 500 мм, а кут нахилу поверхні - від 15 град. вперед
до 5 град. назад. Поверхня сидіння має бути плоскою, передній край -
заокругленим. Висота спинки сидіння має становити 300+ -20 мм,ширина - не
менше 380 мм, радіус кривизни в горизонтальній площині - 400 мм. Кут нахилу
спинки повинен регулюватися в межах 0 - 30 град. відносно вертикального
положення. Відстань від спинки до переднього краю сидіння повинна
регулюватись у межах 260 - 400 мм.

Для зниження статичного напруження м'язів рук необхідно застосовувати
стаціонарні або знімні підлокітники довжиною не менше 250 мм, шириною - 50
- 70 мм, що регулюються по висоті над сидінням у межах 230+-30 мм та по
відстані між підлокітниками в межах 350 - 500 мм.

Поверхня сидіння, спинки та підлокітників має бути напівм'якою, з
неслизьким, ненаелектризовуючим, повітронепроникним покриттям та
забезпечувати можливість чищення від бруду.

Монітор та клавіатура мають розташовуватися на оптимальній відстані
від очей користувача, але не ближче 600 мм, з урахуванням розміру алфавітно-
цифрових знаків та символів.

Відстань від екрана до ока працівника повинна складати:При розмірі
екрану по діагоналі Відстань від екрана до ока працівника

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
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Розташування монітору має забезпечувати зручність зорового
спостереження у вертикальній площині під кутом +-30 град. від лінії зору
працівника.

Клавіатуру слід розміщувати на поверхні столу або на спеціальній,
регульовуваній за висотою, робочій поверхні окремо від столу на відстані 100 -
300 мм від краю, ближчого до працівника. Кут нахилу клавіатури має бути в
межах 5 - 15 град.

Робоче місце з ПК слід оснащувати пюпітром (тримачем) для документів,
що легко переміщується. Пюпітр (тримач) для документів повинен бути
рухомим та встановлюватись вертикально (або з нахилом) на тому ж рівні та
відстані від очей користувача ПК, що і монітор.

Розміщення принтера або іншого пристрою введення-виведення
інформації на робочому місці має забезпечувати добру видимість монітору,
зручність ручного керування пристроєм введення-виведення інформації в зоні
досяжності моторного поля: по висоті 900 - 1300 мм, по глибині 400 - 500 мм.

При потребі високої концентрації уваги під час виконання робіт з
високим рівнем напруженості суміжні робочі місця з ПК необхідно відділяти
одне від одного перегородками висотою 1,5 - 2 м.

Ергономічна оцінка
Ергономічну оцінку проводять у наступному порядку:
- гігієнічна оцінка . оцінюють умови праці робітників;
- антропометрична оцінка . визначають анатомічні розміри тіла людину;
- спеціальна ергономічна оцінка . досліджують конструктивні особливості
устаткування, що обслуговується, і робочу позу людину.
Спостереження та опис робочої пози проводяться за наступною схемою:
1. Специфіка діяльності за критерієм зайнятості кінцівок (руки або ноги).

Які частини кінцівок є робітниками (кисть, стопа, коліно).
2. Специфіка положення тіла (фіксоване або рухливе відносно

обладнання, сидіння).
3. Робоче положення тіла (сидячи, коштуючи).
4. Кут нахилу тулуба: негативний (уперед), прямій, позитивний (назад);

кут нахилу голови.
5. Зайнятість рук. постійна (права, ліва, обидві руки), періодична.
6. Положення ніг.
7. Положення рук у період відсутності дії (на столі, на колінах, без

опори).
8. Тип підставки для ніг, застосовуваною робітницею.
9. Тип стільця, застосовуваного на робочім місці (крісло стілець, що

обертається, табурет).
10. Описати граничні робочі пози при виконанні основних і допоміжних

операцій.
11. Визначити відхилення від основної робочої пози при виконанні

основних і допоміжних операцій.
12. Привести креслення робочого місця, поставити розміри.
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дані.
13. Вичертити фігуру працюючого. Нанести основні антропометричні

14. Визначити максимальні й оптимальні зони досяжності.
15. Дати аналіз отриманого матеріалу й привести рекомендації з

раціоналізації робочого місця, ґрунтуючись на нормативних документах

2. РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ПОКРАЩЕННЮ УМОВ ОХОРОНИ
ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

2.1. НОРМУВАННЯ ПРАЦІ. ВИБІР ОПТИМАЛЬНОГО РЕЖИМУ ПРАЦІ
ТА ВІДПОЧИНКУ

Серед факторів підвищення ефективності праці особливе місце належить
раціональному режиму праці і відпочинку. Від його структури залежить
динаміка втоми, відновлюваність функцій організму, працездатність і здоров’я,
надійність і продуктивність праці. Під режимом праці і відпочинку розуміють
загальну тривалість трудової діяльності протягом доби, тижня, місяця, року,
частоту і тривалість періодів трудової активності і перерв у процесі цієї
активності, співвідношення і чергування цих періодів. Режим праці включає
характеристики самого трудового процесу — інтенсивність чи екстенсивність, а
також допустиму тривалість дії шкідливих факторів.

Незалежно від виду праці функціональний стан працівника змінюється
внаслідок втоми, що призводить до зниження рівня оперативних резервів.
Оптимізація діяльності забезпечує реалізацію тих резервних можливостей, які
до цього не входили в оперативні резерви. Таким чином, з фізіологічної точки
зору режим праці і відпочинку являє собою процес управління функціональним
станом працівника з метою оптимізації діяльності.

Режим праці і відпочинку протягом робочої зміни визначається такими
факторами, як тривалість робочого дня, час початку і закінчення роботи, час
надання і тривалість обідньої перерви, кількість і тривалість регламентованих
перерв на відпочинок (макропауз), наявність мікропауз у трудовому процесі.

Тижневий режим праці і відпочинку характеризується встановленою
кількістю робочих днів і годин, порядком чергування днів роботи і відпочинку,
чергуванням роботи в різні зміни. Річний режим праці і відпочинку
характеризується загальною кількістю днів і годин роботи, періодичністю і
тривалістю основної і додаткових відпусток.

Режим праці і відпочинку залежить від характеру виробничого процесу,
тобто може бути однозмінним або багатозмінним, стандартним або
нестандартним. Однак у всіх випадках він повинен бути науково
обгрунтованим, раціональним.

Раціональний, фізіологічно обґрунтований режим праці і відпочинку
повинен відповідати таким вимогам:

● запобігати ранньому і надмірному розвиткові втоми працівників;
● сприяти збереженню високої працездатності і оптимального

функціонального стану організму працівників протягом зміни;
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● забезпечувати високу продуктивність праці;
● сприяти ефективному відновленню фізіологічних функцій під час

відпочинку.
Ефективність режиму праці і відпочинку оцінюється критеріями

працездатності і функціонального стану працівників, економічними,
гігієнічними і соціальними критеріями.

Працездатність і функціональний стан працівника характеризуються
системою фізіологічних і психологічних показників, а також тривалістю і
співвідношенням періодів впрацювання, стійкої працездатності і втоми;
стійкістю фізіологічних функцій протягом робочого дня; часом відновлення
функціональних показників по закінченню роботи.

Економічні критерії представлені показниками погодинного виробітку,
затратами часу на одиницю продукції, якістю продукції тощо.

Гігієнічні критерії виявляються в показниках захворюваності і
виробничого травматизму працівників.

Соціальні критерії — в задоволенні (чи незадоволенні) працівників
режимом праці і відпочинку; чисельності працівників, які скаржаться на
швидкий розвиток втоми або перевтому.

Розробка режимів праці і відпочинку передбачає:
● детальне вивчення характеру роботи, ліквідацію організаційних

неполадок, оптимізацію виробничого середовища;
● проведення хронометражних спостережень робочого дня для

встановлення періодів роботи і відпочинку;
● вивчення особливостей динаміки працездатності та графічний її аналіз

на основі фізіологічних, психологічних і виробничих показників;
● раціоналізацію трудових процесів і впровадження заходів по

запобіганню перевтомі працівників.
При розробці режимів праці і відпочинку враховуються:
— закономірності динаміки працездатності;
— конкретні організаційно-технічні умови виробництва;
— особливості відновлення фізіологічних функцій організму.
Розробка і впровадження  нового режиму праці і відпочинку

завершується перевіркою його ефективності за вищенаведеними критеріями.
Якщо такий режим відповідає необхідним вимогам, то він може бути
рекомендований як типовий.

Типовим називається режим праці і відпочинку, встановлений для
працівників з різними умовами праці, який забезпечує приблизно однакові
зміни в їх працездатності.

Проектування раціональних режимів праці і відпочинку здійснюється за
такими методичними принципами:

● раціональне чергування роботи з відпочинком для запобігання
перевтомі, підвищення працездатності і продуктивності праці є обов’язковим
для всіх видів праці;
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● розробка режимів праці і відпочинку для працівників фізичної,
розумової, нервово-напруженої праці базується на єдиній методологічній
основі;

● обгрунтування кількості і тривалості перерв на відпочинок в умовах
різної тривалості робочої зміни базується на однакових принципах і
методології;

● перерви на відпочинок, крім обідньої, надаються за рахунок робочого
часу;

● перерви на відпочинок повинні бути регламентованими.
Основні  вимоги до проектування внутрішньозмінних режимів праці і

відпочинку зводяться до забезпечення поступового входження людини в
роботу, ритмічності і послідовності дій, чергування робіт; обгрунтування
тривалості обідньої перерви, кількості, тривалості і часу надання
регламентованих перерв на відпочинок, змісту відпочинку та використання
функціональної музики.

Упорядкування режиму праці і відпочинку передбачає регулювання
таких трьох його параметрів, як загальний робочий час, тривалість періодів
роботи і тривалість періодів відпочинку. Оптимізація часу роботи є вихідною
умовою для мінімізації часу відпочинку і максимізації тривалості робочого
часу.

Численними дослідженнями фізіологів встановлено певні фізіологічні
закономірності, які покладені в основу розробки режимів праці і відпочинку. Ці
закономірності зводяться ось до чого:

● час роботи залежить від її інтенсивності: чим важча робота, чим вищий
її темп, тим менша допустима щільність робочого часу. Збільшення
енергозатрат у 2 рази скорочує робочий час у 4 рази;

● допустимий час роботи обернено пропорційний допустимій частоті
пульсу. При робочій частоті пульсу 100 ударів/хв тривалість робочого часу
становить 8 год, а при частоті пульсу 150 ударів/хв — лише 2 год;

● чим вища фізична працездатність людини, тим вищі допустимі
величини темпу роботи, щільності робочого часу і приросту робочого пульсу;

● відносний час відпочинку на одиницю часу роботи тим більший, чим
вищий темп роботи і чим менший невикористаний резерв підвищення темпу
роботи;

● скорочення періодів роботи зменшує допустиму величину часу на
відновлення працездатності;

● відпочинок працюючим м’язам і нервовим центрам в окремі
мікроперіоди роботи забезпечується за рахунок мікропауз, які мимовільно
виникають між операціями і рухами в зв’язку з необхідністю переключення
процесів збудження і гальмування в нервовій системі. Тривалість їх становить
всього декілька секунд, але залежно від темпу роботи вони можуть становити
до 10% робочого часу;

● сумарне відновлення функцій тим більше, чим більша кількість
періодів відпочинку (при незмінній тривалості відпочинку);
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● різні умови і різні види праці викликають приблизно однакові зміни
працездатності.

Вирішальне значення для раціоналізації функціонального навантаження
має встановлення абсолютних допустимих величин періодів роботи і
відпочинку. Для нервово-напружених робіт тривалість неперервної роботи не
повинна перевищувати 15 хв, а тривалість відпочинку 2…5 хв.

Тривалість відпочинку повинна задовольняти двом вимогам:
— бути достатньою для відновлення працездатності і можливості

повторної роботи;
— зберігати робочу установку.
Таким чином, фізіологічною закономірністю є стабільність допустимої

величини часу відпочинку при різних допустимих величинах часу роботи.
Оптимальні режими праці забезпечуються шляхом оптимізації

навантажень, які мають тренувальний ефект.
Енергетичним фізіологічним оптимумом вважається фізична робота з

потужністю, яка дорівнює половині або четвертій частині максимальної
потужності. Оптимальний темп рухів при тривалій роботі і оптимальному
зусиллі становить третину від максимального темпу. У виробничих умовах
оптимальний темп робочих рухів не перевищує 20% максимально доступного
темпу, а в деяких умовах — 10% максимальної величини.

Разом з тим, несприятливі умови праці створюють додаткове
функціональне навантаження на організм працівника, що зумовлює
необхідність скорочення періодів роботи і збільшення часу відпочинку, а також
скорочення робочого часу. У цьому випадку розробляються так звані
компенсаторні режими праці і відпочинку.

2.2. БЕЗПЕКА ПРАЦІ ПРИ КОРИСТУВАННІ ТЕХНІЧНИМИ
ЗАСОБАМИ

Основні шкідливі та небезпечні фактори, що можуть впливати на
організм людини під час роботи з персональним комп'ютером (ПК), такі:

– підвищений рівень електромагнітних випромінювань;
– підвищений рівень іонізуючих випромінювань;
– підвищений рівень статичної електрики;
– підвищена напруженість електростатичного поля;
– підвищена чи понижена іонізація повітря;
– підвищена яскравість світла;
– пряма і відбита блискітливість;
– підвищене значення напруги в електромережі, замикання якої може

статися крізь тіло людини;
– статичні перевантаження кістково-м'язового апарату та динамічні

локальні перевантаження м'язів кистей рук;
– перенапруження зорового аналізатора;
– розумове перенапруження;
– емоційні перевантаження;
– монотонність праці.
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До шкідливих випромінювань комп'ютера належать низькочастотні
електромагнітні поля та іонізуюче (рентгенівське) випромінювання моніторів
на електронно-променевих трубках (ЕПТ).

Попри невисокий рівень електромагнітного випромінювання, навіть
порівняно з побутовими приладами, та недостатню вивченість впливу цього
поля на людський організм, численними дослідженнями доведено можливість
порушення перебігу вагітності жінок, якщо вони працюють на комп'ютері. Крім
того, встановлено, що тривале перебування дітей в середовищі впливу
низькочастотних магнітних полів збільшує ймовірність появи в них пухлин
мозку. У зв'язку з цим існують певні обмеження в розміщенні комп'ютерів у
робочому приміщенні, а також у допуску персоналу до роботи на комп'ютері.

Аби запобігти несприятливим наслідкам для здоров'я, у приміщеннях, де
застосовується комп'ютерна техніка, потрібно:

– провести інструментальний контроль – заміряти та оцінити виробничі
фактори на робочих місцях і в приміщеннях (виконують спеціально
акредитовані/атестовані лабораторії);

– нормалізувати стан фізичних факторів на підставі рекомендацій,
розроблених за результатами інструментального контролю;

– оцінити ергономічні параметри робочих місць, зокрема спеціальних
меблів для користувачів ЕОМ;

– розробити та включити до посадових інструкцій доповнення, що
враховують специфіку праці з використанням ЕОМ.

Працівники, які працюють з ЕОМ і ПЕОМ, підлягають обов'язковим
медичним оглядам:

– попереднім – коли влаштовуються на роботу;
– періодичним – протягом трудової діяльності.
У Порядку проведення медоглядів працівників певних категорій,

затвердженому наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007
р. № 246, наведено перелік протипоказань, коли не дозволено працювати з
ЕОМ. Тому лікар, який здійснює медогляд, у разі потреби зробить відповідний
запис у картці пацієнта.

Проте слід указати, що медогляди повинні проходити користувачі
ПЕОМ з ВДТ, тобто моніторів з електропроменевими трубками. Для TFT-,
плазмових та інших моніторів Міністерство охорони здоров'я України на цей
час таку вимогу не встановило.

Перевіряючи виконання вимог охорони праці стосовно роботи на ЕОМ,
ПЕОМ, передусім вивчають такі питання:

– проходження працівниками медогляду та наявність відповідних
документів;

– проведення вступного і первинного інструктажу,  наявність
відповідних програм;

– інструктаж з електробезпеки;
– наявність і ознайомлення працівників з інструкціями з охорони праці;
– відповідність ЕОМ вимогам безпеки (підтвердження відповідності

(сертифікація) їх як засобів обчислювальної техніки);
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– проведення атестації робочих місць;
– ознайомлення працівника з умовами праці, письмово засвідчене під

час укладення трудового договору.

2.3. САНІТАРІЯ ТА ГІГІЄНА РОБОЧОГО МІСЦЯ
Санітарно-гігієнічні вимоги до робочих місць в адміністративних

приміщеннях регулюються:
— розміри виробничих приміщень повинні відповідати вимогам СН 245-71
(Санитарные нормы проэктирования промышленных предприятий) і ОНТП-24-
86 В (Общесоюзные нормы технологического проектирования), а допоміжних
— В СНіП 2.09.04-87 (Строительные нормы и правила);
— робочі місця повинні організовуватись відповідно до ГОСТ 12.2.082-78,
ГОСТ 12.2.033-78 та ін.;
— метеорологічні умови (температура, відносна вологість та рухливість
повітря) у робочій зоні повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.1.005-88, ДСН
3.3.6.042-99;
— концентрація шкідливих речовин у повітрі робочої зони (газо-, паро- або
пилоподібних) не повинна перевищувати гранично допустимих концентрацій,
регламентованих ГОСТ 12.1.005-88, ДСН 3.3.6.042-99;
— параметри виробничого освітлення (коефіцієнт природної освітленості,
освітленість, показники освітленості та коефіцієнт пульсації при штучному
освітленні) повинні відповідати вимогам СНіП 11-4-79;
— рівні шуму, інфра-, ультразвуку та вібрації не повинні перевищувати
допустимих значень, регламентованих ДСН 3.3.6.037-99;
— напруженості постійних електричних та магнітних полів на робочих місцях
не повинні перевищувати допустимих значень відповідно до "Санітарно-
гігієнічних норм допустимої напруженості електростатичного поля" № 1757-77
та гранично допустимих рівнів впливу постійних магнітних полів при роботі з
магнітними пристроями та магнітними матеріалами № 1742-77;
— напруженості електричних та магнітних полів частотою 50 Гц не повинні
перевищувати гранично допустимих напруженостей за ГОСТ 12.1.002-84 для
електростатичних полів та гранично допустимих рівнів впливу магнітних полів
чистотою 50 Гц для магнітних полів;
— параметри електромагнітних випромінювань радіочастотного діапазону не
повинні перевищувати допустимих значень, регламентованих ГОСТ 12.1.006-84
та "Санітарними нормами і правилами при роботі з джерелами
електромагнітних полів високих, ультрависоких та надвисоких частот"
ДсанПіН 3.3.2-007-98;
— щільності потоку енергії інфрачервоних та ультрафіолетових випромінювань
не повинні перевищувати допустимих значень, регламентованих ГОСТ
12.1.005-88 і "Санітарними нормами мікроклімату виробничих приміщень" №
4086-86 для інфрачервоних випромінювань та "Гігієнічними вимогами до
конструювання і експлуатації установок з штучними джерелами
ультрафіолетового випромінювання для люмінесцентного контролю якості й
промислових виробів" — для ультрафіолетових випромінювань;
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— рівні лазерних випромінювань не повинні перевищувати гранично допустимі
значення за СНіП 2392-81;
— потужності експозиційних доз невикористаного рентгенівського
випромінювання не повинні перевищувати норм, встановлених ГОСТ 12.2.006-
83 та "Санітарними правилами роботи з джерелами невикористовуваного
рентгенівського випромінювання";

2.3.1. Вимоги до приміщення

Площу приміщень, в яких розташовують персональні комп’ютери,
визначають згідно з чинними нормативними документами з розрахунку на одне
робоче місце, обладнане ПК:

площа - не менше 6,0 кв.м,
обсяг - не менше 20,0 куб.м, з урахуванням максимальної кількості осіб,

які одночасно працюють у зміні.
робочі місця повинні бути розташовані на відстані не менше ніж 1 м. від

стіни з вікном,
відстань між бічними поверхнями комп‘ютерів має бути не меншою за

1,2 м;
відстань між тильною поверхнею одного комп‘ютера та екраном іншого

не повинна бути меншою 2,5 м;
прохід між рядами робочих місць має бути не меншим 1 м.
Заземлені конструкції, що знаходяться в приміщеннях (батареї опалення,

водопровідні труби, кабелі із заземленим відкритим екраном тощо), мають бути
надійно захищені діелектричними щитками або сітками від випадкового
дотику.

У приміщеннях з персональними комп’ютерами слід щоденно
проводити вологе прибирання.

Також в цих приміщеннях повинні бути медичні аптечки першої
допомоги та система автоматичної пожежної сигналізації з димовими
пожежними сповіщувачами та переносними вуглекислотними вогнегасниками з
розрахунку 2 шт. на кожні 20 кв.м площі приміщення. Підходи до засобів
пожежогасіння повинні бути вільними.

2.3.2 Вимоги до освітлення
Відносно вікон робоче місце повинно бути розміщено так, щоб природне

світло було збоку, переважно з лівого та забезпечувати коефіцієнт природної
освітленості не нижче 1,5 %. Робоче місце, обладнане ПК повинно бути
розташоване так, щоб уникнути попадання в очі прямого світла. Джерела
штучного світла рекомендується розташувати з обох сторін від екрану
паралельно напрямку зору. Щоб уникнути світових блисків від екрану,
клавіатури, освітлювальних пристроїв, сонця в напрямку очей необхідно
застосовувати антиблискові сітки, спеціальні фільтри для екрану, захисні
козирки, жалюзі на вікнах. Вікна приміщень повинні мати регулювальні
пристрої для відкривання.
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Штучне освітлення приміщення має бути обладнане системою
загального рівномірного освітлення. У приміщеннях, де переважають роботи з
документами, допускається вживати систему комбінованого освітлення
(додатково до загального освітлення встановлюються світильники місцевого
освітлення). Загальне освітлення має бути виконане у вигляді суцільних або
переривчатих ліній світильників, що розміщуються збоку від робочих місць
(переважно зліва) паралельно лінії зору працівників. Допускається
застосовувати світильники таких класів світлорозподілу:

світильники прямого світла - П;
переважно прямого світла - Н;
переважно відбитого світла - В.
Застосування світильників без розсіювачів та екранних сіток

забороняється.
Як джерело світла при штучному освітленні повинні застосовуватися, як

правило, люмінесцентні лампи типу ЛБ. Допускається у світильниках місцевого
освітлення застосовувати лампи розжарювання. Яскравість світильників
загального освітлення в зоні кутів випромінювання від 50 град. до 90 град.
відносно вертикалі в подовжній і поперечній площинах повинна складати не
більше 200 кд/кв. м , а захисний кут світильників повинен бути не більшим за
40 град. Коефіцієнт запасу для освітлювальної установки загального освітлення
слід приймати рівним 1,4. Коефіцієнт пульсації повинен не перевищувати 5 %.
Рівень освітленості на робочому столі в зоні розташування документів має бути
в межах 300 - 500 лк.

У разі неможливості забезпечити даний рівень освітленості системою
загального освітлення допускається застосування світильників місцевого
освітлення, але при цьому не повинно бути відблисків на поверхні екрану та
збільшення освітленості екрану більше ніж до 300 лк. Світильники місцевого
освітлення повинні мати напівпрозорий відбивач світла з захисним кутом не
меншим за 40 град. Необхідно передбачити обмеження прямої близькості від
джерела природного та штучного освітлення, при цьому яскравість поверхонь,
що світяться (вікна, джерела штучного світла) і перебувають у полі зору,
повинна бути не більшою за 200 кд/кв. м. Необхідно обмежувати відбиту
близькість шляхом правильного вибору типів світильників та розміщенням
робочих місць відносно джерел природного та штучного освітлення. При цьому
яскравість відблисків на моніторі не повинна перевищувати 40 кд/кв. м,
яскравість стелі при застосуванні системи відбивного освітлення не повинна
перевищувати 200 кд/кв. м. Необхідно обмежувати нерівномірність розподілу
яскравості в полі зору осіб, що працюють з монітором, при цьому відношення
значень яскравості робочих поверхонь не повинно перевищувати 3:1, а робочих
поверхонь і навколишніх предметів (стіни, обладнання) - 5:1.

Необхідно використовувати систему вимикачів, що дозволяє регулювати
інтенсивність штучного освітлення залежно від інтенсивності природного, а
також дозволяє освітлювати тільки потрібні для роботи зони приміщення. Для
забезпечення нормованих значень освітлення необхідно очищати віконне скло
та світильники не рідше ніж 2 рази на рік, та своєчасно проводити заміну ламп,
що перегоріли.
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2.3.3 Вимоги до вентиляції, опалення, кондиціювання, мікроклімату
Для підтримки допустимих значень мікроклімату та концентрації

позитивних та негативних іонів необхідно передбачати установки або прилади
зволоження та/або штучної іонізації, кондиціювання повітря.

Таблиця 2.1
Оптимальні величини температури, відносної вологості та швидкості руху

повітря
Період
року

Категорія робіт Температур
а повітря,
0С

Відносна
вологість,
%

Швидкіст
ь руху,
м/с

Легка 1а 22-24 60-40 0,1Холодни
й період
року Легка 1б 21-23 60-40 0,1

Легка 1а 23-25 60-40 0,1Теплий
період
року Легка 1б 22-24 60-40 0,2

Рівні іонізації повітря приміщень.
Таблиця 2.2

Кількість іонів в 1 см куб. повітряРівні
n+ n-

Мінімально необхідний 400 600
Оптимальний 1500-3000 3000-5000
Максимально допустимий 50000 5000

2.3.4 Вимоги електробезпеки
Лінія електромережі для живлення персональних комп‘ютерів, їх

периферійних пристроїв (принтер, сканер тощо) виконується як окрема групова
трипровідна мережа, шляхом прокладання фазового, нульового робочого та
нульового захисного провідників. Нульовий захисний провідник
використовується для заземлення (занулення) електроприймачів. Використання
нульового робочого провідника як нульового захисного провідника
забороняється. Нульовий захисний провід прокладається від стійки групового
розподільчого щита, розподільчого пункту до розеток живлення. Не
допускається підключення на щиті до одного контактного затискача нульового
робочого та нульового захисного провідників.

Площа перерізу нульового робочого та нульового захисного провідника
в груповій трипровідній мережі повинна бути не менше площі перерізу
фазового провідника. Усі провідники повинні відповідати номінальним
параметрам мережі та навантаження, умовам навколишнього середовища,
умовам розподілу провідників, температурному режиму тощо. У приміщенні,
де одночасно експлуатується або обслуговується більше п'яти персональних
комп‘ютерів, на помітному та доступному місці встановлюється аварійний
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резервний вимикач, який може повністю вимкнути електричне живлення
приміщення, крім освітлення.

Персональний комп‘ютери, периферійні пристрої повинні підключатися
до електромережі тільки з допомогою справних штепсельних з'єднань і
електророзеток заводського виготовлення. Штепсельні з'єднання та
електророзетки крім контактів фазового та нульового робочого провідників
повинні мати спеціальні контакти для підключення нульового захисного
провідника. Конструкція їх має бути такою, щоб приєднання нульового
захисного провідника відбувалося раніше ніж приєднання фазового та
нульового робочого провідників. Порядок роз'єднання при відключенні має
бути зворотним. Необхідно унеможливити з'єднання контактів фазових
провідників з контактами нульового захисного провідника. Неприпустимим є
підключення комп‘ютерів, периферійних пристроїв до звичайної двопровідної
електромережі, в тому числі - з використанням перехідних пристроїв.

Електромережі штепсельних з'єднань та електророзеток для живлення
персональних комп‘ютерів, периферійних пристроїв слід виконувати за
магістральною схемою, по 3 - 6 з'єднань або електророзеток в одному колі.

Штепсельні з'єднання та електророзетки для напруги 12 В та 36 В за
своєю конструкцією повинні відрізнятися від штепсельних з'єднань   для
напруги 127 В та 220 В.

Штепсельні з'єднання та електророзетки, розраховані на напругу 12 В та
36 В, мають бути пофарбовані в колір, який візуально значно відрізняється від
кольору штепсельних з'єднань, розрахованих на напругу 127 В та 220 В.

Індивідуальні та групові штепсельні з'єднання та електророзетки
необхідно монтувати на негорючих або важкогорючих пластинах.
Електромережу штепсельних розеток для живлення персональних комп‘ютерів,
периферійних пристроїв при розташуванні їх уздовж стін приміщення
прокладають по підлозі поряд зі стінами приміщення, як правило, в металевих
трубах і гнучких металевих рукавах з відводами відповідно до затвердженого
плану розміщення обладнання та технічних характеристик обладнання. При
розташуванні в приміщенні за його периметром до 5 персональних комп‘терів,
використанні трипровідникового захищеного проводу або кабелю в оболонці з
негорючого або важкогорючого матеріалу дозволяється прокладання їх без
металевих труб та гнучких металевих рукавів. Електромережу штепсельних
розеток при розташуванні комп‘ютерів та перефірійних пристроїв у центрі
приміщення, прокладають у каналах або під знімною підлогою в металевих
трубах або гнучких металевих рукавах. При цьому не дозволяється
застосовувати провід і кабель в ізоляції з вулканізованої гуми та інші матеріали,
що містять сірку. Відкрита прокладка кабелів під підлогою забороняється.
Металеві труби та гнучкі металеві рукави повинні бути заземлені.

Конструкція знімної підлоги повинна бути такою, щоб забезпечувались:
вільний доступ до кабельних комунікацій під час обслуговування; стійкість до
горизонтальних зусиль при частково знятих плитах; вирівнювання поверхні
підлоги за допомогою регулювальних опорних елементів; взаємозамінюваність
плит. Плити знімної підлоги повинні бути важкогорючими, з межею
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вогнестійкості не менше 0,5 год., або негорючими. Покриття плит виконують з
матеріалів, які під час горіння не виділяють шкідливих токсичних речовин та газів,
що сприяють корозії. Опори та стояки знімної підлоги повинні бути негорючими.
Покриття плит підлоги повинно бути гладеньким, міцним, антистатичним, таким,
яке легко чистити пилососом або прибирати вологим способом. Необхідно
забезпечити відведення з покриття підлоги статичних зарядів.

Отвори в плитах для прокладання  кабелів електроживлення
виконуються безпосередньо в місцях встановлення устаткування. Простір під
знімною підлогою розділяють негорючими діафрагмами на відсіки площею не
більше 250 кв. м. Межа вогнестійкості діафрагми повинна бути не меншою за
0,75 год. Комунікації прокладають крізь діафрагми в спеціальних обоймах з
застосуванням негорючих ущільнювачів для запобігання проникненню вогню з
одного відсіку в інший, а також з підпільного простору в приміщення.
Підпільний простір під знімною підлогою має бути оснащений системою
автоматичної пожежної сигналізації та засобами пожежогасіння. Для
протирання підлоги застосовують рідини, пара яких не утворює
вибухопожежонебезпечних сумішей з повітрям та не викликає корозії контактів
електричних з'єднань.

Для підключення переносної електроапаратури застосовують гнучкі
проводи в надійній ізоляції. Тимчасова електропроводка від переносних
приладів до джерел живлення виконується найкоротшим шляхом без
заплутування проводів у конструкціях машин, приладів та меблях.

Доточувати проводи можна тільки шляхом паяння з наступним
старанним ізолюванням місць з'єднання.

Є неприпустимими:
експлуатація кабелів та проводів з пошкодженою або такою, що
втратила захисні властивості за час експлуатації, ізоляцією;
залишення під напругою кабелів та проводів  з неізольованими
провідниками;
застосування саморобних подовжувачів, які не відповідають
вимогам ПВЕ до переносних електропроводок;

застосування для опалення приміщення нестандартного
(саморобного) електронагрівального обладнання або ламп
розжарювання;
користування пошкодженими розетками, розгалужувальними та
з'єднувальними коробками, вимикачами та іншими
електровиробами, а також лампами,  скло яких має сліди
затемнення або випинання;
підвішування світильників безпосередньо на струмопровідних
проводах, обгортання електроламп і світильників папером,
тканиною та іншими горючими матеріалами, експлуатація їх  зі
знятими ковпаками (розсіювачами);
використання електроапаратури та приладів в умовах, що не
відповідають вказівкам (рекомендаціям) підприємств-
виготовлювачів.
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2.3.5 Вимоги до рівнів шуму та вібрації
Таблиця 2.4

Рівні шуму та вібрації на робочих місцях осіб, що працюють з ПК,
визначаються відповідно до ДсанПіН 3.3.2-007-98.

Рівні звукового тиску в дБ в октавних смугах із
середньогеометричними частотами, Гц

Вид трудової
діяльності,
робочі місця 31,

5
6
3

12
5

25
0

50
0

100
0

200
0

400
0

800
0

Рівні звуку,
еквівалентні
рівні звуку,
дБА/дБАекв

.
Програмісти 86 7

1 61 54 49 45 42 40 38 50

Оператори в
залах обробки
інформації на
ПК та
оператори
комп'ютерног
о набору

96 8
3 74 68 63 60 57 55 54 65

Приміщення
для
розташування
шумних
агрегатів

103 9
1 83 77 73 70 68 66 64 75

Для забезпечення нормованих рівнів шуму у виробничих приміщеннях
та на робочих місцях застосовуються шумопоглинальні засоби, вибір яких
обґрунтовується спеціальними інженерно-акустичними розрахунками. Як
засоби шумопоглинання повинні застосовуватися негорючі або важкогорючі
спеціальні перфоровані плити, панелі, мінеральна вата з максимальним
коефіцієнтом звукопоглинання в межах частот 31,5 - 8000 Гц, або інші
матеріали аналогічного призначення, дозволені для оздоблення приміщень
органами державного санітарно-епідеміологічного  нагляду. Крім того,
необхідно застосовувати підвісні стелі з аналогічними властивостями.

2.3.6 Вимоги до рівня неіонізуючих електромагнітних
випромінювань, електростатичних та магнітних полів

Вимоги щодо рівня неіонізуючих електромагнітних випромінювань,
електростатичних та магнітних полів встановлюються відповідно до ДсанПіН
3.3.2-007-98.
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Таблиця 2.5
Допустимі параметри електромагнітних неіонізуючих випромінювань і

електростатичного поля
Види поля Допустимі параметри поля

Напруженість
електромагнітного

поля

за
електричною

складовою
(Е), В/м

за
магнітною
складовою

(Н), А/м

Допустима
поверхнева

щільність потоку
енергії

(інтенсивність
потоку енергії),

Вт/кв.м
60 кГц до 3 мГц 50 5
3 кГц до 30 мГц 20 -
30 кГц до 50 мГц 10 0,3
30 кГц до 300 мГц 5 5
300 кГц до 300 гГц - -

Електромагнітне поле оптичного діапазону в ультрафіолетовій частині
спектру

УФ-С (220-280 мм) 0,001
УФ-В (280 - 320 мм) 0,01
УФ-А (320 - 400 мм) 10,0
в видимій частині
спектру 400 - 760 мм 10,0

0,76 - 10,0 мкм 35,0-70,0
Напруженість
електричного поля
ВДТ

20кВ/м

3. БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
3.1. ПОЖЕЖНА ПРОФІЛАКТИКА

Аналіз і оцінка пожежної безпеки на об’єкті проектування проводять
відповідно до вимог Закону України "Про пожежну безпеку", Правил пожежної
безпеки в Україні та іншими нормативними документами, що наведені в списку
літератури.

Для успішного проведення протипожежної профілактики на
підприємствах важливо знати причини пожеж. Перш за все це відсутність або
недосконалість організаційних та інженерно-технічних рішень з пожежної
безпеки.

Для виконання цього підрозділу студент аналізує і наводить такі дані:
1 Причини виникнення пожеж та вибухів на проектованому об’єкті
2 Характеристика небезпечного у пожежному відношенні обладнання
3 Основних профілактичних заходів для приміщення або дільниці

підприємства
4 ( ДНАОП 0.01 – 1.33 – 75 ). Виробничі приміщення, їх тип, ступінь

вогнестійкості, кількість поверхів та кількість прольотів, наявність
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евакуаційних виходів, шляхи евакуації ( СНиП 2.09.02 – 85)
5 Заходи по зменшенню пожежної небезпечності технологічних процесів
(ДНАОП 0.01 – 43 – 81 )
6. Заповнити таблицю 2.6

Таблиця 2.5
Аналіз пожежної профілактики на досліджувальному об’єкті

Категорія
виробництва з
пожежної та
вибухової
небезпеки

(  ДНАОП
0.01 – 1.33 – 75,
ДНАОП 0.01 –
1.36 – 80,

ДНАОП
0.01 – 1.40 – 71
та інше)

Вибухонебезпечність
та
пожежонебезпечність
сумішів газів, пилу та

інше ( НАОП 1.4.32 –
2.51 – 82, НАОП 1.4.32
– 2.58 – 78 )

Зонування
території,
пожежні
розриви та
перешкоди

Пожежного
зв'язку та
сигналізації (
вказується
тип, моделі
сповіщувачів
та інше
(ГОСТ
12.3.046 – 91,
ГОСТ
12.4.009 – 83,

ДНАОП
0.01.1.34 –
79)

Характеристика
та класифікація
матеріалів та
речовин з
вогнене-

безпечності (
температура
спалаху та інше )

3.2. ХАРАКТЕРИСТИКА МІСТА, РАЙОНУ ЯК ДЖЕРЕЛА
ПОТЕНЦІЙНИХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ та порядок дій при них

Необхідно дати характеристику району (міста, області, регіону)
розміщення підприємства як джерела потенційних НС:
опис промисловості, як джерела можливих техногенних НС;
кліматичних умов, а також рік, водоймищ і т.п. - потенційних джерел
природних НС.
Розглядаються вражаючі фактори, які можуть впливати на населення.
Необхідно привести чисельність населення та площу населеного пункту
(району, міста) і визначити щільність населення.
Після вивчення джерел потенційних НС заповнюється таблиця 2.7

Таблиця 2.7
Аналіз потенційної небезпеки району розміщення підприємства

Потенційні
джерела НС

Вражаючі
фактори

Вплив на людей
вражаючих
факторів

Заходу щодо захисту
населення
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