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Секція 1 
 

Управління охороною праці і промисловою безпекою та 
дієвість системи охорони праці на підприємствах України 

 

 

OCCUPATIONAL SAFETY IN THE UNITED STATES 

 

Dean SMITH 

 

Professor: Dr. Tatiana V. GORBUNOVA,  

Owens Community College, Toledo, OH 43699, USA 

 

The United States strategy for health and occupational safety on the 

jobsis part of the Strategic Plan of the Ministry of Labor of the United States, 

which is made for 5 years. The document reflects the main areas of work of the 

federal agency responsible for labor policies in response to the challenges of the 

XXI century. The plan is drawn up by the classical rules of strategic man 

agement, and it reflects the mission, vision, organization strategy execution, four 

short and clear strategic goals, key performance indicators, blocks linked to each 

objective (2-3, 6 high performance in each block) and principles for evaluating 

specific programs. 

Promoting safe, health yand secure work place is the third of the four 

strategic objectives of the U.S. government at work. To achieve this, the U.S. 

Labor Ministry intends to develop new and innovative approaches of law sand 

programs aimed at protecting the health and workers' rights. 

The paper no test hatsincet he adoptionin 1970 of the federal law on the 

protection of laborand occupational health and safety of workers, America faces 

the new challenges related to population change, terrorism, and the demand for 

natural resources. The latter fact is of special interestin some countries sinceitise 

lat ed to occupational safety in the most troubled sector - mining of minerals. 

Americans predict a rise in the demand for coalin the next two decades as one of 

the main sources of energy security of the country. According to their forecasts, 

the mining industry, due to the growing demand from the energy sector, 

metallurgy, transportation, construction, chemical industry, etc., will increase, 

respectively, the U.S. Labor Ministry is developing long-term strategies forthe 

protection of labor of  300 thousand workers directly employed in this sector. 

It must be noted that the mining industry hastr aditionally bee ninthe area 

of focus of the U.S. government. In 1977, the Federal Law was adopted on the 

protection of health and safety in mines. In 2010, a new law was adopted, which 

for the last 30 years has been the mosts ignificant piece of legislation in the field 

of work in this very risky industry sector. For the financial period 2000-2005, 
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Americans were able to reduce the level of occupational accidents in the mining 

industry by 35%, while in the industry as a whole, this figuredropped to 23%. A 

policy of zero injuries and the elimination of occupational diseases in the mining 

sector was adopted. 

Labor protectio ninth is country has played a rather import an trole for a 

longtime. The legal basis of the current state system of labor in the U.S. is the 

Law on Safety at Work, adopted in 1970; this law was established by the Federal 

Agency of Security at work, which was th emain executive body of enforcing 

laws a cross the United States. Each state hasa dopted its own law sand 

established anexecutive body  in the field of occupational safety. 

In addition to the general administration in the field of occupational 

safety and workers' health, the federal law on health  and safety has been in 

place since 1977; it was established by is a special branch administrationon 

labor protection. This administration operates a round-the-clock hot line via 

which complaints of violations of labor protection are collected. 

Regard less оf who sent such a complaint and how the complaint was 

received (telephone, internet, writing, etc.), it is the basis for animmediate 

inspection, and it is sufficient that the information was simply received about the 

location and the threats to public health. Performance indicator of the 

administration is the annual 15% decline of industrial accident sand a 50% 

reduction in five yearsof work-related accidents. 

Along with tough sanctions for violation of labor laws, penalties for a first of 

fense are $250000 and for the second time – up to $ 500000000). There are special 

federal programs in the country in the field of occupational safety and health (sector 

programs in hazardous sectors, strategic partner ship programs, a program of 

consultation, education, training, grant programs, and soon). 
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УДК 621.039. 
 

ЧИННИКИ НЕБЕЗПЕКИ РОБОЧИХ МІСЦЬ НА АЕС УКРАЇНИ 
 

Близнюк Г.В. 
 

Сукач Р.Ю., викладач кафедри ПТ та АРР  

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 
 

Ядерна енергетика України — важлива галузь української енергетики. 

За кількістю ядерних реакторів Україна посідає дев‘яте місце у світі та п‘яте 

в Європі. В Україні діють 4 атомних електростанцій з 15 енергоблоками, 

одна з яких, Запорізька АЕС з 6 енергоблоками загальною потужністю в 

6000 МВт є найпотужнішою в Європі. У 2012 році відсоток ядерної енерге-

тики склав 48 % від усього виробництва електроенергії в Україні. Загальна 

потужність АЕС склала 13 835 МВт. 

У технологічному процесі виробництва енергії АЕС присутні шкідли-

ві і небезпечні фактори, дія яких значно зменшується при правильному ви-

користанні засобів індивідуального та колективного захисту. Тому застосу-

вання на АЕС вказаних засобів є обов‘язковим. До основних шкідливих і 

небезпечних факторів на робочих місцях персоналу АЕС, відносяться: 

Іонізуюче випромінювання. На персонал АЕС може впливати дія 

нейтронного випромінювання (в зоні працюючого реактора), гама-

випромінювання, радіоактивні аерозолі і інертні радіоактивні гази (вміст в 

повітрі виробничих приміщень зони суворого дозиметричного контролю), 

радіоактивне забруднення поверхні шкіри, спецодягу і робочих поверхонь 

обладнання і приміщень. 

Шум. На АЕС джерелом шуму є обертові частини машин і механіз-

мів, технологічного обладнання і трубопроводів, в яких здійснюється пере-

міщення з великою швидкістю рідин та газів, електричне обладнання з змін-

ним електромагнітним полем. Основними джерелами шуму є турбогенера-

тори, дизель генератори, насоси, вентилятори, компресорні установки, пнев-

матичний і електрифікований інструмент.  

Електрообладнання яке перебуває під напругою. На атомній стан-

ції знаходиться велика кількість діючих електроустановок. Основна небезпе-

ка пов‘язана з тим, що організм людини не має органів чуття, за допомогою 

яких можливо визначити наявність напруги на відстані. 

Шкідливі хімічні речовини. В виробничому процесі на АЕС ви-

користовуються різні хімічні речовини (кислоти, луги, солі, розчинники).  

Робота на висоті. До робіт на висоті відносяться роботи які викону-

ються на висоті 1,3 метра і більше від поверхні ґрунту, перекриття чи робочої 

площадки і відстань від межи перепаду по висоті при цьому менше 2 метрів. 
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Рух транспорту по території підприємства. На АЕС для транспор-
тування обладнання, матеріалів і інших вантажів використовуються різні 
транспортні засоби: автомашини, трактори, електрокари, транспортні візки, а 
також залізничний транспорт. 

Обертові механізми. В технологічному процесі і для ремонту облад-
нання на станції використовуються різного роду обертові механізми (насоси, 
станки, пневматичний і електрофікований інструмент). 

Посудини і трубопроводи під тиском і високою температурою. Біль-
шість тепломеханічного обладнання та трубопроводів які працюють на енерго-
блоках знаходяться під надлишковим тиском і високою температурою. 

Для зменшення ризиків травмування, як самого працівника, так і ін-
ших працівників, кожній особі яка знаходиться на території АЕС слід до-
тримуватись таких правил: 

 переміщення по території здійснювати по встановлених маршрутах 
безпечного руху; 

 виконувати вимоги знаків безпеки; 

 у виробничих приміщеннях використовувати засоби індивідуально-
го захисту; 

 у випадках виникнення аварійної ситуації керуватись вказівками, 
отриманими від керівників, а також інформацією яка буде переда-
ватись по системах внутрішнього оповіщення; 

 забороняється самостійне втручання в роботу обладнання та меха-
нізмів; 

 забороняється перебувати без супроводжуючих працівників у виро-
бничих приміщеннях особам, які не беруть участь в обслуговуванні 
встановленого там обладнання; 

 курити тільки у відведених для цього місцях; 

 у разі отримання травми чи раптового погіршення стану здоров‘я 
негайно повідомити про цей факт керівнику і звернутись в пункт 
здоров‘я АЕС. 

Незважаючи на складність технологічного процесу і велику кількість 
шкідливих і небезпечних факторів, що є на АЕС, згідно офіційних даних 
компанії НАЕК ―Енергоатом‖ в середньому щороку стається 4-5 нещасних 
випадки на АЕС України, що свідчить про високій рівень дотримання техні-
ки безпеки працівниками атомних електростанцій. 

 

Література: 
1. Закон України ―Про охорону праці‖ від 14 жовтня 1992 року № 2694-XII. 
2. Норми радіаційної безпеки України – 1997 рік. 
3. ДП НАЕК ―Енергоатом‖ ―Комплексна програма підвищення безпеки 

енергоблоків АЕС України: Екологічна оцінка‖, 2012 рік. 
4. http://www.atom.gov.ua/ua/ – офіційний сайт компанії НАЕК ―Енерго-

атом‖. 
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ОХОРОНА ПРАЦІ В ХІМІЧНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 

Була В. М. 

 

Фірман В.М. канд. техн. наук, доцент кафедри промислової безпеки  

та охорони праці 

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 

 

Хімічне виробництво належить до галузей промисловості, для яких 

характерна підвищена потенційна небезпека професійних отруєнь і захво-

рювань працюючих. 

Причина в тому, що в процесі виробництва багато працюючих контак-

тують з хімічними речовинами, які мають ті або інші токсичні властивості. 

Під дією токсичних речовин в організмі можуть відбуватися різні 

порушення у вигляді: 

 гострихотруєнь (ГО); 

 хронічнихотруєнь (ХО). 
Гострі отруєння (ГО) виникають при дії великих концентрацій токсич-

них речовин протягомне більше однієїзміни. ГО виникаютьвід причин, усу-

нення яких не вимагає особливих капітальних витрат і які, як правило, пов'я-

зані з організацією виробництва, дисципліною. Розслідуються ГО як НВ. 

Хронічні отруєння (ХО) виникають внаслідок тривалої поступової 

дії на працюючих невеликих концентрацій шкідливих речовин. 

Врешті може виникнути професійне захворювання, яке вимагає від-

повідного розслідування. Боротися із ХО значно важче, ніж із ГО. Досяг-

нення нешкідливих (гранично допустимих) концентрацій токсичних речо-

вин в повітрі робочих приміщень, як правило, пов'язано з вдосконаленням 

або заміною технологічних процесів, апаратури, будівель, споруд. Ці захо-

ди вимагають великих капітальних витрат[2,3]. 

Хімічні опіки виникають при місцевій дії хімічно активних речовин 

на шкіру, дихальні шляхи, очі. Наслідки опіку залежать від: 

 хімічної активності і токсичності речовин; 

 концентрації; 

 температури; 

 часу дії; 

 індивідуальноїчутливостішкіри. 
Опікиділяться на 4 ступеня: 

I – почервоніння, припухлість, болючість; 

II – появапухирців, можливіподальшізахворюванняшкіри; 

III – виникаютьділянкиомертвінняшкіри; 
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IV – ураження не тількизначноїчастиниповерхнішкіри, але і глибо-

корозміщених тканин і органів. 

Хімічні опіки можуть викликати такі речовини: соляна, сірчана, азо-

тна кислоти, концентровані розчини лугів (їдкий натрій, їдкий калій, амі-

ак), причому лужні опіки більшглибокі, оскільки вони легко обмилюють 

жировий шар шкіри і розчиняють білкові речовини.[4] 

У хімічній промисловості проведення ряду технологічних і допомі-

жних операцій пов'язано з використанням ЗІЗ. Для виконання робіт в сере-

дині закритих ємностей, в колодязях і т.ін. їх використання має  вирішаль-

не значення для забезпечення безпеки праці. 

Щорічно на кожному підприємстві хімічної промисловості складається 

перелік спецодягу, спецвзуття та запобіжних засобів, які повинні безкоштовно 

видаватися робітникам і службовцям для забезпечення безпечних умов праці. 

В переліку зазначається кількість і види засобів захисту для індивідуального, 

колективного і аварійного користування. Перелік узгоджується із комітетом 

профспілки і після затвердження головним інженером цей перелік стає основ-

ним документом для забезпечення персоналу ЗІЗ. 

У звичайних умовах горіння є процесом окислення або з'єднання го-

рючої речовини із киснем повітря, який супроводжується виділенням тепла 

і світла. Проте деякі речовини, наприклад, стислий ацетилен, озон, вибухо-

ві речовини, можуть вибухати і без кисню повітря із утворенням тепла і 

полум'я. Тобто, горіння може бути не тільки реакцією окислення, але і реа-

кцією розпаду.[1] 

 

Література: 
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Аналіз стану виробничого травматизму в будівельній галузі за 2010–

2012 роки свідчить про підвищений рівень травматизму в галузі загалом та 

при проведенні земляних робіт зокрема [1]. Щодо проведення земляних 

робіт, то це насамперед викликано можливим впливом на працівників ши-

рокого спектру небезпечних і шкідливих виробничих факторів: 

1) обвалення гірських порід (ґрунтів); 2) предмети (шматки породи), що 

падають; 3) машини, що рухаються, їхні робочі органи, предмети, що ними 

переміщуються; 4) електричний струм; 5) недостатнє освітлення робочої 

зони; 6) підвищений рівень шуму та вібрації на робочому місці; 

7) підвищена запиленість та загазованість повітря робочої зони; 8) хімічно-

небезпечні і шкідливі виробничі фактори; 9) патогенні мікроорганізми. 

До міжнародних нормативних актів, які регулюють охорону праці 

при проведенні земляних робіт, необхідно віднести: Конвенцію МОП «Про 

техніку безпеки в будівельній промисловості» № 62 від 3 червня 1937 р., 

Конвенцію МОП «Про безпеку та гігієну праці у будівництві» № 167 від 20 

червня 1988 р., Рекомендації МОП «Щодо безпеки та гігієни праці у будів-

ництві» № 175 від 20 червня 1988 р.  

Відповідно до ст. 2 Конвенції МОП № 167 «земляні роботи» вклю-

чені до терміну «будівництво». За ст. 7 названої Конвенції національні за-

конодавство чи правила передбачають, що роботодавці й особи, які пра-

цюють не за наймом, несуть обов'язок з дотримання приписаних заходів 

безпеки та гігієни праці на робочому місці. Особи, які ведуть розроблення 

проекту і планування будівельних робіт, враховують безпеку та гігієну 

праці працівників-будівельників відповідно до національних законодавст-

ва, правил і практики (ст. 9 Конвенції). У національному законодавстві чи 

правилах повинно бути передбачено, що працівник має право вийти з небе-

зпечної зони, якщо він має вагомі підстави вважати, що виникає неминуча 

й серйозна загроза його безпеці або здоров'ю, і зобов'язаний негайно інфо-

рмувати про це свого керівника. Вимоги до землерийного обладнання, його 

конструкції та ергономіки, утримання в робочому стані та підготовки робі-
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тників до його використання містить ст. 16 Конвенції. Причини вживання 

запобіжних заходів всередині кожного котловану, колодязя, земляної чи 

підземної споруди або тунелю передбачені ст. 19 Конвенції [2]. 

До нормативно-правових актів України, які регулюють охорону праці 

при проведенні земляних робіт, належать: Кодекс законів про працю Украї-

ни, Закон України «Про охорону праці», інші закони та низка підзаконних 

нормативних актів, переважну частину яких складають правила та нормати-

ви НПАОП та ДБН, серед яких слід виділити ДБН А.3.2-2-2009 [3]. Згідно з 

розділом 10 [3] безпека земляних робіт повинна бути забезпечена, а рішення 

з охорони праці повинні міститися в організаційно-технологічній докумен-

тації (ПОБ, ПВР та ін.) на виконання робіт. Безпека людей, що знаходяться у 

виїмках, повинна бути забезпечена на протязі всього періоду виконання ро-

біт незалежно від метеорологічних умов або дії інших небезпечних факторів. 

У ДБН визначено вимоги до організації робочих місць працівників-

землекопів (простору в зоні робіт, належного кріплення, шляхів евакуації), 

гранично допустимі значення електричних струмів і напруги в мережі, вимо-

ги до освітленості робочих зон, підготовки будівельного майданчика до без-

печного проведення земляних робіт, зокрема на зсувонебезпечних схилах. 

Обмежено дію динамічного навантаження при ущільненні ґрунту, виконанні 

робіт зі занурення паль, веденні вибухових робіт. Для проведення земляних 

робіт в охоронній зоні кабелів високої напруги, діючих газопроводів та на 

ділянках з можливим патогенним зараженням ґрунту (смітник, худобомоги-

льник, цвинтар, ін.) необхідно отримати наряд-допуск від організації, що їх 

експлуатує, або органу санітарного нагляду. 

З наведеного огляду законодавства та підзаконних актів України 

можна зробити висновок про належну імплементацію Україною основних 

вимог міжнародних конвенцій з охорони праці, що гарантують безпечні 

умови праці при проведенні земляних робіт. 
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В число небезпечних об‘єктів газових родовищ будь-якого газопро-

мислу входять експлуатаційні газові свердловини, шлейфи від свердловин 

до установки попередньої або комплексної підготовки газу, об‘єкти 

УППГ(УКПГ) та газовий колектор, для яких і необхідно розробити, пого-

дити у відповідних структурах план ліквідації та локалізації аварійних си-

туацій (ПЛАС) 

Аналіз небезпек, можливих аварій, аварійних ситуацій та їх наслід-

ків слід проводити з урахуванням такиїх наступних факторів, як хімічні та 

фізичні властивочсті природного газу, конструктивні особливості техноло-

гічного обладнання, значення параметрів їх роботи, фактичний стан 

об‖єктів обстеження а також умови йцого експлуатації. крім того,  необ-

хідно враховувати взаємне рзташування об‖єктів УКПГ і населенних пунк-

тів, чисельність населення, що проживає на придеглій території, наявність 

водоймищ та річок. особливу увагу при цьому слід привертати на  технічні 

та організаційні  можливості  конкретних обєктів та підприємства в цілому 

щодо запобігання переходу аварійної ситуації в аварію та локалізації нас-

лідків аварії у випадку її реалізації. 

В процесі експлуатації газових свердловин відсутній такий фактор, 

як протитиск стовпа рідини на забій свердловини, через те що газ володіє 

набагато меншою густиною ніж нафта. В силу цього тиск в верхній частині 

колони на устя свердловини значно ближче до пластового тиску, ніж в на-

фтовій свердловині. Внаслідок цього є можливим утворення грифонів в 

пригирловій зоні (неконтрольований вихід газу на поверхню через нещіль-

ності обсадної колони). відповідно зростає і можливість виникнення на 

свердловині таких пожежонебезпечних ускладнень як розгерметизація об-

ладнання фонтанних арматур, запобіжної та запірної арматури фонтанних 

арматур з можливістю відкритого фонтанування. 

Займання фонтану ускладнює роботи по його ліквідації, в результаті 

чого втрачаються великі кількості газу, паралізується діяльність сусідніх 

об‘єктів, знищується коштовне обладнання гирла свердловини. гасіння 

фонтану, що горить, і подальша його ліквідація є складним тактичним і 
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технічним завданням, яке потребує затрат значних сил, засобів та часу. 

До зовнішніх факторів, які можуть викликати розгерметизацю гирла 

свердловин, можна віднести помилки обслуговуючого або ремонтного пе-

рсоналу, можливість навмисного руйнування запірної та фонтанної арма-

тури (в т.ч. терористичний акт), падіння літальних апаратів, стихійні лиха в 

пригирловій зоні.  

До особливостей природного газу, які обґрунтовують вимоги щодо 

забезпечення надійної герметичності фланцевих з‘єднань та швів газопро-

водів (шлейфи, газозбірні колектори, магістральні газопроводи), запірної 

арматури, контрольно-вимірювальної та регулюючої апаратури є низька 

в‘язкість газу, утруднення візуального визначення витоків газу при розге-

рметизації обладнання, можливість горючих газів утворювати з повітрям 

вибухонебезпечні суміші, можливість утворення вибухонебезпечних зон 

великої протяжності при витоках газу. 

Витоки газу у вигляді свищів на газопроводах можуть виникати вна-

слідок точкової корозії на окремих ділянках газопроводу або внаслідок 

механічного  та корозійного зносу запірної арматурі, або в разі механічно-

го руйнування запірної арматури та лінійної частини газопроводу. Крім 

того розриви лінійної частини газопроводів можливі внаслідок підйому 

тиску вище допустимого в результаті гідратоутворення. 

В разі утворення вибухонебезпечної суміші відповідної концентрації 

внаслідок внесення джерела запалення в загазовану зону можливий вибух 

та значне руйнування арматури та лінійної частини газопроводу, що може 

призвести до залпового викиду та запалювання газу. 

Потенційною небезпекою на газозбірних пунктах та установках 

очистки, підготовки і заміру газу є розгерметизація технологічної та запір-

ної арматури, яка може призвести до утворення вибухонебезпечної газопо-

вітряної суміші відповідної концентрації у виробничих приміщеннях та на 

відкритих ділянках внаслідок корозійного та механічного зносу або руйну-

вання та пошкоджень технологічного обладнання.  

Розгерметизація обладнання та трубопроводів установок підготовки 

газу (УКПГ та УППГ) можлива внаслідок підвищення тиску вище допус-

тимого в обладнанні при утворенні гідратів, теплообмінниках, запірних 

пристроях при порушенні порядку відкривання та закривання засувок і 

кранів (помилки обслуговуючого персоналу), порушення режиму роботи 

установки та несправності запобіжної арматури.  

В разі вибуху газоповітряної суміші внаслідок внесення джерела за-

палення в загазовану зону можливе значне руйнування запірної та запобі-

жної арматури, технологічного обладнання та вхідних газопроводів, що 

може призвести до залпового викиду газу подальшим його вибухом та за-

горанням. 
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До зовнішніх факторів, які можуть викликати розгерметизацію об-

ладнання газозбірних пунктів та установок очистки, підготовки і заміру 

газу, можна віднести пожежу поблизу обладнання установок, помилки об-

слуговуючого або ремонтного персоналу, можливість навмисного руйну-

вання (терористичний акт), падіння літальних апаратів, стихійні лиха.  

Природний газ горить при певному співвідношенні його з повітрям 

в газоповітряній суміші. для повного згорання 1 м
3
 природного газу необ-

хідно близько 10 м
3
 повітря. Газоповітряна суміш з такою концентрацією при 

певних умовах є вибухонебезпечною. так, якщо в якомусь об‘ємі (приміщенні) 

може міститися суміш газу з повітрям подібної концентрації, то при внесенні в 

нього вогню або іншого джерела теплового випромінювання (іскра при ввімк-

ненні електроосвітлення) може відбутися вибух. 

Для виникнення вибуху необов‘язково, щоби все приміщення було 

заповнено газом. Вибух можливий і при достатньому скупченні газу на 

певній зоні приміщення Горіння і вибух – однотипні хімічні процеси, але 

які різко відрізняють за інтенсивністю протікання реакції. Сила вибуху є 

максимальною, коли кількість повітря в суміші наближається до кількості, 

яка теоретично необхідна для повного згорання. Сила вибуху тим більша, 

чим більший тиск газоповітряної суміші. 

Суміші газу з повітрям для кожного складу газу мають верхню і ни-

жню концентраційну межу займання. Верхня і нижня концентраційна межа 

займання відповідають максимальному і мінімальному вмісту горючого 

компоненту, при якому суміш все ще залишається горючою. Займання 

природного газу відбувається в тому випадку, коли вміст його в газоповіт-

ряній суміші складає 3,8-15%. 

При концентрації газу в повітрі в межах займання і при наявності дже-

рела запалення відбудеться вибух; якщо ж газу в повітрі менше нижньої межі 

займання і більше верхньої межі, то суміш не здатна до займання. Струмінь 

газової суміші з концентрацією газу вище верхньої межі займання, надходячи 

в об‘єм повітря і змішуючись з ним, згорає спокійним полум‘ям. 

Гранично допустимою вибухобезпечною концентрацією (ГДВК)  га-

зу є значення, яке одержано діленням нижньої межі займання на коефіці-

єнт безпеки, який залежить від джерела запалення і однорідності або неод-

норідності середовища. 

За ГДВК газів та парів при вогневих роботах слід приймати концен-

трацію, яка не перевищує 5 % нижньої межі займання газу або пару в пові-

трі при відсутності конденсованої фази. 
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ЗАПЛАНОВАНІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ НА ТРЕТЬОМУ ТА 
ЧЕТВЕРТОМУ БЛОКАХ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ АЕС 
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Шелюх Ю.Є., канд. техн. наук, завідувач кафедри права та менеджменту 
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, м. Львів 

 

Хмельницька АЕС (ХАЕС) – українська атомна електростанція, роз-
ташована в місті Нітішин Хмельницької області України біля річки Горінь. 
Основне призначення станції – покриття дефіциту електричних потужнос-
тей в Західному регіоні України. ХАЕС була проектована чотирьохблоч-
ною, а тому вже під час пуску першого блоку було підготовлено майдан-
чики з відповідною інфраструктурою ще для трьох (зокрема, комплекс гід-
ротехнічних та загальностанційних споруд, спецкорпус). 

Хмельницький-3 та Хмельницький-4 почали будувати у 1985 році. 
Але вже через п‘ять років, у 1990-му, роботи було призупинено через ого-
лошення Верховною Радою мораторію на спорудження нових АЕС на те-
риторії України. На той час було освоєно 17% загальної проектної вар-
тості.  Після скасування мораторію зусилля НАЕК «Енергоатом» було зо-
середжено на добудові двох енергоблоків – другого на Хмельницькій та 
четвертого на Рівненській АЕС. Їх пуск відбувся  у серпні та жовтні 2004 
року. Вже у 2005 році  було прийнято розпорядження КМУ «Про підготов-
чі заходи щодо будівництва нових енергоблоків Хмельницької АЕС, а у 
2008-му, керуючись затвердженими технічними критеріями, проведено 
міжнародний конкурс з вибору реакторної установки для будівництва 
Хмельницького-3 та Хмельницького-4. Переможцем конкурсу стала 
російська компанія «Атомстройэкспорт», яка запропонувала реакторну 
установку типу ВВЕР-1000 проект В-392. 

Головним питанням стало забезпечення максимально можливого 
рівня ядерної та радіаційної безпеки запланованого реактора. Ядерна без-
пека реакторної установки типу ВВЕР-1000 проект В-392 повинна забезпе-
чуватися системою технологічних і організаційних засобів за рахунок: ви-
користання властивостей внутрішньої самозахищеності реакторної уста-
новки; використання концепції глибокоешелонованого захисту; викори-
стання систем безпеки, спроектованих з використанням принципу одинич-
ної відмови, різноманітності, резервування і фізичного розділення; викори-
стання апробованої інженерно-технічної практики; дотримання норм, пра-
вил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, а також дотримання ви-
мог викладених у проекті АЕС; дотримання і вдосконалення культури без-
пеки; використання системи управління якістю на всіх етапах життєвого 
циклу ядерної енергетичної установки; забезпечення відповідної 
кваліфікації персоналу; обліку досвіду експлуатації; наявності необхідної 
експлуатаційної документації. 
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Базовою метою безпеки АЕС є захист персоналу, населення і навко-
лишнього природного середовища від неприпустимого радіаційного впли-
ву при введенні в експлуатацію, експлуатації та зняття з експлуатації АЕС. 
У проекті АЕС з РУ В-392 модифікація Б реалізується концепція глибоко-
ешелонованого захисту, яка заснована на застосуванні системи послідов-
них фізичних бар'єрів на шляху розповсюдження радіоактивних речовин в 
навколишнє середовище і системи технічних та організаційних заходів 
щодо захисту бар'єрів і збереження їх ефективності. Система фізичних ба-
р'єрів АЕС включає в себе наступні елементи: паливну матрицю, оболонки 
твелів, межі контуру теплоносія реакторної установки, герметичне огоро-
дження реакторної установки, біологічний захист. 

У ВВЕР-1000 проект В-392 модифікація Б планують застосовувати на-
ступні принципи безпеки: наявність спеціальних систем безпеки, побудованих 
на принципі створення паралельних каналів, що виконують однакову функцію; 
високі технічні характеристики системи локалізації зі створенням проміжних 
контурів та інших рішень для виключення виходу радіоактивності в навколишнє 
середовище, глибокої очистки вентиляційних викидів, високим ступенем герме-
тичності захисної оболонки; висока ступінь контролю та автоматизації техноло-
гічних процесів, включаючи забезпеченість подолання аварійних ситуацій в 
найбільш відповідальний (перший) етап аварії без участі персоналу; забезпечен-
ня безпеки при зовнішніх впливах, характерних для розглянутої площадки, 
включаючи природні та техногенні впливи; забезпечення безпеки при широкому 
спектрі вихідних подій з урахуванням можливих помилок персоналу та додат-
кових впливів; застосування консервативного підходу при виборі технічних рі-
шень, що впливають на безпеку; 

Отже впровадження удосконаленої реакторної установки 3-го поко-
ління, яка обладнана багаторівневою системою безпеки: передбачає дуб-
лювання пасивними системами функцій безпеки, які виконують активні 
системи. Проект В-392, який має принципово вищий рівень безпеки, повні-
стю відповідає світовим вимогам та нормам. У конструкції даної реактор-
ної установки використано нові рішення для збільшення проектного термі-
ну служби корпусу реактора до 60 років. Модифікація проекту реакторної 
установки В-392 вже реалізується на індійській АЕС «Куданкулам». 

 

Література: 
1.  ЗУ «Про розміщення, проектування та будівництво енергоблоків 

№3 і 4 Хмельницької атомної електричної станції» від 6 вересня 2012 року. 
2.  «Енергетична стратегія України на період до 2030 року», прийня-

та розпорядженням КМУ  № 145-р  від 15.03.06 «Про  схвалення  Енерге-
тичної  стратегії  України  на  період  до 2030 року». 
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Бурминский Д.А., заместитель начальника научно-исследовательского отдела 
Гомельский инженерный институт МЧС Республики Беларусь 

 

В последнее время экономика страны успешно набирает обороты. 
Особый подъем наблюдается в строительной отрасли: благоустраиваются 
города и поселки, стремительно растут новые дома и микрорайоны, возво-
дятся спортивные сооружения, административные здания, школы, больни-
цы, другие жизненно важные объекты. 

А на стройке, как известно, без подъемного крана не обойтись. Это 
крайне необходимый строителю механизм. Но, в свою очередь, требующий 
к себе особого внимания, так как при пренебрежительном отношении к 
правилам его эксплуатации он представляет большую  опасность для жиз-
ни и здоровья человека. [1] 

На стройках Беларуси в настоящее время трудится около 1000 ба-
шенных кранов. Серьезную тревогу вызывает запредельный, по сути, из-
нос  давно работающих механизмов, а также их аварийное состояние. По 
оценкам специалистов, 90-95 процентов из них исчерпали свой ресурс. 
Многие, отслужившие по два-три амортизационных срока, признаны не-
пригодными для работы на строительной площадке. [2] 

Главная грузоподъемная машина в строительстве – башенный кран 
(БК). Зачастую он обеспечивает до 98% всех подъемно-транспортных ра-
бот при монтаже строительных элементов зданий и сооружений, а также 
широко используется на различных видах погрузочно-разгрузочных работ. 
Башенный кран оптимально сочетает практически любую высоту подъема 
груза и вылета-перемещения груза по вертикали и горизонтали в любую 
точку строящегося объекта. Срок «жизни» БК достаточно велик - несколь-
ко десятков лет при условии бережного и правильного использования. [3] 

Актуальность данной работы  состоит в том, что проблеме критиче-
ского состояния башенных кранов, как следствие увеличения несчастных 
случаев и аварийности при эксплуатации  башенных кранов, не заслуженно 
уделено малое внимание. Несмотря на то, что сохранение здоровья рабо-
тающих, уменьшение травматизма на строительной площадке является не 
только предпосылкой для высокой производительности труда, повышения 
благосостояния, но и залог устойчивого социально-экономического разви-
тия республики и является одной из важнейших функций государства, ос-
новой его социальной политики. 
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Научная новизна состоит в  том что, моделирование подушки безо-

пасности в кабине крановщика башенного крана, как результат обеспече-

ния минимальной безопасности крановщика при падении башенного крана, 

является одной из первых и немногих попыток научного обоснования обе-

спечения личной безопасности крановщика. 

Целью работы является проведение анализа проблемы повышения 

количества несчастных случаев и травматизма с участием грузоподъемных 

машин, а также разработать научно-обоснованные, оптимальные для изве-

стных возможных технологий рекомендации по применению подушек без-

опасности крановщика башенного крана в конкретных условиях. 

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие 

задачи: проанализировать имеющийся уровень травматизма и несчастных 

случаев – как следствие аварий с участием грузоподъемных машин; про-

анализировать состояние башенных кранов на территории Республики Бе-

ларусь; повысить значимость проблемы со стороны надзорных и контро-

лирующих органов республики по данному направлению; проанализиро-

вать основные нарушения в организации безопасности эксплуатации ба-

шенных кранов и основные причины несчастных случаев, и их краткое 

описание; произвести необходимые теоретические оценки развития и при-

менения комплексной системы безопасности кранов (КСБК); произвести 

моделирование расчетных данных, разобрать последствия, наступающие 

на человека, при падении башенного крана; разработать рекомендации по 

применению подушек безопасности крановщика в конкретных условиях. 

Основными результатами работы явились:  в полном объеме показа-

на актуальность, и новизна работы, как следствие анализа и обработки су-

ществующей литературы; обоснована значимость проведения профилакти-

ческих, надзорных мероприятий для увеличения безопасности труда; пред-

ложены мероприятия обеспечивающие снижение несчастных случаев и 

травматизма, при эксплуатации башенных кранов; обозначены основные 

нарушения в организации безопасности эксплуатации башенных кранов; 

разобраны причины основных нарушений; показана целесообразность ис-

пользования подушки безопасности крановщика. 
 

Литература: 
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Національний університет цивільного захисту України 

 

В доповіді відзначено, що незадовільний стан охорони праці важким 

тягарем лягає на економіку підприємств, організацій, всієї держави. Особливо 

гостро ці проблеми відчуваються на підприємствах галузей з високим рівнем 

професійного ризику, наприклад вуглезбагачувальної промисловості. 

Фактори небезпеки, необхідно виявляти та оцінювати на всіх робочих 

місцях. Виявлені фактори, по можливості, необхідно повністю знешкодити. 

Значення небезпек, які залишаються, визначаються в рамках оцінки ризиків. 

Показано, що прийняття управлінських рішень по коректуванню виробничих 

процесів з метою підвищення їхньої безпеки повинне базуватися на прогнозі. 

Це дозволить оперативно виявляти і передбачати можливі помилки і недоліки 

в організації безпечної праці, виробляти необхідні організаційно-технічні 

заходи, поширювати передовий досвід. 

Відмічено, що уніфікація методів оцінки професійних ризиків 

дозволить порівнювати якісні характеристики діяльності працюючих на 

різних робочих місцях у різних виробничих соціотехнічних системах між 

собою і із середніми значеннями. Єдина методика при однакових наборах 

ризико-утворюючих факторів повинна забезпечувати одержання 

порівняльних оцінок величини професійного ризику для різних 

організацій. Тобто, більшість методів (за виключенням чисто інженерних, 

що базуються на використанні теорії надійності матеріалів та 

передбачають виявлення можливих шляхів виникнення відмов на об'єктах 

з розрахунком імовірності їх виникнення; при цьому ризик може 

оцінюватися не тільки за нормальних умов безаварійної експлуатації 

об'єктів, але й у разі виникнення аварійної ситуації), які використовуються 

для оцінки професійного ризику, є в тій, чи іншій мірі експертними. 

Їх аналіз показав, що підвищення ефективності методу експертних 

оцінок при розрахунку професійного ризику потребує залучення хоча б 5-6 

експертів, у якості яких ми розглядаємо осіб (спеціалістів), яким довірено 

висловити думку про якийсь суперечливий чи складний випадок, оскільки 

людство у складних ситуаціях завжди намагалося врахувати думку 

висококваліфікованих фахівців у різних сферах життєдіяльності. При 

цьому вони можуть мати неоднаковий рівень компетентності внаслідок 
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різних займаних посад, практичного досвіду, освіти тощо. Для оцінки 

узгодженості їх думок на практиці застосовують критерії Спірмена і 

Кендалла, але їх використання є доцільним, коли залучається кілька груп 

експертів. В нашій же практиці для оцінки окремих складових професійного 

ризику залучають одну групу – членів комісії з охорони праці. 

Зазначено, що розрахунки професійного ризику спираються або 

безпосередньо на оцінки, що надають експерти (спеціалісти) у тій чи іншій 

галузі (група експертних методів), або на вагу (яку знов таки 

встановлюють експерти) тих небезпечних ситуацій, які траплялись на 

досліджуваному об‘єкті (група статистичних методів), або базуються на 

використанні та порівнянні оцінок, які знов таки надають експерти, 

небезпек і факторів ризику, які відбувались в подібних умовах та ситуаціях 

(група аналогових методів). Експертними по своїй суті являються й 

соціологічні методи, оскільки вони здійснюються з метою експертної 

оцінки можливого виникнення ризику у працівників певних професій, 

спеціальностей, груп населення.  

В той же час, експертні оцінки характеризуються тим, що думки 

конкретних експертів можуть суттєво відрізнятись між собою. Щоб 

зменшити вплив некомпетентних експертів на підсумкову оцінку, які і 

буде використовуватись для визначення професійного ризику, 

пропонується метод визначення усередненої оцінки експертів, в основі 

якого лежить середньозважене значення тих оцінок, які надали експерти. 

В основі розрахунку вагового коефіцієнта конкретного експерта 

лежить розрахунок суми квадратів відхилень запропонованих ним значень 

від середніх значень, отриманих в результаті аналізу всіх результатів - 

ваговий коефіцієнт вище в того експерта, у якого результати менше 

відрізняються від відповідних середніх значень. 

Розглядаються результати оцінки професійного ризику на робочому 

місці апаратника вуглезбагачування на ГЗФ «Білоріченська». Відмічається, 

що запропонований метод є ефективним тільки в тому випадку, коли є 

експерти, оцінки яких значимо (відразу, «візуально») відрізняються від 

оцінок інших експертів. Практичною пропозицією можна вважати 

рекомендації щодо встановлення на робочому місці апаратника 

вуглезбагачування суцільного огородження зі спеціальними місцями для 

періодичного візуального контролю, яке за результати визначення ризику 

існуючим методом установлювати не треба було. 
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РИСКОВ ПРОФЕССИИ ПОЖАРНОГО-СПАСАТЕЛЯ 

 

Иванов С.В. 

Бурминский Д.А., заместитель начальника  

научно-исследовательского отдела 

Гомельский инженерный институт МЧС Республики Беларусь 

 

С учѐтом реорганизации МЧС и постановкой новых задач и функ-

ций [1], труд пожарного-спасателя стал несравнимо сложнее и опаснее, он 

повсеместно связан с различными видами проведения аварийно-

спасательных работ [2], с применением различных технических средств, 

вооружения и специальной техники, что способствует не только развитию 

утомления, негативных функциональных состояний, но и может быть при-

чиной заболеваний и травматизма.  

Проанализировав статистику травматизма с 1997 по 2011 года можно 

сделать следующие заключения: наибольшее количество травм работники 

ОПЧС получают при непосредственном выполнении своих основных задач: 

тушении пожаров и ликвидации ЧС. Я считаю, что это напрямую связано с 

условиями труда, так как работать приходиться в опасных для жизни и здоровья 

условиях. Хотелось бы отметить, что пик травматизма в ОПЧС приходится на 

1999 год. Это связано с возложением на ОПЧС ряда новых задач и  функций, и 

как результат - появление «пробелов» в области охраны труда в ОПЧС. 

Целью моей работы является идентификация видов опасностей про-

фессии пожарного. Для уточнения необходимым считаю дать определение 

понятию – идентификация опасности и профессиональный риск. Идентифика-

ция опасности – установления наличия опасности и определение еѐ характери-

стик [3]; Профессиональный риск – вероятность повреждения здоровья или 

утраты трудоспособности либо смерти работающего в результате воздействия 

вредных и (или) опасных производственных факторов.[3] 

В соответствии с общим определением пожарный – это работник, 

основная задача которого – действовать в чрезвычайной ситуации в раз-

личных местах с целью спасения человеческой жизни и ликвидации пожа-

ра. Подготовка к действиям по предотвращению пожара также является 

важным аспектом данной работы. Если же определять эту профессию в 

отношении Республики Беларусь, то звучать она будет несколько по-

другому: спасатель – лицо, прошедшее аттестацию на проведение аварий-

но-спасательных работ.[4]  
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Опасных факторов в этой профессии более чем достаточно, причѐм как в 
физическом, так и в психологическом аспектах. Примером последнего может 
послужить следующий  момент: пожарные работают в постоянно меняющейся и 
часто нестабильной обстановке, вследствие этого представители этой профессии 
редко в полной мере осознают все виды риска в обстановке, где приходится дей-
ствовать. Что же касается вреда физического, то помимо травм, получаемых в 
процессе служебной деятельности, представители данной профессии сталкива-
ются с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, поставарийного 
стресса. Что касается условий труда, то в отсутствие экстремальных ситуаций  
рабочим местом, как правило, является аварийно-спасательная часть или специ-
ализированная тренировочная площадка (полигон).  

Для предотвращения воздействия опасностей существуют следующие 
рекомендуемые меры: использование лестничного крюка при работе на лест-
ницах; использование соответствующего оборудования для предотвращения 
падения при работе на высоте; использование полного комплекса средств ин-
дивидуальной защиты, включая автономный дыхательный аппарат; использо-
вание индивидуальных сигнальных систем безопасности для оповещения на-
ходящихся поблизости пожарных; поддержание необходимой физической 
формы и соблюдение правил безопасного подъѐма и переноски тяжестей; обе-
спечение периодической сменяемости и перерывов в работе во время актив-
ной стадии спасения, подавления огня и осмотра; использование во время пе-
ремещения соответствующих страховочных приспособлений, включая спаса-
тельные и предохранительные пояса, подвесные сиденья, канаты и стропы; 
использование средств индивидуальной защиты, соответствующих опасности; 
обязательное присутствие на совещаниях по разбору действий в экстремаль-
ных ситуациях, обращение за индивидуальной консультацией.  

Борьба с пожарами – очень опасная работа. Профессиональные 
травмы и профессиональные заболевания могут привести к инвалидному и 
смертельному исходу. Тот факт, что рабочая обстановка во время экстрен-
ных вызовов опасна и непредсказуема, и то, что пожарный не может зара-
нее подготовиться к любому происшествию, требует повышения уровня 
сложности в обучении, тренировке и совершенствования приспособлений 
и средств индивидуальной защиты пожарного от риска на работе. 
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Фірман В.М., канд. техн. наук, доцент кафедри промислової безпе-

ки та охорони праці 

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 

 

Завдання охорони праці – забезпечення безпечних, нешкідливих і спри-

ятливих умов праці через вирішення багатьох складних завдань. Вирішальне 

значення в розв'язанні цих завдань має науково-технічний прогрес. Викорис-

тання досягнень науки та техніки сприяє підвищенню рівня безпеки праці, 

культури та організації виробництва, дозволяє полегшити працю, підсилити її 

привабливість. Рівень безпеки людини з розвитком цивілізації постійно зрос-

тає. Розвиток науки і техніки, в цілому збільшуючи безпеку життєдіяльності 

людини, призвів до появи цілого ряду нових проблем.[1;3] 

В Україні функціонує багаторівнева система управління охороною 

праці СУОП, функціональними ланками якої є відповідні структури дер-

жавної законодавчої та виконавчої влади різних рівнів, управлінські струк-

тури підприємств, трудові колективи, професійні спілки, добровільні гро-

мадські об'єднання працівників і спеціалістів з охорони праці. Ефективне 

функціонування цієї системи можливе за наявності прямих і зворотних 

зв'язків між її окремими ланками та чіткого виконання повноважень щодо 

питань охорони праці в межах кожної окремої ланки системи.[4] 

Кінцевою метою функціонування системи управління охороною праці є 

підготовка, прийняття та реалізація рішень щодо здійснення організаційних, 

технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів і засо-

бів, спрямованих на забезпечення безпеки, збереження здоров'я та працездат-

ності людини в процесі праці. При цьому кожна ланка системи здійснює під-

готовку, прийняття та реалізацію цих рішень відповідно до свого рівня та фун-

кціональних обов'язків у системі управління охороною праці.[3] 

Основними напрямами діяльності управлінських структур підприємств 

щодо управління охороною праці є: навчання працівників охороні праці; за-

безпечення безпеки виробничого устаткування, виробничих процесів; забезпе-

чення безпеки будівель та споруд; нормалізація санітарно-гігієнічних умов 

праці; забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту; забезпе-

чення оптимальних режимів праці та відпочинку працівників; організація лі-

кувально-профілактичного обслуговування працівників; санітарно-побутове 

обслуговування працівників; професійний відбір кадрів.[2] 
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Власник підприємства зобов'язаний створити в кожному структурному 

підрозділі, на кожному робочому місці умови праці відповідно до вимог нормати-

вних актів. З цією метою власник організовує систему управління охороною праці 

на підприємстві, для чого: створює відповідні служби та призначає посадових осіб 

для вирішення конкретних питань з охорони праці, розробляє за участю профспі-

лок комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів з охорони праці, 

впроваджує прогресивні технології, засоби автоматизації; забезпечує усунення 

причин аварій, нещасних випадків та професійних захворювань; організовує атес-

тацію робочих місць; затверджує положення, інструкції, інші нормативні акти про 

охорону праці, що діють у межах підприємства; здійснює постійний контроль за 

дотриманням працівниками технологічних процесів, використанням засобів інди-

відуального захисту; організовує пропаганду безпечних прийомів праці [5]. У разі-

відсутності в нормативних документах про охоронупраці правил чи норм віднос-

нопевнихробіт, власник повинен організуватирозробку таких правил безпеки і 

узгодитиїх з місцевими органами державногонагляду за охороноюпраці.[5] 

Науковий аналіз виробничих травм доводить, головним чином внаслідок 

втрати міцності та надійності робочої техніки, небезпечного стану системи "лю-

дина-машина-середовище" та ряду технічних факторів. До технічних факторів 

відносять насамперед надійність техніки (конструктивні недоліки, технологічні 

та експлуатаційні порушення, руйнування деталей машин під дією корозії та 

корозійного розтріскування), організацію управління охороною праці (докумен-

тація, правові норми, стандарти безпеки праці, методи навчання тощо), санітар-

но-гігієнічні умови в приміщеннях та на робочих місцях (шкідливі речовини в 

робочій зоні, виробниче освітлення, шум, вібрація, іонізуюче, електромагнітне, 

ультрафіолетове, лазерне випромінювання тощо). 

Для вирішення цієї проблематики використовують досягнення нау-

ки і техніки, які прямо чи опосередкован озабезпечують охорону праці, а 

також соціологію, право та економіку, технічну естетику, ергономіку, ін-

женерну і соціальну психологію, фізіологію. Ці дисципліни входять в ком-

плекс наук, які вивчають людину в процесі трудової діяльності.[1;2;5] 
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ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ  

НА «TROPIKLTD» 

 

Калимон Н.Р. 
 

Станіславчук О.В., ст. викладач, канд. техн. наук, кафедра промислової 

безпеки та охорони праці,  

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 

 

З вересня 1996 року у Львові засновано ВАТ «ТРОПІК», основним 

видом діяльності якої була дрібнооптова торгівля цитрусовими та бананом. 

До 2001 року закупівля товару здійснювалася переважно з Республі-

ки Польща. У 2000 році було підписано перші довгострокові контракти з 

найкрупнішими постачальниками країн Європи (Італія, Іспанія, Голландія), 

а з 2003 року організовано постачання фруктів морським шляхом з Пів-

денної Африки, Аргентини, Еквадору, Єгипту та Туреччини. 

Зараз компанія «ТРОПІК» співробітничає з більше ніж 50-ма компа-

ніями – постачальниками зі всього світу. Серед постійних партнерів фірми 

варто відзначити такі відомі компанії як CapespanContinent, Anton-

DurbeckGmbh, FruttavivaSRL, RifatTurgut,  та багато інших. Оскільки стра-

тегічним продуктом компанії є банан, тому було створено понад 50 спеціально 

обладнаних камер для його зберігання та дозрівання. Місткість цих камер ста-

новить понад 120 000 ящиків одночасно. Проте, попри банан, кампанія імпор-

тує весь асортимент фруктів та овочів світу. Загальний об‗єм імпортованої 

продукції становить більше ніж 80000 тон в рік, а саме: банан – 40 000 тон, 

апельсин – 12 000 тон, лимон – 10 000 тон, мандарин – 8 000 тон, грейпфрут – 

2 000 тон, ківі – 3 000 тон, виноград – 3 000 тон, персик та нектарин – 3 000 

тон, хурма – 1 000 тон, яблуко – 6 000 тон, ананас – 600 тон. 

Для здійснення оперативного та якісного постачання продукції спо-

живачу (від мережі супермаркетів до дрібних торгівельних точок) було 

створено відділ постачання з власним автопарком, який налічує понад 30 

машин фірми вантажопідйомністю від 5 до 10 т. 

Одночасно з розвитком діяльності фірми є помітною і динаміка чи-

сельності персоналу, яка за період з 1996 по 2012 рік чисельність праців-

ників зросла від 10 до 300 осіб.  

Враховуючи швидкі темпи розвитку компанії, збільшення кількості 

працівників, створення власного автопарку та наявності великої кількості 

холодильних камер зросла потреба у ефективному функціонуванні системи 

управління охорони праці.  
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Службою охорони праці постійно проводиться профілактична та 

роз‗яснювальна робота з працівниками щодо правил безпеки праці, вчасно 

проводяться навчання, інструктажі та перевірка знань, результати яких фіксу-

ються у відповідних журналах. Складаються річні плани комплексних заходів 

щодо досягнення встановлених нормативів, безпеки, гігієни праці та виробни-

чого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання 

випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій. За 

виконанням цих заходів ведеться чіткий контроль з боку керівництва.  

Складено та затверджено перелік професій і посад працівників, які 

мають право на отримання спецодягу та засобів індивідуального захис-

ту, а також перелік робіт з підвищеною небезпекою, які виконуються 

на ТROPIKLTD. Перелік нараховує 13 пунктів, серед них: роботи на 

кабельних лініях і діючих електроустановках; роботи по дезактивації, дезінсе-

кції, дератизації та дезінфекції приміщень; вантажно-розвантажувальні роботи 

за допомогою машин і механізмів; експлуатація, ремонт машин і механізмів, 

технологічного обладнання, електроустановок; роботи на висоті; монтаж, де-

монтаж  і  накачування шин автотранспортних засобів; обслуговування акуму-

ляторних батарей; управління самохідним технологічним устаткуванням; об-

слуговування агрегатів і котлів, працюючих на газі. 

Про успішне функціонування служби охорони праці на фірмі 

говорить той факт, що протягом її функціонування не було зафіксо-

вано випадків виробничого травматизму та аварійних ситуацій. 

Проте робота з людьми є основним напрямом управлінні охороною праці 

на цьому підприємстві. Особлива увага приділяється вихованню куль-

тури охорони праці у працівників, їх зацікавленості у дотриманні 

правил охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки то-

що. Не менш важливим напрямом діяльності є впровадження на підприєм-

стві нових, безпечніших машин і технологій,створення комплексних авто-

матизованих систем контролю параметрів безпеки, забезпечення працюю-

чих засобами захисту та контролю тощо.  

А трудові операції та процеси, що мають найбільший рівень ризику, 

повинні підлягати пріоритетному вдосконаленню. 

Необхідно пам‗ятати, що управління охороною праці — це компле-

ксне завдання, тому буде помилкою оцінювати його ефективність одним 

окремим критерієм. Для цього повинен використовуватися або набір окре-

мих показників, або комплексний показник, одержаний на основі деталь-

ного аналізу окремих критеріїв. 
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ОХОРОНА ПРАЦІ У ВУГІЛЬНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 

Карплюк І.Д. 

 

Сукач Р.Ю., викладач кафедри ПТ та АРР  

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 

 

Вугільна шахта представляє собою унікальну складну виробничу 

систему з особливо небезпечними умовами (вибухонебезпека, пожежоне-

безпека, небезпека обвалів, прориви шахтних вод та скупчення метану) 

праці, де непередбачені та раптові зміни гірничо-геологічних умов, приро-

дних сил чи неправильні дії навіть одного працівника можуть привести до 

катастрофічних наслідків. 

Виробничий травматизм та аварії з людськими жертвами виникають 

в результаті порушень правил безпеки, незнання гірничої справи і безвід-

повідального ставлення до своїх обов‘язків, керівників шахт та дільниць. 

В 2012 році внаслідок порушень техніки безпеки сталося декілька 

нещасних випадків зі смертельними наслідками : 

На ВП ―Шахта ―Бужанська‖ ДП ―Волиньвугілля‖ 24.12.2012 року о 

17.45 год. під час виконання робіт по зачистці при вибійного простору ста-

лося обрушення порід, внаслідок якого гірник очисного забою отримав 

травми голови, несумісні з життям; 

На ВП ―Шахта ―Краснолиманська‖ 06.12.2012 року під час монтажу 

комбайну РКУ-13 був травмований гірник очисного вибою 1979 р.н. Трав-

мований гірник помер у приміщенні поверхневого медичного пункту. 

На ВП ―Привільнянська‖ ВАТ ―Лисичанськвугілля‖ 02.12.2012 року 

підсипаючи пісок на рейкову колію перед електровозом, що рухався, гір-

ничий робітник 1975 р.н. був притиснутий електровозом до рами арочного 

кріплення, внаслідок чого гірник отримав травми несумісні з життям. 

Основні причини виробничого травматизму і професійної захворю-

ваності працівників вугільної промисловості можна поділити на такі групи: 

організаційні, технічні, санітарно-гігієнічні, психофізіологічні. 

Організаційні причини – відсутність або неякісне проведення на-

вчання з питань охорони праці; відсутність контролю; порушення вимог 

інструкцій, правил, норм, стандартів; невиконання заходів щодо охорони 

праці; порушення технологічних регламентів, правил експлуатації устатку-

вання, транспортних засобів, інструменту; порушення норм і правил пла-

ново-попереджувального ремонту устаткування; недостатній технічний 

нагляд за небезпечними роботами;  
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Технічні причини – несправність виробничого устаткування, меха-

нізмів, інструменту; недосконалість технологічних процесів; конструктивні 

недоліки устаткування, недосконалість або відсутність захисних загоро-

джень, запобіжних пристроїв, засобів сигналізації та блокування. 

Санітарно-гігієнічні причини – підвищений ГДК в повітрі робочих 

зонах шкідливих речовин; недостатнє чи нераціональне освітлення; підви-

щені рівні шуму, вібрації; незадовільні мікрокліматичні умови; наявність 

різноманітних випромінювань вище допустимих значень; порушення пра-

вил особистої гігієни. 

Психофізіологічні причини: помилкові дії внаслідок втоми праців-

ника через надмірну важкість і напруженість роботи; монотонність праці; 

хворобливий стан працівника; необережність; невідповідність психофізіо-

логічних чи антропометричних даних працівника використовуваній техніці 

чи виконуваній роботі. 

Отож, для попередження та усунення причин виробничого травма-

тизму і професійної захворюваності працівників шахт керівник об‘єкта 

повинен прийняти такі заходи,а саме: 

 з виробничої санітарії передбачають організаційні, гігієнічні та са-
нітарно-технічні заходи та засоби, що запобігають дії на працюю-
чих шкідливих виробничих факторів. Це створення комфортного 
мікроклімату шляхом влаштування відповідних систем опалення, 
вентиляції, кондиціювання повітря; теплоізоляція конструкцій бу-
дівлі та технологічного устаткування;  

 з техніки безпеки передбачають систему організаційних та техніч-
них заходів та засобів, що запобігають дії на працюючих небезпеч-
них виробничих факторів. До них належать: розроблення та впро-
вадження безпечного устаткування; механізація та автоматизація 
технологічних процесів; використання запобіжних пристосувань, 
автоматичних блокуючих засобів;  

 правильно організовувати роботи, навчання та контроль з питань 
охорони праці;  
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ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ  

НА ПІДПРИЄМСТВІ  

 

Кобилкін Д.С., Устіловський Я.В., Драч К.Л. 

 

Горностай О.Б., канд. техн. наук, старший викладач кафедри промислової 

безпеки та охорони праці 

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 

 

Система управління охороною праці була розроблена в Україні 1976 

р. з урахуванням вимог кола менеджменту. Міжнародний стандарт ОН8А8 

18001 був створений на підставі циклу Демінга, тобто так само, як і Між-

народні стандарти щодо управління якістю 180 9001. Підприємствах Укра-

їни система управління охороною праці потребує лише деяких доповнень 

згідно зі стандартом ОН8А8 18001 (ідентифікація і оцінка професійних 

ризиків за робочими місцями та ін.)[1]. 

Управління охороною праці – це підготовка, прийняття та реалізація 

рішень по здійсненню організаційних, технічних, санітарно-гігієнічних і 

лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на забезпечення здоров'я 

та працездатності людини в процесі праці. Система управління охороною 

праці є складовою частиною загальної системи керування підприємством, 

установою. При автоматизованих системах управління охороною праці є її 

складовою частиною, або підсистемою. Управління охороною праці пе-

редбачає участь у цьому процесі майже всіх служб та підрозділів підпри-

ємства, установи, організації [2].  

Об'єктом управління є діяльність структурних підрозділів, яка спря-

мована на створення безпечних і здорових умов праці. Управління охоро-

ною праці підприємства або установи в цілому здійснює роботодавець, а в 

підрозділах (цехах, відділах, службах) керівники або головні фахівці. Ко-

ординує всю цю діяльність служба охорони праці. Розглядаючи управління 

охороною праці із зазначених позицій, вважають, що система управління 

охороною праці  є сукупністю самої системи охорони праці та елементів 

управління її станом. Іншими словами, управління охороною праці – це 

підготовка, прийняття і реалізація системи заходів із забезпечення охорони 

життя і здоров'я працівників у процесі трудової діяльності. Розглядаючи 

систему управління охороною праці на підприємстві, слід зазначити такі її 

особливості, як складність і багатозв'язковість системи управління охоро-

ною праці на конкретному об'єкті. Управління охороною праці на конкрет-

ній ділянці чи в конкретному цеху підприємства. На Рис. 1. зображена мо-

дель-схема управління охороною праці на підприємстві.   
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Рис. 1. Модель-схема управління охороною праці на підприємстві 

 

Запропонована модель-схема дозволить якісно управляти процесами 

на підприємстві, що стосуються охорони праці, та забезпечить оптимізацію 

управління охороною праці на підприємствах.  

Позитивний вплив впровадження Систем управління охороною праці 

(СУОП) на рівні організацій, як на зниження небезпек і ризиків, так і на про-

дуктивність, у даний час визнано урядами, роботодавцями та працівниками. 

Дане Керівництво з СУОП розроблено МОП відповідно до загаль-

новизнаних міжнародних принципів, визначеними представниками трьох 

сторін соціально-трудових відносин МОП. Цей тристоронній підхід забез-

печує силу, гнучкість і належну основу для розвитку стабільної культури 

безпеки в організації. 

 

Література: 

1. Управління охороною праці та ризиком за міжнародними ста-

ндартами / Гогіташвілі Г.Г., Карчевські Є.Т., Лапін В.М. / Навчальний 

посібник. – К.: Знання. – 2007. – 367с.  

2. Г.Г. Гогіташвілі Системи управління охороною праці. Навчаль-

ний посібник. – Львів: Афіша, 2003. 
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ПРОМИСЛОВА БЕЗПЕКА ВУГІЛЬНИХ ТЕС В УКРАЇНІ 

 

Кондратюк Д.О. 

Станіславчук О.В., ст. викладач, канд. техн. наук, кафедра промислової 

безпеки та охорони праці,  

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 

 

На рівень життя населення та стан економіки в державі вирішальний 

вплив має розвиток енергетики. Досягнути цієї мети можна економічно 

обґрунтованим, надійним та екологічно безпечним задоволенням потреб 

населенняйекономікив енергетичних продуктах (електричною й тепловою 

енергією, моторними й котельно-пічними видами палива, а також природ-

ним газом). З цією метою було вироблено Енергетичну стратегію на період 

до 2030 року. Основними завданнями цієї Стратегії є: 

Цілями Енергетичної стратегії є:  

 Збільшення ВВП України за рахунок економічно ефективного ро-
звитку паливно-енергетичного комплексу (ПЕК); 

 Створення умов для надійного та якісного задоволення попиту на 
енергетичні продукти;  

 Підвищення енергетичної безпеки держави;  

 Підвищення ефективності споживання та використання енергоп-
родуктів; 

 Зменшення техногенного навантаження на навколишнє середови-
ще і забезпечення цивільного захисту у сфері техногенної безпеки 
ПЕК.  

Теплові електростанціїзаймають 25,95 % від усієї енергетики 

України. Найбільші ТЕС України розташовані в Донбасі (Старобешівська, 

Миронівська, Курахівськата ін.), на Придніпров'ї (Придніпровська та 

Криворізька), у Харківській (Зміївська), Київській (Трипільська), Івано-

Франківській (Бурштинська), Львівській (Добротвірська) областях та ін. 

Більшість з цих електростанцій крім електроенергії виробляють тепло. 

ВуглегірськаТЕС–була найпотужнішою(3600 МВт) і першим за ве-

личиною енергогенеруючим об'єктом на території Донецької області. 

Окрім неї, на території області розташовані Старобешівська ТЕС (1 575 

МВт), Слов'янська ТЕС (880 МВт), Курахівська ТЕС (1 460 МВт), Зуївська 

ТЕС (1 200 МВт), Краматорська ТЕЦ (150 МВт).  

Вуглегірська ТЕС – розташована в індустріально розвинутому регі-

оні України, що характеризується наявністю великої кількості енергоємних 

промислових підприємств і близьким розташуванням до кордонів з Росією. 

ТЕС складалася з семи енергоблоків, які працювали на вугіллі марки ГСШ 
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з калорійністю 5000 ккал/кг та газі. Вона забезпечувала електричною енер-

гією найбільш промислово розвинені північно-східні регіони Украї-

ни.Враховуючи, що термін роботи становить понад 40 років, керівниками 

та фахівцями ТЕС була розроблена технічна програма, яка передбачає тех-

нічне переоснащення, реабілітацію діючого обладнання.  

Але здійснитися цим планам не судилося – 29 березня 2013 року о 

15 год. 14 хв. внаслідок пожежі, яка сталася внаслідок загоряння вугільно-

го пилу було зруйновано чотири турбіни електростанції. Система проти-

пожежного захисту була неспроможною впоратися з такою потужною по-

жежею. В результаті надзвичайної ситуації одна людина загинула, 9 пра-

цівників одержали опіки обличчя та рук, отруєння чадним газом. 

В оперативному порядку по слідах цієї великомасштабної надзви-

чайної події було створено комісію для розслідування причин аварії та ко-

місію для проведення позапланових перевірок теплових станцій, що пра-

цюють на вугіллі та вивчення технічного стану усіх ТЕС України. Під час 

перевірокособливуувагу буде приділенодотриманнювимог нормативно-

правовихактів з охоронипраціпід час експлуатації установок пилоприготу-

вання, а також стану тепловоїізоляціїпаропроводів. 

Крім цього, Головою Міненерговугілля М. Ставицьким було дано 

вказівку про розроблення нормативно-правових актів, якінеобхідно буде 

затвердити на засідання Кабінету Міністрів з метою ліквідації наслідків 

аварії та відновлення роботи Вуглегірської ТЕС. 

На теперішньому етапі головним завданням усіх дотичних структур 

є виявлення причини виникнення аварії, моніторинг промислової безпеки 

інших ТЕС України і, на основі детального аналізу одержаних результа-

тів,формування та запровадження надійних високоефективних заходів по-

передження виникненню будь-яких надзвичайних ситуацій на підприємст-

вах енергетичної галузі України і не тільки. 

 

Література: 

1. http://donbass.ua/news/region/2013/04/01/v-ukraine-sozdali-komissiju-po-

izucheniju-tehnicheskogo-sostojanija-vseh-tjes.html 

2. http://www.centrenergo.com/divisions/vug/ 
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РОБОТА В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ  ПРАЦІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОЇ  

ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

Кравченко С. В., начальник відділу охорони праці Департаменту соціаль-

ного захисту населення Львівської обласної державної адміністрації 

 

Відділ  охорони праці, використання трудових ресурсів та зайнятос-

ті населення є структурним підрозділом Департаменту соціального захисту 

населення Львівської обласної державної адміністрації. Відділ у своїй дія-

льності керується положеннями Конституції України, Законів України 

«Про охорону праці», «Про місцеве самоврядування», актами Президента 

України, Кабінету Міністрів України, наказами Держгірпромнагляду, роз-

порядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями облас-

ної ради, наказами Департаменту соціального захисту населення облдер-

жадміністрації. 

Основними завданнями відділу у напрямку охорони праці є:  

 забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони праці і 

належних умов праці на підприємствах, в установах і організаціях ( далі 

підприємствах) незалежно від форм власності, розташованих в межах 

Львівської області, безпечної життєдіяльності населення області. Так, про-

тягом 2012 року з метою профілактики виробничого травматизму, служба-

ми охорони праці районів та міст обласного значення проведено обстежен-

ня 889 підприємств, при яких виявлено 4037 порушень вимог нормативних 

актів з охорони праці, на усунення яких видано 823 приписи; взято участь 

у 52 комплексних та 632 спільних обстеженнях підприємств за участю ін-

спекторського складу територіального управління Держгірпромнагляду у 

Львівській області та інших наглядових структур (пожнагляд, СЕС, ДАІ, 

енергонагляд, газова служба, прокуратура. Скеровано на притягнення до 

відповідальності керівників - 19 матеріалів, у т.ч. у прокуратуру – 5; 

 забезпечення в межах своїх повноважень контролю за  дотриман-

ням чинного законодавства про охорону праці, загальнообов‘язкове  дер-

жавне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві; 

 формування і забезпечення виконання цільових регіональних про-

грам поліпшення стану безпеки, гігієни  праці та виробничого середовища, 

а також здійснення заходів, пов‘язаних  з охороною праці, передбачених в 

програмах соціально – економічного і культурного розвитку у Львівській 

області; (на даний час формується Програма поліпшення стану безпеки, 

гігієни праці та виробничого середовища у Львівській області на 2013- 

2017 роки; 
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 сприяння впровадженню ефективної цілісної регіональної системи 

запобігання травматизму виробничого та невиробничого характеру, безпе-

чних виробничих процесів та експлуатації устаткування; 

 сприяння в забезпеченні працюючих засобами індивідуального та 

колективного захисту; 

 організація професійної підготовки і підвищення кваліфікації спе-

ціалістів, посадових осіб з питань охорони праці та безпечної життєдіяль-

ності населення ( протягом 2012 року організовано і проведено навчання та 

перевірку знань з питань охорони праці – 35 груп, де 773 керівники, спеці-

алісти та посадові особи підприємств та організацій пройшли відповідні 

навчання ); 

 надання організаційно – методичної допомоги відділам, спеціаліс-

там охорони праці управлінь праці та соціального захисту населення ра-

йонних державних адміністрацій, міськвиконкомів (проведено 49 засідань 

рад з питань безпечної життєдіяльності населення на яких розглянуто 149 

питань, відбулося 240 нарад з питань охорони праці у яких взяли участь 

3158 осіб, у засобах масової інформації розміщено 293 матеріали щодо 

висвітлення проблем охорони праці та побутового травматизму, надано 

3320 консультацій підприємствам та організаціям, підготовлено 90 мето-

дичних рекомендацій, розглянута 51 скарга та звернення громадян); 

 забезпечення разом з управліннями і відділами обласної державної 

адміністрації, райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядуван-

ня та громадськими організаціями реалізації регіональних програм з метою 

покращення стану охорони праці та запобігання нещасним випадкам неви-

робничого характеру (заходи з профілактики травматизму невиробничого 

характеру на даний час знаходяться на погодженні в Державній службі з 

надзвичайних ситуацій України).  
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УДОСКОНАЛЕННЯ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ НА ПРАТ ―РОКИТНІВСЬ-

КИЙ СКЛОЗАВОД‖ 

 

Крук Тарас 

 

Семенюк П.В., старший викладач кафедри промислової безпеки  

та охорони праці 

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 

 

В цілому виробництво склотари не є шкідливим. Проте ділянка під-

готовки сировинних матеріалів та складання шихти  має  високий  рівень  

запиленості. Тому працівники склозаводу повинні забезпечуватися  засо-

бами  особистої безпеки – респіраторами, а всі запилені зони повинні бути 

обладнані витяжною вентиляцією. Виробництво має безперервний графік 

роботи, тому  приміщення  мають бути обладнані штучним освітленням – 

люмінесцентними лампами. 

Димові труби печей забезпечують достатню природну тягу, тому  

витяжні вентилятори відсутні. Вихлопи  витяжної  вентиляції очищуються 

за допомогою циклонів та рукавних фільтрів. 

Вода для, для заповнення грануляторів, охолодження завантажува-

чів шихти, компресорних установок, вакуум-насосів циркулює у замкне-

ному циклі, тому стічні води відсутні. 

Дуже гостро на сьогоднішній  день. стоїть питання автоматизації та 

механізації виробництва. При використанні автоматики підвищується  

якість  продукції, продуктивність праці, підвищується безпека працівників, 

та зменшуються втрати.  

В результаті встановлення на обох скловарних печах 5 машиноліній  

2-ЛАМ повністю ліквідували ручну працю при виробництві пляшок, а 

також максимально механізували допоміжні виробничі процеси. 

Зокрема, раніше тисячі тонн шлаку з-під газостанції виносились 

вручну, тепер цю важку роботу став виконувати конвеєр. Тисячі тонн 

склобою з боємийки в машинованний цех переносили вручну, тепер тут 

теж встановили конвеєр. Подачу і вихід піску механізували повністю, по-

дача і транспортування тисяч тонн шихти в печі раніше проводилось вру-

чну, тепер цей процес механізований. Давно скасовані тягульні рукави, де 

робітники вручну тягнули при допомозі лебідок із печей випалювання ва-

гончики з продукцією, тепер цю важку працю виконують механізовані 

конвеєрні випалювальні печі. 

Були побудовані залізничні дороги, що зв'язували завод з торфороз-

робкою і станцією Рокитне. 
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Вирішене питання забезпечення заводу технологічною водою, 

шляхом спорудження дамби на річці, що протікає поряд, а раніше завод 

мало що не зупинився із-за відсутності технічної води. 

У 2007 році побудовано і введено в експлуатацію найсучасніший 

комплекс нового виробництва, в який входять сучасні цехи приготування 

шихти та випуску склотари. У виробництво задіяні технології, обладнання, 

комплектуючі з 16 країн Європи. 

Уперше на заводі побудовано сучасні очисні споруди з біологічним 

очищенням стічних відпрацьованих вод, організована ливнева каналізація. 

Здійснено низку заходів з ефективного спалювання приро дного 

газу, зменшення викидів продуктів його горіння на скловарних печах № 2 

і № З відповідно до розроблених режимних технологічних карт. 

На цей час автоматизована не вся частина  обладнання, а саме: ва-

ження  сировинних матеріалів, змішування компонентів шихти, робота  

завантажувачів шихти, температурний режим відпалу пляшок. Найбільш 

відповідальні та важкі операції проводяться дистанційно або вручну – пе-

рекидання напрямку руху полум‘я, за допомогою перекидних шиберів, 

регулювання  температури в скловарній печі, добір проб. Візуальне спо-

стереження за станом та роботою обладнання виконує черговий скловар. 

При цьому  він  знаходиться дуже близько  до  розжарених частин печі. Все 

це говорить про те, що працівники повинні бути підготовлені до виконання 

своїх професійних завдань. А для цього їх необхідно забезпечити всім не-

обхідним. В першу чергу спецодягом та взуттям, засобами індивідуального 

та колективного захисту. 

 

Література: 

1. Закон України «Про охорону праці». 

2. Наказ Держнаглядохоронпраці України від 15.11.2004 р. № 255 

«Про затвердження Типового положення про службу охорони праці» 

(НПАОП 0.00-4.35-04).  

3. Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охо-

рони праці та гірничого нагляду від 21.03.2007 р. N 55 «Про затвердження 

Типового положенню про комісію з питань охорони праці підприємства» 

4. Наказ Держгірпромнагляду від 24.03.2008 р. N 53 «Про затвер-

дження Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одя-

гом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту». 
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безпеки та охорони праці 

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, м. Львів 

 

Україна належить до традиційно цукрових держав світу, що зумов-

люється досить сприятливими ґрунтово-кліматичними та економічними 

умовами для розвитку буряківництва й виробництва цукру. Проте біль-

шість наших заводів є надзвичайно старими (58 побудовані ще до 1860 

року, 66 – до початку 1900 року), споживають надзвичайно багато енергії і, 

з ряду причин працюють тільки по 2-3 тижні на рік - тому є вкрай збитко-

вими. Частка сучасного устаткування становить на даний час не більше 

30%. Найбільше розвинена цукрова промисловість у Вінницькій, Черкась-

кій, Хмельницькій, Київській, Сумській, Полтавській, Харківській, Кірово-

градській, Одеській областях – в місцях вирощування цукрового буряку.  

2011 рік вважають початком відновлення цієї галузі, коли було побудовано 

найбільший в Європі Шпиківський (Вінницька обл.) цукровий завод. 

Що стосується виробничого травматизму, то в цукровій галузі фіксу-

ється постійне зростання кількості смертельних випадків, тільки у 2011 році їх 

сталося 10 (4 – у 2010 році) на заводах: ООО "Кристалл", "ВИГ - Жашковский 

сахарный завод", "Агрокомплекс Зелена долина", ООО "Бутанський цукор", 

ЧП "Европацукор", ВП Жадановский цукровий завод, ООО СП "Нива", ООО 

"Борщевський цукровий завод", ПАО "Гнидавський цукровий завод.  

Серед причин нещасних випадків переважають організаційні, най-

менша кількість припадає на психофізіологічні, а саме:  недоліки у навчан-

ні безпечним правилам праці – 60%; недотримання працівниками вимог 

інструкцій з охорони праці – 15%; порушення вимог безпеки під час екс-

плуатації транспортних засобів та обладнання – 7%; інші причини - 18%.  

Проте не можна саказати, що рівень діяльності служби охорони 

праці є низьким на усіх підприємствах цієї галузі. Позитивним прикладом 

може бути ТОВ "Козова-цукор" (м. Козова Тернопільської обл.). Для про-

філактики виникнення виробничого травматизму постійно проводяться 

заходи щодо усунення негативних виробничих чинників. Наприклад, про-

тягом березня-серпня 2012 року виконано багато заходів у напрямку пок-

ращання умов праці, серед яких: 

 забезпечене газоаналізаторами газове господарство ТЕЦ; 
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 встановлено додаткову вентиляцію у приміщенні сірчаних печей; 

 проведено паспортизацію будівель і споруд із залученням Терно-
пільської філії проектного інституту Львівбудпроект; 

 проведено капітальний ремонт галереї жомовидалення, депо; 

 встановлено на всіх тракторних лопатах електростартерний запуск 
двигуна; 

 перекрито дах над приміщенням ТЕЦ; 

 замінено водну комунікацію ІІІ категорії довжиною 3,5 км.; 

 змонтовано змішуючий пристрій для відкачки вод ІІІ категорії; 

 замінено дренажні комунікації з жомових ям. 
Для запобігання можливості травмування працівників рухомим об-

ладнанням та устаткуванням було: 

 огороджено перилами соломо вловлювач та каменевловлювач; 

 зроблено ситчасте огородження стрічки хвостиків; 

 огороджено барабан стрічки вигризки вапна; 

 обшито скіповий підйомник сіткою по всьому периметру тощо. 
Великий обсяг роботи проводиться службою охорони праці і щодо 

профілактики виробничого травматизму з працівниками. Наприклад, про-

тягом 2012 року були проведені наступні заходи: 

 навчання по охороні праці для працівників зайнятих на роботах з 
підвищеною небезпекою, з подальшою здачею екзаменів; 

 аналіз нещасних випадків, перевірено проходження медоглядів 
працівниками та ІТР; 

 проконтрольовано за станом виконання приписів державних ін-
спекторів; 

 підготовлено програми навчання ІТР, робітників; 

 проконтрольовано проведення стажування новоприйнятих пра-
цівників; 

 проведено атестацію робочих місць; 

 проінформували ІТР і робітників про стан охорони праці на підп-
риємстві. 

 

Література: 
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2. Інтернет сторінка Міжнародного суспільно-політичного щотиж-

невика ―Дзеркало Тижня‖ http://zn.kiev.ua  
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В процесі праці на людину діють різні фактори виробничого середо-

вища, зокрема температура, вологість та швидкість руху повітря, парамет-

ри яких не відповідають нормативним значенням, надмірний шум, вібра-

ція, електромагнітне та радіоактивне випромінювання тощо. Все це харак-

теризує умови, в яких працює людина. Усунути негативний вплив, тобто 

забезпечити сприятливі умови праці, можна, виключаючи на робочих міс-

цях шкідливі виробничі фактори, послаблюючи їх дію до допустимих норм 

чи меж, або забезпечуючи оптимальні умови праці.  

Професійні шкідливості можна поділити на три групи: 

1. Шкідливості, що пов'язані з неправильною організацією праці 

(надмірне напруження нервової системи; тривале вимушене положення 

тіла; надмірне напруження рухового апарату та окремих органів чуття; 

нераціональний режим праці).  

2. Шкідливості, що пов'язані з виробничим процесом та умовами на-

вколишнього середовища, яке оточує робітника під час його трудової дія-

льності (несприятливі мікрокліматичні умови; радіоактивне випроміню-

вання; надмірний шум; підвищений вміст у повітрі пилу тощо).  

3. Шкідливості, пов'язані з обставинами праці. Вони не є специфіч-

ними і зустрічаються на будь-якому виробництві (недостатні вентиляція, 

освітлення, площа приміщення тощо).  

Наслідком дії професійних шкідливостей можуть бути: професійні 

захворювання; посилення захворювання, яке вже має працівник, та зни-

ження опірності його організму по відношенню до зовнішніх чинників, що 

зумовлюють підвищення загальної захворюваності; зниження працездат-

ності та продуктивності праці. 

Несприятливі умови праці примушують організм людини витрачати 

енергію на переборювання впливу шкідливих факторів. Внаслідок цього зрос-

тає втома організму, що підвищує ймовірність нещасного випадку, оскільки 

зморений організм не може з необхідною ефективністю реагувати на зміни, 

що відбуваються навкруги, навіть якщо ці зміни безпечні для нього.  

У ряді випадків професійні шкідливості відіграють вирішальну роль 

у виникненні патологічного процесу в організмі. Так, у працівників, які 
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вдихають пил, що містить двоокис кремнію, може розвинутись силікоз; у 

працівників, які зазнають дії пилу свинцю, може виникнути свинцеве отру-

єння; у працівників, які під час роботи часто повторюють дрібні рухи, мо-

жуть з'явитись координаційні неврози, тощо. Хвороби, в основі яких ле-

жить виключно чи переважно професійний фактор, називають професій-

ними. Але значно частіше вплив професійних факторів проявляється у 

зниженні опору організму до захворювань.  

Зважаючи на вище сказане оздоровчі заходи повинні бути спрямо-

вані на боротьбу з підвищеною запиленістю і загазованістю повітря, вібра-

цією, шумом, на нормалізацію мікроклімату і фізичних навантажень, усу-

нення інших небезпечних і шкідливих виробничих факторів. 

Успіх роботи щодо забезпечення сприятливих умов праці значною мі-

рою залежить від аналізу стану рівня безпеки праці, рангування небезпечних 

та шкідливих виробничих факторів з врахуванням особливостей трудового 

процесу. Підвищення рівня безпеки досягається проведенням комплексу інже-

нерно-технічних та організаційних заходів. Ці заходи, перебуваючи у тісному 

зв'язку, впливають на процес формування безпечних умов праці. 

Вивчаючи професійні шкідливості, слід усвідомити їх вплив на лю-

дину під час роботи та заходи щодо зниження негативного випливу. На-

приклад, чим кращий стан на виробничому підприємстві будівель та спо-

руд, обладнання, інструментів та пристосувань, чим досконаліша техноло-

гія та організація виробництва, тим менша, за всіх інших обставин, імовір-

ність формування несприятливих умов праці і тим менше потрібно спеціа-

льних захисних заходів.  

Отже, вирішення складного завдання формування сприятливих умов 

праці залежить, перш за все, від створення безпечної технології, техніки та 

організації виробництва. 
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городского хозяйства 
 

Под риском будем понимать меру опасности для человека при лю-
бом виде его деятельности. 

Риск для человека может быть измерен числом летальных исходов 
или травм, произошедших в единицу времени от данного вида деятельнос-
ти, либо вероятностью погибнуть или быть травмированным в течение 
времени t [1]. 

Во многих странах принято, что если частота гибели человека при 
определенном виде его деятельности в течение одного года составляет вели-

чину 61 10Í    1/год, то данный уровень риска считается допустимым [2]. 

Физический смысл величины 61 10Í    1/год можно объяснить 
следующим образом. Если под наблюдением в течение года Т=1 год, нахо-
дилось 61 10N    людей, которые занимались определенным или аналоги-
чным видом деятельности, то статистически допускается один n=1 смерте-
льный случай в течение всего времени наблюде-

ния: 6
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n
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1/год. 

Например, в 2008 году в Украине количество работников предприя-
тий транспорта общественного пользования составило N=973 780 чел. Из 
них в течение данного года погибло n=82 чел., т.е. риск погибнуть у работ-

ников данной отрасли составил 5
1

82
8,42 10

973780 1
Í   


1/год. Это означа-

ет, что риск погибнуть превышает норму в 84 раза. Аналогичные примеры 
можно привести и для остальных отраслей промышленности. 

Риск для человека при определенном виде его деятельности можно 
"измерить" числом погибших или травмированных людей в единицу вре-
мени, используя формулу [3]:  
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,                                                   (1) 

где 1d  – средний интервал времени между появлением человека в "опас-

ной" зоне; 1d  – средняя длительность нахождения человека в "опасной" 

зоне; 2d  – средний интервал времени между появлением опасного для че-

ловека фактора; 2d  – длительность существования опасного для человека 

фактора. Формула (2) справедлива, когда 
11 dd  ; 2 2d d . 
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Под опасным фактором будем понимать случайное событие, которое 
может привести к гибели либо травмированию человека, случайно оказавшегося в 
"опасной" зоне (падение инструмента с высоты на человека, случайное прикосно-
вение к токоведущим частям, находящимся под напряжением и т.д.) 

Пример. Студенты на практике в течение t=8 часов наблюдали за 
ремонтом крыши одного из зданий автотранспортного предприятия: фик-
сировали, сколько раз с крыши случайно упадет какой-либо тяжелый пре-
дмет (инструмент, который используется для ремонта). За время наблюде-
ния с крыши на землю два раза упал молоток и один раз клещи, т.е. n1=3. 
Среднее время полета инструмента с крыши до поверхности земли было 
принято 

1d =1 с. За это же время наблюдения в районе падения инструмен-

та проходили люди в соседние здания и в гараж. Средний интервал време-
ни между появлением людей в "опасной" зоне составил 13 мин., или 

2 0,22d   ч. Среднее время нахождения человека в "опасной" зоне (зона 

падения инструмента) составила 
2d =5,5 с. Определить риск погибнуть 

(быть травмированным) для человека, пробегающего через опасную зону 
(зона возможного падения инструмента). 

Используя формулу (1), исходные данные примера, находим: 

1 2 3

1 2

1 5,5
3 10

0,22 2,7 60 60

d d
Í

d d


 

   
  

1/час, где 2

1

8 2,7
3

td
n

    часа. 

Следовательно, теоретически средний интервал времени между пораже-

нием человека инструментом составил: 10001 333 13,87
3Í

      дней. 

В конце месяца, через 15 дней после проведенного "натурного" экс-
перимента руководитель практики случайно узнал, что на слесаря, прохо-
дящего мимо здания, где ремонтировали крышу, упал лист металла и трав-
мировал его (не смертельно). 

В данном случае формула (1) позволяет выбирать направление движе-
ния для уменьшения риска, а также разрабатывать меры и средства по увели-

чению средних интервалов 1d  и 2d  и уменьшению интервалов 
1d

 

и 
2d . 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУОП  

НА ПРАТ ―ВОЛОДИМИРЕЦЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД‖  

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Логацький В’ячеслав  

 

Семенюк П.В., старший викладач кафедри промислової безпеки та охоро-

ни праці 

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 

 

Безпечні і здорові  умови праці створюються на всіх підприємствах, 

установах і організаціях. В їх загальну основу покладені відносини , що 

регулюють роботодавця і робітника в сфері безпечності праці. 

Пряма відповідальність за безпеку праці у ПрАТ« Володимирецький 

молочний завод» і керівництво роботою по техніці безпеки покладена на 

директора заводу. 

На молокозаводі організовано навчання та перевірка знань з охоро-

ни праці керівників і спеціалістів, пов'язаних з організацією, керівництвом 

і проведенням роботи безпосередньо на робочих місцях і виробничих діля-

нках із здійсненням нагляду та технічного контролю за проведенням робіт. 

Позачергова перевірка знань на підприємстві проводиться незалежно від 

строку проведення попередньої. 

Керівництво організацією 3-х ступеневої контролю здійснюють ди-

ректор та голова профспілкового комітету. 

За результатами виявлених недоліків та порушень з охорони праці 

директором заводу видаються накази щодо їх усунення і накладаються 

стягнення на винних осіб. 

Суб'єктом управління СУОП на ПрАТ «Володимирецький молочний 

завод» в цілому є керівник (головний інженер), а в цехах, на виробничих 

дільницях і в службах  керівники відповідних структурних підрозділів і 

служб. Організаційно-методичну роботу по управлінню охороною праці, 

підготовку, правлінських рішень і контроль за їх своєчасною реалізацією 

здійснює служба охорони праці підприємства, що підпорядкована безпосе-

редньо керівнику підприємства . Суб'єкт управління аналізує інформацію 

про стан охорони праців структурних підрозділах підприємства та приймає 

рішення спрямовані на приведення фактичних показників охорони праці у 

відповідність з нормативними. Об'єктом управління в СУОП є діяльність 

структурних підрозділів та служб підприємства по забезпеченню безпеч-

них і здорових умов праці на робочих місцях, виробничих дільницях, цехах 

та підприємства в цілому. 
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Система управління охороною праці (СУОП) – частина  загальної 

системи  управління організацією, яка сприяє запобіганню нещасним ви-

падкам та професійним  захворюванням  на  виробництві, а також небезпе-

ки для третіх осіб,  що виникають у процесі господарювання, і включає в 

себе комплекс взаємопов'язаних  заходів  на  виконання вимог законодав-

чих та нормативно-правових актів з охорони праці. Для ефективного   фун-

кціонування СУОП необхідно  визначити  обов'язки,  відповідальність та 

повноваження керівників  служб  та підрозділів,  а також працівників щодо 

охорони праці при розробці, впровадженні  і удосконаленні  СУОП.  Обов'я-

зки  та  повноваження персоналу,  що керує,  виконує та перевіряє різні види 

діяльності, які впливають на ризики виникнення небезпечних ситуацій, по-

в'язані з  діяльністю  організації,  устаткуванням  і  робочими процесами, 

повинні бути  визначені, задокументовані і  доведені  до  відома працівників 

для сприяння управлінню в сфері охорони праці. СУОП, що  розроблена та 

впроваджена, потребує   постійного удосконалення. Висновки за результа-

тами аналізу ефективності СУОП повинні бути задокументовані і офіційно 

доведені до  відома  осіб, відповідальних   за   конкретний   елемент  (елеме-

нти)  управління охороною праці для реалізації відповідних заходів.  

Зміни політики  у  сфері  охорони  праці,  результати аналізу функ-

ціонування СУОП повинні мати своїм наслідком розробку  заходів по  

удосконаленню  системи  в  цілому  або окремих її ланок згідно розробле-

ної методики управління конфігурацією. 

Не дивлячись на те, що сфера діяльності підприємства не відноситься до 

підвищено небезпечною, тим не менш, як показала практика, працівники 

підприємства схильні до виробничого травматизму. Тому керівнику підприємства 

рекомендується більш серйозно і відповідально ставиться до питань організації 

техніки безпеки на підприємстві. Для цього йому рекомендується  ввести  посаду 

спеціаліста з охорони праці в штат підприємства. 

Керівнику підприємства також рекомендується після введення в 

штат посади спеціаліста з охорони праці регулярно організовувати підви-

щення кваліфікації даного працівника, його перепідготовку відповідно до 

вимог законодавства та інструкцій з охорони праці. 
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ОЦІНКА СТАНУ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ  
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охорони праці 

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 

 

Оцінку рівня стану охорони праці в підрозділах здійснює відділ 

охорони праці та спеціалізовані комісії за результатами періодичного кон-

тролю за відповідний період на підставі статистики травматизму, аналізу 

усунення порушень, виявлених під час попереднього контролю, зазначених 

у приписах інженерів охорони праці, органів нагляду тощо. 

Стан охорони праці необхідно оцінювати на основі відповідних показ-

ників, їх чисельної оцінки та при порівнянні із заданими чи базовими значен-

нями. Система показників потрібна для того, щоб: планувати і прогнозувати 

стан охорони праці на перспективу у вигляді цільових завдань; об‘єктивно 

оцінювати фактичний стан охорони праці й ефективність функціонування сис-

теми управління, а також ступінь вирішення цільових завдань (досягнення 

мети); порівнювати в оцінюваному періоді діяльність підприємств у галузі 

охорони праці, які мають різний характер виробництва;  використовувати по-

казники як вихідну інформацію для економічного регулювання; вибирати 

пріоритетні напрями діяльності (оптимальні варіанти), які забезпечували б 

ефективне функціонування системи за обмежених ресурсів. 

Практика свідчить, що для оцінки стану охорони праці можуть засто-

совуватися як кількісні (оцінні), так і якісні (аналітичні) показники. Серед най-

більш поширених кількісних показників стану охорони праці слід виділити 

традиційні коефіцієнти частоти (Kч.т) та тяжкості травматизму (Kт.т). Крім 

них, для оцінки стану можуть бути використані й такі кількісні показники: 

чисельність потерпілих у результаті нещасних випадків із втратою працездат-

ності більш ніж на один робочий день (абсолютне число за даними статисти-

ки); загальна кількість днів втрати працездатності по всіх нещасних випадках з 

урахуванням перехідних; коефіцієнт частоти смертельного травматизму 

(Kч.с); відносні коефіцієнти частоти (Kч.т.в) та тяжкості (Kт.т.в), що обчис-

люються як відношення Kч.т та Kт.т до базових завдань Kч.т.б і Kт.т.б.  

Серед усіх кількісних показників відносні коефіцієнти частоти та 

тяжкості травматизму найбільше відповідають цільовій стратегії управлін-

ня, оскільки базові значення показників можуть періодично коригуватися в 

міру наближення до них чи за їх перевищенням. Тоді робота підприємства 
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(підрозділу) оцінюватиметься як задовільна. На основі кількісних та інших 

показників роботи підприємства в галузі безпеки праці може здійснювати-

ся й якісна оцінка стану охорони праці: задовільний стан, незадовільний 

стан чи вкрай незадовільний стан. З цією метою мають бути встановлені 

чіткі, об‘єктивні межі даного розподілу. 

Стан охорони праці вважається незадовільним за наявності в під-

розділі в оцінюваному періоді хоча б одного з перелічених факторів: одно-

го й більше травматичних випадків чи аварійних ситуацій; порушень, що 

виявляються повторно по закінченні терміну усунення; порушень, 

пов‘язаних з явною чи потенційною небезпекою для здоров‘я і життя лю-

дей, значними негативними технічними чи екологічними наслідками (так 

званих критичних порушень), а також виявлених у момент проведення пе-

ріодичного (квартального) контролю. У разі відсутності в підрозділі зазна-

чених факторів стан охорони праці оцінюється як задовільний.  

Оцінка стану охорони праці за результатами роботи за рік здійсню-

ється щодо тих самих категорій, виходячи з переважаючої оцінки за ре-

зультатами періодичного контролю. Якщо охорона праці була оцінена бі-

льше ніж в одному кварталі незадовільною за результатами року, вона не 

може бути оцінена позитивною, тобто задовільною. У разі, якщо хоча б в 

одному з кварталів робота підрозділу оцінювалась як украй незадовільна за 

результатами року, вона повинна бути визнана також незадовільною. 

Оцінка охорони праці на підприємстві в цілому здійснюється на пі-

дставі відповідних оцінок у підрозділах. Незадовільно оцінюється рівень 

охорони праці, якщо її стан більш ніж у половини підрозділів було оцінено 

незадовільно, коли коефіцієнт частоти травматизму в обліковуваному ка-

лендарному періоді перевищує його значення за аналогічний період порів-

нюваного (минулого) року. Стан охорони праці оцінюється вкрай незадо-

вільно в тому разі, якщо хоча б в одному з підрозділів і хоча б в одному з 

періодів він оцінювався як украй незадовільний. В усіх інших випадках, 

крім зазначених, рівень охорони праці оцінюється задовільно (позитивно). 

Разом з тим практика показує, що для характеристики діяльності 

підрозділів усередині підприємства цілком достатньо якісної, а не кількіс-

ної оцінки стану охорони праці (наприклад, задовільний, незадовільний 

або украй незадовільний стан). 
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В доповіді відзначено, що на теперішній час управління охороною 

праці здійснюється без врахування прогнозних оцінок за результатами по-

рівняння абсолютного приросту відносно попереднього року. В той же час, 

знання прогнозних оцінок, як короткострокових (на найближчі рік-два), 

так і перспективних (на кілька років), дозволить більш конкретно визначи-

ти ті напрямки функціонування системи управління охороною праці, які 

вимагають першочергової уваги, і забезпечить зворотній зв‘язок, впливаю-

чи, в першу чергу на процес планування. 

Показано, що існуюча в Україні комп‘ютерна система оцінки стану 

виробничого травматизму та професійний них захворювань страховими 

експертами за всіма ознаками вона відповідає сучасному підходу до засто-

сування моніторингу, коли обмежуються тільки абсолютними кількісними 

показниками. В той же час, оскільки кількість застрахованих на сьогодні-

шній день представляє собою фактично кількість працюючих, то це дозво-

ляє перейти до застосування відносних індикаторів, які є основою для по-

рівняльної оцінки різних об'єктів моніторингу. У якості ж оцінок, які за-

стосовуються для визначення коригуючих управлінських дій, використо-

вується абсолютний приріст відносно попереднього року. 

Перехід до відносних показників з урахуванням того, що поки не 

передбачається врахування економічних показників (наприклад, відсоток 

втрати працездатності або кількість днів непрацездатності), дозволяє на 

першому етапі у якості індикаторів для вдосконалення моніторингу охоро-

ни праці обрати коефіцієнти частоти виробничого травматизму та частоти 

професійних захворювань на одну тисячу працюючих.  

У якості вихідних даних для розробки методу довгострокового про-

гнозування стану охорони праці використовувались статистичні дані, які 

характеризують виробничий травматизм на Укрзалізниці, оскільки вони 

характеризують стан охорони праці на протязі 1992’2011 років та дозво-

ляють перейти до відносних показників.  

Показано, що для довгострокового прогнозу доцільно використову-

вати експоненціальний розподіл не тільки для коефіцієнтів частоти вироб-

ничого травматизму та частоти професійних захворювань, але й коефіцієнт 
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частоти виробничого травматизму (у тому разі із смертельними наслідка-

ми) з урахуванням обсягів перевезень, який показує скільки випадків трав-

матизмуn за відповідний період (в нашому випадку рік) припадає на один 

мільярд приведених тонно-кілометрів. Перевірка можливості застосування 

експоненціального розподілу була здійснена за допомогою критеріюРома-

новського. Визначено, що експоненціальний закон може служити моделлю 

емпіричних даних з рівнем значимості =0,05.  

До речі, якщо використовувати лінійну апроксимацію, то через 24 

роки слід очікувати, що на Укрзалізниці не буде не тільки випадків вироб-

ничого травматизму із смертельними наслідками, але й просто порушень, 

що не відповідає здоровому глузду. 

Наявність отриманих моделей дозволяє визначити передбачуваний 

момент (рік), коли оцінюваний показник виробничого травматизму досягне 

визначеного керівництвом рівня.Так, наприклад, досягнення прийнятного 

рівня виробничого травматизму із смертельним наслідком 10
-5

, якщо діюча 

СУОП на залізничному транспорті буде залишатись без змін, можна очіку-

вати через 142 роки. Тобто, існуюча СУОП на залізничному транспорті 

України, незважаючи на значне зменшення випадків виробничого травма-

тизму після 1992-1996 років, вимагає суттєвого покращення. 

В той же час, короткостроковий прогноз (на 1-2 роки) доцільно про-

водити, використовуючи лінійну апроксимацію, як це робиться, наприклад, 

для прогнозування кількості пожеж за допомогою науково-методичного 

апарату, розробленого М.М. Брушлинським.У якості прикладу розгляда-

ються результати моніторингу стану з виробничим травматизмом та про-

фесійними захворюваннями в Україні, Харківській області та на Держав-

ному підприємстві завод «Електроважмаш», який знаходиться в м. Харків. 

Аналіз отриманих результатів показав, що ми не тільки можемо 

проводити порівняльний аналіз (у відповідності до якого, наприклад, стан 

роботи по скороченню професійних захворювань на заводі ―Електроваж-

маш‖ суттєво, практично на порядок, є гіршим, ніж аналогічний по країні і, 

тим паче, по Харківській області), але й визначити прогнозні оцінки. До 

того ж, для цього підприємства характерною є тенденція до збільшення 

кількості (про це свідчить позитивний коефіцієнт лінійної частини тренду), 

в той час як і в Україні, і в Харківській області має місце тенденція до зме-

ншення кількості професійних захворювань. 
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Аналізуючи сучасний стан системи управління охороною праці в 

Україні доводиться констатувати, що вітчизняній сфері охорони праці ха-

рактерні повсюдно низька мотивація щодо підвищення безпеки праці не 

тільки у роботодавців, а й у самих працівників; недостатня інформованість 

персоналу організацій про професійні ризики, пов‘язані з виконанням тру-

дових функцій; нездатність діючого рівня організації охорони праці функ-

ціонувати в нових економічних умовах [2]. 

Багато в чому зазначені вище проблеми пов‘язані з тим, що в основ-

ному система управління охороною праці в Україні завершила своє органі-

заційне оформлення ще у 70-і роки ХХ століття і відповідно була присто-

сована до умов функціонування великих промислових підприємств індуст-

ріальної епохи. Сучасна нормативно-правова база та схеми управління 

охороною праці, включаючи порядок проведення атестації робочих місць 

за умовами праці, рекомендації з планування заходів з охорони праці, сис-

теми акредитації та сертифікації, порядок навчання з охорони праці, засно-

вані переважно на стандартах безпеки праці, прийнятих 20-30 років тому, і 

абсолютно не адаптовані до ринкових умов, до специфіки діяльності малих 

і середніх підприємств, а також організацій сфери послуг [1, 2]. 

Однак євроінтеграційні процеси України та зміна умов господарювання 

зумовлюють поширення у державі міжнародного досвіду. Так, у країнах Єв-

ропи отримав широке впровадження, розроблений у Великобританії у 1996 

році, стандарт ОНSАS 18001 - міжнародний стандарт з розробки систем 

управління охороною здоров‘я і безпекою персоналу (Оссираtіопаl Неаlth апd 

Safety Мапаgетепt Systетs). Стандарт є сумісним з Міжнародними стандарта-

ми щодо управління якістю ІSО 9001 та охороною навколишнім середовищем 

ІSО 14001. Це дозволило створити інтегровану систему управління якістю, 

охороною навколишнього середовища і охороною праці, що є актуальним з 

огляду на наявність величезної кількості малих і середніх підприємств, на яких 

складно створити відділи, що повинні займатися цими питаннями окремо. У 

2006 році була проведена гармонізація діючої в Україні системи управління 
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охороною праці з вимогами міжнародного стандарту ОНSАS, основним за-

вданням якого є перехід від реагування на подію до управління ризиками у 

сфері професійного здоров‘я та безпеки праці, і розроблена система управлін-

ня охороною праці та ризиком (СУОПР) [1, 2]. Проте часу, що минув, воче-

видь поки що недостатньо для констатації суттєвих позитивних зрушень у 

вирішенні окреслюваних проблем. 

За документами Міжнародної організації праці, чітко функціонуюча 

система управління охороною праці може бути створена шляхом не лише 

сумлінного виконання своїх обов‘язків з боку роботодавців, але й виховання 

культури безпеки праці працюючих громадян. З огляду на це, мета навчання 

сьогодні має орієнтуватись не лише на отримання відповідних знань і навичок 

з питань охорони праці та безпечного ведення робіт, набуття досвіду із запобі-

гання аварійним ситуаціям, але й на розвиток мотивації до безпечної поведін-

ки, формування системи компетенцій безпечної поведінки та переконаності в 

їх істинності, психологічну підготовку до безпечної поведінки взагалі та під 

час трудової діяльності зокрема, забезпечення фізичної підготовки до дій в 

екстремальних ситуаціях, пов‘язаних із трудовою діяльністю, розвиток творчої 

готовності до безпечного життя і діяльності, розуміння ризиків та небезпек, які 

повинні стати максимально контрольованими.  

Таким чином, оновлення форм і методів безпеки праці, зокрема фо-

рмування культури безпеки праці, безумовно, позитивно впливатиме на 

продуктивність праці працюючих та її якість. Відповідно, коли дане явище 

– сформованість у сучасних громадян культури безпеки праці - стане нор-

мою, то діяльність з охорони праці не виконуватиметься формально, фі-

нансування цих робіт не здійснюватиметься за залишковим принципом, 

нещасні випадки не приховуватимуться задля статистики, а охорона праці - 

відповідно до міжнародних стандартів - дійсно стане певним рівнем куль-

тури співвітчизників. 
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Нафта і газ мають стратегічне значення, як паливо вони є однією з най-

важливіших ланок енергетичного комплексу, їхні запаси і видуботок вплива-

ють на самостійність держави, особливо на стадії її становлення, визначають 

економічну безпеку країни. Тому структура управління нафтогазовим компле-

ксом відіграє велику роль і вимагає постійного вдосконалення. 

На УМГ «Львівтрансгаз» працівники виконують  роботи з підвище-

ною небезпекою. Під час виконання робіт на виробничих об‘єктах  на них 

вливають небезпечні та шкідливі виробничі чинники.  

Роботи з підвищеною небезпекою повинні виконуватись за нарядом-

допуском, розпорядженням, іншим документом, визначеним відповідним норма-

тивним документом, затвердженим УМГ "Львівтрансгаз" в установленому поряд-

ку, і після проведення цільового інструктажу безпосередньо на робочому місці. 

У кожній філії, структурному підрозділі на підставі НПАОП 0.00-

2.01, з урахуванням конкретних умов та особливостей виробництва, має 

бути складений свій перелік робіт з підвищеною небезпекою, який затвер-

джується керівником філії. 

До початку робіт в небезпечних зонах необхідно здійснювати орга-

нізаційно-технічні заходи, що забезпечують безпеку працівників, визначені 

в наряді-допуску. 

З метою запобігання доступу осіб, не пов‘язаних з виконанням робіт 

у небезпечних зонах, до початку роботи необхідно встановлювати захисні 

або сигнальні огородження відповідно до чинних нормативних документів. 

Під час організації роботи (розміщення дільниць, робочих місць, 

проїздів, проходів, санітарно-побутових приміщень) необхідно встановлю-

вати небезпечні для працівників зони, в межах яких можуть виникати не-

безпечні та шкідливі виробничі чинники. 

Повинні бути також визначені організаційні заходи для забезпечення 

безпеки працівників, що не задіяні у роботах з виведення об‘єктів з експлуата-

ції, а також повинна бути врахована можливість роботи сторонніх організацій, 

порядок здійснення нагляду за безпечним виконанням робіт їх працівниками. 
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Автоматизація функцій планування, обліку та аналізу організаційно-

технічних заходів, що спрямовані на підвищення рівня охорони та безпеки 

праці, запобігання виробничому травматизму, професійним захворюван-

ням та аваріям повинна здійснюватись за допомогою автоматизованих ро-

бочих місць фахівців з охорони праці. 

Типове автоматизоване робоче місце фахівця з охорони праці повинне 

дозволити користувачеві працювати за блоками: персонал; навчання і перевір-

ка знань; медичні огляди; засоби індивідуального та колективного захисту; 

нормативно-правове забезпечення; умови праці; безпека устаткування, техно-

логічних процесів, будівель і споруд; облік і аналіз травматизму; перевірка 

стану охорони та безпеки праці; планування заходів з охорони праці. 

Основними документами, що регламентують такий порядок, є ін-

струкції про порядок виведення обладнання в ремонт – з ремонту. Заходи 

безпеки оформляються відповідними нарядами-допусками. 

Правові основи державного соціального страхування працівників УМГ 

"Львівтрансгаз" від нещасних випадків та професійних захворювань визначені 

ст.9 Закону України "Про охорону праці" та ст.4 Закону України "Про загаль-

нообов‘язкове державне страхування від нещасного випадку на виробництві та 

професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності". 

У проектній документації на будівництво, ремонт і реконструкцію 

виробничих об‘єктів повинен бути передбачений комплекс заходів щодо 

забезпечення охорони праці та промислової безпеки. 

Експертизі з питань охорони праці та промислової безпеки підляга-

ють уся проектна документація на будівництво, реконструкцію, реставра-

цію та капітальний ремонт виробничих об‘єктів, застосування нового об-

ладнання та ведення нових або модернізованих технологічних процесів. 

Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об‘єктів магіст-

ральних газопроводів та автомобільних газонаповнювальних компресор-

них станцій здійснюється згідно з вимогами охорони праці та промислової 

безпеки, викладених у «Порядку прийняття в експлуатацію закінчених бу-

дівництвом об‘єктів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів Укра-

їни від 08.10.2008 №923, НПАОП 60.3-1.35, НПАОП 60.3-1.03, НПАОП 

63.2-1.06, СОУ-Н МПЕ 60.3.006, ДБН В.2.5-20, СТП 320.30019801.096 та 

інших нормативних документів. 

Проведення робіт на об'єктах УМГ "Львівтрансгаз", пов'язаних з 

оглядом, очищенням, ремонтом, розгерметизацією технологічного облад-

нання, комунікацій, споруд, у тому числі всередині ємностей, вимагає від-

повідного планування та оформлення. 
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УДК 331.45 

 

ОХРАНА ТРУДА В ГОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ГВИНЕИ 

 

Рожер МЕНЬЕ 

 

Буллах А.Я., профессор, Конакрийский университет (Гвинея) 

 

Горная промышленность – одна из основных отраслей, в которой на се-

годня приходится 60% работников, занятых в промышленности Гвинеи, дает 

приблизительно 80% валового обьема промышленной продукции. Разработ-

кой большинства месторождений полезных ископаемых  занимаются сов-

местные предприятия, образованные иностранными консорциумами и прави-

тельством Гвинеи, которое, как правило, владеет 49% акций таких предприя-

тий. Все аспекты инвестиций в горном секторе экономики координирует 

Centre de Promotion et de Developpement Minièrs (CPDM), котрый сотрудничает 

с Мировым Банком и другими международными организациями. 

Основой горной промышленности Гвинеи является добыча глинозе-

ма, алмазов, золота. 

Горная промышленность глинозема совместных предприятий и опе-

рации по разработке глинозема в северо-западной Гвинее исторически обес-

печивают приблизительно 80 % иностранной валюты Гвинеи. Компани де 

Боксит де Гинеа (CBG) является главным игроком в глиноземной промыш-

ленности. CBG – совместное предприятие, 49 %, принадлежавших Гвиней-

скому Правительству и 51 % международным консорциумом во главе с 

Alcoa и Alcan. CBG экспортирует приблизительно 14 миллионов тонн высо-

кокачественного глинозема ежегодно. Де Кендя Компани де Боксита (CBK), 

совместное предприятие между Правительством Глинозема Гвинеи и Росси-

ей, производит приблизительно 2.5 миллиона тонн ежегодно, почти весь из 

которого экспортируется в Россию и Восточную Европу. У Dian Dian, Гви-

нейского/Украинского объединенного глиноземного предприятия, есть 

спроектированная норма производства приблизительно 1 миллиона тонн 

ежегодно, ежегодно, но, как ожидают, не начнет операции в течение не-

скольких лет. Алумина Компани де Гине (ACG), который принял прежний 

Консорциум Friguia, произвела приблизительно 2.4 миллиона тонн в 2009 

как сырье для его очистительного завода глинозема. Очистительный завод 

экспортирует приблизительно 750 000 тонн глинозема. И Глобальный Гли-

нозем и Alcoa-Alcan подписали соглашения с Правительством Гвинеи, чтобы 

построить большие очистительные заводы глинозема с объединенной спо-

собностью приблизительно 4 миллионов тонн ежегодно. 

Алмазы и золото также добыты и экспортированы на крупном мас-

штабе. AREDOR, объединенное добывающее алмаз предприятие между 
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Гвинейским Правительством (50 %) и австралийцем, британцами, и 

Swissconsortium, начали производство в 1984 и добыли алмазы, которые 

являются 90%-ым качеством драгоценного камня. Производство останови-

лось с 1993 до 1996, когда Первая Городская Горная промышленность Ка-

нады купила международную часть консорциума. Большая часть алмазов 

добыта artisanally. Наибольшая операция добычи золота в Гвинее - сов-

местное предприятие между правительством и Золотыми приисками 

Ashanti Ганы. У SMD также есть большое средство добычи золота в Lero 

около малийской границы. Другие соглашения о концессии были подписа-

ны для железной руды, но эти проекты ждут предварительного исследова-

ния и финансирующих результатов. 

Безопасность горная (англ. Safety in the mining indust-

ry ; нем. Arbeitssicheheit in der Bergbauindustrie ) - состояние условий труда 

на объектах горной промышленности , что исключает влияние опасных и 

вредных факторов на работающих. Работа по добыче полезных ископаемых , 

особенно подземным способом, всегда связана с опасными и вредными фак-

торами. Агрессивная запыленность, шум, вибрация, опасные действия рабо-

чих органов машин и транспортных средств, применения взрывчатых матери-

алов и проведение взрывных работ, а в угольных шахтах , кроме того, воз-

можны оползни горного массива, взрывоопасные рудничный газ и угольная 

пыль , агрессивная шахтная вода и влага, повышенная температура горных 

пород и воздуха в подземных забоях и выработках,- все это обуславливает 

большую вероятность травматизма , негативное влияние на состояние здоро-

вья и заболевания людей и требует принятия комплекса мер по нейтрализации 

опасных и вредных факторов производства  [1].  

В Гвинее безопасность труда в горной промышленности обеспечи-

вается путем выполнения комплекса мероприятий по предотвращению 

травматизма, заболеваний и аварий. Основной целью безопасности труда в 

горной промышленности является охрана труда, сохранение здоровья, тру-

доспособности и жизни работающих. Объектами безопасности горных ра-

бот являются условия труда и средства безопасности , а субъектами - пер-

сонал горных предприятий с подземным и открытым способом добычи и 

переработки полезных ископаемых: угля, металлических и неметалличе-

ских руд, соли, строительных материалов и так далее. 

Согласно законодательству Гвинеи условия труда на рабочем месте, 

безопасность технологических процессов, машин, механизмов, оборудова-

ния и других средств производства, состояние средств коллективной и ин-

дивидуальной защиты, используемых работниками, а также санитарно-

бытовые условия должны соответствовать требованиям актов об охране 

труда. Владелец горного предприятия обязан создать в каждом структур-

ном подразделении и на рабочем месте условия труда в соответствии тре-

бованиями актов, гарантированных законодательством об охране труда, 
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создать и обеспечить функционирование системы управления охраной 

труда на предприятии. Собственник обязан также обеспечить работников 

необходимыми средствами производства, спецодеждой, другими сред-

ствами индивидуальной защиты на работах с вредными и опасными усло-

виями труда. Администрация предприятий и организаций обязана обеспе-

чить безопасные условия труда в соответствии действующих правил, норм 

и инструкций, которые должны соблюдать должностными лицами (руко-

водителями, инженерно-техническими работниками и мастерами действу-

ющих предприятий, строящихся предприятий и объектов). Работники обя-

заны: выполнять требования актов об охране труда, правила обращения с 

машинами, механизмами, оборудованием и другими средствами производ-

ства, пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты; 

соблюдать обязательства по охране труда и правил внутреннего трудового 

распорядка; проходить в установленном порядке медицинские осмотры; 

лично принимать посильные меры по устранению любой производствен-

ной ситуации, создающей угрозу жизни сотрудника или здоровью людей, 

которые его окружают. Работники в установленные сроки должны прохо-

дить инструктаж, обучение по вопросам охраны труда, с оказания первой 

медицинской помощи пострадавшим в результате несчастных случаев и 

правил поведения при возникновении аварии. 

Эксплуатация и обслуживание машин, горношахтного оборудова-

ния, приборов и аппаратуры, а также их монтаж, демонтаж и хранение 

должны осуществляться рабочим персоналом в соответствии с руковод-

ствами (инструкциями) по их эксплуатации и других документов предпри-

ятий, производителей, а выполнение рабочих (технологических) операций 

- согласно профессиональных должностных инструкций. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ВИРОБНИЦТВІ  

ЗАТ «ВОЛИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» 

 

Скакун О.В. 

 

Мірус О.Л., канд. хім. наук, завідувач кафедри промислової безпеки та 

охорони праці 

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 

 

Охорона праці – це система правових, соціально-економічних, органі-

заційно-технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних захо-

дів і засобів спрямованих на збереження здоров‘я і працездатності людини в 

процесі праці. Головними об‘єктамидослідження охорони праці – є людина в 

процесі праці, виробниче середовище, організація праці на виробництві. 

Першим обов‘язком власника, керівника підприємства, менеджера є 

створення такої організації виробництва, за якої досягатиметься найбіль-

ший прибуток. Кожний нещасний випадок на виробництві або випадок 

професійного захворювання означатиме для підприємства серйозну мора-

льну й економічну втрату. 

Другим завданням є забезпечення високої якості продукції або послуг, 

їх конкурентноздатності. Закон захищає споживача від недоброякісної проду-

кції. Якість праці і якість продукції прямо залежать від якості умов праці, від 

санітарно гігієнічного та ергонометричного комфорту на робочих місцях. 

Отже, забезпечення здорових, безпечних і високопродуктивних 

умов праці стане важливим фактором існування підприємства в умовах 

ринкової конкуренції. Керівники мають зберігати цінних кваліфікованих 

робітників, створювати їм здорові умови праці, забезпечувати гуманний 

моральний клімат у трудовому колективі, що сприятиме підвищенню про-

дуктивності праці і поліпшенню якості продукції. 

Основними законодавчими актами, що визначають основні поло-

ження з охорони праці та якими керується Волинський м‘ясокомбінат в 

своїй діяльності, є – Конституція України, Кодекс законів про працю 

України, Закон України ―Про охорону праці‖, Закони: ―Про пожежну без-

пеку‖, ―Про цивільну оборону‖. В них визначаються засади реалізації кон-

ституційного права громадян на охорону їх життя і здоров‘я в процесі тру-

дової діяльності, встановлюється єдиний порядок організації охорони 

праці на підприємстві, регулюються відносини між роботодавцем та 

працівниками в сфері охорони праці. Нормативні акти Волинського 

м‘ясокомбінату спрямовані на побудову чіткої системи управління охоро-

ною праці та забезпечення в кожному структурному підрозділі і на робо-
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чому місці безпечних і нешкідливих умов праці, встановлюють правила 

виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у ви-

робничих приміщеннях, на робочих місцях. 

Також у ЗАТ «Волинський м‘ясокомбінат» діють правила 

внутрішнього трудового розпорядку, яких всі працюючі мають дотримува-

тися. Важливі питання і заходи щодо охорони праці включаються також у 

колективний договір та в угоди з охорони праці, які щорічно укладаються 

між адміністрацією і трудовим колективом. 

З метою виконання вимог нормативних актів про охорону праці 

керівництво Волинського м‘ясокомбінату забезпечує функціонування си-

стеми управління охороною праці, яка на підприємстві здійснюється у 

відповідності з рекомендаціями.  

На ЗАТ „Волинський м‘ясокомбінат‖ існує служба охорони праці 

(СОП) як одна з основних виробничо-технічних служб. Ліквідація її допус-

кається тільки у разі ліквідації підприємства. СОП підпорядковується без-

посередньо керівникові ЗАТ „Волинський м‘ясокомбінат та виконує такі 

основні функції: 

 проводить оперативно-методичну роботу по управлінню охоро-
ною праці на підприємстві; 

 проводить для працівників вступний інструктаж з питань охорони 
праці; 

 забезпечує працюючих правилами, стандартами, нормами, поло-
женнями, інструкціями та іншими нормативними актами з охоро-
ни праці; 

 контролює дотримання чинного законодавства, міжгалузевих та 
інших нормативних актів, виконання працівниками посадових ін-
струкцій з питань охорони праці; забезпечення працюючих засо-
бами індивідуального захисту, лікувально-профілактичним харчу-
ванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, мию-
чими засобами, надання працівникам передбачених законодавст-
вом пільг і компенсацій, пов‘язаних з важкими та шкідливими 
умовами праці; виконання заходів, наказів, розпоряджень з питань 
охорони праці, а також заходів щодо усунення причин нещасних 
випадків і аварій, які визначені в актах розслідування та інше. 
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СТАН УМОВ ПРАЦІ НА ВИРОБНИЧИХ МІСЦЯХ 

 

Солтисік С. Я.  

 

Мірус О.Л., канд. хім. наук, завідувач кафедри промислової безпеки та 

охорони праці 

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 

 

Важливого значення набуває оцінювання стану умов праці й визначен-

ня ступеня їх шкідливості та небезпечності. Оцінювання умов і характеру пра-

ці на робочих місцях здійснюється на основі гігієнічної класифікації праці з 

метою: контролю умов праці працівників на відповідність санітарним прави-

лам і нормам; атестації робочих місць за умовами праці; санітарно-гігієнічної 

паспортизації стану виробничих підприємств; складання санітарно-гігієнічної 

характеристики умов праці; розслідування випадків професійних захворювань; 

розробки рекомендацій по поліпшенню умов праці тощо. 

Результати зусиль щодо поліпшення умов праці значно залежать від 

правильного аналізу стану умов праці та оцінки цього стану як за окреми-

ми елементами, так і в цілому за якимось показником. Таким показником, 

який з достатньою для практики точністю враховував би «різноякісний» 

вплив усіх факторів умов праці, на даний момент прийнято вважати важ-

кість праці. Правомірність його використання зумовлена тим, що організм 

людини однаково реагує на вплив з найрізноманітніших поєднань елемен-

тів умов праці. Однакові за важкістю зміни в організмі працівників можуть 

бути викликані різними причинами. В одних випадках причиною можуть 

бути якісь шкідливі фактори зовнішнього середовища, в других — завели-

ке фізичне або розумове навантаження, у третіх — дефіцит рухливості при 

підвищеному нервово-емоційному навантаженні і т. ін. Можливе і різне 

поєднання цих причин. 

Таким чином, важкість праці характеризує сукупний вплив усіх 

елементів, що складають умови праці, на працездатність людини, її здо-

ров‘я, життєдіяльність і відтворення робочої сили. Це визначення поняття 

важкості праці однаково можна застосувати як до розумової, так і до фізи-

чної праці. Ступінь важкості праці можна визначити залежно від реакцій та 

змін в організмі людини. Урешті-решт вони служать показником якості 

самих умов праці. 

Згідно з методикою інтегрального бального оцінювання важкості праці 

розроблена таблиця з критеріями бального оцінювання санітарно-гігієнічних 

та психофізіологічних елементів умов праці. Кожному елементу присвоюється 

від одного до шести балів, залежно від його кількісного значення, що відпові-
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дає кількості категорій важкості праці. Так, один бал одержують ті елементи, 

значення яких відповідають стандартам або нижчі за санітарні норми і грани-

чно допустимі рівні (концентрації), два бали — ті, що відповідають гранично 

допустимим рівням (концентраціям). Вищі бали диференціюються залежно від 

величини перевищення норм або кратності перевищення гранично допустимо-

го рівня (концентрації). Наприклад, трьома балами оцінюється промисловий 

пил, рівень якого більше за гранично допустимий рівень і становить 5 мг/м
3
; а 

шістьма балами — понад 30 мг/ м
3
. 

Фактичні показники елементів виробничого середовища встанов-

люються шляхом безпосередніх вимірювань за допомогою відповідної 

апаратури. Нині спостерігається об‘єктивно обґрунтована наявність шести 

категорій важкості робіт, яким відповідає шість груп умов праці. 

До першої категорії важкості відносяться роботи, виконані за опти-

мальних умов зовнішнього виробничого середовища та за оптимальних 

розмірів фізичного, розумового та нервово-емоційного навантаження. Такі 

умови у практично здорових людей сприяють поліпшенню самопочуття, 

досягненню високої працездатності та продуктивності праці. Реакція орга-

нізму свідчить про оптимальний варіант нормального функціонування. 

Другу категорію становлять роботи, виконані в умовах, де гранично 

допустимі концентрації та гранично допустимі рівні шкідливих і небезпеч-

них виробничих факторів не перевищують вимог нормативно-технічних 

документів. При цьому працездатність не порушується, відхилень у стані 

здоров‘я, пов‘язаних із професійною діяльністю, не спостерігається протя-

гом усього періоду трудової діяльності людини. 

До третьої категорії відносяться роботи, виконані в умовах, за яких 

у практично здорових людей виникають реакції, характерні для граничного 

стану організму. Спостерігається деяке зниження виробничих показників. 

Поліпшення умов праці та відпочинок порівняно швидко ліквідують нега-

тивні наслідки (формувальники в ливарних цехах). 

До четвертої категорії належать роботи, за яких вплив несприятли-

вих (небезпечних та шкідливих) факторів призводить до формування гли-

бшого граничного стану у практично здорових людей. Більшість фізіологі-

чних показників при цьому погіршується, особливо наприкінці робочих 

періодів (зміни, тижня). Виникає типовий виробничо зумовлений стан пе-

редзахворювання і т. ін. (сталевари). 

П‘яту категорію становлять роботи, за яких у результаті досить не-

сприятливих умов праці наприкінці робочого періоду (зміни, тижня) фор-

муються реакції, характерні для патологічного функціонального стану ор-

ганізму у практично здорових людей і зникають у більшості робітників 

після повноцінного відпочинку. Однак у деяких осіб вони можуть перетво-

ритися на виробничо зумовлені та професійні захворювання (шахтарі на 

підземних роботах). 
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До шостої категорії важкості відносяться роботи, виконані в найнес-

приятливіших (екстремальних) умовах праці. При цьому патологічні реак-

ції розвиваються надто швидко, можуть мати незворотний характер і нері-

дко супроводжуються тяжкими порушеннями функцій життєво важливих 

органів (водолази, які працюють на великих глибинах). Виходячи з інтег-

ральної оцінки, визначається категорія важкості (табл.1). 

 

Таблиця 2 

 
Згідно з типовою методикою оцінювання умов праці фактичний 

стан умов праці визначається на робочих місцях, де виконуються роботи, 

передбачені галузевим переліком робіт з важкими і шкідливими умовами, 

особливо важкими й особливо шкідливими на основі гігієнічної класифі-

кації факторів. Оцінювання проводиться за даними атестації робочих місць 

і спеціальних інструментальних замірів, які відображаються у Карті умов 

праці на робочих місцях. 
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Переробка сировинних ресурсів в товарний продукт з використанням 

технологій, в яких виділяється велика кількість відходів, які забруднюють 

навколишнє середовище, створює небезпечну техногенно-екологічну ситуа-

цію в Україні. Основними чинниками техногенної та екологічної небезпеки 

вважаються тверді відходи, забруднені стічні води і викиди в атмосферу з 

відхідними газами промислових підприємств і транспорту. Кількість відхо-

дів, які утворюються в Україні в твердій фазі, складає 0,6 млрд. м
3
 щорічно, а 

загальна кількість – 28-30 млрд. т, які зберігаються на площі близько 50 тис. 

гектарів. За рахунок контакту накопичених відходів з гідросферою і атмос-

ферою на великих територіях відбувається забруднення навколишнього се-

редовища і зниження безпеки регіону. 

Рідкі відходи промислових підприємств — це відходи, що містять 

луги, кислоти та дисперсні домішки. До рідких відходів відносяться також 

відпрацьовані органічні розчинники, масла і органічні токсичні сполуки. 

Масла і нафтопродукти відносяться до небезпечних 3 класу за токсичністю 

(1,1<ГДК<10 мг/м
3
) та до пожежонебезпечних відходів. 

Токсичні (небезпечні) відходи представляють особливу загрозу для 

навколишнього природного середовища і для здоров'я живих організмів, 

включаючи і людину. До таких відходів відносяться невикористані різні 

отрутохімікати в сільському господарстві, відходи промислових вироб-

ництв, що містять канцерогенні і мутагенні речовини, шлами гальванічні, 

шлами коксохімічних заводів тощо. У США, наприклад, 41% твердих від-

ходів класифікується як особливо небезпечні, в Угорщині — 33,5%, у 

Франції — 5%, у Великобританії — 3%, у Японії — всього лише 0,3%. В 

Україні та Росії до небезпечних відходів відносяться (умовно) понад 10% 

від всієї маси твердих відходів. Як свідчать статистичні дані, кількість ток-

сичних (небезпечних) відходів неухильно зростає.  

Енергетична і металургійна промисловості утворюють велику кіль-

кість золошлакових відходів, з яких 3,91 млрд. т в рік утворюється тільки 

за рахунок спалювання вугілля. Для гірничодобувної промисловості влас-

тивий особливий вид відходів — відвали гірської породи, які займають 

великі території і зумовлюють надмірне забруднення поверхневих і підзе-
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мних вод, повітря і земель. Крім того, в навколишнє середовище потрап-

ляють немало шламів процесу флотації збагачення природних корисних 

копалин і водоочистки стічних вод різних виробництв. Але найбільша ча-

стина відходів утворюється в нафтопереробній і целюлознопаперовій галу-

зях у вигляді шламів водоочистки – нафтошлам, скопи, які належать до 

відходів І-ІІІ класу небезпеки і дістали назву «Техногенна сировина». 

Основна кількість золошлакових відходів в Прикарпатті утворюєть-

ся на Бурштинський ТЕС і розміщується на 204,6 гектарах в греблі шламо-

накопичувача. Підвищення висоти греблі, яка вже зараз експлуатується за 

межею проектного рівня, може призвести під час паводків до руйнування 

греблі і змиву шкідливих речовин в річку Дністер. 

Під час підземної розробки родовищ вугілля окрім корисних копа-

лин видобувають і порожні породи, які складаються у відвал, штучний 

насип – терикон. Тривалий масштабний видобуток вугілля призвів до 

утворення сотень таких породних відвалів навколо шахт. Відходи вугільної 

промисловості становлять 55 % серед  всіх промислових відходів. 

Всі відходи, що утворюються на території України і на які поширюється 

дія Закону України  «Про відходи» [1] підлягають в обов'язковому порядку дер-

жавному обліку та паспортизації. Система і форми звітності, порядок надання і 

використання відповідної інформації про відходи, а також порядок перегляду їх 

номенклатури розробляються на основі державного класифікатора відходів [2] і 

затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої 

влади з питань статистики за поданням спеціально уповноваженого центрально-

го органу виконавчої влади у сфері поводження з відходами та інших заінтере-

сованих центральних органів виконавчої влади. 

Класифікатор відходів належить до державної системи класифікації та 

кодування техніко-економічної і соціальної інформації, що створюється у межах 

державної програми переходу України на міжнародну систему обліку та 

статистики. Зокрема у напрямку захисту життя та здоров‘я населення, екології, 

безпеки праці інформація про відходи повинна давати підстави для 

прогнозування структури та обсягів утворення небезпечних відходів, 

планування їх видалення з економічної сфери таким чином, щоб це не ставило 

під загрозу і не піддавало небажаному ризику здоров‘я людей, тваринний світ і 

навколишнє середовище. У напрямку ресурсозбереження облік відходів, які 

можна перетворити у вторинні матеріальні та енергетичні ресурси, спрямований 

на забезпечення раціонального споживання первинної сировини за рахунок 

регенерації, повторного використання та рециркулювання відходів. 

 

Література: 

1.  Закон України  «Про відходи» 5 березня 1998 року N 187/98-ВР. 

2.  ДК 005-96 "Класифікатор відходів"( v0089217-96 ) 



І Міжнародна науково-практична конференція  

курсантів, студентів, аспірантів та ад’юнктів  
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НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ СУОП В ЕНЕРГЕТИЧНІЙ ГАЛУЗІ 

 

Сподарик Х.М. 

 

Станіславчук О.В., ст. викладач, канд. техн. наук, кафедра промислової 

безпеки та охорони праці,  

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 

 

Специфіка діяльності підприємств енергетичного комплексу Украї-

ни передбачає наявність робочих місць на виробництві з небезпечними та 

шкідливими умовами праці. Тому питання охорони праці на цих підприєм-

ствах не втрачаютьсвоєїактуальності. На вирішення питань гарантій безпе-

ки роботи, збереження життя і здоров‘я робітників направлені зусилля як 

органів державного контролю так і зусилля самих підприємств. 

Метою управління охороною праці щодо реалізації конституційного 

права працівників на належні безпечні та здорові умови праці є створення, 

впровадження та постійне вдосконалення ефективної Системи управління 

охороною праці у сфері енергетичного комплексу з урахуванням положень 

відповідних керівних документів Міжнародної організації праці, міжнаро-

дних стандартів OHSAS 18001 та OHSAS 18002 тощо. 

В енергетичній галузі важливими є питання з безпеки виробництва, 

а також сучасні аспекти державної політики в галузі охорони праці та про-

мислової безпеки. Належна кваліфікація й обізнаність працівників з питань 

охорони праці є одним із запобіжників ризику отримати виробничу травму 

чи професійне захворювання. Тому одним з пріоритетних напрямів є під-

вищення рівня знань працівників з цих питань, яке має забезпечуватися 

безперервно шляхом навчання у закладах освіти всіх рівнів і безпосередньо 

на підприємствах у процесі їх трудової діяльності. 

В результаті детального дослідження ефективності функціонування 

системи управління охорони праці на ІВП «Ременерго» (м. Львів) було 

встановлено, що процес управління виконанням завдань охорони праці на 

підприємстві здійснюється посадовими особами і спеціалістами підприєм-

ства шляхом послідовного виконання таких функцій управління : 

1) прогнозування і планування робіт з охорони праці; 

2) організація роботи; 

3) оперативне керівництво і координація; 

4) стимулювання; 

5) контроль, облік, аналіз роботи з охорони праці. 

Прогнозування і планування роботи з охорони праці на підприємстві 

здійснюється відповідними посадовими особами і спеціалістами (директор, 
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технічний директор, головний бухгалтер, економіст, начальник дільниці, 

інженер х охорони праці) на стадії планування роботи і кошторису витрат 

підприємства. Основою для прогнозування і планування роботи з охорони 

праці є аналіз причин травматизму та профзахворювань, матеріалів комплекс-

них та цільових перевірок стану охорони праці, результатів атестації робочих 

місць, фактичних затрат на заходи з охорони праці за минулий період. 

На підставі планування в кошторис витрат підприємства заклада-

ються витрати на заходи, які передбачені завданнями охороною праці (ло-

кальні об‘єкти управління), а також розробляються: комплексні заходи для 

досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого 

середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання ви-

падкам виробничого травматизму, профзахворювань та аварій, а також 

кошторис витрат на заходи. Заходи і кошторис погоджується з галузевою 

інспекцією Держнаглядохоронпраці і затверджується директором підпри-

ємства; план роботи служби охорони праці підприємства, який затверджу-

ється директором підприємства. 

Організація процесу управління охороною праці здійснюється шля-

хом встановлення обов‘язків працівників щодо охорони праці на підприєм-

стві. Оперативне керівництво і координація роботи з охорони праці здійс-

нюється керівництвом підприємства і його підрозділів шляхом застосуван-

ня відповідних методів управління: організаційно-розпорядчих, соціально-

психологічних і економічних. Організаційно-розпорядчі методи включа-

ють в себе виконання посадових обов'язків з охорони праці, видання і ви-

конання наказів, розпоряджень, постанов. Соціально-психологічні методи 

управління включають в себе: навчання, перевірку знань працівників, про-

ведення інструктажів. Економічні методи управління охороною праці 

включають в себе встановлення стягнень за невиконання обов‘язків, пору-

шення вимог охорони праці, стимулювання роботи з охорони праці. 

Контроль, облік і аналіз роботи з питань охорони праці на підприєм-

стві  здійснюють посадові особи і спеціалісти в обов‘язків покладених на 

них посадовими інструкціями, а також робітники в межах вимог інструкцій 

з охорони праці. 

Отже, практика доводить, що тільки реалізація комплексних заходів 

(правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-

гігієнічних, лікувально-профілактичних) може дати позитивні результати 

щодо забезпечення безпеки праці. 

 



І Міжнародна науково-практична конференція  

курсантів, студентів, аспірантів та ад’юнктів  
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ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖГІРПРОМНАГЛЯДУ У 

ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ТА ЙОГО РОЛЬ В РЕАЛІЗАЦІЇ  

ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАЦІ  

ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ 

 

Терех І.Г., Заступник начальника Територіальне управління  

Держгірпромнагляду у Львівській області 

 

Відповідно до Указу Президента України №408 від 6 квітня 2011 за-

тверджено Положення про Державну службу гірничого нагляду та проми-

слової безпеки України. Цим же указом установлено, що Державна служба 

гірничого нагляду та промислової безпеки України є правонаступником 

Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та 

гірничого нагляду. Держгірпромнагляд України входить до системи 

центральних органів виконавчої влади та у своїй діяльності керується Кон-

ституцією та законами України, дорученнями Президента України та Кабі-

нету Міністрів і положенням про Державну службу гірничого нагляду та 

промислової безпеки України. 

Основними завданнями Держгірпромнагляду України є: 
1) реалізація державної політики у сфері промислової безпеки, охо-

рони праці, здійснення державного гірничого нагляду, охорони надр, про-

мислової безпеки у сфері поводження з вибуховими матеріалами проми-

слового призначення, а також внесення пропозицій щодо її формування; 

2) здійснення комплексного управління у сфері промислової безпеки, 

охорони праці, а також контролю за виконанням функцій державного управ-

ління охороною праці міністерствами, іншими центральними органами вико-

навчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими дер-

жавними адміністраціями та органами місцевого самоврядування; 

3) організація та здійснення державного нагляду (контролю) за додер-

жанням законів та інших нормативно-правових актів з питань: промислової 

безпеки, охорони праці, безпечного ведення робіт юридичними та фізичними 

особами, які відповідно до законодавства використовують найману працю; 

геологічного вивчення надр, їх використання та охорони, а також використан-

ня і переробки мінеральної сировини; безпеки робіт у сфері поводження з ви-

буховими матеріалами промислового призначення; безпечного проведення 

робіт з утилізації звичайних видів боєприпасів, ракетного палива та вибухових 

матеріалів військового призначення; трубопровідного транспорту, функціону-

вання ринку природного газу та діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної 

небезпеки та потенційно небезпечними об'єктами. 
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Територіальне управління здійснює державний нагляд за дотриманням 

вимог охорони праці та промислової безпеки на суб‘єктах господарювання та 

виробничих об‘єктах Львівщини в 28 галузях суспільного виробництва. 

Окрім цього здійснює державний нагляд на виробничих об‘єктах підпри-

ємств вугільної промисловості у Волинській області, по залізничному транспор-

ту у Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській, Тернопільсь-

кій, Чернівецькій областях, по нафтогазодобувній промисловості, геологорозві-

дці, газовій промисловості у Волинській, Закарпатській, Рівненській областях. 

Загалом це понад 22 000 підприємств, де працює близько 625 000 

працівників.Сьогодні відправною точкою роботи Держгірпромнагляду є 

виконання програми економічних реформ на 2012-2014 роки, сформованої 

під гаслом «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефек-

тивна держава». Для побудови сильної економічної держави, покращення 

бізнес-клімату Президентом ставиться завдання дерегуляції підприємниць-

кої діяльності, спрощення дозвільної процедури. Для виконання поставле-

них завдань Держгірпромнаглядом ініційовано перегляд критеріїв, за яки-

ми оцінюються та розподіляються суб‘єкти господарювання на відповідні 

ступені ризику від провадження господарської діяльності у сфері промис-

лової безпеки та охорони праці.  

Зазначені зміни вже вступили в силу, і передбачають зниження адмініст-

ративного тиску на суб‘єктів господарювання шляхом зменшення кількості та 

частоти планових перевірок, оптимізації здійснення функцій державного нагля-

ду у сфері промислової безпеки та охорони праці, підвищення його системності 

та прозорості, забезпечення єдиного підходу до планування перевірок. 

Впровадження змін до Критеріїв дозволяє здійснити перерозподіл 

суб‘єктів господарювання за ступенями ризику та зменшити кількість 

суб‘єктів з високим та середнім ступенями ризику орієнтовно на 40 %. З 

метою заохочення роботодавців до створення безпечних умов праці введе-

но норми, які дозволяють регулювати частоту планових перевірок  залежно 

від стану промислової безпеки та охорони праці суб‘єкта господарювання. 

Заміна тотального контролю ризикоорієнтовним підходом до плану-

вання наглядової роботи, збільшення її профілактичної складової –це нор-

ма, притаманна всім країнам з розвинутою економікою. Цим шляхом 

сьогодні йде вся країна і ми не повинні залишатися осторонь цього вкрай 

важливого процессу. 

 



І Міжнародна науково-практична конференція  

курсантів, студентів, аспірантів та ад’юнктів  
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АНАЛІЗ СТАНУ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ЗАХОДИ  
ЩОДО ЙОГО ПОКРАЩЕННЯ 

 

Федека М. М. 
 

Фірман В. М., канд. техн. наук, доцент кафедри промислової безпеки та 
охорони праці   

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, м.Львів 
 

Загальне керівництво роботою з питань техніки безпеки, виробничо-
го травматизму та охорони праці на підприємстві виконується директором 
підприємства (головою правління) та головним інженером, а також нача-
льником служби охорони праці, які несуть персональну відповідальність за 
правильну організацію цієї роботи. 

Забезпечення нормальних умов праці на робочих місцях включає 
такі характеристики робочих місць: справний стан машин, верстатів і при-
строїв; належна якість матеріалів та інструментів, необхідних для вико-
нання роботи і їх вчасне подання; вчасне постачання виробництва електро-
енергією, газом та іншими джерелами енергоживлення; своєчасне забезпе-
чення технічною документацією; здорові та безпечні умови праці (додер-
жання правил і норм з техніки безпеки, необхідне освітлення, опалення, 
вентиляція, усунення шкідливих наслідків шуму, випромінювань, вібрації 
та інших факторів, які негативно впливають на здоров'я робітників, і т. ін.).  

Умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, 
машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засо-
бів колективного та індивідуального захисту, що використовуються пра-
цівником, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам 
нормативних актів про охорону праці. 

Забезпечення пожежної безпеки є складовою частиною виробничої 
та іншої діяльності посадових осіб, працівників підприємств, установ, ор-
ганізацій та підприємців. Це повинно бути відображено у трудових дого-
ворах та статутах підприємств, установ та організацій. 

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" на роботах зі 
шкідливими та небезпечними умовами праці, а також роботах, пов'язаних 
із забрудненнями або несприятливими метеорологічними умовами робіт-
никам та службовцям безоплатно видаються спецодяг, спецвзуття та інші 
засоби індивідуального захисту. Порядок видачі, зберігання та викори-
стання 313 визначається "Положенням про порядок забезпечення 
працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту". Відповідальність за своєчасне забезпечення 
працівників 313 і дотримання вимог Положення покладається на робото-
давця. Він зобов'язаний забезпечити за свій рахунок придбання, комплек-
тування, видачу та утримання ЗІЗ відповідно до нормативно-правових 
актів з охорони праці та колективного договору. 
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Організаційно-технічні заходи і засоби щодо охорони праці покли-

кані забезпечити такий рівень організації праці на підприємстві й такі тех-

нічні рішення з охорони праці для всього технологічного процесу, окремо-

го обладнання, інструментів, які виключали б вплив на працівників небез-

печних виробничих факторів, а також виключали б або зменшували б до 

допустимих норм вплив на робітників шкідливих виробничих факторів. 

Проведення заходів щодо запобігання травматизму і професійних 

захворювань, дотримання вимог техніки безпеки, виробничої санітарії, 

пожежної безпеки під час експлуатації виробничого і енергетичного обла-

днання, машин і механізмів, проведення інструктажів з охорони праці на 

робочому місці - головні чинники безпечної і продуктивної праці. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОБУЧАЮЩЕГО  

ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «СИСТЕМА  

ТРЁХ СТУПЕНЧАТОГО КОНТРОЛЯ ЗА ОХРАНОЙ ТРУДА В ОПЧС» 
 

Чупругин К.В. 

 

Бурминский Д.А., заместитель начальника научно-исследовательского 

отдела 

Гомельский инженерный институт МЧС Республики Беларусь 
 

Использование программного обеспечения (ПО) для решения задач 

управления охраной труда на промышленных предприятиях дает возможность 

осуществлять сбор, обработку, анализ и представление значительного объема 

разнообразной информации, которая затем может храниться и накапливаться. 

Очевидны положительные результаты использования ПО, однако в большинс-

тве случаев применение ПО по существу не избавило инженерный персонал 

отделов охраны труда от текущей рутинной работы, не снизило время на вы-

полнение отдельных управленческих функций, а в некоторых случаях увели-

чило объем работы, связанной с сопровождением информации. 

В настоящее время с использованием гибких программных технологий 

были разработаны универсальные программные платформы и структура  баз 

данных, которая в настоящий момент используется в МЧС по различным на-

правлением деятельности. На базе этой платформы были реализованы и вве-

дены в эксплуатацию АРМ «Кадры», «Администратор», программный ком-

плекс «Оперативная обстановка по ЧС» в составе АРМов «Строевая записка», 

«Учѐт боевых действий», «Отображение обстановки по ЧС», «Сведение об 

объектах», АРМ «Инспектор государственного пожарного надзора». Минис-

терство по чрезвычайным ситуациям можно представить как значительное 

промышленное предприятие, имеющее все составляющие производственной 

деятельности и объектом автоматизации в данном случае будут органы и под-

разделения по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусью имеющие 

современную пожарную аварийно-спасательную технику, оборудование,  вы-

полняющие задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайным ситуа-

циям при которых работники сталкиваются с риском получения травм. 

Проблемы обеспечения здоровых и безопасных условий и охраны 

труда нанимателями, в нашем случае руководителями ОПЧС, являются 

весьма актуальными, а их всестороннее изучение приобретает всѐ большее 

значение во всех формах профессиональной подготовки. В связи с этим 

возникает необходимость разработки программного обеспечения специа-
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льного назначения, для обучения работников ОПЧС по вопросам соблюде-

ния норм и правил охраны труда в подразделениях. [1] 

Программа состоит из трѐх блоков: сборник нормативных докумен-

тов по системе трѐхступенчатого контроля; блок обучения; система кон-

троля полученных знаний. Остановимся подробнее на каждом из блоков. 

(Блок 1) Основная функция Блока 1 программного обеспечения заключает-

ся в обучении работников ОПЧС нормам и правилам охраны труда. В нѐм 

собраны основные документы, касающиеся охраны труда в органах и под-

разделениях по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. Так же 

включены нормы заполнения документации по вопросам охраны труда, 

которая ведѐтся в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям.        

Блок 1 – это универсальный блок, так как в нѐм задействована фун-

кция поиска, что одновременно делает  блок сборником руководящих до-

кументов по вопросам охраны труда. Это позволит работникам органов и 

подразделений по чрезвычайным ситуациям экономить время при поиске 

нужного документа. 

Имея под рукой такой сборник нормативных документов, любой ра-

ботник органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям может каче-

ственно совершенствовать свои знания в области охраны труда. Так же в 

кратчайшие сроки обновить свои знания, касающиеся конкретных вопро-

сов охраны труда. Этим самым уровень профессиональности работников 

будет постоянно повышаться. Так же благодаря возможности обновления 

базы, каждый пользователь может самостоятельно обновить еѐ в случае 

внесения обновлений в нормативные документы или же издание новых.   

Блок 2 – Данный блок является основным элементом предлагаемого 

нами ПО. В нѐм реализованы широкие возможности обучения, за счѐт эф-

фекта присутствия обучаемого в смоделированной ситуации. В этом блоке 

обучаемому будут предложены несколько 3d моделей различных помеще-

ний подразделения, техники, пожарного аварийно-спасательного оборудо-

вания. Обучаемый имеет возможность свободного перемещения по пред-

ложенным зданиям и свободу осмотра любых составляющих частей моде-

ли ситуации. Однако обучаемый сможет не только осматривать предло-

женные ему помещения, но и одновременно ознакамливаться с выписками 

из нормативных актов, соответствующими предмету осматриваемому обу-

чающимся. В программе эта возможность реализована с помощью всплы-

вающих окон, появляющихся при наведении курсора на интересующий 

обучаемого объект. 
 

Литература: 

1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности: проблемы и 
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ПРАВА ПРАЦІВНИКІВ НА ОХОРОНУ ПРАЦІ ПІД ЧАС РОБОТИ 
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Мірус О.Л., канд. хім. наук, завідувач кафедри промислової безпеки та 

охорони праці 

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 

 

Охорона праці – це система правових, соціально-економічних, орга-

нізаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних 

заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і  працезда-

тності  людини  у  процесі  трудової діяльності.  

Усі працівники згідно із законом підлягають загальнообов'язковому   

державному соціальному страхуванню від нещасного випадку на виробництві 

та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. Умови 

праці на робочому  місці, безпека технологічних процесів, машин,  механізмів,  

устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та ін-

дивідуального захисту, що використовуються працівником,а також санітарно-

побутові умови повинні відповідати вимогам законодавства. 

Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо ство-

рилася  виробнича  ситуація,  небезпечна  для  його  життя  чи здоров'я або 

для людей,  які його оточують,  або для виробничого середовища чи до-

вкілля. Він зобов'язаний негайно повідомити про це безпосереднього кері-

вника або роботодавця. Факт  наявності  такої ситуації  за  необхідності 

підтверджується спеціалістами з охорони праці підприємства за участю 

представника профспілки, членом якої він є, або уповноваженої працівни-

ками особи з питань охорони праці (якщо професійна спілка на підприємс-

тві не створювалася), а також страхового експерта з охорони праці. За пе-

ріод простою з причин, передбачених частиною другою цієї статті,  які 

виникли не з вини  працівника,  за  ним  зберігається  середній заробіток. 

Працівник має право розірвати трудовий договір за власним бажанням,  

якщо роботодавець не виконує законодавства про  охорону праці, не  доде-

ржується умов колективного договору з цих питань. У цьому разі праців-

никові виплачується вихідна допомога в розмірі, передбаченому  колекти-

вним  договором,  але  не менше тримісячного  заробітку. Працівника, який 

за станом здоров'я відповідно  до  медичного висновку  потребує  надання  

легшої  роботи,  роботодавець повинен перевести  за  згодою  працівника  

на  таку  роботу  на  термін, зазначений  у  медичному  висновку,  і  у  разі 

потреби встановити скорочений  робочий  день  та  організувати  прове-

дення  навчання працівника з набуття іншої професії відповідно до законо-
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давства. На час зупинення експлуатації підприємства,  цеху, дільниці, 

окремого виробництва або устаткування органом державного нагляду за 

охороною праці  чи  службою охорони  праці  за  працівником зберігаються 

місце роботи, а також середній заробіток. 

Протягом дії  укладеного з працівником  трудового  договору робо-

тодавець  повинен,  не  пізніш як за  2 місяці, письмово інформувати пра-

цівника про зміни виробничих умов та розмірів пільг і компенсацій, з ура-

хуванням тих, що надаються йому додатково.  

Конституція України (ст. 24) на вищому законодавчому рівні закрі-

пила рівність прав жінки і чоловіка. Разом з тим, трудове законодавство, 

враховуючи фізіологічні особливості організму жінки, інтереси охорони 

материнства і дитинства, встановлює спеціальні норми, що стосуються 

охорони праці та здоров'я жінок. 

Відповідно до ст. 174 КЗпП забороняється застосування праці жінок 

на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами 

праці, а також на підземних роботах (крім нефізичних робіт або робіт по 

санітарному та побутовому обслуговуванню). 

Забороняється також залучати жінок до підіймання і переміщення ре-

чей, маса яких перевищує встановлені для жінок норми. Міністерство охорони 

здоров'я України 10 грудня 1993 року видало наказ № 241, яким встановлені 

граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками. 

Залучення жінок до робіт у нічний час (з 22.00 до 6.00) не допускається, 

за винятком тих галузей народного господарства, де це викликається необхід-

ністю і дозволяється як тимчасовий захід (ст. 175 КЗпП). 

Держава враховує певні фізичні, фізіологічні та інші особливості 

неповнолітніх і виявляє турботу про здоров'я молодого покоління. Законо-

давчо це закріплено, зокрема, в ст. 43 Конституції України. Законом Укра-

їни «Про охорону праці» забороняється застосування праці неповнолітніх, 

тобто осіб віком до вісімнадцяти років, на важких роботах і на роботах із 

шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних робо-

тах. 
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Одне з найстаріших промислових підприємств Львівщини- Розва-

дівський вапняно-кафельний завод,заснований ще за австрійського пану-

вання в Галичині. 

На підприємстві в основному розроблена вся необхідна документа                                   

ція з питань охорони праці. По даних перевірки всі працюючі, в т.ч. працівни-

ки підрядних організацій, пройшли вступний інструктаж з відповідними запи-

сами і підписами в журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охоро-

ни праці. Навчання працівників з питань охорони праці проводиться згідно 

―Типового положення про навчання з питань охорони праці‖ (ДНАОП 0.00-

4.12-99). Всі працюючі пройшли повторну перевірку знань з питань охорони 

праці . Результати перевірки знань занесені в протоколи. Інженерно-технічний 

персонал з періодичністю 1раз в 3 роки проходить навчання і перевірку знань. 

На роботах з підвищеною небезпекою 1раз в рік працівники проходять нав-

чання і перевірку знань. Члени постійно діючої  комісії проходять навчання в 

спеціалізованій організації.  

На всі особливо небезпечні роботи в цехах видаються наряд – допу-

ски, на проведення робіт з підрядними організаціями в діючих цехах вида-

ється акт-допуски.  

На підприємстві проводиться оперативний контроль за станом охо-

рони праці на всіх трьох ступенях. У перший понеділок місяця на засіданні 

ІТП комбінату обговорюються результати перевірки, вказуються основні 

недоліки і визначаються заходи по їх усуненню. Усі  виявлені  потенційні 

небезпеки та шкідливості аналізуються, розроблено перелік ризиків, небе-

зпечних та шкідливих факторів по професіях і видах робіт.  

На підприємстві проводиться робота по виявленню небезпечних і 

шкідливих виробничих факторів і забезпечення безпеки праці. На комбіна-

ті завершується робота по атестації робочих місць за умовами праці. У 

майбутньому ця робота буде виконуватись місцевою санлабораторією, яка 

атестована. Проведені заміри всіх параметрів, санітарно-гігієнічна оцінка 

умов праці на всіх робочих місцях в цехах і дільницях, заповнені карти 

умов праці. Працівники  зайняті в шкідливих умовах праці забезпечуються 

молоком. Усі працівники забезпечуються додатковим харчуванням.  
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Відповідно проведеному аналізу адміністрація розробляє заходи і 

забезпечує нормальні умови праці на робочому місці. Значну роль у цьому 

відіграє використання засобів колективного та індивідуального захисту. 

Усі працівники ознайомлені про обов‘язковість їх використання.  

На 2013 рік розроблені комплексні заходи щодо досягнення встано-

влених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, під-

вищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничо-

го травматизму, профзахворювань і аварій.  

Відділ охорони праці контролює також стан пожежної безпеки на підп-

риємстві. Крім цього існує пожежно-технічна комісія, яка систематично про-

водить перевірки в цехах. На підприємстві існує  пожежна дружина, члени 

якої застраховані. В 2012р. спеціалізованою пожежною організацією були 

проведено навчання для 1/5 всіх працівників підприємства.   

Кар‘єри забезпечені планом ліквідації аварій який щорічно перегля-

дається та поновлюється. 

Електрогосподарство підприємства розділено наказом між відпові-

дальними, які систематично проходять перевірку знань.  

З приходом зарубіжного інвестора значно покращився стан охорони 

праці і пожежної безпеки, побутові умови працівників. Підприємство про-

ходить перевірки з боку зарубіжного інвестора, який чітко дотримується 

українського законодавства з питань охорони праці і ставить питання до-

тримання вимог охорони праці на перше місце.  

Санітарно-гігієнічні заходи безпеки тісно пов‘язані з екологією. На 

підприємстві широко використовується огородження небезпечних зон/ 

Основним завданням ОП на підприємствах є поліпшення умов пра-

ці. При створені умов,що відповідають нормам безпеки і виробничої сані-

тарії,зникає необхідність в витратах на пільги та компенса-

цію,підвищується продуктивність праці,що покращує психологічний клі-

мат у колективі і матеріальне становище підприємства. 

 

Література: 

1. Закон України „Про охорону праці". 

2. ДНАОП 0.00-4.12-99 ―Типове положення про навчання з питань 

охорони праці‖  

3. Постанова Кабінету Міністрів України № 442 від 1.09.1992 р. ― По-

рядок проведення атестації робочих місць за  умовами праці‖. 
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 Секція 2 

 
Технології контролю і захисту від шкідливих і небезпечних 

виробничих чинників 
 

 

LABOUR PROTECTION IN CHEMICAL INDUSTRY 

 

Julia SHVETS  

 

Natalie Vorontsov – head of the department, Candidate of Philology sciences, 

Associate Professor 

Aalen University, Stuttgart, Germany 

 

The Chemical production belongs to industries of industry, for which the 

characteristic is enhanceable potential danger of the professional poisonings and 

diseases workings. Reason is in that in the process of production many workings 

contact with chemical matters which have those or other toxic properties. 

Under the action of toxic substances in the body can be various 

disturbances in the form: 

 sharp poisonings; 

 chronic poisonings. 
The sharp poisoning occur when high concentrations of toxic substances 

within no more than one change. Acute poisoning arising from causes removal 

of which does not require much capital expenditure and are usually associated 

with the organization of production discipline. 

The chronic poisoning resulting from prolonged gradual effect on 

employees of small concentrations of harmful substances. Achieving harmless 

(maximum allowable) concentrations of toxic substances in the air of working 

premises, usually associated with the improvement or replacement of processes, 

equipment, buildings and structures. 

Analysis of occupational injuries in the chemical industry shows that the number 

of mechanical injury and poisoning more than 20% are in the repair and cleaning work. 

Reasons: 

1. Widespread use of manual labor. 

2. Staying for a long time in an awkward position forced. 

3. Necessity often be found in closed equipment. 

4. The possibility of contact with harmful substances sometimes at high 

temperatures. 

5. Presence in production facilities outside workers, repairmen and 

builders who do not know the conditions of production. 

 



 ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОХОРОНИ ПРАЦІ 75 

6. Ability inconsistencies action repair and maintenance personnel (cases 

include apparatus and mechanisms during repairs). 

Of the total during repair work over 50% are mechanical injury. Among them: 

25% – of the total – in the disassembly and drafting equipment. 

14% – when moving equipment (kantovka). 

10% – when working with power tools. 

So, to prevent and eliminate the causes of industrial accidents and 

occupational diseases of Chemical supervisor must take such measures as: 

 The construction, repair and installation of devices and machines that are 
under pressure to allow only specialized companies and organizations 
that are authorized State Committee of Ukraine. 

 Before the repair work of all participants acquainted with that part of the 
plan of work, which belongs to them and hold them instruction on TV; 

 If properly organized underground economy chief engineer must have a 
plan all underground utilities. Only he or chief engineer shall have the 
right to issue a permit to conduct certain underground repairs; 

 With industrial hygiene provide organizational, hygienic and sanitary 
measures and means to prevent actions by employees of harmful factors; 

 Safety system provide organizational and technical measures and means 
to prevent actions by employees of hazardous production factors; 

 The right to organize work, study and control of safety. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЕФЕКИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ОСНО-

ВНОГО ТА ДОДАТКОВОГО СПОРЯДЖЕННЯ ЛАНКИ  

ГАЗОДИМОЗАХИСНОЇ СЛУЖБИ 

 

Антонюк Р.В. 

 

Наливайко М. А, викладач кафедри пожежної тактики та аварійно-

рятувальних робіт 

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 

 

Відповідно до наказу МНС №1342 „ Настанова з організації газоди-

мозахисної служби в підрозділах Оперативно-рятувальної служби цивіль-

ного захисту МНС України ‖ від 16.12.2011 виконання рятувальних робіт, 

евакуація потерпілих з непридатного для дихання середовища мають здій-

снюватися в засобах індивідуального захисту органів зору та дихання (ЗІ-

ЗОД) [1]. Оперативною одиницею, яка проводить ці роботи, є ланка ГДЗС, 

яка складається з не менше, ніж 3-х чоловік, включаючи командира ланки. 

При цьому в п.52 даного наказу зазначено: „ Додатково ланка ГДЗС може 

комплектуватись: термо- або газоаналізаторами, індивідуальними сигналі-

заторами визначення місця перебування газодимозахисника, індикаторами 

визначення електричного обладнання під напругою, тепловізорами, поро-

шковими вогнегасниками, ізолюючими апаратами з пристроями для ряту-

вання постраждалих або саморятівниками з часом захисної дії від 15 хви-

лин і більше. Рішення про використання додаткового спорядження ланки 

ГДЗС приймає КГП (п.52). 

З ново ж таки, у п. 84 вказано, що для виконання рятувальних робіт 

необхідно застосовувати резервні ЗІЗОД (пристрої  для рятування пост-

раждалих ) або саморятівники‖. 

У розділі 4.3 – Особливості залучення газодимозахисників для про-

ведення аварійно-рятувальних робіт в обмежених (замкнутих)просторах, 

п.102 вказано, що керівник робіт зобов'язаний організувати проведення 

розвідки місця НС, під час якої встановити ступінь загрози або ураження 

та наявності газів,місце перебування та кількість потерпілих. 

Коли ланка ГДЗС проводить розвідку з пошуку-рятування людей, то 

у разі виявлення людини, якщо вона при свідомості,  її  можна виводити за 

допомогою рятувального пристрою, якщо такий передбачений апаратом 

газодимозахисника; або за допомогою саморятівників, які можуть бути 

ефективним засобом для проведення рятувальних робіт в непридатному 

для дихання середовищі. 
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Однак, ми повинні знати концентрацію кисню, концентрацію та 

склад небезпечних газів в продуктах горіння. Зрозуміло, що керівник ряту-

вальних робіт без відповідних приладів  не зможе цього зробити. Для цього 

потрібен прилад з додаткового спорядження ланки, що має назву газоана-

лізатор [2]. За наявності такого приладу, командир ланки ГДЗС, в першу 

чергу знатиме, чи дана концентрація кисню в непридатному для дихання 

середовищі є придатною для використання саморятівника. Однак, для того, 

щоб скористатися газоаналізатором потрібно його мати. Табель обладнан-

ня, яке має бути на основних пожежних автомобілях [3], не включає цього 

приладу, та й взагалі додатково розпорядження ланки ГДЗС. 

Бачимо, що Настанова з ГДЗС вимагає використання саморятівників 

під час проведення рятувальних робіт в НДС; для того, щоб ними скорис-

татися, потрібно знати концентрацію та вміст газів, а для цього нам потрі-

бен газоаналізатор. А якщо табелем обладнання не передбачено на основ-

ному автомобілі ні рятувального пристрою, ні саморятівника, ні газоаналі-

затора, тоді не може йти мова про ефективне рятування людей. 

Висновки: автори вважають за необхідне доповнити до примітку 1 

Норми 7 наказу МНС України від 07. 02. 2008 № 95 „Про затвердження 

Норм табельної належності…‖ , де включити, щоб хоча б один з трьох апа-

ратів на стисненому повітрі комплектувався рятувальним пристроєм, та-

кож, щоб табельна належність пожежно-технічного та аварійно-

рятувального устаткування і майна на основні пожежні автомобілі  вклю-

чала газоаналізатор, 3 шт. саморятівника фільтруючого типу – по одному 

для кожного газодимозахисника ланки ГДЗС; зробити доповнення до дію-

чого наказу „ Настанова з ГДЗС‖, де саморятівник та газоаналізатор по-

винні входити в основне спорядження ланки. 

 

Література: 

1. Наказ МНС України від 16.12.2011 №1342 „ Настанова з органі-

зації газодимозахисної служби в підрозділах Оперативно-рятувальної слу-

жби цивільного захисту МНС України ‖. 

2. Інструкція до аналізатора компанії „ScottSafety‖ марки Protégé. 

3. МНС України від 07. 02. 2008 N 95 „ Про затвердження Норм та-

бельної належності, витрат і термінів експлуатації пожежно-рятувального,  

технологічного і гаражного обладнання, інструменту, індивідуального 

озброєння та спорядження, ремонтно-експлуатаційних матеріалів підрозді-

лів МНС ‖. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ СУШІННЯ СИРОВИННИХ МА-

ТЕРІАЛІВ ВИРОБНИЦТВА ШЛАКОВОГО ГРАВІЮ  

 

Барна І.Р., Філіпович І.В., Свішевська Н.В. 

 

НУ «Львівська політехніка» 

 

Впровадження нових технологій в сучасне виробництво з мінімаль-

ним впливом на навколишнє середовище є актуальною проблемою для 

практично всіх галузей промисловості. Радикально вирішити цю проблему 

на сьогоднішній технічній стадії розвитку людства неможливо, проте 

необхідно розробляти альтернативні методи виробництва, які б виключали 

забруднення навколишнього середовища. 

В сучасній будівельній галузі України ставляться підвищенні ви-

моги до виготовлення високоякісних будівельних матеріалів. Одним із 

напрямків забезпечення цих вимог є застосування високоефективного та 

енергозберігаючого сушильного обладнання, адже відомо, що затрати на 

висушування становлять приблизно 30% усіх затрат на виробництво. 

В даний час, під час виробництва шлакового гравію сировинні ма-

теріали сушать конвективним методом, використовуючи в основному ба-

рабанні сушарки та сушарки киплячого шару. Їх використання обумовлене 

простотою оформлення промислових агрегатів, які легко піддаються ме-

ханізації і автоматизації. Проте, дані сушильні апарати характеризуються 

додатковим подрібненням дисперсного матеріалу, що приводить до погір-

шення якості готового продукту, а також до забруднення навколишнього 

середовища і необхідності встановлення додаткової пилоочисної апарату-

ри. Тому створення нових методів сушіння дисперсних матеріалів і прин-

ципово нових агрегатів сушіння, які дають змогу значно інтенсифікувати 

процес, виключити забруднення навколишнього середовища, покращити 

умови праці у виробничих приміщеннях є необхідним на даний час, коли в 

країні існують значні екологічні проблеми.  

Фільтраційне сушіння належить до високо інтенсивних методів, фі-

зична суть якого полягає у профільтровуванні теплового агенту крізь пори-

сту структуру шару дисперсного матеріалу, який лежить на перфорованій 

перегородці в напрямку ―шар дисперсного матеріалу – перфорована пере-

городка‖. До основних переваг цього методу належить механічне витіс-

нення вологи, без затрат теплової енергії на фазове перетворення вологи в 

пару. В деяких матеріалах частина цієї механічно-витісненої вологи стано-

вить 70% [1]. Під час фільтраційного сушіння тепловий агент омиває не 
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лише зовнішню поверхню висушуваного матеріалу, але і внутрішню стру-

ктуру, внаслідок чого збільшується поверхня тепло- й масообміну [2].  

На основі узагальнення теоретичних та експериментальних дослі-

джень гідродинаміки, тепло- й масообміну, кінетики та динаміки під час 

фільтраційного сушіння сировинних матеріалів виробництва шлакового 

гравію нами розроблено та запатентовано принципову схему сушильної 

установки. Дана установка враховує фізико-механічні властивості сиро-

винних матеріалів виробництва шлакового гравію та дає змогу зменшити 

втрати теплової енергії та металоємність, скоротити час висушування та 

ремонту. Враховуючи багатотоннажність виробництва досліджуваних ма-

теріалів, впровадження у виробництво отриманих результатів дасть змогу 

отримати значний економічний ефект та оптимізувати процес. 
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Вступ. У виробничих умовах проведення процесу теплової обробки 

(пропарювання) деревина листяних порід може виділятись, різний за інте-

нсивністю забарвлення, конденсат. З цією метою були проведені досліди з 

визначення концентрації екстрактивних речовин залежно від тривалості 

теплової обробки [1, 2]. 

Основна частина. Деревинна тканина складається з клітин різного 

типу, які в живій рослині виконують три функції: механічну, водопровідну і 

обміну речовин (в тому числі і збереження резервних поживних речовин). 

Для кожної функції створюються клітини відповідної форми. В деревинному 

стовбурі розрізняють заболонну деревину, яка фізіологічно активна, і ядро-

ву, відмерлу деревину, яка знаходиться в центральній частині стовбура і ви-

конує, в основному, механічну функцію. В процесі росту дерева проходить 

відмирання центральної (ядрової) зони стовбура. В ядровій деревині клітин-

ні стінки іноді просочуються різними екстрактивними речовинами. 

Хімічні компоненти в деревині різних порід можна поділити на такі 

основні класи: вуглеводи; фенольні речовини; терпени; аліфатичні кисло-

ти; спирти; білки; мінеральні речовини. Для вивчення властивостей виді-

лених фракцій необхідно провести розділення компонентів хімічного скла-

ду деревини. Методів розділення, які повністю задовольняють усім вимо-

гам, поки що не розроблено [ 3]. 

Складна система ростучих клітин, з хімічної точки зору, складається з 

компонентів двох різних типів: а) компонентів, нерозчинних в нейтральних 

розчинниках і нелетких з парою, б) компонентів, які можна екстрагувати за 

допомогою розчинників або виводити з парою. Про компоненти групи (а) 

говорять, як про деревинну речовину, речовину клітинної стінки або як про 

ксилему, а про компоненти групи (б) кажуть, як про екстрактивні чи сторон-

ні речовини. Найчастіше вони знаходяться в порожнинах клітин. 

Екстрактивні компоненти деревини дуже сильно відрізняються один 

від одного за типом і кількістю. Вміст тих або інших речовин надає дере-

вині певні властивості. Колір, запах і токсичність деяких видів деревини 

пов‘язані з вмістом екстрактивних речовин. Опір будь-якої деревини ура-

женню комахами чи грибами також залежить від присутності екстрактив-
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них речовин. Кількість екстрактивних речовин в різних породах деревини 

коливається в значних межах і природа їх дуже різноманітна. В деревині 

різних порід можуть знаходитись ефірні і жирні масла, смоляні кислоти, 

резиноли, фітостерини, аліфатичні вуглеводні, циклитоли, алкалоїди, тані-

ди, забарвлюючі речовини, водорозчинні вуглеводні, протеїни і солі різних 

органічних кислот. Однак, всі типи перерахованих речовин можуть і не 

міститися в деревині, хоча часто породи одного класу містять в деякій мірі 

подібні екстрактивні компоненти [3].  

Дослідження концентрації екстрактивних речовин здійснювались в 

процесі пропарювання букових пиломатеріалів за наступною методикою. В 

процесі пропарювання букових пиломатеріалів в автоклаві створювався тиск 

0,15-0,3 МПа, а через визначений період (15, 30, 60, 120 і 240 хвилин) відбира-

лись проби конденсату. Отримані проби мали різну інтенсивність забарвлення. 

Колір конденсату змінювався від світло-жовтого до темно-коричневого. 

Дослідження конденсату, отриманого при пропарюванні бука, про-

водились не тільки з метою визначення забарвлюючих речовин, але і з ме-

тою вивчення можливості їх промислового використання. Одним з най-

більш цінних хімічних речовин, які виділяються з деревини в процесі про-

парювання, є таніди. Отримані таніди в результаті пропарювання бука мо-

жна використовувати у виробництві шкіри, а також в інших галузях про-

мисловості. Досить велика кількість екстрактивних речовин використову-

ється при бурінні нафтових свердловин для контролю за в‘язкістю і втра-

тою води буровими рідинами, при водяній обробці руди і т.д. 

Викидання неочищенного конденсату, отриманого в результаті про-

парювання бука, у відкриті водойми заборонене, тому що негативно впли-

ває на рослинний і тваринний світ.  

Висновки. Всі досліджувані проби конденсату містять комплекс дуби-

льних речовин і флавонідів, які обумовлюють зміни забарвлення конденсату. 

Використання танідів, як побічного продукту, отриманого в процесі пропарю-

вання може дати не тільки економічний, але й екологічний ефект. 
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За даними науковців професійний ризик травмування на виробничих 

процесах у сільському господарстві України залишається високим. Висо-

кий рівень виробничого травматизму серед механізаторів та водіїв АПК 

потребує дієвих заходів (засобів), щоб запобігти повторюваності виробни-

чих травм і аварій з тих чи інших причин. Основну увагу потрібно звер-

нути на виявлення причин виникнення аварій та травм на механізованих 

процесах сільськогосподарського виробництва, дослідження умов безпеч-

ного виконання робіт працівником АПК, як об‘єкта з найнижчими показ-

никами надійності у системі «людина-машина-виробниче довкілля». 

Щоб знизити ризик травматизму  на механізованих роботах в АПК,  

мобільні сільськогосподарські агрегати обладнують технічними засобами 

захисту – захисними огорожами (кожухами), запобіжними, гальмівними, 

блокувальними пристроями та системами, що дозволяють знизити рівні 

несприятливих (небезпечних) параметрів виробничого довкілля до норма-

тивних значень. Технічні засоби безпеки праці мають відігравати 

вирішальну роль у розв‘язанні проблеми комплексного зниження ризику 

травмування на механізованих процесах АПК.  

Мета дослідження – обґрунтування необхідності використання тех-

нічних засобів безпеки праці на механізованих роботах АПК для зниження 

виробничого ризику. 

Зниження професійного ризику потрібно розглядати як основну 

складову частину охорони праці, як одну з найважливіших функцій органів 

державної влади та суб`єктів господарювання. Сучасні тенденції зростання 

професійних (виробничих) ризиків у сільському господарстві обумовлю-

ють необхідність розвитку єдиної галузевої системи їх оцінення і впрова-

дження сучасних методів управління безпекою праці. 

У сільському господарстві необхідно впровадити концептуальні за-

сади управління виробничими ризиками. Основні виробничі ризики у сіль-

ському господарстві обумовлені: 
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 експлуатацією тракторів, комбайнів та інших мобільних (самохід-
них) сільськогосподарських агрегатів з практично вичерпаним ре-
сурсом; 

 значною кількістю об`єктів з підвищеною небезпекою виконання 
робіт на території сільськогосподарських підприємств; 

 незадовільним технічним станом об`єктів сільськогосподарського 
призначення; 

 критичним ступенем зношеності (80-90%) основних виробничих 
фондів у сільськогосподарських підприємствах; 

 високим рівнем застосування хімічних речовин небезпечного хара-
ктеру в рослинницькій і тваринницькій галузях та на виробничих 
процесах обслуговування (відновлення) машин і механізмів; 

 послабленням державного і галузевого контролю (нагляду) за ста-
ном охорони праці на підприємствах АПК; 

 невідповідністю рівня забезпечення виробничої безпеки в АПК 
прояву небезпечних і шкідливих чинників виробничого довкілля, 
ступеню складності і небезпеки сучасних сільськогосподарських 
агрегатів та технологічних комплексів на підприємствах АПК. 

Глибинними причинами травматизму в АПК є саме відсутність за-
хисних пристроїв чи їх несправність – сучасний розвиток науки і техніки 
дозволяють обладнати ними сільськогосподарську техніку, унеможливлю-
ючи помилкові дії оператора. Разом з тим впровадження сучасних пристро-
їв захисту працівників на вітчизняних тракторах та комбайнах стримується 
з ряду причин. І справа не лише у намаганні максимально здешевити сіль-
ськогосподарську машину, що часто відбувається за рахунок здоров‘я, а 
інколи й життя працівника. Помилково вважають, що якість виготовлення 
(складання) агрегату і його технічний рівень визначають здебільшого лише 
продуктивність та надійність мобільної техніки.  Але забувають, що надій-
ність техніки чи точність висівання зерна сільськогосподарської культури 
залежать не лише, наприклад, від якості металу шестерні чи конструкцій-
них особливостей сівалки, а й від стану здоров‘я і безпеки механізатора, 
наприклад його самочуття, психофізіологічних даних. 

На основі аналізу функціонування різних видів технічних засобів 
безпеки праці на вітчизняних та зарубіжних тракторах і комбайнах має 
бути запропоновано оптимізаційний підхід забезпечення системами техні-
чного захисту сільськогосподарських агрегатів з врахуванням підвищення 
рівня професійного ризику механізаторів у разі відсутності (вичерпання 
ресурсу роботи) таких систем. Методи дослідження повинні базуватися на 
методології системного аналізу, багатофакторного оцінення і багатокрите-
ріальної мінімізації ризиків аварійних ситуацій на механізованих процесах 
в АПК. Це дозволить обґрунтувати  технічні засоби безпеки праці як ви-
значальні елементи системи  запобігання ситуаціям істотного або критич-
ного ризику в сільськогосподарському виробництві. 
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В різних галузях промисловості України експлуатується значна кі-

лькість машин і механізмів , які створюють шум, небезпечний для органів 

слуху людини. На даний час професійні захворювання пов‘язані з впливом 

шуму на працівників перевищують 50 % від усіх професійних захворю-

вань, при цьому у 15 з 10000 робітників промисловості встановленні по-

рушення слуху . 

Шум являє собою сукупність звуків різної інтенсивності і частоти , 

які здійснюють шкідливу дію на організм людини. Вухо людини здатне 

сприймати  коливання з частотою від 16 до 20000 Гц . Звук з частотою ко-

ливання менше 16 Гц – інфразвук , більше 20000 Гц – ультразвук . 

При розмові людини спостерігається шум – 60 дБ ; При крику – 90 

дБ ; При шепоті – 40 дБ [1]. 

Проте на підвищені рівні шуму не завжди звертають увагу через те , 

що його наслідки не зразу помітні. Робітники, у яких розвиваються вади 

слуху, можуть і не відчувати цього,  доки ця проблема не набуде незворот-

ної фізичної вади .  

Оптимальний щоденний рівень шуму, який не становить загрози для 

здоров‘я людей  повинен бути менше 80 дБ  Рівні шуму вище 90 дБ є шкід-

ливими. Тому працівники, на яких постійно впливає шум від 85 до 90 дБ 

повинні знаходитись під постійним наглядом спеціалістів. 

Шум негативно впливає не лише на слух, але і на нервову систему. 

Шум може бути причиною виразки шлунку, викликає підвищення рівня 

холестерину в крові, призводить до стресових станів . 

Підвищений рівень шуму на робочих місцях призводить до пору-

шення виконання працівником своїх трудових обов‘язків. Загалом людина 

може виконувати якісь прості завдання навіть при рівнях шуму у 130-140 

дБ. Проте виконання складніших завдань, які потребують підвищеної ува-

ги персоналу, шуми з інтенсивністю більше 95 дБ можуть бути причиною 

виробничого браку і травм . 

Заходи боротьби з виробничим шумом поділяють на заходи колек-

тивного та індивідуального захисту.  



 ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОХОРОНИ ПРАЦІ 85 

До засобів і методів колективного захисту від шуму відносять орга-

нізаційно-технічні та архітектурно-планувальні заходи. 

До організаційно-технічних методів захисту відносять застосування мало 

шумових технологій, оснащення шумових машин пультами дистанційного ке-

рування, а також встановлення раціональних режимів праці та відпочинку. 

До архітектурно-планувальних методів захисту належать раціональ-

не акустичне рішення планувань будівель, раціональне розміщення техно-

логічного обладнання, машин і механізмів. 

Також до заходів колективного захисту від шуму відносять огоро-

дження та знаки безпеки. Якщо заходи колективного захисту не дають ба-

жаного ефекту, слід використовувати засоби індивідуального захисту для 

кожного працівника. 

Коли працівники тривалий час знаходяться під дією високих шумів до-

цільно використовувати протишумові вкладки або беруші. Протишумові 

вкладки встановлюються всередину слухових каналів завдяки чому знижують 

рівень шуму . Протишумові вкладки є дуже м‘якими та комфортними, їх мож-

на використовувати для захисту від подразнюючих шумів навіть у вісні . 

Протишумові навушники використовують для частого, але не дуже 

тривалого знаходження у зоні з підвищеним шумом . Протишумові навуш-

ники не можна носити впродовж тривалого часу тому , що вони тиснуть на 

голову, а під ізоляційними чашками утворюється піт [2]. 

 

Література: 
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від нього. 

 



І Міжнародна науково-практична конференція  

курсантів, студентів, аспірантів та ад’юнктів  

 

86 

УДК 331.453 

 

АНАЛІЗ СТАНУ ОХОРОНИ ПРАЦІ НАДОБРОТВІРСЬКІЙ ТЕС 

 

Демчина О. О. 

 

Семенюк П.В., старший викладач кафедри промислової безпеки  

та охорони праці 

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 

 

Служба охорони праці на Добротвірській ТЕС функціонує згідно з 

Типовим положенням про службу охорони праці (НПАОП 0.00-4.35-04) 

затвердженому наказом ДНОП України від 15.11.2004р. № 255 та Поло-

женням про службу охорони праці на Добротвірській ТЕС. 

Стимулювання діяльності структурних підрозділів щодо поліпшен-

ня стану охорони праці здійснюється шляхом введення системи матеріаль-

ного та морального заохочення як складової оцінки виробничого процесу 

на підставі кількісних показників. Стимулювання за роботу з охорони пра-

ці забезпечується шляхом встановлення економічних чинників заохочення 

за умови досягнення належного стану охорони праці та зниження рівня або 

відсутності травматизму і професійного захворювання або певні стягнення 

за високий рівень травматизму і профзахворювання та належний стан 

охрони праці відповідно до чинного законодавства. 

Стан охорони праці на Добротвірській ТЕС: 

 загальна характеристика системи управління охороною праці 
(склад, підпорядкованість, повноваження, завдання); 

 описати чинні внутрішні організаційні документи ДТЕС з охорони 
праці; 

 яким чином проводиться навчання та інструктаж з питань охорони 
праці на підприємстві? Чи відрізняється він для різних категорій 
працівників? 

 проаналізуйте умови праці на підприємстві (небезпечні і шкідливі 
виробничі фактори, загальна характеристика умов праці); 

 проаналізувати звітні дані підприємства з охорони праці за три 
останні роки (нещасні випадки, стан професійної захворюваності, 
аварійні та техногенні ситуації, травматизм тощо) та зробити відпо-
відні висновки про стан охорони праці на підприємстві (існуючий 
стан, гострі проблемні моменти). 

Аналіз стану охорони праці на підприємстві виконується з метою 

виявлення причин і факторів незадовільного стану безпеки виробництва, 

які найбільше впливають на результати діяльності підприємства й на ви-

значення заходів щодо поліпшення умов та охорони праці. 
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Оцінка рівня стану охорони праці в підрозділах здійснюється відді-

лом охорони праці та спеціалізованими комісіями за результатами періо-

дичного контролю за відповідний період на підставі статистики травмати-

зму, аналізу усунення порушень, виявлених під час попереднього контро-

лю, зазначених у приписах інженерів охорони праці, органів нагляду та ін. 

Стан охорони праці необхідно оцінювати на основі показників, їх 

чисельної оцінки та при порівнянні із заданими чи базовими значеннями . 

Для забезпечення подальшого покращення стану охорони праці в під-

розділах підприємства, при плануванні робіт у цій області на кожний наступ-

ний рік орієнтуються на базовий коефіцієнт стану охорони праці, який прий-

мають як середньомісячне значення Коп минулого року, збільшене на 5%. 

Якщо не було досягнуто базового рівня, то коефіцієнт зберігається на наступ-

ний рік. При перевищенні базового рівня на 5% на наступний рік планується 

зберегти його фактичне досягнуте значення. При К„„ = 1 виробничий підроз-

діл матеріально стимулюється за добру роботу по охороні праці. 

Оцінка стану охорони праці на підприємстві в цілому і в його струк-

турних підрозділах базується на аналізі даних атестації робочих місць, па-

спортизації санітарно-технічного стану цехів та відділів, результатах вико-

нання комплексних планів покращення умов праці та санітарно-

оздоровчих заходів, а також на динаміці показників виробничого травма-

тизму та професійних захворювань. 

Отож крім змін та вдосконалення діючих законів, розробку та вве-

дення в дію нових законодавчих та нормативно – правових актів з охорони 

праці та промислової безпеки держава має вирішити наступні питання: 

розробити нові методи управління охороною праці; формування у праців-

ників знань і навичок, необхідних для безпечної праці; створити засоби 

індивідуального захисту нового покоління на основі вдосконалення техно-

логії виготовлення засобів захисту. 

Вирішити зазначення питання в галузі охорони праці можна завдяки 

науковому потенціалу галузі,інакше суттєвих змін у забезпеченні нормати-

вів безпеки праці в Добротвірській ТЕС не досягти. 
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За останні роки стан умов праці на багатьох промислових підприєм-

ствах України значно погіршився. Однією з основних причин погіршення 

умов праці на виробництві є допуск до експлуатації вібронебезпечної тех-

ніки, застосування застарілих технологій, зношеність основних фондів (в 

окремих галузях економіки на 70-80%). 

Як наслідок існуючого положення, відбувається зростання кількості про-

фесійних захворювань. Так, якщо в 1998 р. в Україні було зареєстровано 3745 

профзахворювань, або у відносних показниках – 1,8 на 10 тис. працівників, то в 

2008 р. їх число зросло до 6700 захворілих (5,21 на 10 тис. працівників). 

При роботі з пневматичним ручним інструментом ударної дії найбі-

льшу небезпеку для людини представляє вплив локальної вібрації . 

В Україні вібраційна хвороба, викликана локальної вібрацією, за-

ймає третє за частотою місце по захворюваності [1]. Виробнича локальна 

вібрація, яка передається тілу через руки, є чинником, що викликає судинні 

та периферійні неврологічні розлади, пошкодження кісток і суглобів, по-

рушення метаболізму сполучної тканини, імунні порушення, а також шкід-

ливий вплив на репродуктивне здоров'я робітника. Найбільш шкідливий 

вплив на організм людини чинять вібрації, частота яких збігається із влас-

ними коливаннями окремих частин або органів людини :для всього тіла 

людини резонанс на частоті – 6 Гц, для внутрішніх органів – 8 Гц, для го-

лови - 20-30 Гц, для центральної нервової системи – 250 Гц. При роботі 

пневматичні ручні молотки створюють вібрації з високими рівнями вібро-

швидкості і віброприскорення в області низьких і середніх частот. 

Таким чином, зниження рівня локальної вібрації пневматичних руч-

них молотків ударної дії є актуальною науково-технічною задачею. 

Для зниження рівня локальної вібрації на прикладі молотка пневма-

тичного ІП 4010 було використане наповнене епоксіуретанове покриття. 

Покриття наносили на рукоятку пневматичного молотка, в зоні контакту з 

руками людини. Дослідження рівня локальної вібрації пневматичного мо-

лотка проводили на вібростенді при тиску стисненого повітря Р = 5 атм. з 

використанням вимірювача шуму і вібрації ВШВ-003-М2. 

В результаті проведених досліджень встановлено, що в області ни-

зьких (8-16 Гц) і середніх (20-125 Гц) частот значення логарифмічних рів-
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нів віброшвидкості і віброприскорення для пневматичного ручного молот-

ка без віброзахисту перевищують допустимі значення на 10-15%. При ви-

користанні вібропоглинаючого полімерного покриття в низькочастотних і 

середньочастотних областях рівні віброшвидкості і віброприскорення зни-

жуються на 3-25%.  

Вплив локальної вібрації на людину при використанні пневматичного 

інструменту є джерелом ризику захворювання на вібраційну хворобу. За кіль-

кісну міру індивідуального ризику приймається середня ймовірність захворю-

вання людини за одиницю часу, яка знаходиться в діапазоні значень від 1·10
-4

 

до 1·10
-2
 на людину в рік. В якості параметра визначення ймовірності виник-

нення вібраційної хвороби використовувалось коректоване значення рівня 

вібрації. Так в напрямку осі Y коректоване значення рівня віброприскорення 

без віброзахисту становить 115 дБ, з віброзахистом – 112 дБ. На рис. 1 пред-

ставлена залежність ймовірності захворювання на вібраційну хворобу від три-

валості роботи з пневматичним ручним молотком без віброзахисту та з вико-

ристанням вібропоглинаючого полімерного покриття. 

 

 
Рис. 1. Залежність ймовірності захворювання на вібраційну хворобу від 

тривалості роботи з пневматичним ручним молотком 

 

Таким чином, ймовірність захворювання людини при роботі з пневма-

тичним ручним молотком з використанням вібропоглинаючого полімерного 

покриття знижується на 50-70%. При цьому найбільший ефект зниження 70% 

спостерігається в період тривалості роботи з молотком на протязі 10 років. 
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ОБГРУНТУВАННЯ СТВОРЕННЯ ПОЛІГОНУ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ 
ГАЗОДИМОЗАХИСНИКІВ ДО ВЕДЕННЯ ОПЕРАТИВНИХ ДІЙ  У 

ВАЖКИХ УМОВАХ. ВИКОРИСТАННЯ ТРЕНУВАЛЬНОГО 
КОНТЕЙНЕРА-ТРЕНАЖЕРА. 
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Наливайко М.А, викладач кафедри пожежної тактики та аварійно-
рятувальних робіт 

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, м.Львів 
 
Згідно статистики за 2012 рік ліквідовано за участю ланок ГДЗС 11711 

пожеж, що складає майже 21,5 % від загальної кількості погашених (кожна 5 
пожежа), з них 1-ю ланкою 7733 пожежі (180284 час роботи в хвилинах), дво-
ма та більше ланками 3978 пожежі  (162230 час роботи в хвилинах). Під час 
роботи газодимозихисники працюють  в умовах низької видимості, високої 
температури, складного планування будівель і т.д. Хоча підготовка працівни-
ків ведеться зі стін вузу і постійно в трудовій діяльності, все ж таки стаються 
трагічні випадки, коли гинуть працівники ДСНС. Тому проблематика якісної 
підготовки газодимозахисників залишається актуальною.  

Оскільки згідно вимог„ Правил безпеки праці в органах і підрозді-
лах МНС України‖ підготовка газодимозахисників повинна проводитись з 
постійним контролем працюючих, з можливістю негайного реагування при 
виникненні надзвичайної ситуації (наприклад, при дезорієнтації працюю-
чого, погіршення самопочуття і т.д.).При цьому тренування повинні про-
ходити в умовах максимально наближених до реальних. [1]. Відповідно 
пропонується тренувальний полігон, одним зі складових якого повинен 
бути тренувальний контейнер-тренажер. 

В якості тренажера використовується стандартний контейнер з до-
датковими змінами у конструкції (рис. 1.).На даному об‘єкті можна вико-
нувати наступні вправи: 

1) управління газовими потоками та моделювання нейтральної зони 
різних продуктів горіння; 

2) визначення температурного режиму; 
3) визначення рівня задимленості приміщень шляхом вибору різної 

горючої навантаги; 
4) здійснювати осадження продуктів горіння та зниження середньо 

об‘ємної температури; 
5) способи та методи димовидаляння з приміщення; 6) способи 

гасіння пожежі.  
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Рис. 1. Об’єкт „Контейнер-тренажер”: 

1 – модельне вогнище; 2 – кімната моделювання пожежі; 3 –  перегород-

ки; 4 – люк для димовидаляння;5 – вікно (2 штуки); 6 – перегородки для 

зміни нейтральної зони; 7 – отвір для запалювання вогнища 

 

Висновки. Отже, запропонований контейнер-тренажер, забезпечить 

високий рівень підготовки та психологічної стійкості до діяльності ведення 

оперативних дій ланками газодимозахисної служби на об‘єктах різного 

функційного призначення.   

 

Література: 
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У результаті впливу стихійних сил природи, аварій, катастроф, а та-

кож застосування сучасних засобів ураження у воєнний час, можуть утво-
рюватися численні вогнища ураження, які викликають екстремальні ситуа-
ції, що порушують нормальну життєдіяльність людей і роботу об'єктів. 
Проведення рятувальних та інших не ліквідаційних робіт (РІНР) – одне з 
головних завдань служби ЦЗ. 

Нині у світі нараховується до 6 млн хімічних речовин; 90% з них - 
це органічні сполуки, більшість яких токсичні.  

Сильнодiючi отруйнi речовини – це токсичнi хiмiчнi сполуки, що 
утворюються у великих кiлькостях в процесi промислового виробництва, i 
спроможнi у випадку руйнувань (аварiй) на хiмiчно небезпечних об‘єктах 
надходити до атмосфери, викликаючи масовi ураження.  

При виконанні аварійно-рятувальних робіт ефективним засобом га-
сіння загорянь є вогнегасник, в разі витікання СДОР організовується розві-
дка, яка встановлює місце аварії та інші дані. Уражених після надання їм 
допомоги доставляють у незаражений район, а в разі необхідності - до лі-
кувального закладу.Продукти харчування і вода у зоні зараження переві-
ряються, і приймається рішення про їх дегазацію або знищення. У зоні за-
раження запроваджують спеціальний режим - карантин або обсервацію. 

Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) використовуються для захисту 
людини  і за своїм призначенням діляться на засоби захисту органів дихан-
ня та засоби захисту шкіри, до яких відносяться захисний комбінезон (кос-
тюм), легкий захисний костюм Л-1 і загальновійськовий захисний ком-
плект, до засобів захисту шкіри належить захисний фільтрувальний одяг 
(ЗФО-58Х). Медичні засоби індивідуального захисту – це аптечка індиві-
дуальна (АІ-2) та індивідуальний протихімічний пакет ІПП-8. 

Санітарна обробка - це видалення радіоактивних речовин, знешко-
дження і видалення ОР, хвороботворних мікробів із шкірного покриву, а 
також з засобів індивідуального захисту, одягу, взуття.. Для  знезаражу-
вання одягу, взуття. засобів захисту, техніки проводять дезактивацію, дега-
зацію і дезінфекцію, що можуть бути частковими і повними.  

Токсична дія СДОР на організм визначається кількома факторами: 
фізичними , хімічними властивостями СДОР, шляхами надходження їх в 
організм, токсичною концентрацією СДОР в повітрі та їх дозою в воді, 
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продуктах харчування та інших середовищах. При цьому виділяють грани-
чно допустимі, порогові концентрації (дози), середньо смертельні (дози), 
які викликають загибель 50% уражених і абсолютно смертельні концент-
рації (дози), котрі приводять до загибелі 100% уражених.  

По хімічній структурі виділяють 22 класи СДОР За клінічною кар-
тиною ураження виділяють 7 груп СДОР. 

В розвитку гострого отруєння виділяють 2 фази — токсигенну та 
соматогенну. Перша відображає специфічну дію отрути на організм. Друга 
фаза наступає в подальшому часі і характеризується формуванням основ-
них симптомів (синдромів) отруєння.  

Основні синдроми, які виникають при гострих отруєннях СДОР — по-
рушення дихання, кровообігу, судоми, ураження печінки та нирок, психічні 
порушення та ін. Практично всі синдроми виникають на фоні гіпоксії тканин, 
порушень водно-електролітного балансу та кислотно-лужної рівноваги.  

Стратегія невідкладної медичної допомоги постраждалим при хіміч-
них аваріях будується на базі 4-х основних принципів:запобігання подаль-
шого надходження отрути в організм та прискорене виведення її із органів 
та тканин; застосування протиотрут (антидотів); патогенетична та симпто-
матична терапія; попередження ускладнень. 

Запобігання подальшого находження отрути в організм може бути здій-
снено за допомогою протигазу (підручних засобів), омивання уражених діля-
нок шкіри водою з милом, порошком або з застосування дегазуючих розчинів 
чи рецептур. При надходженні отрути в шлунок необхідно викликати штучне 
блювання, при можливості найшвидше провести промивання шлунку з засто-
суванням блювотних засобів, а в подальшому — звільнення кишок від вмісту, 
форсування діурезу, проведення різних видів діалізу.  

Застосування антидотів є найбільш радикальним засобом, але вони 
ефективні лише на початковій стадії гострого отруєння. Патогенетична та 
симптоматична терапія при гострих отруєннях включає як традиційні фар-
макологічні засоби впливу^ серцево-судинні та протисудомні препарати, 
введення глюкози  в звичайних дозах, так і методи детоксикації організму. 
З методів штучної детоксикації організму найбільше розповсюдження оде-
ржали  розведення та заміщення крові та лімфи.  

Для попередження ускладнень (4-й принцип) використовують анти-
біотики широкого спектру дії, сульфаніламідні препарати, введення розчи-
нів глюкози, а також вітамінів групи В та аскорбінової кислоти, гідрокар-
бонату натрію тощо. 

 

Література: 
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3. http://ugmediya.ru/mnsterstvo_osvti__nauki 
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Останні три-чотири десятиліття в промисловості різко зросло викорис-

тання полімерних матеріалів і на сьогодні досягло колосальних розмірів, а 

перспективи їх виробництва і застосування у різноманітних галузях народного 

господарства і побуту постійно розширюються. У світі щорічно виробляється і 

переробляється більш ніж 300 млн. тонн пластичних мас. 

Розмаїтість властивостей різноманітних полімерів, зручність їхньої пере-

робки у вироби і наявність необхідної сировини обумовили широке застосуван-

ня синтетичних полімерних матеріалів у всіх галузях народного господарства. 

Безупинне розширення галузей застосування пластичних мас обумовлено їхніми 

перевагами, порівняно з багатьма іншими матеріалами, і високою економічною 

ефективністю використання у всіх галузях народного господарства: скорочу-

ються капіталовкладення в промисловість і витрати на матеріали, знижується 

вартість виробів і в багатьох випадках збільшується їхня довговічність. Одна 

тонна пластмас, як правило, замінює декілька тонн металу. У той же час знижу-

ються енергетичні витрати. Пластичні маси дозволяють у широких межах легко 

видозмінювати в процесі переробки форму і колір виробів і в цьому відношенні 

є неперевершеними матеріалами, які забезпечують створення найбільш раціона-

льної конструкції виробів із максимально корисним обсягом при мінімальних 

загальних витратах. Коефіцієнт використання матеріалу при переробці пластмас 

у вироби досягає 0,95-0,98, тоді як у матеріалів при механічній обробці – 0,2-0,6, 

а при литті 0,6-0,8. Трудомісткість виготовлення найскладніших деталей із плас-

тмас механічною обробкою дуже мала, порівняно з трудомісткістю виготовлен-

ня виробів з інших матеріалів. Все це надає можливість широко використовува-

ти пластмаси у виробництві та створенні різноманітного асортименту посуду. 

Проте великим недоліком є те, що в атмосферу у процесі переробки 

та виготовлення пластмас, виділяється щорічно 3,5 млрд. тонн різних шкі-

дливі речовини: формальдегід, стирол, ксилол, фенолу, дибутилфталат, 

аміак, органічні кислоти, метиловий спирт, та інші речовини. 

Крім того під час виробництва полімерних матеріалів  відбувається 

технологічний процес з виділенням дрібнодисперсного пилу, який при пе-

вній межі може вибухнути.  Тому забезпечення гранично-допустимої кон-

центрації полімерного пилу, а разом з тим безпечного та якісного процесу 

виготовлення виробів із пластмас - є першочерговим завданням.  
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В основу роботи поставлене завдання створення пиловловлювача із 

водяною сорочкою, в якому виконання певним чином корпуса апарата, 

дозволяє збільшити ефективність пилоочистки. У створеній конструкції 

відбувається: вирівнювання потоків усередині корпуса апарата, заспокоєн-

ня потоку, зниження швидкості турбулентних вихорів, зменшення радіусу 

вторинного вихору, який рухається гвинтоподібно знизу вверх назустріч 

руху пилогазової суміші, яка рухається зверху донизу і виключається під-

сос газу в системі, а це в свою чергу значно підвищує ефективність роботи 

апарата, і знижує його гідравлічний опір. Нам вдалося збільшити ефектив-

ність пиловловлення в запропонованому пиловловлювачі на 2-3 % в порів-

нянні з еталоном, зменшивши гідравлічний опір його в 1,2-1,4 рази. 

Застосувати цю конструкцію ми плануємо для очистки повітря від 

пилу при роботі термопластавтоматів. Методом литва під тиском прово-

диться більш за третину від загального об‘єму виробів з полімерних мате-

ріалів. У зв'язку з високою продуктивністю і щодо високої вартості осна-

щення в основному застосовується при великосерійному і масовому виро-

бництві виробів із пластмас. Термопластичні матеріали зберігають здіб-

ність до повторної переробки після формування, а термореактивні при пе-

реробці зазнають необоротні хімічні зміни, що приводять до утворення 

неплавкого і нерозчинного матеріалу. У процесі литва спеціально підготов-

лений матеріал поступає в зону шнека машини, де розплавляється, а потім під 

високим тиском уприскується в прес-форму через канали літників, заповнюю-

чи з високою швидкістю її порожнину, і, остигаючи, утворює відливання. 

Кристалізація матеріалу відбувається спочатку у холодних стінок порожнини 

форми, а потім розповсюджується углиб тіла відливання. Ці процеси відбува-

ються на спеціальних інжекційно-литних машинах – термопластавтоматах, де 

виділяються великі кількості дрібнодисперсного пилу. 
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Для окружающей среды и человека значительную опасность представ-
ляют выбросы пылевых веществ. Так, например, при сжигании твердого и 
жидкого топлива выделяются твердые продукты в виде пыли. Переработка 
сыпучих материалов (обогащение руды, металлургические процессы, произ-
водство минеральных удобрений, строительных материалов, стекла, керамики, 
цемента и др.) также приводит к значительному выделению пыли. 

При переработке сырья, получении полуфабрикатов и конечного продук-
та в промышленности получается пыль – взвешенные в газах мелкодисперсные 
твердые частички, которые подлежат обязательному улавливанию. Например, 
при переработке каменного угля, колчедана, руды пыль получается при их по-
моле. Полуфабрикаты в виде пыли используют в лако-красочной промышлен-
ности – пигментация краски, в производстве резины – зола и др. Пыль образует-
ся также при получении на транспортировке конечного продукта: цементная 
пыль при производстве цемента, мелкодисперсная пыль в производстве мине-
ральных удобрений и сыпучих крошащихся продуктах химической, химико-
фармацевтической и других областях промышленности. 

На размер и концентрацию частичек пыли в газах существенное влияние 
оказывает технология получения продукта. Пылеобразование может происхо-
дить при механическом помоле твердых материалов, а также при пересыпке и 
транспортировке сыпучих материалов. Пыль также образовывается в химико-
термических процессах, а именно: конверторное литьѐ стали, меди и других 
материалов, процессы в доменных печах, в печах для опаления колчедана. Пыль 
может также выделяться в результате физических процессов, например, конден-
сации паров с получением жидких или твердых дисперсных продуктов. Приме-
рами взвешенной пыли при конденсации является туман смол, пыль цветных 
металлов (олова, цинка, сурьмы, свинца и др.) в цветной металлургии. 

На сегодняшний день наиболее эффективным пылеуловителем явля-
ется циклон   ЦН-11, одним из основных показателей которого является 
фракционная эффективность.Для получения максимальной эффективности 
приходится прибегать к использованию нескольких циклонов, объединен-
ных в батареи, что значительно увеличивает их металлоемкость и удоро-
жает конструкцию. Различные комбинации и варианты конструктивного 
исполнения все равно не решают проблему улавливания мелкодисперсных 
частичек пыли. Частички диаметром меньше 5 10

-6
м циклонами практичес-

ки не ловятся, а выносятся через выхлопной патрубок наружу. 
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Анализ известных методов очистки воздуха от пыли доказал, что 
несмотря на большое количество конструктивных решений в этом направ-
лении, в данное время не существует аппаратов, которые могли бы обеспе-
чить высокоэффективное улавливание полидисперсной пыли, даже при 
значительном усложнении схем пылеочистки. 

Нами предложена конструкция вихревого пылеуловителя, все испытания 
которого производились в сравнении с циклоном ЦН-11, принятым нами в 
качестве эталона и подтвердили, что применение вихревого апарата 
пылеочистки нового типа позволяет увеличить эффективность улавливания 
пыли для частиц размером (8,16,32,50)10

-6
м на 9%, уменьшив при этом 

гидравлическое сопротивление на 100-300 Па и снизив габаритные размеры 
аппарата приблизительно в 1,5 раза, что открывает широкие перспективы для 
внедрения предложенного аппарата в промышленность. 

В настоящее время проводится разработка технического проекта 
внедрения вихревого аппарата в деревообрабатывающей промышленности.  

 

Литература: 
1. Baranovsky S.I., Shetz J.f. Effect jf injection angle on liquid injection 

in supersonic flow. – AIAA 79–0383, 1979. 
2. Ogawa A. Separation mechanism for fine solid particles in the uniflow 

type of the cyclone dust collector / A. Ogawa, K. Sugiyama, K. Nagasaki // 
Paper presented at Filtech Conference, Horsham, West Sussex, UK, 1993. – P. 
627 - 640. 

3. Рeng W. Determining the best modeling assumptions for cyclones and 
swirl tubes by CFD and LDA / W. Peng, P. Boot, A. Udding, A.C. Hoffmann 
and other // International Congress for particle Technology PARTEC 2001. Nu-
remberg, Germany March, 2001. – Р. 27 – 29. 

4. Roth J. Energy Saving in Cyclone Systems PMT / J. Roth, M. Scot – 
Zyklontechnik GmbH, Krems, Austria, 2000. – 12 p. 

5. Сiliberti D.F. Performanst of rotary floj cyclones / D.F. Ciliberti, 
B.W. Lancaster // Alche journal. – 1976. – Vol. 22, №2, – Р.394 – 399. 

6. Fredriksson C. Exploratory Experimental and Theoretical Studies of 
Cyclone Gasification of Wood Powder. Doctoral thesis// Lulea university of 
technology. – Sweden, 1999. – P. 169. 

7. Frank Th. Applicatiion of Eulerian – Lagrangian prediction of gas – particle 
flow to cyclone separators. Lecture series1999 - 2000. "Teoreticaland exoerrimental 
modeling of particle flow". – Bruessels. Belgium. – 03 - 07 April, 2000. – P. 52. 

8. Fuchshuber G. Сэкономить на пылеочистке воздуха // Деревооб-
раб. оборуд. Восточной Европы. – Австрия, Scheuch GmbH. 2001. – С. 1 - 2. 

9. Hoffmann A.C. The use of swirl tubes for dedustingrs. Dept. of Chem-
ical Engineering, University of Groningen. World Congress on Particle Tech-
nology 3, 2000. – P. 6 – 20. 

10. Yuanhui Zh. Modeling and Sensitivity Analysis of Dust Particle Sep-
aration for Uniflow Dedusters. University of Illinois Urbana. – Champaign, 
2000. p. 1 – 13. 



І Міжнародна науково-практична конференція  

курсантів, студентів, аспірантів та ад’юнктів  

 

98 

УДК 656.13:616-084 
 

ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЗАБРУДНЕННЯ ДОВКІЛЛЯ 

ТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ 
 

Мозоль Д.Б. 
 

Телегіна Г.В., кафедра промислової безпеки та охорони праці,  

доцент, канд. мед. наук 

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності  

 

В автомобільних двигунах внутрішнього згоряння у світі щорічно спа-

люється приблизно 2 млрд.т. нафтового палива. Це супроводжується викидом 

значної кількості забруднюючих речовин. Джерелами викидів шкідливих ре-

човин є відпрацьовані гази автомобільних двигунів, картерні гази, випарову-

вання з системи живлення, підтікання пального і мастил у процесі роботи та 

обслуговування автомобілів, продукти зносу фрикційних накладок зчеплення 

та гальмових колодок, шин, а також дорожнього покриття. В сумі ці забруд-

нюючі речовини складають близько половини атмосферних викидів антропо-

генного походження. До токсичних компонентів відносяться оксиди вуглецю, 

азоту, поліциклічні вуглеводи, альдегіди, оксид сірки. Крім газів автомобільні 

викиди містять тверді речовини, в складі яких знаходяться сажа і свинець. 

Причиною цього є не досконалий процес окислення палива – навіть новітні 

двигуни не в змозі забезпечити абсолютно повного згоряння. 

Для подолання даної проблеми вводяться стандарти і перший з них є 

Евро-1, який вступив в дію 1992 р у Євросоюзі. У подальшому вимоги ста-

вали більш жорсткішими і на сьогоднішній день діє стандарт Евро-5. Усе 

це спрямоване на зменшення викидів у атмосферу шкідливих сполук. І згі-

дно до даного стандарту переобладнюють автомобіль або використовують 

екологічно безпечне паливо (1).  

Екологічно чистий бензин можна отримати, якщо не використовувати 

при виробництві метилтретбутиловий ефір (МТБЕ). Дана сполука утворює ра-

зом з бензином присадки, які допомагають знизити викиди небезпечних газів, 

але дана речовина повинна складати в паливі низький відсоток, бо при переви-

щені його виділяються токсичні оксиди азоту. Біопаливо утворюється з переро-

бки рослин, даний тип палива повністю розкладається мікроорганізмами. 

Проводяться роботи з  удосконалення пристроїв очистки вихлопних 

газів, а саме каталітичних фільтрів для автомобілів, які забезпечують дого-

ряння палива. Для прикладу попередниками вищезазначеного фільтру були 

пилові фільтри , які «не помічали» молекули вихлопних газів менше 50 ао, 

вугільні фільтри, які адсорбували лише довгі ланцюжки ароматичних ре-
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човин і не поглинали легкі сполуки, електрофільтри, які не утримували 

часточки, а то й ще гірше - сприяли утворенню  закису азоту та альдегідів.  

На сучасних автомобілях встановлюються трикомпонентні каталі-

тичні фільтри, які нейтралізують три шкідливих складових вихлопних га-

зів: СО, СН і NO. Були спроби використати ультрафіолетове опромінення 

для трансформації оксидів у вуглекислий газ, азот і воду. На сьогодні ви-

пробовуються різні типи каталізаторів але всі вони мають один недолік: 

вони починають працювати при температурі в межах 250-350 ° С. Час же, 

необхідний для розігріву, може досягати декількох хвилин. Для  зменшен-

ня кількості частинок  сажі у відпрацьованих газах (на 80-100%) викорис-

товується в дизельних двигунах фільтри сажі (2), які встановлюються на 

автомобілях в складі випускної системи.   

Однією із інновацій, у зменшені кількості вихлопних газів, є система 

управління двигуном (3) - електронна система управління, яка забезпечує 

роботу систем двигуна. Саме  жорсткі норми екологічної безпеки обумов-

люють неухильне зростання числа підконтрольних систем двигуна. Най-

простішими з них є об'єднана система уприскування і запалення. Останнім 

часом також впроваджується система рециркуляції відпрацьованих газів, 

яка призначена для зниження в них оксидів (4). Принцип роботи її є повер-

нення частини відпрацьованих газів у впускний колектор, що дозволяє 

знизити температуру згоряння паливно-повітряної суміші, і, тим самим, 

зменшити утворення оксидів азоту. При цьому співвідношення компонен-

тів у паливно-повітряної суміші залишається незмінним, а потужності ха-

рактеристики двигуна змінюються незначно. 

Також планується залучення автомобілів з акумуляторними батаре-

ями, які забезпечуть роботу без вихлопів, більш доступними є все ж  гібри-

дні автомобілі з електродвигунами, які працюють на невисокій швидкості 

до 30 км/год і регенерують заряд акумулятора при гальмуванні автомобіля. 
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Охорона і раціональне використання водних ресурсів — одна з гло-
бальних проблем сучасності. Вода є джерелом життя, а питання її очищен-
ня – питання першочергове. Тому ця тема вважається досить актуальною, 
адже є багато способів очищення води, але найбільш перспективним є ме-
тод очистки за допомогою озону.  

Сьогодні майже 1000 водопровідних станцій в Європі, переважно у 
Франції, Німеччині і Швейцарії, використовують озонування в технологіч-
ній схемі обробки води. Останнім часом озонування почали широко впро-
ваджувати в США і Японії. В Україну озонування використовують на 
Дніпровській водопровідній станції Києва, в країнах СНД - на водопровід-
них станціях Москви (Російсько Федерація) та Мінська (Білорусь) [1] . 

З гігієнічної точки зору озонування є одним із найкращих методів зне-
заражування води. Унаслідок озонування вода знезаражується надійно, руй-
нуються органічні домішки, а її органолептичні властивості не тільки не по-
гіршуються, як під час хлорування чи кип'ятіння, а навіть поліпшуються: 
зменшується кольоровість води, усуваються зайві присмаки та запахи. Вода 
набуває приємного блакитного відтінку, і населення прирівнює її до джере-
льної. Надлишок озону швидко розкладається з утворенням кисню. 

Доза озону, потрібна для знезаражування, для більшості вод стано-
вить 0,5—6 мг/л; для знебарвлення і поліпшення органолептичних власти-
востей води часом потрібні більші дози. Тривалість знезаражування води 
за допомогою озону — 3—5 хв. Залишкового озону (після камери змішу-
вання) має бути 0,1 —0,3 мг/л. Концентрація залишкового озону 0,4 мг/л 
гарантує інактивацію більше ніж 99% вірусів протягом 5 хв. 

Озонування води має такі певні переваги перед хлоруванням: 
1) озон є одним з найсильніших окисників, його окислювально-

відновний потенціал вищий, ніж у хлору і навіть хлору діоксиду; 
2) при озонуванні у воду не вноситься нічого стороннього і не 

відбувається скільки-небудь помітних змін мінерального складу води і pH; 
3) надлишок озону через кілька хвилин перетворюється в кисень, і тому 

не впливає на організм і не погіршує органолептичні властивості води; 
4) озон, вступаючи у взаємодію із з'єднаннями, що містяться у воді, 

не викликає появи неприємних присмаків і запахів; 
5) озон знебарвлює і дезодорує воду, що містить органічні речовини 

природного і промислового походження, що додають їй запах, присмак і 
забарвлення; 
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6) у порівнянні з хлором озон ефективніше знезаражує воду від спо-
рових форм і вірусів; 

7) процес озонування в меншій мірі піддається впливу змінних фак-
торів (pH, температури і т. п.), що полегшує технологічну експлуатацію 
водоочисних споруд, а контроль за ефективністю не складніше, ніж при 
хлоруванні води; 

8) озонування води забезпечує безперебійність процесу обробки во-
ди, відпадає необхідність перевезення і зберігання небезпечного хлору; 

9) при озонуванні утворюється значно менше нових токсичних ре-
човин, ніж при хлоруванні. 

Переважно це альдегіди (наприклад, формальдегід) і кетони, які 
утворюються в порівняно невеликих кількостях; 

10) озонування води дає можливість комплексної обробки води, при 
якій може одночасно досягатися знезараження та поліпшення органолеп-
тичних властивостей (кольоровість, запах і присмак). 

Згідно з даними [2], окилювальну дію озону на органічні речовини 
може протікати в різних формах: безпосереднє окислення шляхом втрати 
атома кисню, а також шляхом впровадження молекулярного озону в моле-
кулу речовини (озоналіз); каталітичну дію, збільшуючи окисну роль кис-
ню, що міститься в озонованому повітрі.  

Озон утворюється з кисню. Його синтез може бути здійснений різ-
ними методами; найбільш поширеними є: електролітичний, хімічний, фо-
тохімічний і електросинтез. Крім того, озон отримують при іонізуючих 
випромінюваннях.  

Крім того, відомо, що в процесі озонування води можливе утворення 
побічних продуктів, з яких найбільш показним є формальдегід. Тому у всіх 
дослідженнях по озонуванню постійно контролювали концентрацію фор-
мальдегіду в оброблюваній воді, величина якої періодично перевищувала 
ГДК (0,05 мг/л). Проте при подальшому сорбційному очищенні на вугіль-
них фільтрах вміст формальдегіду істотно зменшується. 

Необхідно також мати на увазі, що використовувати озон як єдиний 
знезаражувальний реагент неможливо, оскільки він не володіє пролонгую-
чою бактерицидною дією. Крім того, при озонуванні води багато органіч-
них забруднень піддаються деструкції, в результаті збільшується кількість 
біорозкладаних з'єднань, у воді підвищується концентрація так званого 
«асимільованого органічного вуглецю», який легко засвоюється мікроор-
ганізмами, сприяючи їх життєдіяльності. 

 

Література: 
1. http://mediclab.com.ua/index.php?newsid=13078. Озонування води 

та його переваги перед хлоруванням 
2. Патент на корисну модель №32762 МПК(2006) СO1F7/74 авторів 

Крилець Г.В., Астрелін І.М., Толстопалова Н.М., Супрунчук В.І., Свет-
лейшина О.М. опбл. 26.05.2008 Бюлетень №10. 
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Проблема захисту людей від небезпеки постала водночас з появою 

на Землі людства. Протягом усієї історії цивілізації кожна окрема людина 

загалом дбала про власну безпеку та безпеку своїх близьких. 

Під поняттям небезпека потрібно розуміти такі впливи, котрі мо-

жуть наносити збитки людському здоров‘ю, створювати загрозу життю та 

утруднювати функціонування різних органів організму людини. Таке ви-

значення враховує негативний тиск на людину оточуючого середовища, 

виробничої сфери, соціально-політичних ситуацій. Більш ґрунтовне ви-

вчення всіх небезпек та характеру їх впливу на людину в процесі життєдія-

льності потребує їхньої класифікації. Під поняттям безпека (населення, 

господарських об‘єктів, природного довкілля) в надзвичайних ситуаціях 

розуміють стан захищеності населення, господарських об‘єктів і природ-

ного довкілля  від небезпеки в надзвичайних ситуаціях. 

За природою походження небезпек небезпеки поділяються на: 

Техногенні небезпеки є результатом помилок, закладених при прое-

ктуванні та експлуатації окремих приладів, устаткування та технічних сис-

тем в цілому. Вони здійснюють не тільки прямий, а й опосередкований 

вплив на результати діяльності людини. 

Антропогенні небезпеки виникають при промисловому забрудненні на-

вколишнього середовища, котре може бути: механічним -  запиленням атмос-

фери, тверді частинки та різні предмети у воді та ґрунті; хімічним - газоподіб-

ні, рідкі та тверді хімічні сполуки та елементи, які потрапляють в атмосферу та 

гідросферу і які вступають у взаємодію з навколишнім середовищем; фізич-

ним - всі види енергії у вигляді відходів різних виробництв; теплової, механіч-

ної (вібрація, шум, ультразвук), світлової (інфрачервона, видима та ультрафіо-

летова частини спектра), електромагнітні поля, всі іонізуючі випромінювання. 

Прикладом енергетичного забруднення оточуючого середовища є електромаг-

нітні випромінювання високої частоти, які широко застосовуються в сучасно-

му машинобудуванні (індукційне нагрівання металів, зварювання тощо), так і 

в побуті (МВЧ-печі, телевізори, комп‘ютери, мобільні телефо-

ни)біологічним—всі види організмів, які наносять шкоду людині. 

Випадкові небезпеки з‘являються при надзвичайних ситуаціях і ви-

никають при соціально-політичних конфліктах, техногенно-антропогенних 
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аваріях та катастрофах, а також при стихійних лихах. По масштабу розпо-

всюдження вони поділяються на локальні, регіональні або глобальні. 

Соціально-політичні небезпеки є результатом нестабільної політич-

ної ситуації в країні, економічного спаду виробництва, міжнаціональних 

сутичок. Наслідками їх впливу можуть бути втрата економічних зв‘язків, 

напружена соціальна ситуація в суспільстві, громадянські війни, тощо. 

Техногенно-антропогенні небезпеки проявляються при аваріях на 

енергетичних, біологічних об‘єктах, транспортних комунікаціях, вони 

пов‘язані з катастрофічними змінами в навколишньому середовищі в ре-

зультаті господарчої діяльності людини та науково-технічного прогресу. 

приклад цього - Чорнобильська аварія. 

Природні небезпеки є результатом стихійних лих, землетрусів, по-

веней, снігових лавин, гроз, злив, зсувів тощо. Вони в більшості випадків 

діють періодично і викликають короткострокові небажані наслідки. 

Поки що повна класифікація та систематизація небезпек, що здатні на-

нести людині шкоду, ще не розроблена. Можна говорити про часткову класи-

фікацію по окремих показниках. Згідно з класифікацією небезпек всі небезпе-

ки поділяються на постійні та випадкові. Постійні небезпеки виникають при 

функціонуванні системи „людина – оточуюче середовище‖.  Їхній прояв 

пов‘язаний з недостатньою безпекою технічних систем, а також з психофізіо-

логічними особливостями людини, яка керує цією технікою. 

Постійні небезпеки поділяються в залежності від джерела їх виник-

нення на технічні і антропогенні.Класифікація небезпек:постійні: техноло-

гічні; механічне забруднення; хімічне забруднення; енергетичне забруд-

нення; біологічне забруднення. 

Небезпеки розрізняють за такими ознаками: за походженням (приро-

дні, технологічні, антропогенні тощо); за часом прояву (імпульсивні, кому-

лятивні); за локалізацією (атмосфера, гідросфера, літосфера, тощо); за нас-

лідками (захворювання, травматизм, загибель, пожежа, тощо); за заподіяною 

шкодою (соціальна, технічна, екологічна, тощо); за сферою прояву (побуто-

ва, спортивна, дорожньо-транспортна, виробнича, тощо); за структурою 

(прості, складні, тощо); за характером дій на людину (активні, пасивні). 

При ідентифікації небезпек необхідно виходити з принципу „все 

впливає на все‖, тобто джерелом небезпеки може бути все живе і неживе, а 

підлягати небезпеці також може все живе і неживе. Джерелами (носіями) 

небезпеки є: природні процеси і явища; елементи техногенного середови-

ща; людські дії, що криють у собі загрозу небезпеки. Перелік можливих 

небезпек налічує понад 550 найменувань і при цьому не вважається за пов-

ну. З метою аналізу, узагальнення та розробки заходів щодо запобігання 

негативних наслідків існує необхідність класифікації небезпек, джерел що 

породжують їх, які безпосередньо призводять до негативного впливу на 

людину. Природні джерела небезпек - природні об‘єкти, явища природи та 
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стихійні лиха, які становлять загрозу для життя чи здоров‘я людини (зем-

летруси, зсуви, вулкани, повені, снігові лавини, шторми, урагани, зливи, 

град, тумани, ожеледі, блискавки, астероїди, сонячне та космічне випромі-

нювання, небезпечні рослини та тварини, риби, комахи, грибки, бактерії, 

віруси, заразні хвороби рослин та тварин). 

Техногенні джерела небезпек – передусім небезпеки, пов‘язані з ви-

користанням транспортних засобів, з експлуатацією піднімально-

транспортного обладнання, використанням горючих, легкозаймистих і ви-

бухонебезпечних речовин та матеріалів, з використанням процесів, що від-

буваються при підвищених температурах та підвищеному тиску, з викори-

станням речовин, різних видів випромінювання. 

Наслідком прояву небезпек є нещасні випадки, аварії, катастрофи, які 

супроводжуються смертельними випадками, скороченням тривалості життя, 

шкодою здоров‘ю, шкодою природному чи техногенному середовищу, дезор-

ганізуючим впливом на суспільство або життєдіяльність окремих людей. На-

слідок або ж кількісна оцінка збитків, заподіяних небезпекою, залежить від 

багатьох чинників, наприклад, від  кількості людей, що знаходяться у небезпе-

чній зоні, кількості та якості матеріальних (в тому числі і природних) ціннос-

тей, що перебували там, природних ресурсів, перспективності зони, тощо. 

З метою уніфікації будь-які наслідки визначають як шкоду. Кожен 

окремий вид шкоди має своє кількісне вираження. Найбільш універсальний 

кількісний засіб визначення шкоди - вартісний, тобто визначення шкоди у 

грошовому еквіваленті.  Другою, не менш властивою характеристикою небез-

пеки, а точніше мірою можливої небезпеки  є частота, з якою вона може про-

являтись, або ризик. Безпека є насправді відносним поняттям того, що не існує 

абсолютної безпеки для всіх обставин та умов. Наслідками небезпек є різного 

роду чинники, які в своїй дії можуть стати причиною серйозних проблем. 
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Взимку головною проблемою великих міст України є утилізація вели-

чезної кількості снігової маси. Так, 14 – 15 березня 2013 року у Львові випало 

приблизно 45 млн. м
3
 снігу, з них майже 2 млн. м

3
 – на дороги. Зі столиці про-

тягом цьогорічної зими було вивезено близько 178 тисяч тонн снігу [1]. Під-

вищені вимоги до чистоти вулиць, зокрема, пов'язані з різко збільшеним пото-

ком автотранспорту, змушують шукати нові можливості для пришвидшення 

процесу танення снігу в спеціально призначених для цього установках. 

Технології утилізації снігу визначаються способом його переведен-

ня в рідкий агрегатний стан: природним на «сухих» снігозбірних пунктах у 

весняний період або примусовим на снігоплавильних установках за раху-

нок використання енергії різних теплоносіїв. В умовах дефіциту територій 

у великих містах і необхідності мінімізації наслідків шкідливої дії на до-

вкілля мегаполісів перспективними є ефективні технології примусового 

танення снігу, подальшого збору і очищення талих вод, що приходять на 

заміну перевезенню снігу для складування на необладнані звалища або 

безпосередньому скиданню в поверхневі водоймища. 

Існують дві найбільш загальні класифікації снігоплавильних установок [2]: 

– за ступенем мобільності: стаціонарні і мобільні. Перші, зазвичай, 

мають велику одиничну потужність і економічність теплових процесів, а 

другі відрізняються зручністю використання, пов'язаною з можливістю 

зменшення відстаней перевезення снігу; 

– за джерелом використаної теплової енергії: такі, що використо-

вують для отримання теплоти вуглеводневе паливо і такі, що використо-

вують низькопотенціальну теплоту потоків вторинних енергоресурсів. 

У великих містах використовують різні методи боротьби з снігом, у 

тому числі збір снігу і подальше його плавлення на снігоплавильних пунк-

тах (СПП). Розрізняють такі види СПП: 

1. СПП, яка функціонує на тепловій енергії каналізаційних ме-

реж, передбачає суміщення в одному комплексі снігоплавильної камери і 

пісковловлювача, де відбувається повне танення снігу і осадження 95 % 

домішок. Нерівномірність надходження снігових мас згладжує буферний 

майданчик, на якому відбувається складування. Основним недоліком цієї 

схеми є жорстке прив'язування до місцевих умов. 
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2. СПП на скидних водах ТЕЦ. Вважається, що найбільш оптимально 
цей процес здійснюється у теплообміннику, однак використання стоків ТЕЦ, які 
володіють невисокою (+18 …+20 °С) або низькою (+10 °С) температурою, ро-
бить такі спорудження неефективними. Дієвими є танення снігово-льодових мас 
безпосередньо у водах з наступним отриманням суміші збродів і талого снігу, 
внаслідок чого конструкція подібного СПП аналогічна каналізаційному варіан-
ту, однак у цьому випадку вимагається більш висока ступінь очистки, яка дося-
гається шляхом додаткового вилучення із отриманої суміші нафтопродуктів і 
тонких домішок масловловлювачами та ставками-відстійниками. 

3. Природне танення. Складування снігу з наступним його природ-
ним таненням – це найбільш економний спосіб його утилізації. Процес є 
тривалим і характеризується ступеневим відтоком талих вод у невеликій 
кількості, який вимагає очистки стоків спеціально встановленими фільтра-
ми. Основний недолік – необхідність використання для утилізації значних 
площ. Снігозбірні пункти (СП) повинні мати ємності для збору і очистки 
талої води. За розрахунками, для розміщення 1 млн. м

3
 снігу необхідна 

площа не менше 12 га. Густина снігу, що вивозиться з автомагістралей за-
звичай складає 0,3 т/м

3
. На СП за висоти наповнення снігу 4 м, вкладання і 

ущільнення його бульдозером густина снігу складе 0,8 т/м
3
. Для танення 1 

м
3
 снігу густиною 0,8 т/м

3
 необхідно 838 кДж теплоти. 

4. СПП на міських теплових мережах можливий там, де є вільні 
потужності (для цього необхідно не менше 2 Гкал/год теплової енергії). 
Принцип роботи такий: обладнується тепловий пункт, який гріє талу воду 
за рахунок енергії теплової мережі, потім нагріта таким чином вода розб-
ризкується на снігово-льодову масу, яка поступає на молоткову дробарку, і 
таким чином забезпечується її танення. 

5.СПП на дизельному паливі. Утилізація снігу здійснюється за ра-
хунок контактування з гарячою водою нагрітою у теплообміннику. Для її 
нагріву в теплообмінник подається насичена пара, генерація якої здійсню-
ється в котельній установці, яка працює на дизельному паливі. Основний 
недолік: використання палива робить переробку дорогою (на плавлення 1 
м

2
 снігової маси витрачається близько 3 л палива). Компенсувати це можна 

за рахунок скорочення відстані перевезень. 
6.Пересувні снігоплавильні установки. 
Висновок: З метою уникнення надзвичайних ситуацій взимку необхідно 

запроваджувати існуючі заходи з утилізації снігу. Вчасна ліквідація снігових мас 
дозволить вирішити ряд питань техногенного та природного характеру. 

 
Література: 

1. Уніан Київ. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: 
http://kiev.unian.net/ukr/detail/6836. 2. Пупырев Е.И. Анализ новых техноло-
гий утилизации городского снега / Е.И. Пупырев, В.Е. Корецкий // Дор-
комстрой. 2006. № 1. С. 54 – 57. 
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ОБГРУНТУВАННЯ СТВОРЕННЯ ПОЛІГОНУ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ 
ГАЗОДИМОЗАХИСНИКІВ ДО ВЕДЕННЯ ОПЕРАТИВНИХ ДІЙ  У 

ВАЖКИХ УМОВАХ. ВИКОРИСТАННЯ ТРЕНУВАЛЬНОГО 
КОЛОДЯЗЮ. 

 

Соханич А.М. 
Наливайко М.А, викладач кафедри пожежної тактики та аварійно-

рятувальних робіт 
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, м.Львів 

 
7 жовтня 2011 року внаслідок рятувальних дій у колодязі в м. Тер-

нопіль загинув співробітник МНС, старший лейтенант служби цивільного 
захисту, начальник караулу 14-ї самостійної державної пожежної частини 
Тернопільського районного відділу – двадцятитрирічний Ростислав Мана-
щук. Причиною трагедії стало самовільне закручування вентиля балона 
захисного дихального апарату у користувача та непідготовленість дій у 
приміщеннях з обмеженим простором. 

Дані факт свідчать про необхідність акцентування підготовки газо-
димозахисників на об‘єктах з  обмеженим простором.  

Оскільки згідно вимог„ Правил безпеки праці в органах і підрозділах МНС 
України‖ підготовка газодимозахисників повинна проводитись з постійним кон-
тролем працюючих, з можливістю негайного реагування при виникненні надзви-
чайної ситуації (наприклад, при дезорієнтації працюючого, погіршення самопо-
чуття і т.д.).При цьомутренуванняповиніпроходити в умовах максимально набли-
женими до реальних. [1].Відповіднопропонуєтьсятренувальний полігон, одним зі 

складових якого буде тренувальний 
колодязь: 

Тренувальний колодязь фор-
мується з трьох бетонних кілець (рис. 
1.) загальною висотою три метри.  На 
даному об‘єкті можна виконувати 
наступні вправи:  

1) рятуванняпостраждалого з 
обмеженого простору;  

2) виконання робіт по перекрит-
тю різних комунікацій (газових, водя-
них, електричних тощо); 

3) відпрацювання вправ по ви-
користанню рятувальної лебідки. 

 
 

Рис.1. Об’єкт  „Колодязь” 
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Висновки. Отже, запропонований тренувальний колодязь, забезпечить 
високий рівень підготовки та психологічної стійкості до діяльності ведення 
оперативних дій у важких умовах, зокрема в умовах обмеженого простору.  

 
Література: 
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ВПЛИВ ОСВІТЛЕННЯ НА ВИРОБНИЧУ ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

Стадник І. Є. 
 

Фірман В.М., доцент кафедри промислової безпеки та охорони праці 
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 

 

Освітлення – використання світлової енергії Сонця і штучних дже-
рел світла для забезпечення зорового сприйняття навколишнього світу[1]. 

Світло є природною умовою життєдіяльності людини, необхідною 
для збереження здоров'я і високої продуктивності праці, основаної на ро-
боті зорового аналізатора - найтоншого й універсального органа чуття[1]. 

Забезпечуючи безпосередній зв'язок організму з навколишнім світом, сві-
тло є сигнальним подразником для органа зору й організму в цілому: достатнє 
освітлення діє тонізуюче, поліпшує протікання основних процесів вищої нерво-
вої діяльності, стимулює обмінні й імунобіологічні процеси, впливає на форму-
вання добового ритму фізіологічних функцій організму людини [1]. 

При недостатній освітленості або за наявності значних змін освітле-
ності чи умов видимості органам зору необхідно пристосовуватися; це мо-
жливо завдяки властивостям очей – акомодації й адаптації . 

Акомодація – це здатність ока пристосовуватися до ясного бачення 
предметів, що розташовуються від нього на різних відстанях [1]. 

Адаптація зорова – здатність ока змінювати чутливість при зміні 
умов освітлення. Завдяки процесу адаптації зоровий аналізатор має здат-
ність працювати в широкому діапазоні освітленості. Розрізняють світлову 
адаптацію (від малої яскравості до великої) і темнову (від великої до ма-
лої). Світлова адаптація при підвищенні яскравості у полі зору відбуваєть-
ся швидко – протягом 3-10 хв; темнова адаптація – пристосування ока до 
більш низьких яскравостей поля зору – розвивається повільніше (45 хв) [2]. 

Часті зміни рівнів яскравості призводять до зниження зорових фун-
кцій, розвитку стомлення внаслідок переадаптації ока. Зорове стомлення, 
викликане напруженою роботою та частою переадаптацією, призводить до 
зниження зорової і загальної працездатності [3]. 
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Природний процес зниження видимості під час адаптації зору може 

стати причиною травмування людини, яка у цей період втрачає здатність 

візуального контролю свого перебування в небезпечній зоні як на вироб-

ництві, так і в процесі життєдіяльності. Для наближення часу адаптації до 

нуля необхідно, щоб первинна і вторинна яскравості відрізнялися не більш 

ніж у 3-5 разів [3]. 

Знаючи час, необхідний на адаптацію, можна розробити різні заходи 

безпеки (наприклад, обладнати виходи з виробничого приміщення додат-

ковими освітлювальними приладами; влаштувати бар'єри безпеки необхід-

ної довжини та ін.) [3]. 

Недостатня освітленість у побуті, навчальних аудиторіях та вироб-

ництві часто викликає розвиток зорового стомлення і може призвести до 

захворювання – короткозорості.[3] 

Природне освітлення змінюється в широких межах і залежить від 

таких факторів, як стан хмарності та ступінь забруднення повітря. Напри-

клад, хмарність верхнього ярусу атмосфери збільшує освітленість майже 

вдвічі, хмарність нижнього ярусу знижує її на 38%, грозова хмарність зни-

жує освітленість на 87% [1]. 

Таким чином, на безпеку життєдіяльності людини впливають умови 

освітлення. Виходячи з усього зазначеного, гігієнічне раціональне освітлення 

як на виробництві, так і в побуті має величезне позитивне значення. Оптима-

льні світлові умови впливають на активність людини та її працездатність [1]. 

Стан освітлення виробничих приміщень відіграє важливу роль і для 

попередження виробничого травматизму. Багато нещасних випадків на 

виробництв і стається через погане освітлення. Втрати від цього станов-

лять досить значнісуми, а, головне, людина може загинути або стати ін-

валідом. Раціональне освітлення повинно відповідати таким умовам: бути 

достатнім (відповіднимнормі); рівномірним; не утворювати тіней на ро-

бочій поверхні; не засліплювати працюючого; напрямок світлового потоку 

повинен відповідати зручному виконанню роботи. Це сприяє підтримці 

високого рівня працездатності, зберігає здоров'я людини та зменшує трав-

матизм. 
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ВПЛИВ РОБОТИ КОНДИЦІОНЕРА НА КОМФОРТНІ УМОВИ 

ПРАЦІ В ПРИМІЩЕННЯХ 
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Кузьма В.М., кафедра ТТЕС 

Національний університет «Львівська політехніка»  
 

Мікроклімат офісних приміщень і його стан у робочій зоні – це го-

ловні фактори, що зумовлюють комфортні умови праці. Можливі забруд-

нюючі речовини, які впливають на здоров‘я та самопочуття офісних пра-

цівників формують мікрокліматичні умови. 

Незважаючи на те, що останнім часом кондиціонери встановлені в 

багатьох будинках, офісах і інших приміщеннях, люди досить часто мало-

проінформовані про їх вплив на здоров'я людини [1]. Одні вважають, що 

кондиціонери дуже шкідливі і намагаються всіляко уникати їх використан-

ня, а інші – що кондиціонери приносять тільки комфорт і зручність, не 

впливаючи на організм людини. 

Найбільш поширені забруднюючі речовини, що зустрічаються в офіс-

них приміщеннях та джерела їх походження є такими [2]: фенол і формальде-

гід, що потрапляють в повітря переважно з полімерних ремонтно-обробних 

матеріалів, меблів, ДСП, килимового покриття; група органічних речовин (бе-

нзол, толуол, етилбензол, ксилол, меркаптани та ін.), що виділяються в повітря 

з полімерних обробних матеріалів, що використовуються в ремонті офісів; 

оксиди азоту, сірки, вуглецю, а також органічні сполуки, що часто зустріча-

ються в офісних приміщеннях, розташованих поблизу автомобільних доріг або 

автомагістралі; канцерогенні речовини, які входять до складу токсичних газів, 

що утворюються під час процесу копіювання. 

Крім того ефект токсичної дії різних речовин залежить, від мікрок-

ліматичних умов в приміщенні офісу. Дуже часто під час створення і орга-

нізації робочих місць не враховується, що для комфортних умов роботи 

важливі значення складових мікроклімату приміщення: температури пові-

тря, відносної вологості, швидкості руху повітря, температури поверхонь. 

Людським організмом мікроклімат сприймається як багатофакторна функ-

ція, всі його компоненти знаходяться у взаємозв'язку один з одним. І, якщо 

з підтримкою певної температури повітря за використання сучасних сис-

тем кондиціювання та опалення, проблем не виникає, то саме про поєднан-

ня основних параметрів мікроклімату частіш за все забувають. 

Найбільш поширеним побічним ефектом використання кондиціонерів 

для людини є застуда, яка в свою чергу може призвести до запалення легенів. 

Як правило, це може бути викликано або неправильним розташуванням кон-
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диціонера в приміщенні, або порушенням правил експлуатації. Щоб уникнути 

подібних ситуацій, необхідно правильно вибрати розташування split - системи 

в приміщенні, або уникати знаходження безпосередньо поруч з кондиціоне-

ром. Іншою причиною застуди може стати встановлення занадто низької тем-

ператури повітря. Влітку рекомендується, щоб різниця між температурою на 

вулиці і в приміщенні не була більшою 4-6 градусів. В зимовий час не варто 

встановлювати в приміщенні дуже високу температуру, оскільки це може 

призвести до зниження опірності організму. 

Іншим побічним ефектом використання кондиціонера є те, що він є 

місцем скупчення бактерій, зокрема легіонелл, що призводять до легіоне-

льозу. Однак випадки захворювання на легіонельоз відбувалися в разі екс-

плуатації систем які використовують, в багато років. У звичайних сучасних 

split – системах просто відсутні умови для виникнення легіонелл. Але для 

правильної та безпечної роботи кондиціонера необхідно регулярно прово-

дити чистку і зміну фільтрів. 

Вважається, що фреон, який є основним робочим тілом кондиціоне-

ра для охолодження повітря, може негативно впливати на здоров'я людини. 

І справді, фреон R22, що має наркотичний ефект, викликає слабкість, по-

рушення свідомості, за високих концентрацій може викликати задуху. Од-

нак, таке можливе тільки в разі витоку фреону з кондиціонера. За нормаль-

ного функціонування кондиціонера людина не вдихає пари фреону. До всіх 

інших недоліків фреону R22 можна віднести те, що він руйнує озоновий 

шар. З цієї причини останнім часом багато виробників кондиціонерів стали 

застосовувати інші фреони (наприклад, R407C, R410A). 

Висновок: Вплив роботи кондиціонерів на здоров'я людини є дуже 

складним питанням. Однак, повністю відмовлятися від їх застосування не 

варто. Адже за правильного використання кондиціонери не заподіюють 

відчутної шкоди здоров'ю, а навпаки – створюють комфортні умови пере-

бування в приміщенні, що і є їх прямим призначенням. 
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технічний університет України "Київський політехнічний інститут" / Рік: 

2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://kafedra-

aop.at.ua/news/osoblivosti_viznachennja_stanu_umov_praci_v_suchasnomu_ofi
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Реалізація положень Закону України «Про правові засади цивільного 

захисту» поставила нові завдання перед пожежно-рятувальними підрозділами. 

Однією з нових задач стала участь особового складу, що безпосередньо пра-

цює в непридатному для дихання середовищі, в ліквідації надзвичайних ситу-

ацій, умови яких суттєво відрізняються від найгірших умов пожежі. А саме у 

відповідності до останніх були сформульовані тактико-технічні вимоги до 

засобів індивідуального захисту органів дихання(ЗІЗОД), в першу чергу до 

загального коефіцієнта захисту, який повинен бути не менше 5000. Тобто, не-

відомо, наскільки робота в таких апаратах є небезпечною для рятувальників 

навіть при повному дотриманні нормативних вимог. Характерним прикладом 

цього є процес ліквідації можливих аварій, що можуть виникнути під час реа-

лізації державної програми утилізації, у відповідності до якої в 2013 році пе-

редбачається утилізувати 58 400 тонн ракет і боєприпасів. Крім того, плану-

ється звільнити територію держави від залишків меланжу, який на сьогодніш-

ній день складає більше 6 тисяч тонн.При цьому у випадку надзвичайної ситу-

ації, наприклад пожежі, особовий склад, який буде залучатись до її ліквідації, 

знаходитиметься під впливом не тільки звичайних продуктів горіння, але й 

компонентів ракетного палива (КРП), а також продуктів, які створюються під 

час горіння парів та розчинів КРП.  Ситуація, яка викладена вище, усугубля-

ється тим, що в умовах пожежі продукти горіння та термічного розпаду, котрі 

входять до складу диму, впливають на організм людини комплексно і через це 

уявляють небезпеку для життя навіть при незначних концентраціях.  

В доповіді показано, що в найгіршому випадку коефіцієнт токсичної 

небезпеки буде дорівнювати 385000, що майже на два порядки вище кое-

фіцієнта захисту органів дихання, які стоять на озброєнні в підрозділах 

Оперативно-рятувальної служби. Аналіз останніх досягнень та публікацій 

показав, що є актуальною наукова задача визначення кількісних характе-

ристик автономних ізолюючих засобів індивідуального захисту, а також 

особливостей їх експлуатації, які забезпечать безпечну роботу особового 

складу в найгірших умовах, що можуть бути в осередку викиду небезпеч-

них хімічних речовин, у тому разі компонентів ракетного палива.  
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Аналіз засобів індивідуального захисту шкіри, можливостей їх за-

стосування під час ліквідації надзвичайних ситуацій показав, що рятуваль-

ники та пожежні під час проведення аварійно-рятувальних та інших невід-

кладних робіт використовують різноманітні засоби індивідуального захис-

ту шкіри (ЗІЗШ). Вони застосовуються з тим, щоб не допустити враження 

кожних покровів людини небезпечними хімічними, радіоактивними або 

біологічними речовинами, захистити її від високих та низьких температур, 

відкритого полум‘я, пилу, грязі та інших вражаючих та шкідливих вироб-

ничих факторів. Відмічено, що під час проведення робіт в осередках хіміч-

ного враження для забезпечення безпеки рятувальників використовують 

КЗІЗ, які включають до себе засоби індивідуального захисту шкіри (ЗІЗШ) 

та засоби індивідуального захисту органів дихання (ЗІЗОД). 

Враховуючи те, що ізолюючий апарат, який захищає органи дихан-

ня, може знаходитись як всередині (і в цьому випадку токсична небезпека 

навколишнього середовища буде зменшуватись як захисними властивос-

тями костюму, так і захисними властивостями апарату), так і ззовні ізолю-

ючого костюму (в цьому випадку токсична небезпека для рятувальника 

визначається тим коефіцієнтом захисту костюму або апарату, який є мен-

шим) запропоновано вираз для загального коефіцієнта захисту. 

Застосування такого підходу дозволило показати, що в осередку 

надзвичайної ситуації з викидом КРП не можна працювати в ізолюючих 

костюмах, які передбачають розміщання ізолюючого апарату ззовні кос-

тюму. В той же час, аналогічні розрахунки для аміаку показують можли-

вість в цьому випадку розміщення ізолюючого апарату поверх костю-

му.Показано, що при застосуванні АСП з шолом-масками (або масками з 

підпором повітря в підмасочний простір) поверх ІК, саме останні зумов-

люють захисну ефективність КЗІЗ. Проте, КЗІЗ першого типу згідно по-

винні забезпечити безпеку рятувальників під час ситуації (3), яка передба-

чає концентрацію хлору 3600 мг/л. Оскільки було показано, що комбінацію 

ІК та ІА, коли останній знаходиться ззовні, використовувати не можна, 

були визначені вимоги до загального коефіцієнта захисту ІА, коли він зна-

ходиться всередині ізолюючого костюму. 

Показано, що перший рівень захисту забезпечує комбінація сертифі-

кованого ІК та любого ІА, який знаходиться всередині захисного одягу. У 

разі НС з викидами хлору, рятувальники, які будуть працювати біля осере-

дку, повинні бути вдягнутими в інтегровані комплекси засобів індивідуа-

льного захисту. 
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Радіаційна безпека персоналу, населення і оточуючого середови-
ща вважається забезпеченою, якщо дотримуються основні принципи раді-
аційної безпеки  і вимоги радіаційного захисту, встановлені діючими нор-
мами радіаційної безпеки та санітарними правилами. 

Принцип виправданості передбачає заборону всіх видів діяльності 
з використанням джерел радіактивного випромінювання, за яких отримана 
для людини та суспільства користь не перевищує ризику можливої шкоди, 
яка може бути заподіяною випромінюванням. 

Принцип оптимізації передбачає підтримання на максимально низько-
му рівні  доз опромінення, з врахуванням  соціальних  та  економічних  факторів. 

Принцип неперевершення вимагає запобігання перевищення вста-
новлених діючими нормами радіаційної безпеки індивідуальних лімітів доз 
та інших нормативів радіаційної безпеки. 

Радіаційна безпека об'єкту та прилеглої до нього терито-
рії забезпечується за рахунок: якості проекту радіаційного об'єк-
ту;обґрунтованого вибору району та майданчика для розміщення радіацій-
ного об'єкту; фізичного захисту джерел радіактивного    випромінювання; 
зонування території навколо найнебезпечніших об'єктів та всередині них; 

санітарно-епідеміологічної оцінки та ліцензування діяльності з дже-
релами випромінювання; 

наявності системи радіологічного контролю; планування та проведення 
заходів з забезпечення радіаційної безпеки персоналу та населення за нормаль-
ної роботи об'єкту, його реконструкції та виведення з експлуатації; підвищення 
радіаційно-гігієнічної грамотності персоналу та населення. 

Радіаційна безпека персоналу забезпечується: обмежен-
ням допуску до роботи з джерелами випромінювання за віком, статтю, ста-
ном здоров'я, рівнем раніше отриманої дози опромінення та іншими показни-
ками; знанням та дотриманням персоналом правил роботи з джерелами ви-
промінювання; достатньою кількістю та якістю захисних бар'єрів, екранів та 
відстанню від джерел випромінювання, а також обмеженням роботи з джере-
лами випромінювання; створенням умов праці, що відповідають вимогам дію-
чих норм і правил радіаційної безпеки; застосуванням індивідуальних засобів 
захисту; дотриманням встановлених контрольних рівнів випромінювання; 
організацією радіологічного контролю. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%B3%D1%96%D1%94%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8_%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8_%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83&action=edit&redlink=1
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Під внутрішнім опроміненням розуміють вплив на організм людини 

випромінювань радіоактивних речовин, що потрапляють всередину органі-

зму. На дверях приміщень, у яких проводиться робота з відкритими джере-

лами радіоактивного випромінювання, повинен  знаходитися знак радіа-

ційної небезпеки – на жовтому фоні три червоних пелюстки.  

В залежності від виду виконуваних робіт і небезпечності цих робіт 

застосовують спецодяг (комбінезони або костюми), спецбілизну, шкарпет-

ки, спецвзуття, рукавиці.  

Для захисту від зовнішнього опромінювання, яке має місце при ро-

боті із закритими джерелами випромінювання, основні зусилля необхідно 

направити на попередження переопромінення персоналу шляхом: збіль-

шення відстані між джерелом випромінювання і людиною (захист відстан-

ню); скорочення тривалості роботи в зоні випромінювання (захист часом); 

екранування джерела випромінювання (захист екранами). 

Основними причинами аварій на РНО є: помилки персоналу при 

експлуатації, несправність та недосконалість конструкцій. 

Санітарні втрати при цьому можуть становити від 22,0 до 33,0% на-

селення.Структура їх може бути наступною:тяжко ушкоджені-44,0% -

середньої тяжкості-34,0%-легко уражені-22,0% Міжнародним агентством з 

використанням атомної енергії (МАГАТЕ) прийнята шкала з оцінки небез-

пеки на АЕС. 

Основні заходи при організації медичної допомоги ураженим вклю-

чають в себе: 

 проведення заходів протирадіаційного захисту;надання в найко-

ротший термін медичної допомоги особам,що постраждали;  

 організація евакуації з забрудненої зони. 

Першочергова задача медичної бригади невідкладної допомоги по-

лягае в тому,щоб визначити чи є потерпілі та забезпечити необхідні заходи 

з порятунку і надання медичної допомоги. Поки вживаються екстрені ме-

дичні заходи, представниками  МВС, пожежними та іншиму персоналу 

слід ізолювати та убезпечити  зону встановлюючи межі контрольованої  і 

не контрольованої зони. 
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В настоящее время при ведении специальных видов работ находят 

применение пневмоподъемники (ПП), пневмопластыри (ППл) и другие 

средства механизации в зависимости от конкретно решаемых задач. Одна-

ко их безопасное применение требует разработки научно обоснованного 

тактико-технического обеспечения к их использованию. 

Важным этапом в построении расчетной теоретической модели нау-

чного сопровождения к использованию ПП является установление вида так 

называемых пятен контакта, что предопределяет формирование граничных 

условий так называемой краевой задачи безмоментной теории упругости 

тонкостенных оболочек. 

На рисунке 1 схематично изображен «след» образования пятна кон-

такта (упрощенно прямоугольник) между поверхностью приподнимаемого 

груза и рабочей поверхностью одной из половин пневморезервуара ПП, 

возникающий вследствие его работы по приподниманию грузов. Очевид-

но, что в силу симметрии такой же «отпечаток» (пятно контакта) будет и 

на второй половине ПП, также как и на опорной условно гладкой поверх-

ности, например, на грунте земли.  

То есть с точки зрения математики, разработка тактического обеспече-

ния к применению ПП не в последнюю очередь связана с формализацией гра-

ничных условий соответствующими уравнениями прямоугольных контуров. 

Как показали проведенные нами исследования, иная картинка обра-

зования пятен контакта имеет место при целевом использовании пневморе-

зервуаров ППл, хотя их принцип работы идентичен работе ПП – подача 

сжатого воздуха внутрь пневморезервуара. И те и другие, увеличиваясь в 

объеме, при встрече на своем пути препятствия образовывают пятна кон-

такта, которые отличаются друг от друга особенностью своего возникно-

вения, в зависимости от того пневмоподушка это или пневмопластырь.  
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Рис. 1. Схема образования пятна контакта при приподнимании груза с  

помощью ПП прямоугольной формы: S1 = А1*В1 – площадь пятна контакта 
 

Тем не менее, и в том и другом случае, с точки зрения теории упру-

гости гибких тонкостенных оболочек, основные их  особенности могут 

быть математически описаны с помощью граничных условий статического 

равновесия рассматриваемых пневморезервуаров.  

Эти данные при их достоверной оценке дают возможность в процес-

се решения задач о НДС прогиба тонкостенных оболочек и в обоих случа-

ях воспользоваться известными из теории упругости дифференциальными 

уравнениями изгиба пластин в потенциальном силовом поле с различными 

граничными условиями. Используя общность рассматриваемых задач тео-

ретического анализа работоспособности ПП и ППл, целесообразно адапти-

ровать известные из классической теории упругости математические моде-

ли, сформировать данные для постановки и решения задач прогиба гибких 

оболочек применительно к работе пневморезервуаров, используемых при 

герметизации аварийных объектов цилиндрической формы. 
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Всі щойно прийняті на роботу працівники відповідно до Кодексу за-
конів про працю проходять вступний інструктаж з питань охорони праці. 
Згідно з вимогами ―Положення про спеціальне навчання, інструктажі та пе-
ревірки знань з питань пожежної безпеки АЕС‖ та наказу МНС України від 
29.09.2003р. № 368 ―Типове положення про інструктажі, спеціальне навчання 
та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах 
та організаціях України‖ одним із ключових питань вступного інструктажу з 
питань охорони праці є питання пожежної безпеки (протипожежний інструк-
таж). Вступний протипожежний інструктаж проводиться у спеціально облад-
наному для цього приміщенні фахівцем, на якого наказом по підприємству 
покладені ці обов‘язки. Програма для проведення вступного протипожежного 
інструктажу затверджується керівником (заступником, головним інженером) 
підприємства. Під час проведення протипожежного інструктажу особлива 
увага приділяється : 

 вибухопожежонебезпечним місцям на АЕС. В машинному залі 
енергоблоку для охолодження металу стартера і обмотки ротора генератора 
застосовується водень, суміш якого з киснем горюча, а при концентрації 1:2 – 
вибухонебезпечна. До пожежонебезпечних місць також відносяться всі ка-
бельні напівповерхи і тунелі, розміщені в реакторному відділенні, по етажерці 
електричних та електротехнічних пристроїв, в яких використовуються кабелі 
під напругою 220, 380 і 6000В, крім вище вказаних кабельних напівповерхів, 
вибухопожежонебезпечними є також приміщення маслосистем головних цир-
куляційних насосів (ГЦН). 

 основними документами по дотриманню працівниками та 
службовцями вимог правил пожежної безпеки на АЕС. Згідно ППБУ та 
наказів по АЕС паління на території та в приміщеннях дозволяється тільки в 
спеціально відведених місцях, які позначені знаками або написами і обладнані 
урнами з негорючих матеріалів. Наказом по АЕС до вогневих робіт віднесено 
всі види електрозварювальних, газозварювальних, газорізальних, бензога-
зорізальних і паяльних робіт, розігрівання бітумів та смол, а також інших робіт 
з використанням відкритого вогню, або нагріву деталей до температури зай-
мання матеріалів і конструкцій. При виконанні тимчасових вогневих робіт 
наряд – допуск видається в двох примірниках керівником структурного 
підрозділу, а при виконанні тимчасових вогневих робіт на пожежонебезпеч-
ному обладнанні видається в 3-х примірниках керівником структурного 
підрозділу за підписом головного інженера АЕС, із наступною регістрацією їх 
в об‘єктовому підрозділі ДСНС. 
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 адміністративній та кримінальній відповідальності за порушен-

ня ППБУ. У відповідності з ―Кодексом України про адміністративні правопо-

рушення‖ – за порушення встановлених законодавством вимог правил по-

жежної безпеки, а також використання пожежної техніки не за призначенням – 

ст.175 КУпАП, Невиконання приписів та постанов посадових осіб органів 

ДІТБ, або створення перешкод для їх діяльності ст. 188-8 КУпАП. 

 дій у разі виникнення пожежі. У разі виявлення пожежі чи ознак 

горіння кожний громадянин зобов‘язаний негайно повідомити про це телефо-

ном 101 службу ДСНС, при цьому необхідно назвати адресу об‘єкта, вказати 

кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, обстановку на пожежі, 

наявність людей, а також повідомити своє прізвище; вжити заходів до евакуації 

людей, гасіння пожежі та збереження матеріальних цінностей; якщо пожежа 

виникла на підприємстві, повідомити про неї керівника чи відповідну компе-

тентну особу та чергового по об‘єкту; у разі необхідності викликати інші 

аварійно – рятувальні служби. 

 правилам користування первинними засобами пожежогасіння. 

До первинних засобів пожежогасіння відносяться вогнегасники, внутрішні 

пожежні крани-комплекти, пожежний інвентар (ящики з піском, бочки з во-

дою, пожежні відра, совкові лопати, азбестові полотнини, повсть, кошма) і 

пожежний інструмент (багри, ломи, сокири). На АЕС широко розповсюджені 

вогнегасники таких типів: вуглекислотні вогнегасники (ВВК - 3,5; ВВК - 17; 

установки 2БРМ-2МА) – призначені для гасіння загорянь в електроустанов-

ках, які перебувають під напругою10000 В. 

Згідно з Законом України ―Про пожежну безпеку‖ на АЕС функціонує 

служба пожежної безпеки, яка працює в тісному співробітництві з загонами 

ДСНС, що цілодобово охороняють атомні електростанції України та здійсню-

ють державний пожежний нагляд за станом пожежної безпеки. Крім того, за-

безпечення пожежної безпеки АЕС відповідно до міжнародних норм МАГА-

ТЕ є частиною загальної задачі забезпечення ядерної безпеки АЕС, адже по-

жежа може стати однією з причин ядерних подій. З іншого боку, ядерні інци-

денти можуть супроводжуватися значними пожежами. Тому забезпечення 

пожежної безпеки АЕС є одним з пріоритетних завдань. 
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Під час проведення ліквідації наслідків радіаційних аварій важли-

вим значенням є забезпечення безпечної  праці під час проведення аварій-

но рятувальних робіт в зоні радіаційного лиха. З цією метою здійснюється 

радіаційний контроль аварії.  

Види контролів в зоні радіаційної аварії: 

 дозиметричний контроль  

 радіометричний контроль  

Дозиметричний контроль ведеться груповим та індивідуальним 

способами, для населення допускається проводити розрахунковим шляхом 

за рівнями випромінювання та часу роботи. За даними контролю визнача-

ються режим роботи формувань та необхідність спрямування на обстежен-

ня до медичних установ. Контроль опромінення проводиться безперервно. 

Сумарну дозу записують в індивідуальну картку обліку доз опромінення. 

Радіометричний контроль  здійснюється з метою визначення необхід-

ності: 

 спеціальної обробки техніки, використовуваної при ліквідації нас-

лідків радіаційних аварій; 

 санітарної обробки особового складу і населення після виходу із 

зон радіоактивного забруднення; дезактивації будівель, споруд, 

доріг, місцевості, одягу, матеріальних засобів; 

 знезараження продовольства і води. 

 контроль радіоактивного забруднення будівель, споруд, облад-

нання та місцевості до і після дезактивації здійснюється безпосе-

редньо в зонах забруднення за допомогою табельних приладів або 

шляхом взяття проб грунту, мазків зі будівель, споруд, обладнан-

ня та обробки їх у лабораторіях. 

 контроль радіоактивного забруднення води і продовольства про-

водиться шляхом взяття проб і обробки їх в лабораторіях. 

У звязку з цим постає питання захисту людини від впливу радіоак-

тивного випромінювання. 
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З цією метою зниження потенційних доз опромінення людини існу-

ють такі методи: 

1. Зменшення інтенсивності та дози безпосереднього впливу іонізу-

ючих випромінювань на людину за рахунок фізичної екранування джерел 

β-і γ-випромінювань: 

2. «Захист відстанню» – збільшення відстані до цих джерел; 

3. «Захист часом» – зменшення тривалості опромінення людини 

створюється різними джерелами зовнішнього та внутрішнього опромінен-

ня (дезактивація території, укриття в сховищах, евакуація, відселення); 

4. Ліквідація або обмеження шляхів внутрішнього опромінення лю-

дини (використання засобів захисту, евакуація, від ¬ селище, модифікація 

продовольчого забезпечення і т.д.); 

5. Тимчасова модифікація фізіологічних процесів у опромінюваних 

осіб за рахунок застосування радіозахисні профілактичних засобів (напри-

клад, застосування препаратів стабільного йоду). 

Отже, контроль і захист від небезпечних радіаційних чинників дає  змо-

гу прийняти оптимальні рішень аварійно-рятувальним службам для виконання  

заходів щодо захисту населення, надання їм ПМД та ліквідацію аварії нато-

мість – зменшить людські втрати та матеріальні збитки для суспільства.  

 

Література: 

1. Державні санітарні правила ―Основні санітарні правила забезпе-

чення радіаційної безпеки України‖, затверджені наказом Міністерства 

охорони здоров‘я України від 02.02.2005 року № 54; 

2. НРБУ-97/Д-2000 Норми радіаційної безпеки України. 

3. Наказ МНС України від 07.08.2009 р. № 551 “Методичні рекоме-

ндації щодо режимів робіт у засобах індивідуального захисту особового 

складу підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту 

МНС України у зонах хімічного та радіоактивного забруднення”. 
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АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ЗАХИСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МАТЕРІАЛІВ 

ВІД ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ 
 

Шерстинюк Н.Л. 
 

Лоїк В.Б., ст. викладач, канд. техн. наук 

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 

 

Робота з радіоактивними речовинами пов‘язана з небезпекою для 

організму людини. У результаті впливу радіоактивних випромінювань на 

організм людини відбувається іонізація живої тканини, що приводить до 

розриву молекулярних зв‘язків і зміні хімічної структури різних з‘єднань, 

що у свою чергу призводить до загибелі кліток. 

Основним призначенням ЗІЗ є попередження потрапляння до орга-

нів дихання травлення та на шкіру. Дані засоби зводять до мінімуму дозу 

опромінення на живий організм або повністю виключають її. 

Основними джерелами опромінення є зовнішнє альфа, бета та гамма 

випромінювання від обладнання, приміщень та інших джерел випроміню-

вання, а також внутрішнє опромінення від радіонуклідів, що потрапили в 

організм, вдихаються з повітрям та потрапляють з їжею. 

Захист від зовнішнього проникаючого випромінювання здійснюєть-

ся такими способами: зміною фактора часу; зміною відстані до джерела й 

екрануванням. 

- тривалість перебування працівників у небезпечній зоні впливу ра-

діоактивного випромінювання повинна обмежуватися часом, протягом 

якого він одержує дозу, що не перевищує припустиму. 

-    інтенсивність випромінювання змінюється  пропорційно квадра-

тові відстані. 

-  безпека робіт з радіоактивними випромінюваннями забезпечується 

також створенням захисних екранів, товщина яких розраховується на ос-

нові законів ослаблення випромінювань у речовині екрана. 

 Поглинати альфа-випромінювання можна склом, плексигласом, фо-

льгою. Для захисту від бета-випромінювань застосовують матеріали з не-

великим атомним номером (алюміній, плексиглас, і ін.); для поглинання 

твердих (високих енергій) бета-промінь застосовують свинцеві екрани з 

внутрішнім облицюванням алюмінієм. Для ослаблення гамма-

випромінювання найчастіше використовують елементи з високим атомним 

номером і високою щільністю: свинець, вольфрам, а також бетон, сталь і 

ін. При захисті від випромінювань високої енергії застосовують вольфрам і 

сталь. Для захисту від внутрішнього опромінення необхідно виключити 
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контакт із радіоактивними речовинами у відкритому виді, запобігти їхнє 

влучення усередину організму, у повітря робочої зони, а також недопу-

щення радіоактивного забруднення рук, одягу, поверхонь приміщення й 

устаткування. 

Визначимо за допомогою математично моделювання товщину захи-

сного матеріалу d для ослаблення γ-випромінювання в K разів з урахуван-

ням значення лінійного коефіцієнта ослаблення m використовують залеж-

ність захисного шару d. 

 
де I0 – потужність експозиційної дози джерела при d = 0, мР/год; m – ліній-

ний  коефіцієнт ослаблення (const); Id – потужність експозиційної дози 

ослаблений шаром захисного матеріалу;  d – товщина захисного шару, см.  
 

  
Рис. 1.  Залежність коефіцієнта ослаблення від товщини і типу захисного шару 

 

Отже, аналізуючи захисні матеріали та їхні  властивості зауважимо, що 

для створення ЗІЗ необхідно враховувати характеристики опромінювання та 

тип роботи, яку потрібно виконувати в зоні іонізуючого опромінення.  
 

Література: 

1. Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки 
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2. Пишнів В. М. Порівняльна оцінка рентгенозахисних матеріалів на 

основі свинцевмісних і безсвинцевих наповнювачів //  Український радіо-

логічнийжурнал. – 2002. – Т. 10. – Вип. 1. – С. 24–28.3.  
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ромінювання і забруднення. – 2004.  
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ЗАСТОСУВАННЯ FLOWVISION В ОСВІТІ, НАУЦІ І РІЗНИХ ГАЛУ-

ЗЯХ ПРОМИСЛОВОСТІ. СПЕКТР  ЗАВДАНЬ, ЯКІ ВИРІШУЮТЬСЯ» 
 

С.А. Корчагин 

В.В. Шмельов, керівник центру технічної підтримка програмних  

продуктів, представник  компанії «ТЕСИС», Россия, г. Москва 
 

FlowVision-HPC призначений для моделювання тривимірного пере-

бігу рідини і газу в областях або біля тіл складної форми, а також візуалі-

зації течій методами комп'ютерної графіки.  

Модельовані течії включають багатокомпонентні і багатофазні ста-

ціонарні і нестаціонарні, стискувані і нестискувані потоки рідини і газу, 

включаючи безперервні і дисперсні фази, а також процеси горіння і інші 

хімічні реакції. 

Технології, методи, алгоритми включають в себе: зв'язок з CAD сис-

темами; підсітковий дозвіл геометрії; автоматична генерація розрахункової 

сітки; динамічна локальна адаптація; рухомі тіла; високоточні і ефективні 

алгоритми; зв'язок із звичайно-елементними пакетами; паралельні обчис-

лення; зв'язок з програмами оптимізації. 

Локальна адаптація дозволяє: моделювати течію в прикордонному 

шарі; вирішувати особливості течії в просторі приінтенсивних змінах фізи-

чних полів; економити обчислювальні ресурси. Динамічна адаптація роз-

рахункової сітки виконується: по поверхні; по рішенню; у об'ємі. 

Прямий зв'язок звичайно-об'ємної розрахункової сітки FlowVision із 

звичайно-елементною розрахунковою сіткою (ANSYS, NASTRAN, 

ABAQUS): Осередки рідини обрізаються поверхнею кінцевих елементів та 

обчислення сили на стороні елементу – просто підсумовування сил в осе-

редках, через які цей елемент проходить. 

Пряме сполучення з Abaqus: FlowVision і Abaqus обмінюються роз-

рахунковими даними з кроком за часом TAU; явна схема взаємодії; інфор-

мація прямо передається з однієї програми в іншу через сокетное з'єднан-

ня; abaqus і FlowVision можуть бути встановлені на різних платформах. 

Паралельні обчислення: клієнт-серверна архітектура; користувач 

Windows може легко працювати на Linux кластері без яких-небудь знань 

LINUX; декілька користувачів  можуть одночасно працювати з одним про-

ектом FlowVision; клієнт-серверна архітектура; користувач Windows може 

легко працювати на Linux кластері без яких-небудь знань Linux; декілька 

користувачів  можуть одночасно працювати з одним проектом FlowVision. 

Науковці Державного університету безпеки життєдіяльності плану-

ють проводити разом з фірмою«ТЕСИС» (Росія, г. Москва) : 
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 організацію спільної діяльності Сторін по активному використан-

ню сучасних методів і програмних систем чисельного моделю-

вання фізичних процесів механіки рідини і газу в учбовому про-

цесі і наукових дослідженнях ; 

 виконання сумісних дій з розширення підготовки фахівців з моде-

лювання і ефективного застосування програмних систем чисель-

ного моделювання фізичних процесів механіки рідини і газу на 

користь промислових підприємств України. 

В рамках договору планується виконання наступних робіт: ТЕСИС надає 

Львівською політехніку тимчасову (12 місяців) академічну ліцензію на програм-

ний комплексу FlowVision на 3 робочих місця для використання в учбовому і нау-

ковому процесі; університет здійснює підбір викладачів, а ТЕСИС за окремим 

договором проводить їх навчання роботі з програмним комплексом FlowVision; 

університет виконує розробку та впровадження в свій учбовий процес учбових 

курсів, лабораторних і інших робіт з використанням програмного комплексу 

FlowVision; університет організовєь виконання курсових і дипломних робіт з ви-

користанням програмного комплексу FlowVision, зокрема, з консультацією керів-

ників курсових і дипломних робіт фахівцями ТЕСИС; університет організовуює 

розробку і проведення сумісних науково-практичних проектів, по використанню 

програмного комплексу FlowVision у завданнях промислових підприємств; уні-

верситет організовують проведення сумісних науково-практичних семінарів і 

конференцій, а також публікації в науково-технічних і науково-популярних жур-

налах статей по застосуванню сучасних методів чисельного моделювання фізич-

них процесів механіки рідини і газу на основі програмного комплексу FlowVision. 

Безпосередня робота і відповідне адміністрування в рамках даної 

роботи здійснюється в Державному університеті безпеки життєдіяльності 

на базі кафедри Охорона праці (начальник кафедри – к.т.н. Мірус О.Л..), в 

ТЕСИС – на базі Центру технічної підтримки ТОВ ―ТЕСИС‖ (керівник 

центру Шмельов В.В.). 
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Статистика ліквідації пожеж та надзвичайних ситуацій з використанням 

ГДЗС показує, що найскладнішими  ситуаціями з трагічними наслідками є події, 

які виникають у підвалах та в обмежених просторах. Наприклад: 21 березня  2003 

сталася трагедія, коли під час виконання службових обов‘язків загинули началь-

ник караулу СДПЧ-1 Тарас Бринецький та пожежний СДПЧ-1 Володимир Заяць. 

Причиною трагедії стала ліквідація пожежі у  підвалі складного планування 

секційного типу та важкі умови роботи: щільне задимлення, висока температура, 

дезорієнтація газодимозахисників через замотування рукавної лінії. 

Дані факти свідчать про необхідність акцентування підготовки газо-

димозахисників на об‘єктах з підвальними приміщеннями та в обмежених 

просторах.  

Оскільки згідно вимог„ Правил безпеки праці в органах і 

підрозділах МНС України‖ підготовка газодимозахисників повинна прово-

дитись з постійним контролем працюючих, з можливістю негайного реагу-

вання при виникненні надзвичайної ситуації (наприклад, при дезорієнтації 

працюючого, погіршення самопочуття і т.д.).При цьомутренуванняповині-

проходити в умовах максимально наближеними до реальних. 

[1].Відповіднопропонуєтьсятренувальний полігон, в склад якого 

обов‘язково повинен входити тренувальний підвал. 

Тренувальний підвал  (рис. 1.) виконується секційного типу з мак-

симально складним та наближеним до реальних умов плануванням. На 

даному об‘єкті можна виконувати наступні вправи: 1) знаходження та пе-

рекриття газової засувки;  2) знаходження електрощитової та знеструмлен-

ня об‘єкту; 3) знаходження та виніс постраждалого; 4) гасіння пожеж різ-

них модельних вогнищ; 5) орієнтація у підвалах з різним ступенем важ-

кості (важкість планування можна здійснювати за допомогою рухомих пе-

регородок); 6) робота з переносними пожежними димовсмоктувачами по 

відсмоктуванні продуктів горіння, нагнітання свіжого повітря, подання 

повітряно-механічної піни високої кратності. 
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Рис. 1. План об’єкту № 1 „Підвал”:  

а  – підвальні приміщення; б – сходи в підвал; 1-10 – місця встановлення 

змінних перегородок 

 

Висновки. Отже, дана модель підвалу  дозволить якісно по-новому 

підійти до процесу підготовки газодимозахиників і забезпечить високий 

рівень підготовки та психологічної стійкості до діяльності ведення опера-

тивних дій у важких умовах. 

 

Література: 

Наказ МНС Українивід 07.05.2007 № 312. „Про затвердження Правил без-
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У другій половині ХХ століття з початком переходу розвинених країн 

світу до інформаційного суспільства проявляються негативні сторони проце-

су перевантаження  людини: кількість поступаючої необхідної інформації 

перевершує об‘єктивні енерго-інформаційні можливості її сприйняття лю-

диною (1). Інформаційне перевантаження перешкоджає нормальній життєді-

яльності людини. Це проявляється у соціальній поведінці: людина часто за-

пізнюється; втрачає творчі підходи до вирішення проблем; працює довше, 

але менш продуктивно; усамітнюється і уникає спілкування з колегами; 

втрачає задоволення від розваг і прагнення до відновлення здоров‘я; позбав-

ляється почуття гумору; виникає підвищена дратівливість на роботі  і вдома, 

відчуття збентеженості і безсилля. Людина не здатна концентрувати увагу, 

стає надто підозрілою і водночас парадоксально довірливою (біполярні по-

рушення), набуває менталітету жертви; цинічно та з осудом ставиться до 

оточуючих. Згодом порушується сон; підвищується сприйнятливість до ін-

фекційних захворювань; прогресує відчуття втоми, виснаження, що призво-

дить до порушення психічного і соматичного здоров‘я. Інформаційний тиск 

на сучасного учня, студента (а надалі на молодого фахівця) посилюється з 

кожним днем (2). Дана проблема нервового перевантаження школярів пос-

тала вже наприкінці в ХІХ ст. Поняття ―шкільний невроз‖ давно й широко 

використовується в дитячій психіатрії розвинених країн. Стан здоров‘я су-

часних учнів називають катастрофічним. Фактори ризику, які сприяють цьо-

му, – наступні: стресова тактика педагогічних впливів, невідповідність тех-

нологій і методик навчання віковим і функціональним можливостям дітей, 

інтенсифікація та нераціональна організація навчального процесу й роботи 

учня, необізнаність учителів і батьків з питань охорони здоров‘я дітей 

(4,5,6,7). Лише 10% інноваційної діяльності педагогів спрямовані на розроб-
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ку медично виправданих технологій навчання, а 90% – на розширення і пог-

либлення змісту освіти. В плані вирішення даної проблеми необхідно чітко 

визначати цілі ділової активності; – використовувати тільки необхідну інфо-

рмацію; виділяти найістотнішу,– постійно відсіювати спам. 

Необхідно підвищувати, розвивати високу інформаційну культуру, розро-

блятм найраціональніші прийоми і методи управління інформацією, шукати спо-

соби розвантаження лівої півкулі мозку (вербально-логічної) і проводити частину 

життя  в режимі домінування активності правої півкулі (просторово-образної).  

Проблема перевантаження – це не тільки соціальна проблема, але і 

фізіологічна, і вона не менше небезпечна і глобальна, як відомий комплекс 

екологічних проблем. Існуючий досвід відповіді на інші великі виклики 

сучасності (забруднення середовища, енергетичні кризи та ін.) налаштовує 

на креативний пошук радикального рішення розглянутої проблеми. Водно-

час мусимо визнати, що існуючі емпіричні, експериментальні спроби пере-

дових ентузіастів педагогики ще не привели до загального апгрейду у про-

філактиці інформаційно-зумовленої соціально– психологічної деструкції 

учнівського контингенту. 

  

Література: 
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Зайнятість – це головна характеристика ринку праці, саме вона 

визначає соціально-економічний розвиток країни. За даними експертів 

Міжнародної організації праці (МОП), в 2009 році глобальне безробіття 

може становити від 6,3% до 7,1%, серед жінок – від 6,5% до 7,4%, серед 

чоловіків – від 6,1% до 7%. Кількість безробітних може зрости на 24-52 

млн. осіб, серед них жінки становитимуть 10-22 млн. [1]. 

Ряд економічних та політичних проблем в Україні сприяли загостренню 

низки питань, щодо зайнятості населення, напруги на ринку праці, недоскона-

лості регулювання попиту і пропозиції робочої сили з боку держави й механі-

змів соціального захисту звільнених працівників. Таким чином, проблема зай-

нятості та соціальної захищеності населення на сьогодні є вельми актуальною і 

болючою як для суспільства, так і для держави загалом. Станом на 1 березня 

2013 року кількість зареєстрованих безробітних становила 589,1 тис. осіб [2]. 

Проте показник щодо рівня зареєстрованого безробіття не дає повного уяв-

лення про загальну ситуацію з безробіттям у країні. Для визначення реальних 

масштабів зайнятості і безробіття використовується світова практика – дані 

вибіркових обстежень населення з питань економічної активності, в основу 

яких покладена методологія Міжнародної організації праці (МОП). Показник 

«рівень безробіття (за методологією МОП)» визначається у відсотках як спів-

відношення чисельності безробітних віком 15–70 років до економічно актив-

ного населення відповідного віку. За даними Державної служби статистики, 

рівень безробіття в Україні, визначений за методологією МОП, знизився з 

7,9% (за 2011 р.) до 7,5% економічно активного населення (за 2012 р.). 

На законодавчому рівні відносини між роботодавцем і працівником ре-

гулюються укладанням трудового договору [3], на підставі якого працівник 

зобов‘язується виконувати певну роботу, визначену договором, а підприємець 

виплачувати йому заробітну плату та забезпечувати відповідні умови праці. 

Під час укладання трудового договору роботодавець повинен проі-

нформувати працівника під розписку про умови праці, про наявність на 

його робочому місці ще не усунутих небезпечних і шкідливих виробничих 

факторів, можливі наслідки їх впливу на здоров‘я, а також про права пра-
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цівника на пільги та компенсації відповідно до законодавства і колектив-

ного договору за роботу в таких умовах. До початку роботи роботодавець 

зобов‘язаний проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої 

санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони (ст. 29 КЗпП). 

Оскільки, згідно законодавчих норм, трудовий договір може бути: без-

строковим, що укладається на невизначений термін; на визначений термін, 

встановлений за погодженням сторін (цивільно-правові домовленості); на час 

виконання певного виду робіт. Крім того, якщо працівник уклав цивільну до-

мовленість, а не трудовий договір, він втрачає право на безплатне забезпечен-

ня спецодягом, спец взуттям та іншими ЗІЗ, одержання мила й інших мийних 

засобів, молока або інших рівноцінних продуктів харчування, проходження за 

рахунок підприємства медичних оглядів (ст. 163, 165, 166, 169 КЗпП України). 

Тому оформляючи свої трудові відносини з роботодавцем (замовником), не-

обхідно пам'ятати, що під час укладання договору цивільно правового харак-

теру працівник виконує визначену договором підряду роботу на свій ризик, 

тобто за певних обставин позбавляється прав на соціальні виплати. 

Важливе значення у відносинах роботодавець-працівник має колек-

тивний договір. У якому встановлюються взаємні зобов'язання сторін, що-

до регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, 

зокрема: зміни в організації виробництва і праці; забезпечення продуктив-

ної зайнятості;встановлення гарантій, компенсацій, пільг; режиму роботи, 

тривалості робочого часу і відпочинку; умов і охорони праці, тощо.  

Укладання трудових та колективних договорів дозволить забезпечити 

реалізацію взаємних зобов‘язань, дотримання прав та гарантій працівників і 

стане пересторогою для стихійних страйків. Вочевидь, в нашій державі їх ще 

недостатньо використовуються для підвищення ефективності виробництва. 

 

Література: 

1. В Евросоюзе ожидают существенного увеличения числа безра-

ботных (6.03.2009) // BIZ.liga.net. 

2.http://www.dcz.gov.ua/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_i

d=230309&cat_id=173564&ctime=1333367142883.// Рівень безробіття: два 

показники – два поняття 

3. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. – Бюлетень 

законодавства і юридичної практики України – 2004. –№1. 

 
 

http://hrliga.com/index.php?module=norm_base&op=view&id=94
http://www.dcz.gov.ua/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=230309&cat_id=173564&ctime=1333367142883
http://www.dcz.gov.ua/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=230309&cat_id=173564&ctime=1333367142883


І Міжнародна науково-практична конференція  

курсантів, студентів, аспірантів та ад’юнктів  

 

132 

УДК 504.75 

 

ОБМІН РЕЧОВИН ЯК ДЖЕРЕЛО ІСНУВАННЯ  

ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ 
 

Гнип З.М. 

 

Карпінська Т.Г., кафедра промислової безпеки та охорони праці,  канд. 

мед. наук, доцент 

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 

 

Взаємодія людини з навколишнім середовищем здійснюється шля-

хом обміну речовин і енергії. Життєві процеси організму неможливі без 

постійного поглинання речовин з довкілля і виділення продуктів розпаду в 

це середовище, що в сукупності і є обміном речовин – основною умовою 

існування живого організму [1].  

Обмін речовин і енергії – або метаболізм – це сукупність хімічних і фі-

зичних перетворень речовин і енергії, які проходять в живому організмі і за-

безпечують його життєдіяльність. Обмін речовин і енергії складає єдине ціле і 

підпорядковується універсальному закону збереженням матерії і енергії. 

В основі обміну речовин лежить велика кількість хімічних реакцій, які 

відбуваються в певній послідовності і тісно пов'язані одна з одною. Ці реакції 

каталізуються ферментами і знаходяться під контролем нервової системи[2].  

Основний метод дослідження обміну речовин полягає у визначенні 

балансу речовин, тих, що надійшли в організм і тих, що з нього видали-

лись, а також енергетичної цінності цих речовин . 

У процесі обміну речовин відбувається перетворення енергії. Поте-

нційна енергія,що виділяється внаслідок розкладання харчових речовин, 

витрачається на синтез певних сполук, необхідних для організму, а також 

підтримання сталої температури тіла, проведення нервових імпульсів [3]. 

Потреба людини в енергії визначається дослідним шляхом і виража-

ється в калоріях. Кількість калорій, які надходять в організм з будь-якими 

продуктами, називається калорійністю їжі. Енергозабезпеченість їжі по-

винна відповідати енерговитратам організму, тобто енергетичні потреби 

людини повинні повністю покриватися за рахунок енергетичної цінності 

харчових продуктів, які входять у раціон людини [4] . 

Для нормального функціонування організму щоденний раціон пови-

нен включати шість основних складових: білки, жири, вуглеводи, вітаміни, 

мінеральні речовини та воду. У добовому раціоні дорослих людей білки, 

жири і вуглеводи використовуються в співвідношенні 1:1:4. В середньому за 

добу людина має спожити 80-100 г білків (з них 50 гр тваринних), стільки ж 

жирів (з них 60 гр тваринних), 350-500 г вуглеводів (з яких на прості має 
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припадати не більше 100 гр). Крім того, необхідно враховувати, що для ор-

ганізму, який росте, калорійність їжі повинна перевищувати енергетичні 

витрати. При недотриманні цієї умови ріст і розвиток організму затримують-

ся. Для здоров‘я організму важливо не тільки достатня кількість поживних 

речовин, але й правильне співвідношення між ними. Однобічне харчування 

часто є причиною різних хвороб. Наприклад: переважання білкової їжі може 

бути причиною подагри, вуглеводної – карієсу, ожиріння, цукрового діабету, 

жирної – ожиріння, атеросклерозу, гіпертонічної хвороби [2]. 

До організму людини з продуктами харчування або питною водою 

можуть потрапити шкідливі речовини, які при накопиченні спричиняють 

різні захворювання. Найнебезпечніші з них – радіоактивні речовини. Щоб 

запобігти затримці цих речовин в організмі людини, потрібно вживати міне-

ралізовану та вітамінізовану їжу. Для нормальної життєдіяльності організму 

необхідні біологічно активні речовини, які дістали назву вітамінів. Нестача 

вітамінів (гіповітамінози) призводить до порушення фізіологічних процесів, 

зниження працездатності й розвитку хвороб. Вітаміни руйнуються при кулі-

нарній обробці та тривалому зберіганні продуктів харчування [5] . 

Лікувальне харчування є обов‘язковим компонентом комплексного ліку-

вання людей при багатьох захворюваннях. Воно полягає у застосуванні з лікува-

льною і профілактичною метою спеціальних раціонів на основі певних наборів 

продуктів, технології обробки, дотримання особливого режиму приймання їжі. 

Роль лікувального харчування при різних захворюваннях неоднозначна. 

Тому, необхідно пам׳ятати, що нормальна життєдіяльність організ-

му, сильний імунітет, та високий рівень працездатності може забезпечити 

тільки раціональне харчування[1]. 
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Телегіна Г.В., кафедра промислової безпеки та охорони праці, доцент, 

канд. мед.наук. 

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 

 

Робота пожежників – це постійні екстремальні умови, котрі обумовлені 

травмуючим впливом подій, пригод і обставин на психіку працівника.  

До особливостей професійної діяльності фахівців АРП відноситься ви-

сока психічна напруга та стресовий стан, які тривають протягом всього часу 

виконання завдання в середовищі надзвичайної ситуації. Найтиповішими при-

чинами їх виникнення є висока відповідальність за виконання роботи, нестача 

часу, яка в свою чергу поєднується з надлишком (або дефіцитом )інформації 

для прийняття рішень, загроза життю, дія небезпечних перешкод, вплив не-

сприятливих умов життєдіяльності, міжособистісна несумісність, соціально-

психологічна ізоляція (1). 

Найбільшу стресову дію мають обставини, за яких пожежнику на 

фоні небезпеки та ризику доводиться працювати в умовах майже повної  

відсутності алгоритмів своєї діяльності (О.І. Склень) [1]  

У пожежників АРП під час виконання завдання за призначенням 

найчастіше спостерігаються такі стани, як збудження, відчуття перевтоми, 

переляк, тривога, обумовлені порушенням розумових процесів, емоційних 

реакцій і реакцій на рухи. 

Під час очікування проведення аварійно-рятувальних робіт щодо лікві-

дації наслідків пожежі («стан тривожного очікування») найбільш типовими 

психічними реакціями в поведінці пожежних АРП ДСНС України є: зайва 

балакучість, підвищення голосу, глибока стурбованість, часте тютюнопаління, 

прагнення невчасно почати проведення рятувальних робіт, відчувається на-

пруженість, очікування чогось важкого, небезпечного, послаблена увага, важ-

ка зосереджуваність, думки плутані, некеровані – йдуть нескінченним пото-

ком, настрій динамічний і може, як правило, переходити з неприємно-

втомленого у весело-збуджений, зниження самокритичності, метушливість, 

конфліктність, упертість. Серед психофізіологічних показників проявляється 

підвищена частота дихання, пульсу, підвищена температура тіла, відчуття 

спраги, кидання в піт, тремтіння рук і ніг. Вираженість цих реакцій залежить 

від професійного досвіду. 
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Головними стресовими чинниками для працівників пожежно-

рятувальних підрозділів ДСНС України є: неможливість врятувати пост-

раждалих; загибель (поранення) дітей, колег, населення; зовнішній вигляд 

постраждалих. Вони можуть провокувати виникнення у фахівця відчуття 

провини, розгубленості, безпорадності і знижувати загальну активність. 

Помічено, що постійна робота в екстремальних умовах створює у 

деяких пожежників цікаву особливість – підвищену схильність до ризику 

(3). Таким чином, за рахунок цієї риси вплив негативних факторів значно 

знижується, оскільки пожежники адекватно підготовлені психологічно до 

роботи в умовах пожежі. Їхня поведінка характеризується більш економ-

ними витратами як фізичного, так і психоемоційного потенціалу. У людей, 

схильних ризикувати, нижчий рівень психічної напруженості, який зале-

жить від вмілого управління вольовими процесами и позитивними емоція-

ми. У професіонала формується впевненість в своїх можливостях і досвіді. 

Т.ч. фахівці небезпечних професій окрім високого рівня професійної підго-

товки і психологічної витривалості повинні мати здатність діяти в екстре-

мальних умовах, мати схильність та готовність до разумного ризику. 
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НАВЧАЛЬНА ПРАЦЯ СТУДЕНТА ЯК ЗАПОРУКА РОФЕСІЙНОГО 
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Поняття «успіх» для кожної людини має своє значення  залежно від 

тих життєвих цінностей, які є домінантними  для неї. Соціальний статус, 

матеріальні статки, просування по кар‘єрній драбині, створення сім‘ї,  ви-

хід у світ  нової книги, чи здобуття кубка – для когось це і є успіх. Залежно 

від розвитку, виховання, мотивів, переконань, потреб створюємо свої ідеа-

ли, до яких ідемо все життя. Ми будемо говорити про професійний успіх, 

бо він прямо залежить від того, як уявляє собі студент навчальну діяль-

ність і як реалізує це уявлення у вищій школі. 

Головним видом діяльності студента є навчальна праця. Поняття на-

вчальної праці «Український педагогічний словник» визначає так: «Навчальна 

праця – вид діяльності, спрямований на засвоєння суспільно-історичного дос-

віду людства. У процесі навчальної праці людина здобуває знання, виробляє 

уміння й навички, формує свій світогляд. Навчальна праця є важливим компо-

нентом навчально-виховного процесу в школі (вузі) саме тієї його сторони, яка 

відображає активність учня (студента) в оволодінні соціальним досвідом» (1, 

с.222). Хочемо відзначити, що, на нашу думку, термін «навчальна праця» 

більш вдалий, ніж «навчальна діяльність», хоч останній поширеніший у педа-

гогічній літературі. Слово «праця» природніше для української мови, бо воно 

більш давнє і відповідає українському менталітету. 

Роки, протягом яких студент вчиться, відіграють колосальну роль у його 

житті. Про це писав, зокрема, Папа Іван Павло ІІ у своєму посланні  "До молоді 

усього світу з нагоди Міжнародного року молоді" та говорив у "Проповіді під 

час служби з нагоди ювілейної зустрічі світової університетської спільноти, при-

свяченої 2000-літтю народження Христа". Святіший Отець особливо підкрес-

лює, що і викладачі, і студенти повинні все зробити, щоб виконати своє покли-

кання (підкреслення наше) – «перетворювати Університет у середовище, в яко-

му культивують пізнання, де кожна особистість знаходить дорогу у майбутнє, 

здобуває знання і натхнення діяльно служити суспільству» (2, с.223). 

Автор «Послання…» акцентує увагу також на тому, що період, протя-

гом якого молода людина вчиться в університеті, є особливим, не подібним 

ні на який інший у житті, і, в першу чергу, тому , що це є час, коли кожен 

визначає, закладає і починає творити свою «програму майбутнього життя». І 



 ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОХОРОНИ ПРАЦІ 137 

саме «молодість є часом особливо інтенсивного формування людського «я» і 

пов‘язаних із ним рис та здібностей» (2, с.230), а також часом «розпізнавання 

талантів» (2, с.264). Програму життя, яка витворюється в молодості, Святі-

ший Отець називає покликанням, але це покликання є навіть чимось біль-

шим, ніж програма життя, бо якщо покликання – це програма , то сама лю-

дина є її творцем, а все подальше «життя постає як реалізація цієї програми, 

як «самореалізація» особистости» (2, с.230). Очевидно, що життєвого успіху 

неможливо досягнути без компонентів, про які було сказано вище. 

Кожен, хто зараз сидить на студентській лаві, повинен пам‘ятати, що 

після закінченні вищої школи його чекає жорстка конкуренція на ринку праці. 

Роботодавець висуває високі вимоги до людини, яка претендує на працю. І 

саме тому підкреслюємо, що навчання студента не припиняється із закінчен-

ням того чи іншого навчального закладу. Знаємо, що знання, інформація онов-

люються дуже швидко, а тому, опанувавши основи науки, вивчивши її головні 

закономірності й принципи, випускник мусить надалі вчитися сам, бо інакше 

він безнадійно відстане від наукового прогресу й у своїй галузі зокрема. Ідея, 

гасло «Освіта через усе життя» повинні стати важливим компонентом життя 

кожної молодої людини після закінчення вищого навчального закладу. 

Для успішного навчання потрібна мотивація. Мотивація на успіх, яка 

формується ще у школі, належить до позитивної мотивації. За такої мотива-

ції той, хто вчиться, скерований на досягнення успіху в навчанні. Він мусить 

бути мотивований тим, щоб здобути глибокі знання зі своєї спеціальності, 

навчитися поповнювати, удосконалювати їх усе життя, щоб забезпечити гід-

не майбутнє своїй родині і принести якнайбільше користі Україні. 

Отже, підсумовуючи можна сказати, що сумлінна навчальна праця 

того, хто вчиться, безумовно, є найпершою запорукою його життєвого ус-

піху, якщо цей успіх він пов‘язує зі своєю реалізацією як професіонала. 
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Навчаючись у вищому освітньому закладі, кожен, без винятку, сту-

дент входить у наукове середовище, яке складають викладачі-науковці, опа-

новує цілий корпус наукових праць, що їх доводиться вивчати, працює в 

науковому гуртку, виступає на науковому семінарі чи конференції. Тому 

необхідно мати правильні уявлення про науку, її місце й роль у суспільстві. 

З розвитком людини розвиваються і її потреби, постійно спрямову-

ються у майбутнє, прагненням перетворити світ, поліпшити його. Під гас-

лом таких перетворень відбувалися радикальні зрушення історичного про-

цесу, повстання, реформи, революції. Якась незбагненна сила підводила 

криваві, свавільні діяння людей під хай примарний, але такий бажаний 

ідеал істини. Раціональною формою цього ідеалу виступає наука, яка з са-

мого початку заявляє себе як універсальна сила, ареною якої може бути 

увесь світ. Сьогодні, у часи глобалізації, наука перетворюється на своєрід-

ну «нервову систему» планетарної цивілізації, на її керівний підрозділ [1]. 

Ми живемо в епоху науково-технічного прогресу. Незаперечним і 

безсумнівним фактом є існування техносфери як специфічної реальності та 

нашої належності до техногенної цивілізації, тобто цивілізації, формування 

якої відбувалося в ході визначального впливу техніки. Перед людством 

відкриваються принципово нові, невідомі попереднім поколінням можли-

вості. Суспільство перетворюється на повністю механізоване, де окрема 

людина – лише умова та момент технічного розвитку; природа сприйма-

ється техноморфно, тобто як засіб досягнення мети, втрачаючи свою само-

стійність та самодостатність. Поряд з стрімким розвитком науки й техніки 

спостерігаємо духовне збідніння суспільства, повний відрив людини від її 

ґрунту. Дух людини зводиться до здатності навчатись та виконувати кори-

сні функції. Техніка радикально змінює повсякденне життя людини. Від-

бувається перетворення суспільного життя в дію деякого технічного меха-

нізму, а всієї планети – в єдину фабрику [5]. 

Усвідомлення того, що знання само по собі не є благом, як це вважа-

лось за часів Сократа, наштовхує на думку про необхідність соціального 

контролю науки. «Жодна найточніша методологія – вважає Ф.В. Лазарєв, – 

ніякі наймогутніші логічні формалізми не допоможуть розуму, поки він не 
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прокинеться до нового бачення реальності завдяки своєму духовно-

етичному зору, поки істина, добро і краса, керовані мудрістю, не подадуть 

один одному руку, утворивши єдине коло розумної і прекрасної духовності» 

[4]. Сучасна історія засвідчила, що досягнення науки можуть обертатися на 

шкоду суспільству, використовуватися для створення варварських засобів 

глобального знищення. Парадокс людського розуму полягає в тому, що 

майже всі великі відкриття науки, задумані з найліпшими намірами, почина-

ли застосовувати зовсім не так, як того хотів автор. Недарма ж кажуть, що 

добрими намірами вимощена дорога до пекла. Прикладів такого застосуван-

ня є безліч: створення атомної бомби, біологічної зброї, генетично модифі-

кованих організмів тощо [3].  

Бачимо, що позаетичне використання наукових досягнень породжує 

низку проблем, які справляють всезростаючий вплив на майбутнє, ставлячи 

людство до межі загибелі. Про це писав ще давньогрецький філософ Діокл: 

«Розум, який не споглядає Бога, стає дияволом або бидлом», а, отже, здатен 

призвести до колосальних руйнувань. Тому, щоб уникнути екологічних, ене-

ргетичних, генетичних та низки інших криз, результати науки повинні  оці-

нюватися через соціально-моральну призму культури. Це означає, що навіть 

тоді, коли ми стикаємося з суто науковою діяльністю, вона не повинна вилу-

чатися з культурно–гуманістичного контексту свого здійснення [2]. 

Як нервова система забезпечує злагоджену роботу всього організму, 

так наука координує  взаємодію та розвиток людства. Франсуа Рабле стве-

рджував, що наука без совісті нівечить душу, тож необхідно пам'ятати про 

наслідки своїх дій та відповідальність перед нащадками. Отже, розум по-

винен мати «духовно-етичний зір» – без цього цивілізації загрожує небут-

тя. А оскільки розумом володіє людина, то, власне, вона повинна вимірю-

вати всі свої вчинки і діяльність морально-етичними категоріями. 
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Найбільша цілісність суспільства – людина, її життя і здоров‘я – так 

зазначається в Основному законі нашої держави – Конституціїї України, 

проте з кожним роком під час надзвичайних ситуацій, підчас виконання 

своїх виробничих обов‘язків  продовжують гинути і травмуватись людини. 

Так, протягом ХХ сторіччя на Землі від усіх війн загинуло близько 

100 млн. чоловік. Проте за 10 минулих років від нещасних випадків  на 

виробництві загинуло близько 300 млн. осіб, що у три рази більше. Смерт-

ність внаслідок виробничого травматизму в Україні посідає 3 місце після 

серцево-судинних та онкозахворювань. 

Аналіз стану виробничого травматизму за 2012 року показує, що не-

зважаючи на профілактичні заходи, що проводяться роботодавцями, Фон-

дом, центральними та місцевими органами виконавчої влади, рівень виро-

бничого травматизму та професійної захворюваності в Україні дещо змен-

шився, але залишається ще досить високим. 

Так, за 2012 рік на підприємствах України [2] травмовано 9816 осіб, 

з них 623 – із смертельними випадками, що в порівняні з 2011 роком на 841 

особу травмованих менше, і на 10% менше смертальних. Найнижчий рі-

вень травматизму від загальної кількості по Україні зареєстровано у м. Се-

вастополі – 43 осіби (з них 4– смертельні), у Чернівецькій– 54 особи (з них 

6– смертельні), Закарпатська – 60 осіби (з них 8- смертельні), та Терно-

пільська область – 72 осіби (з них 9- смертельні). Найбільша кількість не-

щасних випадків зафіксована у Донецькій – 3499 осіби (з них 138– смерте-

льні), Луганській – 1204 осіби (з них 58– смертельні), та Дніпропетровсь-

кій – 842 осіби (з них 56– смертельні) областях. Кількість травмованих осіб 

у цих областях становить близько 56,5% від загальної кількості по Україні. 

Згідно статистичних даних за 3 місяці 2012 році причинами нещасних 

випадків на виробництві в Україні становили: оганізаційні – 65% (68 осіб), тех-

нічні – 24% (25 осіб), психофізіологічні – 11% (11 осіб). В цей же час за 3 місяці 

2013 року організаційні причини виробничого траматизму дещо збільшились і 

становлять – 77% (56 особи), а технічні причини стали меншими – 15% (11 осіб), 

психофізіологічні також зменшились і становлять 8% (6 осіб) [2]. 
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Незадовільна організація праці зумовлює надмірні фізичні і нервові 

перевантаження, що прискорює стомлюваність робітників. У такому стані 

знижується чутливість до різних подразників виробничого середовища, 

притуплюється увага, пильність. Це призводить до того, що ближче до 

кінця робочої зміни різко підвищується кількість нещасних випадків. 

У сучасних складних технічних системах управління, в конструкці-

ях машин, приладів і систем управління ще недостатньо враховуються фі-

зіологічні і антропологічні особливості і можливості людини. Важливе 

значення серед факторів, які зумовлюють виробничий травматизм, мають 

попередні нещасні випадки, психофізіологічний стан потерпілих. При 

цьому несприятливий психофізіологічний стан може бути пов'язаний як з 

об'єктивними причинами (погана організація праці), так і суб'єктивними, 

залежними від особливостей особистого стану потерпівших (необереж-

ність, поспіх, втома, роздратування, ризик тощо). 

Особисті якості працівників (швидкість реакції, активність, відпові-

дальність, дисциплінованість і т. ін.) також впливають на їх схильність до 

нещасних випадків, тому виникає гостра проблема професійного відбору 

працівників певних галузей. 

Окрім того, аналіз причин виробничого травматизму свідчить, що 

від 33 до 47% нещасних випадків щорічно відбуваються внаслідок наявно-

сті небезпечних та шкідливих виробничих факторів. 

Виробничий травматизм і професійні захворювання не випадково у 

суспільстві порівнюють із національним лихом. Вони приносять не тільки 

горе і страждання рідним, а також несуть за собою великі непоправимі 

втрати суспільства, негативний вплив на економіку, на рівень життя наро-

дів. Так, при зростанні на 7% економічної активності в країні впродовж 

2006 р. рівень загального травматизму знижено майже на 9%. За останніми 

статистичними даними смертність в Україні від нещасних випадків на ви-

робництві перевищує в 5-6 разів, середній показник в європейських 

країнах[1]. За кордоном підприємці підрахували і давно прийшли до ви-

сновку, що більш економічно вигідно вкладати кошти в охорону праці, 

аніж прирікати себе на постійну ліквідацію наслідків нещасних випадків і 

аварій та профзахворювань на виробництві. Можливості для цього є на 

більшості підприємств уже на сьогодні на Україні. 
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Самоврядування у вищих навчальних закладах (далі – ВНЗ) України – це 

право та реальна здатність академічної громади ВНЗ, яке гарантується держа-

вою, самостійно або через представницькі органи вирішувати питання, віднесені 

до компетенції самоврядування, а також є Важливим фактором розвитку суспі-

льства, виявлення потенційних лідерів, вироблення у них навичок управлінської 

та організаторської роботи з колективом, формування майбутньої еліти нації. 

На сьогоднішній час у всіх без винятку ВНЗ України існують органи 

самоврядування (далі – ОС), які створюються відповідно до вимог Закону 

України ― Про вищу освіту‖. Вони носять форму рад, парламентів, сенатів, 

конгресів та ін. У зв‘язку з наявністю у Вищій освіті України ВНЗ з особ-

ливими умовами навчання, тобто закладів подвійного підпорядкування які 

мають свою специфіку діяльності у таких структурах формуються не прос-

ті ОС, а такі, які б представляли інтереси усіх осіб, що навчаються у ВНЗ.  

Успішна та злагоджена діяльність органу самоврядування здебільшо-

го залежить від голови органу самоврядування ВНЗ. Голова ОС ВНЗ обира-

ється на конференції представників академічної громади ВНЗ з числа її 

представників демократичним шляхом, на термін, визначений документом, 

який регламентує діяльність ОС у ВНЗ. У законодавчих актах та інших дже-

релах можна  чітко знайти чітко визначені вимоги до вибору очільника ОС. 

Однак ці вимоги є дуже загальними і змістовно не конкретизують усіх необ-

хідних умінь, навичок, особистісних якостей кандидатів на такі посади. Це і 

є основною проблемою сучасного самоврядування у ВНЗ України. Тому 

актуально було б запропонувати таке означення загальних вимог до претен-

дентів на посаду очільника ОС у ВНЗ, яке б допомогло реально оцінити ор-

ганізаційні можливості й комунікативні здібності претендентів й сприяло 

подальшій злагодженій роботі самоврядування у ВНЗ. Серед вимог які необ-

хідно висувати претенденту на посаду очільника ОС ВНЗ є: 

1) морально-етичні якості керівника; 

2) ораторська майстерність; 

3) толерантність та комунікабельність. 

Морально-етичні якості керівника – це комплекс моральних норм, 

які визначають поведінку суб'єкта управління у будь-який управлінської 
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ситуації. Останні вимагають суміщення основних управлінських принци-

пів з гуманістичними, моральними вимогами, що передбачає як знання 

основних моральних норм відносин між людьми, а й дотримання їх у прак-

тичної управлінської діяльності. Адже саме у ній дотримання загально-

людських та ділових етичних норм веде до покращення моральної обста-

новки у колективі та підвищення його культурних цінностей. 

Ораторська майстерність – це передусім високий рівень уміння перекону-

вати людей засобами публічного мовлення, якісна характеристика ораторської 

мови, майстерне володіння живим словом та техніками мовленнєвого впливу.  

Толерантність у загальному значенні – це здатність керівника прий-

мати щось, навіть не схвалюючи це. На індивідуальному рівні – це здатність 

реагувати без агресії на думки, які відрізняються від власних, а також 

сприймати особливості поведінки та способу життя підлеглих. Терпимість 

до чужого способу життя, поведінки, звичаїв, почуттів, ідей, вірувань є умо-

вою стабільності та єдності у колективі, особливо у тому, який не є гомоген-

ними ні у релігійному, ні в етнічному, ні в інших соціальних вимірах. 

Отже, керівника ОС ВНЗ потрібно обирати, керуючись не тільки 

стандартним трактуванням законодавчих актів України, але й застосовую-

чи результати комплексного оцінювання морально-етичних якостей, толе-

рантності та комунікабельності і ораторського мистецтва кандидата на по-

саду очільника ОС. 
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Комплекс заходів щодо підвищення і збереження працездатності пра-

цівників на оптимальному рівні реалізується на техніко-організаційному, соці-

ально-економічному, санітарно-гігієнічному, медико-біологічному, психологі-

чному напрямках. 

Високий рівень працездатності безпосередньо залежить від умов 

праці, оскільки поліпшення їх супроводжується зменшенням енергетичних 

затрат організму на подолання несприятливого впливу факторів виробни-

чого середовища [1, 15]. 

Висока працездатність забезпечується також за рахунок викорис-

тання факторів естетичного впливу на працюючих.  

Давно помічено, що мистецтво може бути великою перетворюючою 

силою, засобом морального, інтелектуального і духовного формування 

особистості. Це стосується перш за все музики. 

Музика має великий емоційний вплив на людину, яка її слухає. До 

того ж її вплив не залежить від віку, освіти, професії, соціальної й націона-

льної приналежності слухача. Сприйняття музики не вимагає попередньої 

підготовки і доступне навіть малим дітям.  

Використання музики для покращення працездатності, стимулюван-

ня у навчанні та покращенню здоров‘я має дуже давню історію. 

Нове дослідження, присвячене впливу музики на розумові здібності 

показало, що саме прослуховування певних мотивів позитивно впливає на 

якість виконання завдань [2, 28]. 

Група з 14 молодих добровольців слухала концерт Вівальді «Чотири 

пори року» під час виконання складних розумових завдань, а вчені стежили 

за активністю їх мозку. Результати показали, що учасники виконали завдан-

ня швидше і точніше, слухаючи частину концерту під назвою «Весна». 

Під час прослуховування «Весни» підвищувалась активність ділянок 

мозку добровольців, необхідних для емоційної обробки інформації. Музи-

ка викликала в мозку випробовуваних позитивні емоції, в результаті чого 

підвищувалася когнітивна функція. 

Це дослідження підтверджує, що музика має непрямий вплив на підсвідо-

мість. Вона створює настрій і здатна впливати на інтелектуальні здібності людини. 
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Особливо слід підкреслити значення функціональної музики, яка впли-

ває на емоційну сферу людини, підвищує збудливість і лабільність централь-

ної нервової системи. На початку роботи вона прискорює процес впрацюван-

ня, а в кінці робочого дня зменшує суб‘єктивне відчуття стомленості. 

Вплив функціональної музики посилюється, якщо вона поєднується 

з фізичними вправами. Останні підвищують лабільність органів, які безпо-

середньо беруть участь у виконанні роботи, активізують роботу органів 

дихання і кровообігу [3, 35]. 

Особливе значення в підвищенні працездатності працівників має 

створення сприятливого соціально-психологічного клімату в організації, 

високий рівень мотивації праці, ефективна система стимулювання резуль-

татів діяльності, рівень життя в цілому і охорона здоров‘я населення. 

Практичне значення заходів щодо підвищення працездатності ви-

пливає із закономірностей її динаміки і зводиться до: 

 збільшення фази стійкого стану у фонді робочого часу; 

 прискорення процесу впрацювання; 

 віддалення фази розвитку втоми; 

 забезпечення високої продуктивності праці за нормальних фізіоло-

гічних затрат.  
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Шкідливі речовини, що містяться у викидах відпрацьованих паливо-

мастильних засобів  автомобіля, вкрай негативно впливають на здоров'я 

людини. Оксиди вуглецю та азоту, вуглеводні сполуки, що містять сірку, – 

це той небезпечний "коктейль", який ми вживаємо щодня на вулицях на-

шого міста[1]. Понад 20 млрд т оксиду вуглецю викидається в атмосферу 

від згоряння різних видів палив, що спалюються людиною. Його вміст в 

атмосфері в останні десятиріччя невпинно збільшується. 

Відповідно до виконання Декларації держав-членів ЄС, у 2001 р. 

Україна розробила проект програми для зменшення негативного впливу ав-

тотранспорту на довкілля; y ньому зазначено, що автотранспорт є одним з 

найбільших забруднювачів атмосферного повітря і визначила основні заходи 

щодо реалізації цієї програми протягом 2001-2012 рр[2]. Ефективність без-

печного використання пального для людини і його впливу на довкілля є ос-

новним завданням сучасних досліджень у транспортних технологіях[3,4].. 

Повсякденна експлуатація автомобілів полягає у використанні експлуа-

таційних матеріалів, нафтопродуктів, природного газу, атмосферного повітря; 

це супроводжується  низкою негативних процесів, а саме: забрудненням атмо-

сфери, води; ґрунтів; шумовими, електромагнітними та вібраційними вплива-

ми; виділенням в атмосферу неприємних запахів; викидом токсичних відходів; 

тепловим забрудненням. Негативно впливає  на людей і нерегламентований 

шумовий фактор. Особливо різноманітні звукові сигналізації. 

Токсичні компоненти забрудненого довкілля потрапляють в орга-

нізм людини при вдиханні повітря і всмоктуються у кров, вражаючи при 

цьому дихальні шляхи та легені. Оксид вуглецю порушує абсорбування 

кисню кров‘ю, послаблює розумові здібності, сповільнює рефлекси, ви-

кликає сонливість,  втрату свідомості. Оксид азоту  підвищує сприйняття 

організмом  вірусних захворювань. сприяє виникненню бронхіту, пневмо-

нії, астми. Ці гази змішуються з газами атмосфери, частинками пилу, най-

меншими краплинками рідини й утворюють аерозолі (тумани і дим), що 

стали сьогодні візитними картами промислових міст і селищ. .  
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Озон подразнює слизову оболонку органів дихання, викликае ка-

шель, знижує опір до простудних захворювань, може загострювати хроніч-

ні захворювання серця, а також викликати астму, бронхіт. Свинець негати-

вно впливає на кровотворну, нервову та сечостатеву системи. Доведено,що 

тривалий  вплив свинцю навіть у малих дозах спричинює системне пошко-

дження стінок судин: васкуліт, артеріолосклероз, атеросклероз і, як наслі-

док,  розвиток артеріальної гіпертензії. Ксенобіотики , які нібито нешкід-

ливі в припустимих дозах,– при тривалій дії кумулюються в організмі і 

викликають патологічні зміни на молекулярному або клітинному рівні 

/дистрофію,дисплазію, некробіоз, апоптоз, некроз/ (5). Поліциклічні арома-

тичні вуглеводи – канцерогени, сприяють утворенню злоякісних пух-

лин(онкогенез), особливо активний бенз-а-пірен. .  

Поширений також інший шлях надходження чужерідних хімічних 

елементів в організм людини через так званий «ланцюг живлення»: «ґрунт 

– вода – рослина – тварина-людина» (6).  

Для забезпечення екологічної безпеки автомобільного транспорту 

необхідне ефективне використання наявних інфраструктур, зниження пот-

реб на перевезення і готовність переходу до використання екологічно чис-

тих транспортних засобів, а під час розроблення конструкцій нової авто-

мобільної техніки потрібно розглядати екологічні пріоритети автомобіля із 

врахуванням його повного життєвого циклу. 
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Сучасне суспільство називають по-різному: «технократичне суспіль-

ство», «суспільство дигітальної культури», «мережне суспільство», «суспіль-

ство влади інформації та інтелекту», «суспільство електронного врядування», 

«кібер-культура», «гіпер-простір» тощо. Усі ці та подібні назви відображають 

нелегкі процеси, які зараз відбуваються в зв‘язку з динамічним запроваджен-

ням новітніх технологій в Україні. Електронно-цифрові засоби вже потужно 

трансформують традиційну культуру практично в усіх її галузях: широко вхо-

дить у наше професійне та приватне життя сучасна кіберкультура, «опосеред-

кована електронними комунікаційними технологіями, і передусім Інтернет» 

(1, с.193), витворюючи абсолютно новий «кібер-простір». 

Виникнення електронної книги якраз і зумовлене появою і розвит-

ком ІТ– технологій. Причина появи таких книг полягає в тому, що, зазви-

чай людина, що любить читати не завжди може знайти потрібну книгу на 

прилавках книгарень і досить часто не має можливості йти до бібліотеки 

для пошуку необхідної літератури. Крім того, паперова книга може бути 

досить громіздка, так що й носити її з собою незручно. З цих причин елек-

тронна книга досить полегшила життя книголюбам. 

Електронна книжка, (E-book device, e-book reader) – це пристрій 

оснащений екраном, який дозволяє читати різного роду тексти в електрон-

ному форматі. Екрани такого пристрою бувають різних видів: LCD коль-

орові або монохромні, проте основною особливістю всіх книжок є викори-

стання «електронного чорнила». Ця технологія дозволяє створювати, прак-

тично, ідентичну копію друкованої сторінки.  

Як і всі подібні пристрої, електронна книга має ряд позитивів і негати-

вів. Отже , перевагами її є такі: У електронному рідері  реалізований механізм 

пошуку в тексті, виділення фраз , примітки , які легко потім знайти; пам'ять 

пристрою дозволяє вмістити цілу бібліотеку з величезної кількості книг; елек-

тронна книга значно мобільніша: її набагато зручніше перевозити, ніж книгу 

паперову; у подібній книзі можна змінювати шрифт і його розмір; е-рідер до-

зволяє відтворювати аудіо-книжки та mp3-файли і відображати анімовані ма-

люнки; пошук електронних книг вимагає менше часу , ніж їх паперового ана-
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лога; використання е-книг могло б перешкодити вирубуванню лісів, деревина 

яких використовується для виготовлення паперу. 

Електронна книга має й недоліки. З головних можна відзначити насту-

пні; контрастність текстів у е-книзі ще далека від ідеальної, а тому очі читача  

швидко втомлюються і задля збереження зору зловживати читанням елек-

тронних книг не варто; ристрої для читання е-книг більш чутливі до фізичного 

впливу, ніж друковані: вони можуть зіпсуватися при падінні або за умов впли-

ву на них вологи; вартість пристрою досить висока; не всі видавці випускають 

електронні книги разом чи слідом за паперовими (іноді вони взагалі не розмі-

щують електронних варіантів паперових книг); контрастність зображення на 

електронних носіях поки що нижча, ніж на звичайному папері. 

Треба сказати також і про те, що сучасний кібер-простір формує зо-

всім нові стосунки «споживача» інформації  з її носіями – це ознака тепе-

рішнього постмодерного суспільства. Оскільки читання великих обсягів 

електронного тексту вимагає часу, ще більшої уваги і напруги, ніж при 

читанні звичайної книги, користувачі віддають перевагу скороченим, 

«ущільненим» текстам, читають поверхово, часто не вдумуючись у зміст 

прочитаного, відволікаючись на різні посилання та рекламу.   

Слід додати, що для читання художньої літератури, під час якого 

бажано усвідомлювати значення кожного слова, такий спосіб не дуже під-

ходить. Зовсім очевидно, що «інтерактивність електронно-цифрових засо-

бів комунікації кидає виклик традиційним поняттям автора й читача а змі-

на балансу між словами й образами підриває писемну освіченість, вимага-

ючи розвивати нову «дигітальну грамотність». 

Отже, можна зробити висновок, що паперова книга має вічну цінність , 

бо неможливо собі уявити порожні стенди книжкових магазинів, закриті біб-

ліотеки. Але електронна книга також має право на існування як повноправний 

атрибут сучасного модернізованого новітніми технологіями суспільства. 
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У наш бурхливий та мінливий час, коли за швидкоплинністю подій не 

встигаєш слідкувати, а потрібно працювати та активно діяти, не залишається 

ні хвилинки навіть для думки про відпочинок. Форми відпочинку кожен 

обирає особисто для себе, враховуючи власні пріоритети. Однією з таких 

форм відпочинку є туризм, котрий не вийде з моди ніколи. Форми його все ж 

таки дедалі різняться між собою, стають популярними вcе нові і нові види. 

Актуальність теми полягає у необхідності підвищення безпеки як у 

наданні, так і в споживанні туристичних послуг для отримання позитивно-

го результату на туристичному ринку. 

Останніми роками багато питань з надання туристичних послуг та 

дотримання вимог охорони праці висвітлювалося в працях В.А. Кварталь-

нова, Ф. Котлера, В.В. Корнєєва, І.О. Мітікова, В.І. Суслова та інші. 

Метою роботи – привернути увагу, викликати інтерес, передати 

споживачеві інформацію щодо охорони праці під час отримання (надання) 

туристичних послуг. 

Туризм – одне з важливих соціально-економічних явищ сучасності, у 

багатьох країнах він перетворився в одну з провідних галузей економіки, став 

надійним джерелом поповнення бюджету. Туризм, за своїми основними ха-

рактеристиками, не має принципових відмінностей від інших форм госпо-

дарської діяльності. Тому всі істотні твердження сучасного маркетингу та ме-

неджменту можуть бути застосовані й у туризмі [3]. Також не слід забувати 

про безпеку туристичної подорожі, адже відправляючись у поїздку, турист 

зіштовхується з низкою проблем, що при збігові обставин можуть призвести 

до негативних наслідків для його здоров'я і майна, зробити туристичну поїздку 

неможливою або зіпсувати туристичні враження. Турист постійно перебуває 

під впливом обставин підвищеної небезпеки в незнайомому довкіллі, яке 

відмінне від довкілля його проживання. Він не знає досконало звичаїв, мови, 

традицій, типових побутових небезпек, не мас імунітету до хвороб, пошире-

них у цій місцевості, тощо. У проектуванні туру і туристичних послуг потріб-

но уважно вивчити усі можливі чинники ризику та їхні джерела, дослідити 

можливість і ймовірність вияву джерела на небезпечному для людині рівні, 

схильність людини до впливу джерел небезпеки і передбачити комплекс за-
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ходів для захисту здоров'я і життя туриста та його майна. Шкідливі чинники 

(чинники ризику) у туризмі можна класифікувати так: небезпека травмування; 

вилив довкілля; пожежонебезпека; біологічні впливи; психофізіологічні 

навантаження; небезпека випромінювання; хімічні впливи; етап перевезення; 

підвищена запиленість і загазованість; специфічні чинники ризику та інші 

чинники. Різні несприятливі чинники мають різноманітну ймовірність настан-

ня та інтенсивність впливу і важкість наслідків. Існують також і специфічні 

чинники ризику які зумовлені: можливістю виникнення природних і техно-

генних катастроф у зоні розміщення; технічним станом використовуваних 

об‘єктів матеріально-технічної бази; рівнем професійної підготовленості пер-

соналу; підготовкою туристів до пересування за маршрутом певного виду і 

категорії складності; інформаційним забезпеченням [2]. 
Попри усі політичні та соціально – економічні негаразди останніх років ін-

дустрія туризму стала тією галуззю економіки, яка з року в рік без залучення дер-

жавних дотацій стабільно нарощує обсяг виробництва туристичного продукту. 

Сьогоднішня кон'юнктура світового туристичного ринку за певних умов може 

бути використана для виходу на якісно новий рівень конкурентоспроможності. 

Йдеться, зокрема, про формування пропозиції для оздоровчого та медичного ту-

ризму, що за умов світової кризи набуває ваги головного мотиву подорожі. 

Отже, серед структурних елементів світового ринку послуг важливе 

місце займає туризм як багатостороннє явище. Чим вищий розвиток туристич-

ного потенціалу регіону чи країни, тим швидше він може призвести до загаль-

ного підвищення зайнятості, рівня якості і життя населення та добробуту нації 

в цілому. Міжнародний туризм є найдинамічнішою галуззю у світі, чинником 

економічного та соціального розвитку, захисту навколишнього середовища, 

взаєморозуміння між народами, миру, дотримання прав людини та основних 

свобод без різниці у расі, статі, мові та релігії [4]. 

Світова практика свідчить, що для отримання позитивного результату 

на туристичному ринку не слід і забувати про вклад охорони праці в тури-

стичну сферу, адже забезпечення усіх засад безпеки є запорукою успіху. 
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У наш бурхливий та мінливий час, коли за швидкоплинністю подій не 

встигаєш слідкувати, а потрібно працювати та активно діяти, не залишається 

ні хвилинки навіть для думки про відпочинок. Форми відпочинку кожен 

обирає особисто для себе, враховуючи власні пріоритети. Однією з таких 

форм відпочинку є туризм, котрий не вийде з моди ніколи. Форми його все ж 

таки дедалі різняться між собою, стають популярними вcе нові і нові види. 

Актуальність теми полягає у необхідності підвищення безпеки як у 

наданні, так і в споживанні туристичних послуг для отримання позитивно-

го результату на туристичному ринку. 

Останніми роками багато питань з надання туристичних послуг та 

дотримання вимог охорони праці висвітлювалося в працях В.А. Кварталь-

нова, Ф. Котлера, В.В. Корнєєва, І.О. Мітікова, В.І. Суслова та інші. 

Метою роботи – привернути увагу, викликати інтерес, передати 

споживачеві інформацію щодо охорони праці під час отримання (надання) 

туристичних послуг. 

Туризм – одне з важливих соціально-економічних явищ сучасності, у 

багатьох країнах він перетворився в одну з провідних галузей економіки, став 

надійним джерелом поповнення бюджету. Туризм, за своїми основними хара-

ктеристиками, не має принципових відмінностей від інших форм господарсь-

кої діяльності. Тому всі істотні твердження сучасного маркетингу та менедж-

менту можуть бути застосовані й у туризмі [3]. Також не слід забувати про 

безпеку туристичної подорожі, адже відправляючись у поїздку, турист зіштов-

хується з низкою проблем, що при збігові обставин можуть призвести до нега-

тивних наслідків для його здоров'я і майна, зробити туристичну поїздку немо-

жливою або зіпсувати туристичні враження. Турист постійно перебуває під 

впливом обставин підвищеної небезпеки в незнайомому довкіллі, яке відмінне 

від довкілля його проживання. Він не знає досконало звичаїв, мови, традицій, 

типових побутових небезпек, не мас імунітету до хвороб, поширених у цій 

місцевості, тощо. У проектуванні туру і туристичних послуг потрібно уважно 

вивчити усі можливі чинники ризику та їхні джерела, дослідити можливість і 

ймовірність вияву джерела на небезпечному для людині рівні, схильність лю-

дини до впливу джерел небезпеки і передбачити комплекс заходів для захисту 
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здоров'я і життя туриста та його майна. Шкідливі чинники (чинники ризику) у 

туризмі можна класифікувати так: небезпека травмування; вилив довкілля; 

пожежонебезпека; біологічні впливи; психофізіологічні навантаження; небез-

пека випромінювання; хімічні впливи; етап перевезення; підвищена запиле-

ність і загазованість; специфічні чинники ризику та інші чинники. Різні не-

сприятливі чинники мають різноманітну ймовірність настання та інтенсив-

ність впливу і важкість наслідків. Існують також і специфічні чинники ризику 

які зумовлені: можливістю виникнення природних і техногенних катастроф у 

зоні розміщення; технічним станом використовуваних об‘єктів матеріально-

технічної бази; рівнем професійної підготовленості персоналу; підготовкою 

туристів до пересування за маршрутом певного виду і категорії складності; 

інформаційним забезпеченням [2]. 

Попри усі політичні та соціально – економічні негаразди останніх 

років індустрія туризму стала тією галуззю економіки, яка з року в рік без 

залучення державних дотацій стабільно нарощує обсяг виробництва турис-

тичного продукту. Сьогоднішня кон'юнктура світового туристичного рин-

ку за певних умов може бути використана для виходу на якісно новий рі-

вень конкурентоспроможності. Йдеться, зокрема, про формування пропо-

зиції для оздоровчого та медичного туризму, що за умов світової кризи 

набуває ваги головного мотиву подорожі. 

Отже, серед структурних елементів світового ринку послуг важливе 

місце займає туризм як багатостороннє явище. Чим вищий розвиток турис-

тичного потенціалу регіону чи країни, тим швидше він може призвести до 

загального підвищення зайнятості, рівня якості і життя населення та доб-

робуту нації в цілому. Міжнародний туризм є найдинамічнішою галуззю у 

світі, чинником економічного та соціального розвитку, захисту навколиш-

нього середовища, взаєморозуміння між народами, миру, дотримання прав 

людини та основних свобод без різниці у расі, статі, мові та релігії [4]. 

Світова практика свідчить, що для отримання позитивного результату 

на туристичному ринку не слід і забувати про вклад охорони праці в турис-

тичну сферу, адже забезпечення усіх засад безпеки є запорукою успіху. 

 

Література: 
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Враховуючи фізіологічні особливості жіночого організму, законодав-

ство про працю передбачає низку обмежень у виконанні певних робіт, а при 

деяких роботах встановлює жінкам пільги та переваги. Для держави обидві 

соціальні функції жінки – робота в суспільному виробництві та материнство 

– є важливими. Яку з цих функцій виконувати, має вирішити сама жінка.  

Якщо жінка вирішила присвятити себе сім‘ї, вихованню дітей, то це 

заняття повинно визнаватись суспільно корисним і давати право на достат-

нє матеріальне забезпечення. 

А коли, жінка обрала роботу у виробничій сфері, повинні створюва-

тись належні умови  згідно чинного законодавства, які нажаль на більшості 

підприємств та виробництвах не дотримуються. 

Згідно статті 10 Закону України «Про охорону праці» забороняється 

застосування праці жінок на важких роботах і на роботах із шкідливими або 

небезпечними умовами праці, на підземних роботах, крім деяких підземних 

робіт (нефізичних робіт або робіт, пов'язаних з санітарним та побутовим об-

слуговуванням), а також залучення жінок до підіймання і переміщення ре-

чей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми, відповідно 

до переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами 

праці, граничних норм підіймання і переміщення важких речей, що затвер-

джуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує фор-

мування державної політики у сфері охорони здоров'я.  

На промислових підприємствах та об‘єктах сільського господарства 

працює близько двох з половиною мільйонів жінок, що складає 35 % від 

загальної кількості працюючих. Цільове виведення жінок із важких, шкід-

ливих і небезпечних умов праці проводиться в основному за рахунок меха-

нізації трудомістких операцій, переведення на інші роботи, скорочення 

робочих місць, переходу деяких підприємств до інших форм власності, 

зниження виробничих потужностей або повної зупинки підприємств. Ми-

нулого року виведено із шкідливих та небезпечних умов праці понад 10 

тис. жінок, у той же час продовжують працювати в таких умовах більше 

250 тис. жінок. Значна кількість робочих місць не відповідає санітарно-



 ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОХОРОНИ ПРАЦІ 155 

гігієнічним нормам і вимогам. Наприклад, лише в Дніпропетровській обла-

сті зайнято у шкідливих та небезпечних умовах понад 60 тис. жінок. У ніч-

них змінах продовжує працювати більше 50 тис. жінок [2]. 

Виявлено порушення норм переміщення жінками вантажів. Напри-

клад, на тваринницьких комплексах Сумської області у тваринників і різ-

норобочих при роздачі кормів вручну вага вантажу сягає 150–200 кілогра-

мів, одноразове перенесення концентрованих кормів – до 20 кілограмів, 

перенесення води та молока в середньому за добу – 180 літрів або перемі-

щення молочних бідонів, вага яких становить 40 кг. Загальна переміщена 

за зміну вага сягає 4 тонн [2]. 

За порушення вимог санітарного законодавства з охорони праці жі-

нок спеціалістами державної санепідемслужби було накладено понад 5 тис. 

штрафів, припинено експлуатацію більше 2,5 тис. об‘єктів, але над цією 

проблемою ще потрібно працювати, тому що вимушене суміщення сімей-

них обов‘язків з роботою на виробництві не проходить безслідно. Сьогодні 

показники захворюваності дітей і жінок репродуктивного віку, а також 

смертності немовлят та матерів досить високі. Кожна третя дитина має 

відхилення у фізичному та психічному розвитку, в країні зростає тенденція 

до розвитку рівня дитячої захворюваності. Материнська смертність удвічі 

перевищує середньоєвропейський рівень. Тому можна вважати, що охоро-

на праці жінок вимагає у сучасних умовах вдосконалення як нормативного, 

так і організаційного рівня. Впровадження таких заходів підсилить захист 

прав та інтересів жінок дозволить у повній мірі реалізувати державні про-

грами щодо праці жінок. Оскільки рівень захисту жінок у тому чи іншому 

суспільстві свідчить про зрілість держави, розвиненість її державно-

правових інститутів та рівень суспільно-правової свідомості [3]. 

Отже, державна політика в сфері правового регулювання охорони 

праці жінок повинна бути спрямована на створення належних умов для 

повноцінного відтворення трудового потенціалу, здійснення повної проду-

ктивної зайнятості жінок, поліпшення умов їхньої праці, зниження ризику 

втрати здоров‘я та життя. 

 

Література: 
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Кожна людина, а особливо молода, повинна вибудовувати своє життя 

відповідно до того чи іншого ідеалу, тобто, зразка, до якого вона стримить. 

«Вибудовує життя» – це значить, що свої вчинки, щоденну поведінку в різ-

них ситуаціях, а навіть думки і розмірковування вона співвідносить із тими 

чи іншими цінностями, які втілені бувають не завжди в одній особі. «Ідеа-

лом» може бути й те чи інше віровчення (у нас, як правило, християнське). 

«Спілкування з ідеалом» це словосполучення, що його вживає відо-

мий сучасний педагог Омелян Вишневський. Він підкреслює, що «нарощу-

вання духовності в людині відбувається через «спілкування з ідеалом» (1, 

с.503), коли людина на якусь мить або протягом певного часу забуває про 

всі практичні, буденні справи, заглиблюється в думі про Високе і Вічне і 

таким чином наближається до нього і поєднується з Ним – коли «серце 

поволі з Богом розмовляє» (Т. Шевченко) (1, с.503). Загальноприйнятими 

формами такого спілкування є молитва, відзначення свят та участь в обря-

дах, поєднання з ідеалами через мистецтво, з допомогою музики тощо.  

Такий стан є дуже благодатним для самої людини. Відкриваючи себе 

Високому та Вічному, вона, неначе «провітрює» свою душу, а відтак, перено-

сить свою увагу на авторитет Творця, на  національну ідею тощо, позбувається 

затхлого егоїзму, кар‘єристичних прагнень, заздрості, комплексу меншоварто-

сті та починає свою місію служіння. Власне, такий стан людини веде до опти-

мізму, самовпевненості, душевного спокою і віри в добру опіку Бога.  

Молитва є безпосереднім звертанням людини до предмета своєї віри 

і виявом її намагання наблизитися до свого ідеалу.  

Спілкування є формою творчої активності, яка допомагає засвідчити 

різні грані людського таланту. Відсутність повноцінного спілкування при-

носить великі втрати людині, викликає значні деформації внутрішнього 

світу і психічного стану. Кожна людина боляче переносить стан самотності 

й ізольованості від оточуючих. А. Де Сент-Екзюпері вважав спілкування 

найвищою цінністю, найбажанішою „розкішшю‖. 

Омелян Вишневський вважає, що, крім «ідеалів добра» є ще «ідеали 

зла», з якими людина іноді теж мусить спілкуватися. Ми насмілимося за-

перечити шанованому професору щодо вживання поняття «ідеали зла», 
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аргументуючи це заперечення тим, що слово «ідеал» має першопочатково 

емоційно позитивне забарвлення, бо означає дослівно таке: « 1.Найвища 

мета, до якої прагнуть люди і яка керує їхньою діяльністю тощо. 2.Взірець 

досконалості» (2, с.10). Щодо зла, то саме спілкування з ідеалами добра 

допоможе людині протистояти йому. 

«Спілкування з ідеалом» вважається мірилом моральної культури 

людини. Етика спілкування засвідчує моральність особистості, є віддзер-

каленням індивідуальної моральної свідомості, що є сукупністю конкрет-

них навичок, умінь, установок, почуттів.  

Саме «спілкування з ідеалом» здатне поєднати людей у реальну жи-

ву спільноту. Потреба людини у спілкуванні стосується насамперед  діало-

гу, безпосередньої зустрічі з іншим реально існуючим „Я‖.  

«Спілкування з ідеалом» може відбуватися не лише «наживо», а й, так 

би мовити, «внутрішньо», тому поряд з діалогічним всезростаючого значен-

ня набуває спілкування монологічне, коли особа спілкується сама із собою 

на рівні внутрішніх діалогів, роздумів, спогадів, мрій тощо. Особливо вели-

кого значення це набуває зараз, у теперішньому дуже динамічному світі, 

коли людина надзвичайно зайнята активними видами діяльності (праця, на-

вчання), домашніми справами і, буває, навіть не може викроїти кількох хви-

лин для того, аби побути наодинці із самим собою. Тому треба намагатися 

віднаходити хоч би небагато часу для такого «спілкування з ідеалом» на са-

моті. Тоді цим «ідеалом насьогодні може бути навіть невеличкий вислів із 

«Євангелія», наприклад: «Бо коли Господь та не будує дому, дарма працю-

ють Його будівничі» (Пс.126:1). До речі, святі отці радять вибирати на що-

день той чи інший подібний вислів і роздумувати над ним протягом дня. 

Важливо також спілкуватися не лише з самим собою, а й із світом: 

друзями, викладачами. Треба «нарощувати духовність» через мистецтво, 

літературу і тоді рамки нашого ідеалу розширяться, а його розуміння по-

повниться новими змістовими і чуттєвими компонентами. 
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Соціально-психологічний клімат – це якісний аспект міжособистіс-

них стосунків, що виявляється у сукупності психологічних умов, які спри-

яють або перешкоджають продуктивній діяльності колективу та всебічно-

му розвиткові особистості в групі [1, 104].  

Одним із перших розкрив зміст психологічного клімату В.М. Шепель. 

Психологічний клімат, на його думку – це емоційне забарвлення психологі-

чних зв'язків членів колективу, що виникає на основі їх симпатії, збігів хара-

ктерів, інтересів, схильностей. Він вважав, що клімат стосунків між людьми 

в організації складається з трьох складових. Перша складова – це соціальний 

клімат, який визначається усвідомленням спільних цілей і завдань організа-

ції. Друга складова – моральний клімат, який визначається прийнятими мо-

ральними цінностями організації. Третя складова – це психологічний клімат, 

тобто ті неофіційні відносини, які складаються між працівниками. У цілому 

цей феномен прийнято називати соціально-психологічним кліматом колек-

тиву організації [3, 205].    

Як стверджує У.Мастенбрук [5, 256], залежно від особливостей ви-

яву соціально-психологічний клімат виконує в колективі відповідні само-

регулюючі функції:  

 консолідуюча (полягає у згуртуванні колективу, об'єднанні зусиль 

для вирішення навчально-виховних завдань);  

 стимулюючу (виявляється в реалізації «емоційних потенціалів ко-

лективу» (А. Лутошкін), його життєвої енергії);  

 стабілізуючу (забезпечує стійкість внутрішньо колективних відно-

син, створює необхідні передумови для успішної адаптації нових 

членів колективу);  

  регулюючу (виявляється в утвердженні норм взаємин, прогресив-

но-етичного оцінювання поведінки членів колективу). 

Сприятливий мікроклімат у колективі – дуже важлива, можна сказа-

ти, визначальна складова ефективної результативної співпраці. Оскільки 

усі люди різні, то й складові цього поняття охоплюють якісно відмінні  

аспекти людської життєдіяльності, наприклад, мотивація внутрішня й зов-

нішня, соціальна, особливості індивідуального характеру, комунікатив-

ність, здатність до альтруїзму, взаємодопомоги, зацікавленість у спільному 
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вирішенні робочих питань, толерантність й повага до думки іншої людини 

тощо. Разом з тим формування сприятливого психологічного клімату у 

колективі – це підсумок систематичної роботи керівників, психологів і всіх 

інших співробітників установи.  

І при порушенні позитивної атмосфери в колективі, спершу, визнача-

ється основне коло проблем колективу: характеристики і фактори сприятливо-

го і несприятливого психологічного мікроклімату, формування і вдосконален-

ня якого вимагає від психологів та адміністрації у закладах освіти розуміння 

емоційного стану людей, настроїв, відносин один з одним. Тому дуже важли-

вим моментом в будь-якому колективі є наявність довіри. Адже, довіра – це 

потужна універсальна сила, що впливає практично на все, що відбувається 

всередині установи і у відносинах між іншими закладами і одночасно є струк-

турною та культурною характеристикою кожного окремого закладу [5, 256]. 

Прикладом такої співпраці можуть бути корпорації Г.Форда та С.Джобса, ке-

рівники яких власним прикладом ставлення до роботи, уміння знаходити спі-

льну мову з будь-ким з колективу чи поза його межами, підтримувати високий 

потенціал уваги до кожної працюючої людини змогли створити, з сучасної 

точки зору, успішні моделі бізнесу, основу яких становив саме сприятливий у 

різноаспектних його розуміннях мікроклімат роботи на роботі. 

Дійсно, у кожному трудовому колективі можна знайти складну струк-

туру, що включає посадові й особисті відносини. Але, серед різноманітних 

факторів, що впливають на психологічний мікроклімат, найбільший емоцій-

ний вплив (позитивний чи негативний) здатні здійснювати все ж таки міжосо-

бистісні стосунки в колективі та взаємини керівника з підлеглими. Адже лише 

колектив з високим рівнем усвідомлення та діяльності за базовими принципа-

ми моральної та виховної культури (особистої та колективної) може організу-

вати злагоджену взаємодію, й відповідно – досягнення високих результатів.  
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Останнім часом триває дуже стрімкий розвиток мобільних мереж, так 

як мобільний телефон став першою необхідністю для людини, що раніш було 

лише розкішшю. Це досить сильно проявляється не тільки на Заході але і у 

нас, де мобільний зв‘язок перейшов в категорію «товарів народного спожи-

вання». Зараз не тільки вчені, а й влада вирішила приділити велику увагу цьо-

му питанню. Почалися детальні вивчення проблеми впливу мобільних теле-

фонів на організм людини в результаті чого було виявлено, що випромінюван-

ня мобільних телефонів негативно впливають на весь організм людини. [6] 

Під час кожного телефонного дзвінка з телефону до мобільних мереж 

надходять радіохвилі. Після довготривалих досліджень, вчені встановили, що 

вони утворюють електромагнітні поля (ЕМП). З‘явилися занепокоєння, що це 

може негативно впливати на здоров‘я людини. Після ряду  досліджень вчені 

зійшлися у поглядах. Вони встановили, що при довготривалому впливі ЕМП 

можливо виникнення дегенеративних процесів у центральній нервовій систе-

мі, рак крові, пухлини мозку, гормональні захворювання. Особливо небезпечні 

ЕМП для дітей, вагітних, людей з захворюванням центральної нервової, гор-

мональної, серцево-судинної систем. Зокрема ЕМП впливають на нервову, 

імунну, ендокринну та статеву систем, збільшують ризик виникнення ракових 

пухлин, можуть змінювати структуру ДНК та впливати на центральну нервову 

систему, а самі мобільні телефони, через неправильне використання, можуть 

спричинити головні болі, вивихи кисті рук та пальців.[1,5] 

Мобільні телефони (МТ) шкідливо впливають на весь організм, але 

найбільш уразливими частинами тіла виявились ті, що більше всього під-

лягають впливу електромагнітних випромінювань мобільних телефонів. 

Найбільш уразливими виявились статева система, шлунково – кишковий 

тракт та щитовидна залоза .[2] 

Мобільні телефони  впевнено увійшли в наше життя. Звичайно, існує пе-

вний вплив МБ на організм людини, особливо на ту частину, яка знаходиться в 

безпосередньому контакті при користуванні МТ – головний мозок. [6] 

Аналізуючи проведені дослідження рядом вчених можна зробити ви-

сновок, що основними симптомами несприятливої дії стільникового телефо-

ну на стан здоров'я є: головні болі, порушення пам'яті та концентрації уваги, 
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втома, що не минає, депресивні захворювання, біль і різь в очах, сухість сли-

зових оболонок, прогресивне погіршення зору, підвищення артеріального 

тиску і пульсу (встановлено, що після розмови по мобільному телефону ар-

теріальний тиск може підвищуватися на 5 – 10 мм. рт. стовпчика) [3]. 

Щоб захистити свій організм та зменшити потік електромагнітних ви-

промінювань, треба використовувати активний захист, що на 80% зменшує за-

грозу випромінювання. Ми зараз не відчуваємо загрозу для здоров‘я, але в май-

бутньому без запобіжних заходів можемо не уникнути негативних наслідків. [4] 
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Формування культури праці особистості – одне із найважливіших 

завдань освітньо-виховної практики сучасних вищих навчальних закладів. 
Його актуальність обумовлена тим, що сьогодні дуже важливим є озброєн-
ня трудового покоління такими складовими культури праці, як знання, 
уміння, навички, досвід, свідоме, господарське та відповідальне ставлення 
до результатів своєї праці й праці інших людей, прагнення до самовдоско-
налення, творчий підхід до справи, трудова вихованість тощо. Ці складові 
окреслюють сукупність тих якостей особистості, що роблять її адекватною 
вимогам виробничої діяльності, підвищують рівень трудової мобільності і 
компетентності, допомагають реалізувати свій творчий потенціал, можли-
вості тощо. До того ж необхідність у вирішенні проблеми нарощення куль-
тури праці ґрунтується на глибокій практичній потребі.  

Таким чином, з-поміж безлічі професій, якими оволоділа людина, є про-
фесія, яка сягає своїми коренями ще в Античність, професія, завдяки якій одні 
ставали величними і переможцями, а інші – зазнавали поразки і вигнання – 
йдеться про професію оратора. Сьогодення, як і тисячі років тому, неможливо 
обійтись без здобутків ораторської майстерності. Особливо гостро відчувається 
потреба у фахівцях з ораторським хистом у сферах, які повинні запобігати трав-
матизму і нещасним випадкам на виробництві, проводити профілактичну діяль-
ність у сфері безпеки життя людини; у сфері, фахівці якої спільно із рятуваль-
ними загонами повинні надавати фахову психологічну допомогу в подоланні 
наслідків надзвичайних ситуацій. Отже, маємо підстави говорити, що фахівці з 
охорони праці, цивільного захисту, працівники пожежної охорони, практичні 
психологи, повинні володіти культурою праці не лише свого, першого, фаху, а й 
культурою праці оратора, адже відомо, що оратор – це людина, яка вміє висту-
пати перед аудиторією, переконувати, впливати словом, «потрясати душі» (ви-
значення С. Сперанського [3]), бо, як відомо, слово виконує не тільки утилітарну 
функцію передачі інформації – воно формує переконаність, готовність до пев-
них конкретних дій. Ще Авіценна говорив: «Три зброї є у лікаря: слово, рослина, 
ніж». Зауважте: «слово» – на першому місці. Отже, у професійному спілкуванні 
без слова, без його впливу не обійтися. Публічна діяльність вимагає від оратора 
оновлених, збагачених знань і високої культури, а висока культура праці оратора 
забезпечить йому визначеність і впевненість у собі. 

Звернемось до деяких видів ораторської творчості, що є важливою умо-
вою плідної праці. Першою такою умовою є регулярність і систематичність ро-
боти над підготовкою матеріалу виступу, промови, бесіди. Тому в роботі орато-
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ра життєво необхідна щоденна наполеглива і цілеспрямована праця. Необхідне 
постійне чуття власної професії та усвідомлення відповідальності своєї місії. 

Відомий чеський письменник і соціолог Іржі Томан уважає, що успіх 
ораторського виступу в значній мірі обумовлюється постійною «заготівель-
ною» роботою [4]. У нашому випадку розуміємо матеріал, який постійно на-
копичується, продумується. Для цього рекомендують дотримуватись певних 
методичних вимог, що формують одну з граней культури роботи оратора, а 
саме: слід мати тематичні папки, куди періодично збираються газетні вирізки, 
журнальні статті й виписки з них, нові цифри (статистичні дані), цитати, влас-
ні помітки, записи, нотатки різних конспектів. Це допоможе оратору краще 
визначитися з аргументами та прикладами для переконання під час виступу.  

Яку б галузь науки не представляв оратор, він не може не володіти 
культурою слова. Погана мова неприйнятна хоч би через те, що в будь-якої 
аудиторії інтерес до художньої творчості, до сфери прекрасного підвище-
ний. На нашу думку, оратору необхідна домашня бібліотека, оскільки пот-
реба у постійному і серйозному читанні – одна із ознак культури, без яких 
ніяк не уявиш сучасного майстра красномовства. 

Культура праці оратора – це завжди культура «на вихід», на відкри-
тість чи відвертість, бо ораторські знання передаються тим, до кого звер-
нене публічне слово. Але сам такий передбачуваний «вихід» вимагає особ-
ливого способу і навичок напруженої, постійно одухотвореної розумової 
праці. Такою є сумлінна підготовка і потім належне виконання нового ви-
ступу – не «чергового», а саме нового, єдиного у своєму роді. 

Будь-яка праця не може не враховувати необхідність єдності раціона-
льного та емоційного. У професійному виступі оратор допускає психологічну 
помилку, якщо розраховує тільки на розуміння і розсудливість своїх майбут-
ніх слухачів, ігноруючи їх емоційність, здатність уявляти, переживати й поді-
ляти почуття оратора. І навпаки, аналогічно помилку зробить лектор, ігнорую-
чи поняттєво-аналітичну, логічну лінію в лекції (виступі, промові, бесіді), на-
цілюючись тільки на слухацькі емоції. Щоб відповідати вказаним вимогам, 
необхідно добре знати специфіку ораторської творчості, її психологію, ясно 
уявляти, з яких елементів вона складається. Отже, будь-яка справа, професія 
вимагає знання основ і культури ораторського мистецтва, а ораторське мисте-
цтво вимагає від свого творця постійно нових знань і високої культури праці. 
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ПРОФІЛАКТИКА ГІПОДИНАМІЇ – ОДНА З УМОВ ЕФЕКТИВНОЇ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНО-

ГО ТРАВМАТИЗМУ. 
 

Ласійчук Д.О. 
 

Телегіна Г.В., кафедра промислової безпеки та охорони праці, доцент, 
канд. мед .наук. 

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 
 
Стрімкий розвиток технічного прогресу, широке впровадження ме-

ханізації і автоматизації у виробництво та побуті значно обмежило щоден-
ну рухову активність сучасної людини. На роботу добираємося за допомо-
гою транспорту, робота відбувається в умовах мінімуму рухів. Тяжкі 
м‘язові зусилля як в сфері виробництва, так і в побуті змінилися на легкі з 
використанням при фізичній роботі лише вкрай обмежених груп м‘язів. 
Об‘єм м‘язових зусиль за останні 100 років зменшився приблизно в 96 ра-
зів, водночас зменшилася інтенсивність їхніх функцій.  

Натомість у процесі еволюції рух був необхідною передумовою ви-
живання організму. Добування їжі, уникання небезпеки потребували знач-
ної м‘язової активності. Т.ч умови сучасного життя знаходятся в про-
тиріччі з потребами нашої біологічної природи. 

Малорухомий спосіб життя (гіподинамія) призводить до атрофії 
м‘язової та кісткової тканини, зменшує життєву та метаболічну ємкість 
легенів, порушує діяльність серцево-судинної системи та головного мозку 
(1). Доведено, що малорухомі діти відстають у розвитку. Група американ-
ських, канадських та австралійських вчених виявили, що дефіцит фізичної 
активності підвищує ризик розвитку серцево-судинної патології, цукрового 
діабету та онкологічних захворювань.  

Одночасно життя сучасної людини відзначається високим темпом та 
значними нервовими напруженнями. Стреси у сучасному житті відіграють 
значну роль, впливають на поведінку людини, взаємовідносини з оточуючи-
ми і у родині, на її працездатність і успішність професійної діяльності, під-
вищують професійний ризик, негативно впливають на здоров‘я (2). Сучасні 
психологи стверджують, що дві третини населення промислово-розвинутих 
країн вмирають від стресів. Тривалі психологічні навантаження призводять 
до порушення функціонування окремих органів і серйозних хвороб. Такі 
«хвороби століття» як інфаркт, гіпертонія, інсульт, виразкова хвороба та ін-
ші є кінцевим результатом післястресових порушень у нервовій діяльності. 

Поєднання фактору гіподинамії з одночасним психоемоційним над-
напруженням сприяє хронічному енергодефіциту в організмі, знижує ефек-
тивність професійної діяльності, посилює роль професійних ризиків, приз-
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водить до зростання професійної захворюваності. В чому причина такої за-
лежності? В процесі фізичного навантаження в організмі активуються про-
цеси енергоутворення, які забезпечують мобілізацію його енергетичного 
потенціалу. Цей зв‘язок сформований мільонами років еволюції: коли вини-
кає необхідність (гонитва або втеча) – включається вказаний механізм. Але 
поєднання стресу з режимом фізичного спокою є еволюційно безпрецедент-
ним; з іншого боку це є типовим для сучасного цивілізованого способу жит-
тя. В результаті енергія, необхідна для адекватного виконання службових 
обов‘язків, відбирається від органів і систем організму, внаслідок  чого по-
чинаються спазми м‘язевих органів (бронхи, кишківник), судин, виникають 
виразки шлунку, а надалі цілий каскад порушень, які призводять до цукро-
вого діабету, серцевої недостатності та інших захворювань з виходом на ін-
валідність і скороченням тривалості ( і якості) життя. Зрозуміло, що для хво-
рого працівника унеможливлюється кваліфіковане і вчасне виконання служ-
бових функцій, внаслідок чого виникають соціально-економічні ускладнення 
– аж до техногенних катастроф від всім відомого людського фактору. 

Необхідно пропагувати фізичну культуру для формування пріоритет-
ної ролі фізкультури та спорту в організації вільного часу. Регулярні заняття 
спортом підвищують тонус м'язів, активізують роботу всіх систем організму, 
позитивно впливають на імунітет, підвищуючи опірність інфекціям і іншим 
захворюванням (3 ). М‘язова робота активує функцію щитовидної залози, 
діяльність дихальної системи, стимулює розвиток колатерального кровообі-
гу в міокарді. . Фізичні вправи заспокоюють нервову систему, допомагаючи 
боротися з депресією, поганим настроєм, тривожними переживаннями. 

Комплекс вправ, прогулянка на свіжому повітрі або біг потюпцем пре-
красний спосіб позбутися втоми, підвищити настрій. Для боротьби з гіподи-
намією можна використовувати швидку ходьбу: щоденний маршрут повинен 
складати 10 км зі швидкістю ходьби 8 км/год з обов‘язковим контролем часто-
ти пульсу  перед навантаженням та повторним контролем після нього.  Під час 
навантаження частота пульсу має зростати і через 10 хвилин після закінчення 
навантаження повинна повертатися до вихідного рівня. Слід зауважити, що 
швидка хода на тлі психоемоційного збудження, зумовленого цейтнотом ( 
запізнення на роботу та інш.) не належить до корисних вправ.   

 
Література: 
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2. .http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/tippp/2012_1/Bohon.pdf| / 
Бохонкова Ю.О. Особистість і ситуація: характеристика особливостей по-
долання стресових ситуацій. 

3. Шош Й. Патогенез болезней цивилизации./ Шош Й.,Гати Т., Чалай 
Л., И Деши. – Будапешт: издательство академии наук Венгрии, 1976.- 154 с. 

http://mailswm.com/gipodinamiya-yiyi-shkidliviy-vpliv-na-zdorov-ya/
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/tippp/2012_1/Bohon.pdf|


І Міжнародна науково-практична конференція  

курсантів, студентів, аспірантів та ад’юнктів  

 

166 

УДК 613. 6. 01  

 

СТИМУЛЮВАННЯ ЗА ДОСЯГНУТІ РЕЗУЛЬТАТИ 

 

Марич Я. М. 

 

Мірус О.Л., канд. хім. наук, завідувач кафедри промислової безпеки та 

охорони праці 

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 

 

Стимул, згідно з трактуванням словника іноземних слів, – це спону-

кання до дії, спонукальна причина поведінки. При цьому слід зазначити, 

що «спонукання до дії» може бути як позитивним – винагорода за досяг-

нуті результати, так і негативним – покарання за недогляди в роботі. 

Відомі дві форми стимулювання – моральне і матеріальне. Слід за-

значити, що моральне стимулювання відійшло на другий план, уступивши 

місце матеріальному стимулюванню. В умовах прибуткової роботи трудо-

вих колективів з'явилася багато методів і засобів для матеріального стиму-

лювання трудящих. Великі можливості в цільовому використанні отрима-

них засобів дає система укладання і прийняття Колективного договору. 

Проте, необхідно пам'ятати, що система матеріального стимулювання по-

винна бути побудована за двома основними пунктами: 

1. Одержання премії повинно бути не випадковістю, а результатом 

цілеспрямованої діяльності; 

2. Розмір премії повинен бути досить високим у порівнянні з 

місячним заробітком, щоб визначити мотивацію до її одержання. 

До працівників підприємств можуть застосовуватися будь-які заохо-

чення за активну участь і ініціативу в здійсненні заходів щодо підвищення 

безпеки і поліпшення умов праці. Види заохочень визначаються Колектив-

ним договором (угодою, трудовим договором). 

Стимулювання діяльності із створення і підтримання високого рівня 

охорони праці здійснюється з метою активізації повсякденної профілакти-

чної роботи, підвищення матеріальної зацікавленості і відповідальності 

робітників, службовців (інженерно-технічних працівників і спеціалістів), 

керівників виробничих і структурних підрозділів, функціональних служб. 

Основними критеріями стимулювання діяльності з охорони праці є ста-

тистичні показники виробничого травматизму, профзахворювань; оперативні 

оцінки стану безпеки праці у виробничих підрозділах, а також оцінки діяльно-

сті з забезпечення безпеки праці структурних підрозділів, функціональних 

служб, обумовлених величинами коефіцієнтів безпеки праці – КБП. 

За наявністю випадків виробничого травматизму (профзахворювань) 

величина коефіцієнта безпеки праці особам, відповідальним за забезпечен-
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ня праці на дільниці, де ці випадки мали місце, може бути знижена до нуля 

відповідно до ступеня їх провини, підтвердженого комісією з розслідуван-

ня нещасних випадків (профзахворювань). 

Моральне стимулювання – форма громадської оцінки діяльності то-

го або іншого працівника, а також підрозділу в цілому. 

Можливе застосування таких форм морального стимулювання: 

– для робітників та службовців – оголошення подяки (стягнення) по 

організації (підприємству), вручення спеціальних вимпелів, дип-

ломів, нагородження Почесною грамотою; надання чергової проф.-

відпустки в бажаний період року; позачергове виділення путівок у 

будинки відпочинку, санаторії тощо; 

– для трудових колективів – присвоєння звання «Краща бригада 

(дільниця) з охорони праці» із врученням перехідного вимпела; 

– для організації (підприємства) – «Краща організація (підпри-

ємство) з охорони праці». 

– Стимулювання може проводитися за підсумками роботи за квар-

тал, півріччя, рік. 

– Прийнята форма морального заохочення визначається наказом по 

організації. 

Матеріальне стимулювання передбачає: 

– заохочення переможців оглядів-конкурсів з охорони праці, кращих 

працівників і колективів у цілому за досягнуті високі показники, 

плідну діяльність в сфері охорони праці у вигляді грошових пре-

мій, коштовних подарунків; 

– коректування розмірів премій залежно від стану безпеки праці; 

– надання пільгових, безкоштовних путівок у будинки відпочинку, 

санаторії, профілакторії тощо. 

Матеріальне стимулювання здійснюється за рахунок фондів охоро-

ни праці підприємств. 

За допущені порушення правил і норм охорони праці, трудової і вироб-

ничої дисципліни здійснюється депреміювання відповідно до Положення, прий-

нятого при затвердженні Колективного договору (угоди, трудового договору). 

Заходи матеріального стимулювання поширюються на робітників, 

службовців, керівників функціональних служб, виробничих і структурних 

підрозділів, до функціональних обов'язків яких входить забезпечення без-

печних і нешкідливих умов праці. 

Працівникам служби охорони праці розмір премії знижується лише 

за невиконання ними своїх функціональних обов'язків (у балах). 
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2. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці. Підручник. Львів. 
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Рівень професійної захворюваності – серйозна медико-соціальна та 

економічна проблема глобального масштабу. За оцінкою МОП із 2,34 млн. 

смертей на робочому місці 321000 стається внаслідок нещасного випадку. 

Причиною 2,02 млн. смертельних випадків у світі (або 5500 смертей на 

день) є різні види професійних захворювань[1].  

Щорічно в світі реєструється від 5 до 8 тис. професійних захворювань та 

до 10,5 тис. нещасних випадків на виробництві. Порівняно з деякими даними 

деяких країн Європи та світу в Україні показники захворюваності значно нижчі, 

хоча умови праці значно гірші. Перш за все пояснення цьому парадоксальному 

явищу – недосконалість чинної в Україні системи виявлення професійних за-

хворювань, невизнання принципу пріоритетності медичного обслуговування 

працюючого населення, відсутність сучасного діагностичного обладнання. 

Забезпечення потерпілих внаслідок професійного захворювання меди-

ко-соціальними послугами здійснюється відповідно до вимог законодавства 

[2]. Лікування потерпілих здійснюється у центральних районних (міських) 

лікарнях, в обласних, міських і спеціалізованих лікарнях. За 2012 рік проліко-

вано 26524 потерпілих на виробництві( 25,3 % від загальної кількості потерпі-

лих) на загальну суму 119,3 млн.грн., витрати на одного потерпілого – 4 354,6 

грн [3]. Лікарськими засобами та виробами медичного призначення за кошти 

Фонду впродовж 2012 року забезпечено 26161 потерпілий на виробництві. 

Забезпечення потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробни-

цтві, які стали інвалідами, санаторно-курортним лікуванням здійснюється 

відповідно до висновку МСЕК, за прямими наслідками виробничої травми 

чи професійного захворювання та відповідно до потреби потерпілих у вка-

заному виді медико-соціальних послуг. За 2012 рік санаторно-курортне 

лікування отримали 12737 потерпілих на виробництві. 

Забезпечення потерпілих технічними та іншими засобами реабіліта-

ції (протезно-ортопедичні вироби, ортопедичне взуття і спеціальний одяг 

тощо) здійснюється відповідно до висновку МСЕК на підставі укладених 

договорів із підприємствами різних форм власності. За 2012 рік протезно-

ортопедичними виробами забезпечено 6651 потерпілого на виробництві. 

Забезпечення потерпілих спеціальними засобами пересування (коляс-
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ками) здійснюється відповідно до висновку МСЕК. Потерпілий може бути 

забезпечений одночасно кімнатною і дорожньою кріслами-колясками, а та-

кож кріслом-коляскою з електроприводом на його вибір – кімнатною чи до-

рожньою[3]. За 2012 рік коляски отримали 459 потерпілих на виробництві. 

Спеціальний медичний догляд – вид догляду, яким забезпечуються ін-

валіди із значно вираженою важкістю, функціональними порушеннями в ор-

ганізмі, зумовленими професійним захворюванням, травмою, що призводять 

до значного обмеження життєдіяльності і які потребують спеціальних медич-

них і санітарних процедур, постійного медичного догляду, щоденних, багато-

разових медичних маніпуляцій в обсягах, передбачених стандартами надання 

медичної допомоги населенню та функціональними обов'язками медичного 

персоналу. За 2012 рік зазначеним видом догляду забезпечено 1097 інвалідів 

внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання. 

Постійний сторонній догляд – вид догляду, яким забезпечуються ін-

валіди із значно вираженою важкістю, функціональними порушеннями в 

організмі, зумовленими професійним захворюванням, травмою, що приз-

водять до значного обмеження життєдіяльності. Протягом 2012 року пос-

тійним стороннім доглядом забезпечено 4011 інвалідів внаслідок нещасно-

го випадку на виробництві та професійного захворювання. 

Побутове обслуговування – вид догляду, яким забезпечуються інвалі-

ди (одинокі інваліди у разі неможливості розміщення їх у будинках-

інтернатах для громадян похилого віку та інвалідів, пансіонатах ветеранів 

війни та праці) з вираженим або значним обмеженням життєдіяльності, зна-

чною залежністю від інших осіб у забезпеченні життєво важливих соціаль-

но-побутових функцій, не здатні до самообслуговування. Впродовж 2012 

року побутовим обслуговуванням забезпечено 5094 інваліда. 

Отже очевидно, що в Україні офіційна статистика виявляє лише 

верхівку рівня професійної захворюваності, більша її частина свідомо чи 

не свідомо не реєструється. 
 

Література: 

1. http://www.dnop.kiev.ua/ Офіційний сайт Державної служби гірни-

чого нагляду та промислової безпеки України. 

2. Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захво-

рювання, які спричинили втрату працездатності».  

3. http://www.social.org.ua/view/3098 Медико-соціальні послуги, на-

дані потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві, у 2012 році. 
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ЗАХОДИ ПРОФІЛАКТИКИ ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ТА 

НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ЛЬВІВСЬКОМУ ХЛІБОЗАВОДІ №5 
 

Паксеева Аліна 
 

Семенюк П.В., старший викладач кафедри промислової безпеки  
та охорони праці 

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 
 
Проблеми охорони праці будь-якого виробництва негативно вплива-

ють на стан здоров‘я працівників і на організацію роботи самого підприємс-
тва. Тому сучасні підприємства значну увагу приділяють проблемам органі-
зації охорони праці, які виникають в процесі роботи технологічних операцій. 

Суттєвий вплив на стан організму працівника, його працездатність здійс-
нює мікроклімат (метеорологічні умови) у виробничих приміщеннях Підтримка 
заданих значень температури і вологості повітря на даному підприємстві здійсню-
ється за допомогою кондиціонерів з механізмами для автоматичного регулювання. 

Наявність великої кількості двигунів, редукторів зумовлює підвище-
ний рівень шуму і вібрації в приміщенні, тому на підприємстві вживаються 
колективні та індивідуальні заходи щодо боротьби з вібрацією. Найпошире-
нішим інженерним методом захисту від вібрації є віброгасіння. Вібрація на 
робочих місцях виробничих приміщень не повинна перевищувати гранично 
допустимий рівень відповідно до вимог ДСН 3.3.6.039-99 «Державні саніта-
рні норми виробничої загальної та локальної вібрації». 

Серед факторів зовнішнього середовища, що впливають на організм 
людини в процесі праці, світло займає одне з перших місць. Приміщення 
підприємств хлібопекарної промисловості щодо задач зорової роботи від-
носяться до 1-ї групи приміщень (ДБН.В.2.5-28-2006.)   

На даному виробництві також має місце теплове випромінювання. Дже-
релами теплового випромінювання є технологічне обладнання на самій лінії 
виробництва. Тому тут передбачається теплова ізоляція всіх апаратів і комуні-
кацій, випромінюючих тепло. Температура поверхні ізоляції не перевищує 45ºС. 
―Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних 
полів‖, затверджені наказом МОЗ України від 18.12.2002  за № 476. 

Завдяки суворому дотриманню вимог з охорони та безпеки праці, на 
Львівському хлібозаводі №5 стала постійною тенденція до зменшення кі-
лькості нещасних випадків на виробництві, зокрема: 

 В 2009 році було 11 нещасних випадків; 

 В 2010 році було 9 нещасних випадків; 

 В 2011 році було 7 нещасних випадків; 
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 В 2012 році трапилось 3 нещасних випадки. 

Це постійне зменшення нещасних випадків на виробництві сталося за-

вдяки тому, що працівниками служби охорони праці проводиться аналіз попе-

редніх нещасних випадків з отриманням відповідних висновків. На кожному 

виробничому підрозділі інженерними службами за участю інженерів з охоро-

ни праці проводиться постійна перевірка стану роботи на виробничих підроз-

ділах з проведенням нарад з охорони праці, а також підводяться підсумки ро-

боти по охороні праці і застосовуються різні дисциплінарні стягнення до осіб, 

що винуваті і причетні до порушення правил безпеки праці. 

 

Література: 
1. Закон України „Про охорону праці". 

2. ДБН.В.2.5-28-2006 ―Природне і штучне освітлення‖. 

3. ДСН 3.3.6.039-99 «Державні санітарні норми виробничої загаль-

ної та локальної вібрації». 

4. ―Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електро-

магнітних полів‖, затверджені наказом МОЗ України від 18.12.2002  за № 476. 
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Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 

 

У наш час робота так чи інакше пов'язана з використанням комп'ютерів. 

Наявність персонального комп'ютера вдома – не рідкість, він використовується 

як для роботи, так і для розваг, отримання необхідної інформації, перегляду фі-

льмів, прослуховування музики. Чи замислювалися Ви коли-небудь про те, який 

вплив персонального комп'ютера на здоров'я ? Розглянемо основні моменти 

порушення здоров'я людини викликані тривалою роботою за комп'ютером.  

Працюючи за комп'ютером людина тривалий час повинна зберігати 

відносно нерухоме положення, що негативно позначається на стані хребта і 

циркуляції крові у всьому організмі (застій крові). Особливо сильно він 

виражений на рівні органів малого таза і кінцівок. При тривалих порушен-

нях циркуляції крові порушується  трофіка тканин і пошкоджуються стінки 

судин, що в свою чергу призводить до їх незворотного розширення [1, 2]. 

Часто тривала робота за комп'ютером може стати причиною пору-

шень постави або викривлення хребта. Основною причиною розвитку захво-

рювань хребетного стовпа є неправильна поза на робочому місці. Як прави-

ло, працююча людина пристосовується, і через деякий час перестає відчува-

ти те, що сидить неправильно,  хвороба продовжує прогресувати. У дорос-

лих людей при цьому можуть виникнути грижі міжхребцевого диска, що 

призводить до здавлення нервових корінців і виникнення радикуліту [1, 3]. 

Читання інформації з монітора викликає напруження очей. Виникає 

це тому, що під час читання з монітора відстань від тексту до очей постійно 

залишається однаковою, через це м'язи очей, що регулюють акомодацію, 

перебувають у постійній напрузі. З часом це може призвести до порушення 

акомодаційної здатності очей і, отже, до порушень зору. Останнім часом 

з'явилося декілька нових термінів які визначають захворювання очей, спри-

чинені довгою роботою за комп‘ютером. До них належить дисплейна хворо-

ба, яка характеризується порушенням акомодації очей внаслідок тривалого 

перенапруження війкового тіла. Скорочення або розслаблення м'язів війко-

вого тіла призводять до зміни кривизни кришталика і, отже, змінює його 

здатність заломлення. При хронічному перенапруженні війкового тіла воно 

втрачає здатність скорочуватися а, отже, втрачається здатність очей до ако-

модації (сприйняття об'єктів на різних відстанях) [1, 3].  До цих захворювань 
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також належить синдром сухого ока – це захворювання, викликане порушен-

ням зволоження поверхні ока (рогівки) слізною рідиною. Під час роботи за 

комп'ютером поверхня рогівки «висихає». Синдром розвивається через де-

який час роботи і проявляється печінням в очах, почервонінням кон'юнкти-

ви, появою судинної сітки на бічних поверхнях очей. Якщо при виникненні 

цих ознак робота за комп'ютером припиняється, то симптоми регресують. 

Однак під час тривалої роботи за комп'ютером вище вказані симптоми ста-

ють більш стійкими і не зникають після припинення роботи на комп'ютері. 

Пояснюється це приєднанням інфекції і порушенням трофіки оболонок ока, 

викликані недостатнім зволоженням очей слізною рідиною. Також тривала 

робота за комп'ютером може збільшити ризик таких очних захворювань як 

міопія (короткозорість), далекозорість, глаукома, тощо [1, 3]. 

Тривала робота на клавіатурі може призводити до перенапруження 

суглобів кисті і м'язів передпліччя. Руки виконують основну частину меха-

нічної роботи. При тривалій роботі за комп'ютером (на клавіатурі) нервові 

закінчення пальців піддаються впливу постійного подразнення. З часом це 

призводить до виснаження нервових шляхів, що здійснюють зв'язок паль-

ців з корою головного мозку. В результаті виникають порушення коорди-

нації рухів пальців і судоми кисті та передпліччя [1]. Окрім цього можуть 

виникати болі в плечах, попереку та відчуття оніміння в області шиї, під-

вищувати ризик виникнення серцево-судинних захворювань і розладів зі 

сторони шлунково-кишкового тракту. 

Монітори є сильним джерелом електромагнітних полів. Постійне 

«бомбардування» організму людини прискореними електронами призво-

дить до різних розладів нервової системи. Основна частина навантаження 

припадає на головний мозок, що може бути причиною головного болю. 

Робота за комп'ютером передбачає переробку великого масиву інформації і 

постійну концентрацію уваги, тому при тривалій роботі нерідко розвива-

ється розумова втома і порушення уваги[1]. 

Отже, людина, яка тривалий час працює за комп'ютером піддається ре-

альному ризику серцево-судинних захворювань, різних захворювань очей, 

опорно-рухового апарату, органів шлунково-кишкового тракту, психічних 

розладів, тощо [1]. 

 

Література: 

1. http://healthy-society.com.ua. 

2. http://toyhealth.ru/page/vpliv-personalnogo-kompjutera-na-zdorovja-

ljudini. 

3. http://lib.mdpu.org.ua/e-book/vstup/L16.htm. 
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«Культура праці – це вищий рівень праці, який забезпечується орга-

нічним сплавом всіх ділових і моральних якостей працівника. Це вміння, 

помножене на високу свідомість та організованість, точність і акуратність, 

високу дисциплінованість й любов до обраної справи» [1]. 

Цю галузь культури інакше називають організацією праці.З моменту 

виникнення людини та об‘єднання у спільноту з метою виживання праця 

стала не лише основою її життєдіяльності, але й основною сферою її фор-

мування та розвитку.З давніх часів праця  виступала як основний засіб іс-

нування. На сьогодні зв'язок між проблемами організації праці і культуро-

логією поки що недостатньо усвідомлюється і враховується як спеціаліс-

тами з організації праці, так і культурологами. «Прикладної культурології» 

як самостійної дисципліни  поки що не існує. Проте фактично форми і спо-

соби організації праці в будь-якій галузі є не що інше, як культурні сцена-

рії трудової діяльності. Якщо організація праці відповідає кращим зразкам 

світової практики, то це означає її високу культуру, а якщо не відповідає – 

низьку. Віднайти які-небудь загальні критерії культури праці, не врахову-

ючи різних її особливостей, які залежать від історичних умов, від соціоку-

льтурних особливостей суспільства, від специфіки різних видів трудової 

діяльності тощо, напевно взагалі неможливо. Таку теорію досліджували 

П.Лазаренко, Д.Маркс, Ф.Тейлор. Загалом спроби створити універсальну 

теорію організації праці успіхом не увінчались, оскільки це поняття безпо-

середньо пов‘язане із особистісними рисами працівника та швидкозмінни-

ми сучасними соціальними процесами. Можна лише констатувати, що на 

сьогодні незмінною ознакою культури праці залишається усвідомлення 

внутрішньої відповідальності за свою роботу і самоконтролю працівника. 

Професія «Еколог» означає самовіддану роботу захисника природи, 

який розуміє, що працює для збереження та відновлення ресурсів і балансу 

між людьми і планетою Земля. Проте сьогодні зустрічаємо чимало випад-

ків непорозумінь між працівниками цієї сфери захисту природи та пред-

ставниками соціально-економічної, політичної та навіть індивідуальної 

діяльності. Промовистим прикладом порушення культури праці й водночас 

максимальної потреби її дотримання є діяльність міжнародної  природоо-

хоронна організація  Greenpeace, яка активно бореться  за «права» приро-
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ди. Тому кожен з працівників зобов‘язаний знати і виконувати вимоги но-

рмативних актів про охорону праці, співпрацювати з роботодавцем у спра-

ві організації безпечних і нешкідливих умов виробництва, а також мати 

право припинити роботу, якщо вона небезпечна для їхнього життя, здо-

ров‘я або для навколишніх людей і природного середовища. 

Щоб бути переконливим, необхідно уміти правильно спілкуватися, 

коректно обґрунтувати свою точку зору. Цьому могли б сприяти конкретні 

вказівки, правила, поради й рекомендації, що їх зафіксовано у відповідних 

законодавчих документах. До то ж знати їх повинні усі, принаймні на рівні 

загальних морально-етичних норм і правил – як фахівець-еколог, так і відпо-

відальна сторона. Та часто таких спеціальних вказівок, пов‘язаних з профе-

сійною етикою, у законодавчих документах бракує. Тому й звертають о ува-

гу здебільшого на відповідні навички культури ділового спілкування на рівні 

керівників або ж фахівців, які за професійними потребами контактують з 

великою кількістю людей.  

Тому так високо цінуються комунікативні уміння знайти спільну 

мову з будь-яким, навіть агресивно налаштованим співрозмовником, уміло 

залучити до співпраці однодумців, встановлювати особистісні контакти і 

використовувати їх для спільної мети, успішно проводити переговори, 

отримувати доступ до інформації, до підбору і переміщення кадрів тощо.  

В сучасних умовах еколог, як і будь-який керівник, повинен бути 

майстерним політиком, спроможним мислити стратегічно й тактично, вре-

гульовувати суперечки і переконувати людей у необхідності дотримання й 

виконання норм екологічного права. В Україні ще тільки починається усві-

домлення того, що екологічну експертизу необхідною проводити за міжна-

родними стандартами, узгоджуючи дії українських екологів з нормами і 

правила світової екологізації свідомості населення Землі.  Наразі питання 

про етику роботи еколога формулюється в контексті поняття «екологічна 

етика», яка включає вимоги особистої відповідальності кожної людини до 

своїх дій з природою і у контексті природного середовища.  

 

Література: 

1. Щербак Ф.Н. Профессионально-нравственная культура труда. – 

Москва: «Знание», 1985. – 64 с. 

2. Електронний ресурс: http://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90% 
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ДЕЯКІ ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРАЦІ 
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Бєлан С.В., Національний університет цивільного захисту України,  

доцент, канд. техн. наук,  

Національний університет цивільного захисту України, м.Харків 

 

Праця є основним видом діяльності, оскільки пов‘язана з виробниц-

твом суспільно корисних продуктів – матеріальних та ідеальних. Вона є 

вічною необхідною умовою існування людей і розглядається як специфіч-

на видова поведінка людини, що забезпечує її виживання.  

Психологія праці справедливо вважається теоретичною основою ор-

ганізації праці, оскільки дає теоретичне обґрунтування таких її напрямків:  

 поділ і кооперація праці;  

 вдосконалення трудових прийомів і рухів,  

 планування та організація робочих місць;  

 методи виробничого навчання, формування трудових навичок і вмінь;  

 розробка режимів праці і відпочинку;  

 нормування праці;  

 поліпшення умов праці;  

 профорієнтація, вибір професії та розставляння кадрів;  

 оплата й стимулювання праці;  

 підвищення культури праці.  

Праця як процес являє собою єдність трьох складників:  

 самої праці як доцільної діяльності;  

 предмета праці (те, на що спрямована праця);  

 знарядь праці (річ або комплекс речей, за допомогою яких людина 

діє на предмет праці).  

Психологічний аспект праці пов‘язаний з тим, що предметні дії пра-

цівника визначаються й регулюються внутрішньою (психічною) діяльніс-

тю – пізнавальною, мотиваційною, емоційною. Так, під час праці в людини 

активізуються такі пізнавальні процеси: відчуття, сприймання, мислення, 

пам‘ять, уява. У процесі праці їй необхідно бути уважною, виявляти вольо-

ві якості. Під час виконання роботи працівник може переживати різні пси-

хічні та емоційні стани – активність, зацікавленість, зосередженість, енту-

зіазм, напруження, стомленість, незадоволення, нудьгу і т. ін. У праці реа-

лізуються й одночасно розвиваються професійні здібності, знання, трудові 

навички та вміння працівника, розкриваються риси його характеру, мора-
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льні якості, мотиви діяльності. У праці людина стверджує себе як особис-

тість, реалізує та розвиває свій творчий потенціал.  

З психологічного боку праця являє собою психічні процеси та пси-

хологічні фактори, які спонукають, програмують, регулюють трудову ак-

тивність людини. Це так звана внутрішня (психічна) діяльність. Будь-яка 

праця поєднує зовнішню (фізичну) та внутрішню (психічну) сторони.  

Як процес активних перетворень предметів з метою пристосування 

їх для задоволення особистих і виробничих потреб праця з погляду фізіо-

лого-психологічного є формою життєдіяльності людини, що виявляється у 

функціональних зрушеннях фізіологічних систем і органів, а також у різ-

них формах психічного відображення об‘єктивної реальності.  

Неодмінні психологічні ознаки праці такі:  

 свідоме передбачення результату праці у вигляді образів, моделей, 

знань;  

 усвідомлення працівником обов‘язковості досягнення соціально 

значущої мети внаслідок реалізації засвоєної програми дій та від-

повідальності за досягнення соціального результату;  

 свідомий вибір, застосування, вдосконалення знарядь і методів 

праці, що вимагає від працівника активізації пізнавальних проце-

сів, професійного зростання, зацікавленості в інноваціях;  

 усвідомлення працівником міжособистісних виробничих відносин, які 

виявляються в організації виробництва, управління та праці, формаль-

них і неформальних комунікаціях, почуттях причетності до організації, 

розумінні свого місця в реалізації її стратегічних цілей та залежності 

доходів від вкладеної праці або підприємницьких здібностей.  

 

Література: 
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ПИЛОВОЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ ШАХТА-

РІВ  І ШЛЯХИ ЇЇ ПРОФІЛАКТИКИ. 
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Телегіна Г.В., кафедра промислової безпеки та охорони праці, доцент, 

канд. мед. наук. 

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 

 

Сучасні умови праці у вугільній індустрії характеризуються високою запи-

леністю, інтенсивним шумом і вібрацією, несприятливим мікрокліматом тощо. 

Через незадовільний стан умов праці  зростає на вугледобувних підпри-

ємствах абсолютне число і питома вага  профзахворювань з втратою працездат-

ності , збільшується відсоток осіб з коморбідною патологією. Вугільна промис-

ловість займає 1-е місце по числу вперше виявлених професійних захворювань. 

Професійна пилова патологія на підприємствах вугільної промисло-

вості складає 75-85% від загального рівня професійних пилових бронхоле-

геневих захворювань в Україні (1), проявляється наступними нозологічни-

ми формами: пневмоконіоз і хронічний пиловий бронхіт. Ці захворювання 

призводять до стійкої втрати працездатності, наступної інвалідізації, що 

завдає значних економічних збитків суспільству. 

Розрізняють два види причин, що впливають на запиленість повітря 

у виробництві: гірничо-геологічні / характер залягання вугільних пластів, 

вологість, структура, речовинний склад і ступінь метаморфізму вугільного 

пласта, його потужність/ і технологічні причини /метод і режим руйнуван-

ня вугілля, швидкість руху повітря, продуктивність виробничого процесу/. 

Доведено,що розповсюдженість професійної пилової патології серед шах-

тарів корелює з їх професією (2,3). Беручи до уваги очікуване збільшення 

видобутку вугілля, у майбутньому передбачається зростання  рівня профе-

сійних бронхолегеневих захворювань у шахтарів..  

Тому особливого значення набуває, з однієї сторони, система моні-

торінгу і управління професійними ризиками / розробка стандартів іденти-

фікації та оцінки професійних ризиків, прогнозування наслідків впливу 

шкідливих чинників, визначення термінів безпечної роботи у шкідливих 

умовах (4) /; з іншої – проведення комплексу медико-профілактичних за-

ходів /планово – періодичні огляди шахтарів, рання діагностика та ліку-

вання професійних захворювань, медична реабілітація хворих. 

Профілактика ризиків професійної пилової патології мусить прово-

дитися в напрямку раціоналізації технологічного процесу з метою усунен-

ня причин надходження пилу в повітря та подальшого удосконалення і 

впровадження ефективних і зручних засобів індивідуальної профілактики. 
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Державна стратегія соціального захисту шахтарів повинна включа-

ти: відповідне пенсійне забезпечення, страхові виплати, соціальний захист  

шахтарів- інвалідів та створення для них нових робочих місць, медикамен-

тозне лікування за кошти Фонду соціального страхування від нещасних 

випадків на виробництві та професійних захворювань. 
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Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 
 
Аналіз кількості нещасних випадків, що супроводжуються тимчасо-

вою втратою працездатності потерпілими, свідчить, що травми, виклика-
них ударом електричного струму, є невеликою, близько 0,5-1% від загаль-
ної кількості нещасних випадків на робочих місцях. Проте, якщо розгляда-
ти смертельні нещасні випадки, то на цей вид небезпеки припадає 20-40% 
смертей потерпілих. Дуже великий відсоток електротравм при випадково-
му дотику, не викликаному виробничою необхідністю (до 30 %), і невели-
кий - при дотику в процесі роботи (до 2 %) дозволяє зробити висновок, що 
працівники, не пов'язані з експлуатацією електроустановок, не знають, яку 
небезпеку становить електричний струм для людини.  

При технічній експлуатації електроустаткування на підприємствах 
електротравми можуть виникати з таких причин: 

 дотик безпосередній до струмопровідних частин електроустано-
вок, які діють під напругою. Це може статися через несправність 
огороджувальних пристроїв електроустановок, помилкові дії пе-
рсоналу, коли роботи виконуються поблизу чи безпосередньо на 
струмопровідних елементах, що знаходяться під напругою, а та-
кож з появою напруги (в результаті помилкової подачі) на рані-
ше вимкнених електроустановках і ділянках мережі; важкі і сме-
ртельні нещасні випадки (понад 200), на випадковий дотик, не 
викликаний виробничою необхідністю і помилковою подачею 
напруги, в процесі ремонтів і оглядів електроустановок, припа-
дає близько 53 % усіх електротравм; 

 дотик до металевих конструктивних частин електроустановок, 
які не повинні знаходитися під напругою, але на корпусах, кожу-
хах і огороджувальних пристроях може з'явитися напруга в ре-
зультаті електричного пробою чи природного старіння ізоляції 
електроустановок, ці причини складають близько 22 % усіх 
травм; дотик інструментом і предметами, що мають малий опір, 
до ізоляції, до струмопровідних частин, а також до неметалевих 
частин електроустановок, які виявилися під напругою через за-
водські дефекти в конструкції, під час монтажу і виготовлення. 
На ці причини припадає 14 % електротравм; 
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 дотик до стін, підлог, будівельних конструкцій, які виявилися під 
кроковою напругою, такі причини складають 2-3 %; 

 дія дуги при операціях із відмикальними пристроями та інші 
причини складають близько 6 %. 

Для запобігання травм від ураження електричним струмом здійснюєть-
ся система організаційно-технічних заходів, а саме власник повинен: призна-
чити відповідального за справний стан і безпечну експлуатацію електроуста-
новок; створити і укомплектувати відповідно до потреб електротехнічну слу-
жбу; розробити і затвердити посадові інструкції працівників електротехнічної 
служби та інструкції з безпечного виконання робіт з урахуванням їх особливо-
стей; створити на підприємстві такі умови, щоб працівники, на яких покладено 
обов‘язки з обслуговування електроустановок, відповідно до чинних вимог, 
своєчасно здійснювали їх огляд, профілактичні; забезпечити своєчасне на-
вчання і перевірку знань працівників з питань електробезпеки.  

Проте не лише організаційно-технічні заходи мають значення, але 
обов‘язково при таких роботах необхідно використовувати засоби захисту. 
Вибір засобів залежить від величини напруги електроустановки. До основних 
електрозахисних засобів для роботи в електроустановках до 1000 В включно 
використовують: ізолюючі штанги, ізолюючі кліщі, електровимірювальні клі-
щі, покажчик напруги, діалектричні рукавиці, інструмент з ізолюючим пок-
риттям. Понад 1000 В: ізолюючі штанги усіх видів, ізолюючі кліщі, електро-
вимірювальні кліщі, покажчик напруги, пристрої для створення безпечних 
умов праці під час проведення випробувань в електроустановках.  

Окрім того, використовують додаткові електрозахисті засоби для роботи 
в електроустановках до 1000 В включно: діелектричне взуття, діелектричні ки-
лими, ізолюючі підставки, ізолюючі накладки, ізолюючі ковпаки, сигналізатори 
напруги,з ахисні огородження(щити,ширми), переносні заземлення, плакати і 
знаки безпеки. Понад 1000 В: діелектричні рукавиці, діелектричне взуття, діеле-
ктричні килими, ізолюючі підставки, ізолюючі ковпаки, штанги для перенесення 
і вирівнювання потенціалу, сигналізатори напруги, захисні огородження, пере-
носні заземлення, плакати і знаки безпеки. Необхідно зазначити, що електроза-
хисті засоби повинні оглядатись перед кожним їх застосуванням.  

Отже, система організаційних і технічних заходів та засобів, що за-
безпечують захист людей від шкідливої і небезпечної дії електричного стру-
му, електричної дуги, електричного поля і статичної електрики повинні бути 
першочерговими. 
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Зниження працездатності у людини може настати з двох причин: дося-

гнення похилого віку, внаслідок чого людина вже не може виконувати роботу 

в такому ж обсязі і з такою ж інтенсивністю, як це було раніше, а також інва-

лідності, що може настати внаслідок трудового каліцтва, професійного захво-

рювання, нещасного випадку, загального захворювання або з дитинства. Осо-

би із зниженою працездатністю володіють усією повнотою соціально-

економічних, політичних, особистих прав і обов'язків. Відповідно до ст. 1 За-

кону України від 21 березня 1991 р. «Про основи соціальної захищеності інва-

лідів в Україні» дискримінація інвалідів заборонена і переслідується законом. 

Відповідно до цього порядку громадяни можуть бути визнані тим-

часово або постійно непрацездатними за станом здоров'я до професійної 

або іншої діяльності, пов'язаною з підвищеною небезпекою для оточуючих. 

Рішення про обмеження прав громадян, пов'язані із станом їх здоров'я, мо-

жуть бути оскаржені в судовому порядку. 

Експертиза тривалої або стійкої втрати працездатності здійснюється 

медико-соціальними експертними комісіями (МСЕК), які встановлюють сту-

пінь та причину інвалідності, визначають для інвалідів роботи та професії, 

доступні їм за станом здоров'я, перевіряють правильність використання праці 

інвалідів згідно з висновком експертної комісії та сприяють відновленню пра-

цездатності інвалідів. Висновки органів медико-соціальної експертизи про 

умови і характер праці інвалідів є обов'язковими для власників підприємств чи 

уповноважених ними органів. 

Відмова в укладенні трудового договору або у просуванні по службі, 

звільнення з ініціативи власника або уповноваженого ним органу, переве-

дення інвалідів на іншу роботу без їх згоди з мотивів інвалідності не допу-

скаються, за винятком випадків, коли за висновком медико-соціальної екс-

пертизи стан здоров'я інваліда перешкоджає виконанню професійних обо-

в'язків, загрожує здоров'ю і безпеці праці інших осіб, або продовження 

трудової діяльності чи зміна її характеру та обсягу загрожує погіршенням 

здоров'я інваліда. Підбір робочого місця здійснюється органами Міністерс-

тва праці і соціальної політики України, місцевими Радами народних депу-

татів, громадськими організаціями інвалідів на підприємствах, де сталася 
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інвалідність. При цьому повинні враховуватись побажання інваліда, наяв-

ність у нього професійних навичок і знань. 

Інваліди війни мають право на першочергове працевлаштування за спе-

ціальністю відповідно до підготовки та висновків медико-соціальної експертизи, 

переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності або штату 

працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці та на працев-

лаштування у разі ліквідації підприємства. Інваліди війни мають право на вико-

ристання щорічної оплачуваної відпустки у зручний для них час, а також на 

одержання відпустки без збереження заробітної плати до двох тижнів на рік. 

Підприємства, які використовують працю інвалідів, зобов'язані 

створювати для них умови праці з урахуванням рекомендацій медико-

соціальної експертної комісії та індивідуальних програм реабілітації і за-

безпечувати інші соціально-економічні гарантії, передбачені законодавст-

вом. Охорона праці інвалідів зобов‘язує керівника підприємства у випад-

ках, передбачених законодавством, організовувати навчання, перекваліфі-

кацію працевлаштування інвалідів відповідно до медичних рекомендацій, 

встановлювати неповний робочий день або неповний робочий тиждень і 

створювати пільгові умови праці на прохання інвалідів. Керівники підпри-

ємств, на яких працюють інваліди, зобов‘язані створювати для них умови 

праці з урахуванням рекомендацій медичної експертизи та індивідуальних 

програм реабілітації, вживати додаткових заходів щодо безпеки праці, які 

відповідають специфічним особливостям цієї категорії працівників. 

Залучення інвалідів до надурочних робіт і робіт у нічний час мож-

ливе лише за їх згодою та за умови, що це не суперечить рекомендаціям 

медико-соціальної експертної комісії.  

Роботодавець зобов'язаний організувати перекваліфікацію та праце-

влаштування інвалідів відповідно до медичних рекомендацій, встановити 

на їх прохання неповний робочий день або непов ний робочий тиждень та 

створити пільгові умови праці. 
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Встановлення гарантій у нормативному порядку є однією з умов ефектив-

ної реалізації прав громадянина і людини. Законодавства України про охорону 

праці передбачає комплекс гарантій, спрямованих на реалізацію конституційного 

права на безпечні і нешкідливі умови праці. Позитивною рисою Закону України 

«Про охорону праці» є те, що цьому питанню присвячено окремий розділ. 

Законодавство України встановлює загальні гарантії права на безпе-

чні та нешкідливі умови праці, що надаються всім працівникам, а також 

передбачає додаткові гарантії для певних категорій працівників, що зумов-

лено підвищеними вимогами охорони їх здоров'я. До таких категорій на-

лежать працівники, які працюють у шкідливих і небезпечних умовах праці, 

неповнолітні особи, жінки, особи з пониженою працездатністю тощо. 

Важливою гарантією охорони праці є надання працівнику інформа-

ції про умови праці на підприємстві і, зокрема, на робочому місці. Крім 

загальних питань з охорони праці роботодавець зобов'язаний проінформу-

вати громадянина про наявні на майбут-ньому робочому місці шкідливі та 

небезпечні виробничі фактори, які ще не усунено. Водночас роботодавець 

повинен повідомити майбутнього працівника про можливі шкідливі, нега-

тивні наслідки впливу виробничих факторів на його здоров'я та озна-

йомити його з правом на відповідні пільги і компенсацію за роботу в таких 

умовах. Причомузаконодавецьвизначає форму виконаногороботодавцемо-

бов'язку. Особа має бути проінформована роботодавцем підрозписку. 

Оскільки в законодавстві не встановлено виду документа, у якому май-

бутній працівник розписується про одержання такої інформації, то його 

форма визначається на конкретному підприємстві, в установі, організації. 

Цим документом може бути спеціальний журнал, окрема розписка. Про-

понується такі записи робити в особовій картці, карті умов праці [1].  

Однією з гарантій, що забезпечує право працівника на безпечні і 

нешкідливі умови праці, є встановлення юридичної відповідальності за 

порушення нормативно-правових актів про охорону праці, створення пе-

решкод для діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охо-

роною праці, представників професійних спілок, найманих працівників. У 
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разів чинення цих правопорушень на стає адміністративна, кримінальна, 

цивільно-правова відповідальність та відповідальність за трудовим правом  

Важливою гарантією, встановленою у Законі України «Про охорону пра-

ці», є запровадження соціального страхування віднещасних випадків і професій-

них захворювань, яким кардинально змінено основи захищеності працівників на 

виробництві. На законодавчому рівні [2] визначено систему, принципи та види 

соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, суб'єкти та об'єкти страхування, порядок відшкодування шкоди, 

заподіяної застрахованому ушкодженням його здоров'я. 

Законодавство передбачає важелі впливу на роботодавців з метою 

зростання їх зацікавленості у створенні безпечних і нешкідливих умов 

праці, дотриманні та виконанні нормативно-правових актів про охорону 

праці. Такий вплив реалізується шляхом коригування розміру страхового 

внеску роботодавця, що залежить від класу професійного ризику вироб-

ництва, встановлених знижок чи надбавок. 

Якщо роботодавець постійно порушує нормативні акти про охорону 

праці, внаслідок чого зростає ризик настання нещасних випадків і професій-

них захворювань, підприємство може бути віднесене до більш високого класу 

професійного ризику, і відповідно розмір страхового внеску збільшується. Цей 

розмір збільшується також шляхом встановлення надбавки за високі рівні тра-

вматизму, професійної захворюваності та неналежний стан охорони праці. У 

випадку організації роботодавцем системи управління охороною праці, що 

забезпечує низький рівень травматизму, професійної захворюваності, йому 

надається знижка щодо розміру страхового внеску. Проте роботодавець 

позбавляється цього права, якщо протягом календарного року він був підда-

ний штрафним санкціям за порушення законодавства про охоронупраці [3]. 

 

Література: 

1. Науково-практичний коментар до закону України «Про охорону 

праці».–К.,1997.–С.32. 

2. Положення про порядок накладання штрафів на підприємства, 

установи, організації за порушення нормативних актів про охорону праці: 

Затв. Постановою Кабінету Міністрів Українивід 17.09.93р.№754// Законо-

давча база ―LIGA Закон‖. 

3. http://ukrref.com.ua/?id=MTcxNDA%3D. Гарантії прав працівни-

ків на охорону здоров'я на виробництві. 
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МАЛІ ВУГІЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА ТА «КОПАНКИ» – 

З ТОЧКИ ЗОРУ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ 

 

Станіславчук Р.Ю. 

 

Мірус О.Л., канд. хім. наук., доцент, завідувач кафедри промислової  

безпеки та охорони праці 

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, м. Львів 

 

Рік від року все більше дорожчає видобуток вугілля в Україні. Вугле-

видобувна галузь завжди належала до найбільш проблемних з точки зору без-

пеки праці, проте на сьогодні найбільш складна ситуація щодо цих питань має 

місце на малих вугільних підприємствах. Нещадним до людських життів за-

лишається також несанкціонований видобуток вугілля.  

Донбас – край, багатий як на вугілля, так і на людей, що вміють його 

видобувати. Проте, від кінця 90-х років минулого століття, коли почалася 

масова ліквідація діючих шахт, тисячі гірників залишились без роботи. 

Мова йде про людей, які мають тількивуглевидобувний фах (наприклад, на 

початку 90-х років на 10-ти шахтах м. Горлівки працювали приблизно 40 

тисяч людей, а зараз на 4-х шахтах – лише 5 тисяч).Це стало поштовхом до 

активного розквіту нелегальних міні-шахт ("копанок"). Заманюють на такі 

підприємства обіцянками високої зарплати, про умови праці мова не йде.  

У Донецькій області функціонує 139 шахт, з них 72 (52 %) – це під-

приємства недержавних форм власності, на яких працюють майже 29 тисяч 

робітників. Серед них є підприємства, де дійсно ефективно здійснюється 

управління охороною праці. Проте, згідно статистичних даних на ма-

лихприватнихшахтах гине людей майже в 5–6 разівбільше,ніж на держав-

нихпідприємствах. Трагедіїв «копанках» Донеччинивідбуваються по усьо-

му Донецькому басейну.Тільки на початку 2011 року у провадженні слід-

чого підрозділу Макіївського райвідділу міліції було відкрито понад 10 

кримінальних справ, пов‗язаних з порушенням правил використання надр. 

В результаті розкриття цих справ було вилучено велику кількість вантажі-

вок, екскаваторів, а також понад 600 тон незаконно видобутого вугілля. 

На малих приватних шахтах немає не тільки нарядної системи, яка б 

відповідала чинним вимогам, але навіть кваліфікованих спеціалістів відом-

чого нагляду.В деяких випадках керівні посади таких підприємств займають 

особи, що навіть не мають відповідної освіти. Видобуток вугілля проводить-

ся без відповідної ліцензії або без реєстрації у відповідних органах нагляду, 

у складних геологічних умовах, геолого- маркшейдерські роботи проводять-

ся некваліфіковано. Серед інших серйозних порушень: використання гірни-
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чошахтного обладнання, що відпрацювало встановлений термін експлуата-

ції; переважне застосування важкої ручної праці; самовільне відновлення та 

ведення видобутку вугілля; приховування нещасних випадків тощо. 

Відкритий видобуток є більш-менш безпечним у випадку, якщо поту-

жні, двометрові, пласти підходять близько до поверхні.Такі місця є поблизу 

Єнакієвого, в районі Харцизька та Шахтарська на Донеччині, Антрацита та 

Свердловська на Луганщині. Але внаслідок незаконного неконтрольованого 

видобутку завдається велика шкода навколишньому середовищу. Набагато 

гірша ситуація з підземними «копанками», адже вугільні пласти Донбасу є 

газоносними і небезпечнимиза викидами газу та пилу, а вентиляція відсутня 

взагалі, приладами, що фіксують вміст метану або вуглекислого газу, ніхто 

на цих підприємствах і не думав користуватися. У зв‗язку з тим, що не про-

водиться випереджувальнарозробказахиснихвугільних пластів (нерентабе-

льних через малу потужність), гине велика кількість шахтарів. 

Розвитку таких небезпечних за умовами праці підприємств сприяє 

поява великого прошарку працездатних і здоровихлюдей, які готові пра-

цювати будь-де, аби заробити на прожиття.В такій ситуації вони перетво-

рюється на раба без прав, без жодних трудових угод та інших атрибутів 

легальної праці. Держава втрачає величезні кошти – адже такі підприємст-

ва податків не платять. Сьогодні на Донбасі функціонує не одна сотня "ко-

панок" і видобуток вугілля в них сягає сотні тисяч тон на рік. На ринку 

видобуте ними вугілля є набагато дешевшим, а державні підприємства не 

мають збуту своєї продукції. 

На факти ігнорування будь-якими правилами та нормами охорони пра-

ці не могли не відреагувати Міністерство енергетики та вугільної промислово-

сті України, Держгірпромнагляд, представники Державної воєнізованої гірни-

чорятувальної служби, вчені галузевих НДІ,керівники Донецької та Лугансь-

кої облдержадміністрацій, представники профспілкових організацій та ін. 

Внаслідок проведених оперативних перевірок було виявлено проблеми, що 

потребують оперативного вирішення на законодавчому рівні –постановка та 

розв‗язання питання про відповідальність власника приватного підприємства, 

який сьогодні у більшості випадків не займається організацією безпечного 

ведення робіт, не відповідає за економічні збитки та людські жертви. 

 

Література: 

1. http://donetskie.com/tegi/kopanki. 

2. http://www.62.ua/news/269601. 
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У  

ВОДІЇВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ  

 

Супруненко С.А. 

 

Телегіна Г.В., кафедра промислової безпеки та охорони праці, доцент, 

канд. мед. наук 

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 

 

Серед показників, що обумовлюють низькі показники стану працездат-

ності населення значне місце належить шкідливим та небезпечним умовам 

праці. Шкідливі чинники, пов‘язані з професійною діяльності, входять у ре-

єстр так званих факторів ризику, які вважаються відповідальними за розвиток 

більшості захворювань дорослого населення (особливо у працездатному віці). 

У водіїв  відмічені високі показники тимчасової втрати працездат-

ності, інвалідізації, смертності (1,2,3). 94,6 % водіїв вимушені піти з про-

фесії  в працездатному віці через стан здоров‘я (4).   

До шкідливих виробничих чинників праці водіїв і особливо водіїв авто-

бусів та вантажівок  відносять вібрацію, шум, мікроклімат , гіпокінезію, робо-

чу позу водія за кермом на протязі тривалого часу, неможливість регулярного 

повноцінного харчування. Все це  сприяє розвитку у водіїв захворювань хреб-

та, органів малого тазу, шлунково-кишкового тракту, вен нижніх кінцівок. 

Особливе значення має пиловий та газовий склад повітря в кабіні. 

Поліциклічні вуглеводи і в першу чергу бензпирен – складові вихлопних 

газів – мають виражену канцерогенну дію, що призводить до виникнення 

онкологічних захворювань: рак шлунка, злоякісні лімфоми, рак легень, рак 

сечового міхура залежно від професійного стажу. 

Робота водія вимагає від нього постійної емоційної напруги, тривалої 

уваги, напруження органів зору та слуху. Стресовий характер роботи, пору-

шення нормальних біоритмів через необхідність працювати в різні періоди 

збільшують ризик розвитку  гіпертонічної хвороби, ішемічної хвороби.  

Постійна необхідність швидкої оцінки дорожньої ситуації з принят-

тям адекватного рішення, раптове  виникнення критичних ситуацій, які 

потребують від водія блискавичної відповіді, порушують психічне здо-

ров‘я, призводять до втоми,  розвитку тривожно- депресивних розладів, . В 

такому стані сповільнюються реакції,  водій може припустити помилки з 

виникненням ДТП і серйозними наслідками для всіх постраждалих. 

Виникає мультіризикова ситуація для психосоматичного стану вказано-

го контингенту працівників. Вже у ранніх стадіях предикторами майбутніх 
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проблем є регулярні кофліктні ситуації. Надалі – тимчасова непрацездатність 

внаслідок зростаючої морбідності, зниження професійного рівня, кваліфікації.  

Відомо, що не всі фактори ризику підлягають модифікації: вік, стать, 

генетичні особливості змінити неможливо. В той же час шкідливі фактори, 

пов‘язані з професією, здебільшого можна коригувати. На цьому грунтують-

ся сучасні комплексні рекомендації по профілактиці профзахворювань.У 

першу чергу  це позбавлення шкідливих звичок (паління), збалансоване хар-

чування та інш. Звичайно необхідно застосувати всі можливості для санації 

хронобіологічного середовища від надмірної кількості стресових ситуацій 

(5). Рекомендують регулярно вживати помірні дози алкоголю – як один з 

компонентів антиризик-стратегії. Очевидно, що реалізація  саме цих рекоме-

ндації ( алкоголь  і зменшення стресів) для професійної групи, що розгляда-

ється в нашому дослідженні неможлива. Тим більшого значення набуває 

чинник фізико хімічного забруднення: в сучасних розвинених країнах міні-

мізація даного фактору ризику розглядається як головний тренд у роботі 

відповідних служб відносно працівників транспорту. 

 

Література: 

1 Гореликова О.Н., Онкологическая заболеваемость и смертность 

водителей автомобильного транспорта // Медицина труда и промышленная 

экология. – 1993. – № 5-6. – С. 34 – 37. 

2 Татаровский А.П. и др., Причины инвалидности у водителей авто-

транспорта // Автодорожная медицина. М.: 1991. – С.103-104. 
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автотранспортных предприятий. М.: 1989 – С. 229-231: 
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СТИМУЛЮВАННЯ РОБІТ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНИХ 

УМОВ ПРАЦІ 

 

Тарасенко Д.Л., Макіївський економіко-гуманітарний інститут, доцент 

кафедри економіки підприємства, президент Малої молодіжної академії 

екології Донецького регіонального відділення Міжнародної академії наук 

екології і безпеки життєдіяльності 

 

Відповідно до Закону України «Про охорону праці» [1] фінансуван-

ня профілактичних заходів з охорони праці, виконання загальнодержавних, 

галузевих та регіональних програм поліпшення стану безпеки, гігієни пра-

ці та виробничого середовища, інших державних програм, спрямованих на 

запобігання нещасних випадків та професійних захворювань, передбача-

ється поряд з іншими джерелами фінансування, визначеними законодавст-

вом, у державних і місцевих бюджетах, що виділяються окремим рядком. 

Для підприємств, незалежно від форм власності, або фізичних осіб, 

які використовують найману працю, витрати на охорону праці повинні 

становити не менше 0,5% від фонду оплати праці. 

Суми витрат з охорони праці, що відносяться до валових витрат 

юридичної чи фізичної особи, яка відповідно до законодавства використо-

вує найману працю, визначаються згідно з переліком заходів та засобів з 

охорони праці, що затверджується Кабінетом Міністрів України. 

У колективному договорі, угоді сторін передбачають забезпечення 

працівникам соціальних гарантій у галузі охорони праці на рівні, не нижче 

передбаченого законодавством. Їх обов'язки, а також комплексні заходи що-

до досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничо-

го середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання ви-

падків виробничого травматизму, професійного захворювання, аваріям і по-

жежам, визначають обсяги та джерела фінансування зазначених заходів. 

Відповідно до зазначеного Закону на підприємствах повинно проводи-

тися стимулювання робіт, що забезпечують безпечні і здорові умови праці. 

До працівників можуть застосовуватися будь-які заохочення за активну 

участь та ініціативу у здійсненні заходів щодо підвищення рівня безпеки та 

поліпшення умов праці. Види заохочень визначаються колективним догово-

ром, угодою. При розрахунку розміру страхового внеску для кожного підпри-

ємства Фондом соціального страхування від нещасних випадків, за умови до-

сягнення належного стану охорони праці і зниження рівня або відсутності тра-

вматизму і професійної захворюваності внаслідок здійснення роботодавцем 

відповідних профілактичних заходів, можуть бути встановлені знижку до ньо-
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го або надбавку до розміру страхового внеску за вищий рівень травматизму і 

професійної захворюваності та неналежний стан охорони праці.[2] 

Розрахунок розміру страхового внеску із застосуванням знижок та над-

бавок для кожного підприємства проводиться відповідно до законодавства про 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку 

на виробництві, професійного захворювання та належний стан охорони праці. 

У системі управління охороною праці, а також у системі стимулювання 

виробництва на підприємстві стимулювання охорони праці є підсистемою і має 

поєднувати форми матеріального і морального заохочення з комплексом заходів 

економічного, дисциплінарного та адміністративного впливу на порушників 

правил безпеки, норм і вимог охорони праці, а також на керівників і спеціалістів, 

які не забезпечують безпеку праці, дотримання норм і вимог охорони праці. 

Матеріальне заохочення яке здійснюється у формі преміювання, вста-

новлення або підвищення розмірів надбавок за високу професійну майстер-

ність (для робітників), за високі досягнення у праці (для керівників та спеці-

алістів), підвищення розряду (для робітників), окладу (для керівників і фахі-

вців), а також шляхом нагородження цінними подарунками, надання пільго-

вих путівок до санаторіїв та будинків відпочинку, відряджень на виставки. 

Необхідно також поєднувати матеріальне стимулювання охорони 

праці з моральним заохоченням: грамотами, дипломами, відомчими наго-

родами, присвоєнням почесних звань, відмітними знаками та іншими зіз-

наннями. Для матеріального заохочення за показниками охорони праці, 

джерелами є фонд оплати праці і кошти фонду охорони праці, які передба-

чені на ці цілі кошторисом використання фонду. 

Систематичне матеріальне заохочення за показниками охорони праці в 

усіх формах (у тому числі шляхом збільшення основних премій за умови не 

перевищення планової собівартості продукції підприємства) здійснюється за 

рахунок фонду оплати праці, віднесеного на витрати виробництва продукції; 

збільшення основних премій у випадках перевищення планової собівартості 

кінцевої продукції, які здійснюються за рахунок частини фонду оплати праці, 

утвореної в межах прибутку, залишається в розпорядженні підприємства, а 

при відсутності прибутку за рахунок і в межах коштів фонду охорони праці. 
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ШУМОВА ХВОРОБА, ЇЇ ДЖЕРЕЛА НАВКОЛО НАС 

ТА ЗАХОДИ, ЩОДО ЗМЕНШЕННЯ ВПЛИВУ ШУМОВОЇ ХВОРОБИ 

 

Федік В.І. 

 

Карпінська Т.Г., кафедра промислової безпеки та охорони праці, доцент, 

канд. мед. наук. 

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, м. Львів 

 

Для міста шум – справа звичайна: шумить авто та залізничний тран-

спорт, працюють підприємства, заводи, фабрики, злітають з аеродрому 

літаки, зводяться нові будинки. У оселях шумлять холодильники і пральні 

машини, в під'їздах – ліфти, в офісах – оргтехніка. Цей перелік можна про-

довжити. Постає питання: якщо шуму так багато в нашому житті, можли-

во, він не шкідливий? 

Однак, як стверджують науковці та лікарі, за своїм впливом на люд-

ський організм явище шуму більш шкідливе, ніж хімічне забруднення. За 

останні 30 років по всіх великих містах шум збільшився на 12-15 дБ, а його 

гучність виросла в 3-4 рази[3].  

Про те, що шум негативно впливає на людину свідчать такі факти: 

шум знижує продуктивність праці на 15-20%;частота захворювань серцево-

судинної системи у людей[1], які живуть у зашумлених районах, у кілька 

разів вища, а ішемічна хвороба серця у них трапляється у 3 рази частіше; 

значно зростає загальна захворюваність; жителі великих міст втрачають гос-

троту слуху вже з 30 років (в нормі – в 2 рази пізніше);під впливом шуму 

погіршується сон та сприйнятливість до навчання; діти стають більш агреси-

вними та неслухняними;шум скорочує життя людини на 8-12 років. 

«Шумова хвороба» – медичний термін на позначення комплексного 

впливу шуму на людину.Найхарактернішими симптомами цієї хвороби є го-

ловний біль, нудота, дратівливість, які досить часто супроводжуються тимча-

совим зниженням слуху. До шумової хвороби схильні більшість мешканців 

великих міст, які постійно отримують шумові навантаження. Наприклад, нор-

мативні рівні звуку в дБ для мешканців житлових кварталів повинні становить 

55 вдень і 45 вночі[2]. Однак різні джерела шуму вносять вагомий внесок у 

звукове середовище міста. У сучасних міських районах зі значним рухом тра-

нспорту рівень шуму близький до небезпечної межі,а саме в 80 дБ. 

Не варто забувати, що шум діє на організм людини не тільки прямо й 

опосередковано. Він має ще й інші можливості впливу. Так, у сільській міс-

цевості тривалість життя дерев довша, ніж у містах. Головною причиною 
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цього є вплив інтенсивного шуму. При дії шуму в 100 дБ рослини вижива-

ють 10 днів. При цьому швидко гинуть квіти і уповільнюється ріст рослин. 

Для того щоб зменшити цей рівень, докладаються значні зусилля, на-

самперед, з удосконалення самої техніки. Конструктори працюють над ма-

лошумними двигунами й транспортними засобами, житлові забудови відда-

ляють від вуличних магістралей, поліпшують житлове покриття. Продукти-

вний засіб боротьби з шумом в містах – озеленення. Дерева, висаджені бли-

зько одне від одного, оточені густими кущами, здатні значно знижувати рі-

вень техногенного шуму. Купіть звуконепроникні скла в своєму будинку, 

транспорті. Знизьте рівень побутового шуму за допомогою таких правил: не 

вмикайте в будинку максимальну гучність вашого музичного центру та те-

левізора, обмежтеся від постійного прослуховування музики в плеєрі. 
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ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ПРОФІЛАКТИКА СПОРТИВНОГО ТРАВ-

МАТИЗМУ ПІД ЧАС ЗАНЯТЬ З ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ, ПЛАВАННЯ, 

БОРОТЬБИ ТА СПОРТИВНИХ ІГОР 

 

Чудінова Н.В. 
 

Задорожний І.І., старший викладач кафедри спеціальної рятувальної  
підготовки і фізичного виховання 

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 
 
Фізичне виховання є головним напрямком впровадження фізичної ку-

льтури і становить органічну частину загального виховання, покликану забез-
печувати розвиток фізичних, морально-вольових, розумових здібностей та 
професійно-прикладних навичок людини. Для досягнення високих результатів 
фізичної та технічної підготовки курсанта завжди передує багатогранний на-
вчально-тренувальний процес, під час якого курсант(студент) вибірково роз-
виває ті чи інші групи м‘язів, зміцнює кістки та суглоби, удосконалює коорди-
націю рухів. Крім того, постійні тренування підвищують його працездатність. 
Необхідними умовами для досягнення цих результатів є повноцінне харчуван-
ня та здоровий спосіб життя. Кожен курсант(студент) повинен сам захищати 
себе від травм і знати якому ризику піддає себе та які можуть бути отримані 
травми, а також повинен перевіряти захисні засоби, володіти інформацією про 
загальні вимоги безпеки та про дотримання правил безпеки під час проведення 
занять з легкої атлетики, плавання, боротьби та спортивних ігор. 

До загальних вимог безпеки на заняття допускаються курсан-
ти(студенти), які пройшли інструктаж з охорони праці, медичний огляд і не 
мають протипоказання за станом здоров‘я. При проведенні занять курсан-
ти(студенти) зобов‘язані дотримувати правил поведінки, розкладу начальних 
занять, установленого режиму занять і відпочинку. 

Під час занять з легкої атлетики. Варто пам‘ятати, що кожний вид 
легкої атлетики (крім багатоборства) має певну відносно вузьку спрямова-
ність, що вимагає розвитку переважно однієї рухової якості за участю голов-
ним чином однієї м‘язової групи. Тому для легкоатлетів необхідно застосову-
вати компенсовані вправи для підтримання інших рухових якостей (крім осно-
вної) і всіх м‘язових груп на функціональному рівні, який необхідний для ефе-
ктивного виконання вправ спортивної спеціалізації і для збереження здоров‘я. 

Вимоги безпеки під час занять з плавання та під час занять з бо-
ротьби. Плавання відноситься до категорії циклічних вправ, що характе-
ризуються максимальними, субмаксимальними і великими потужностями 
фізичного навантаження, що вимагає розвитку таких якостей, як витрива-
лість, сила, гнучкість.  
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Вхід до басейну та до спортзалу повинен бути організованим, під 

контролем викладача. Курсанти (студенти), які запізнились, до заняття не 

допускаються. Курсанти(студенти) повинні мати, відповідну для плавання 

та для боротьби спортивну форму.   

В спортивній боротьбі принцип рівних можливостей забезпечує ма-

ксимально можливі гарантії від травмування. Дотримуючись раціонально-

го плану тренувань, безпосередньо спрямованого на зниження ризику оде-

ржання травми, що може бути  досягнуто тільки на базі тісного контакту 

лікаря і викладача, а також на основі повноцінного лікарського контролю 

за плавцями та борцями можна уникнути від травматизму на заняттях: 

При занятті спортивними іграми. Викладач має зважати на багато 

речей. Для ігрових видів спорту характерними є наступні травми: розриви і 

надриви м‘язів, сухожилок і зв‘язок, розтягування, вивихи. Вони виникають 

під час зіткнень, падінь, ударів м‘яча. Профілактика травматизму полягає у 

належній розминці, яка забезпечить розігрів м‘язів і підвищить їх еластич-

ність, удосконаленні техніки і загальної фізичної підготовки спортсменів, 

виконанні гігієнічних вимог до місця занять. Під час занять у приміщеннях 

гравці знаходяться в досить щільному контакті, тому підвищується небезпе-

ка розповсюдження інфекцій по повітрю. Тому, не припустимою є при-

сутність на полі хворого гравця, якого необхідно ізолювати, аби від нього не 

заразилися інші. Одяг футболістів передбачає спеціальні захисні засоби для 

попередження травм (щитки, прокладки, каски, маски у воротарів та ін.). У 

волейболі, баскетболі, гандболі використовуються наколінники, які захища-

ють колінний суглоб від травм. 

Фізичне виховання сприяє різноманітному позитивному впливу на 

курсантів(студентів), істотно підвищує фізичну працездатність. Викори-

стання засобів профілактики, раціональна побудова занять і правильне до-

зування навантаження дають змогу звести до мінімуму негативні явища й 

істотно підвищити оздоровчий ефект занять. 
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Шатохіна Н.В. 
 

Домнічев М.В., канд. техн. наук, доцент,  Пищикова Л.В., канд. техн. 
наук, доцент,  Янова Л.О., канд. техн. наук, доцент  

Криворізький національний університет 
 

Сучасні технології видобутку і збагачення залізорудної сировини 
супроводжуються процесами підвищеного забруднення повітря пилом. 
Так, за даними «Профпаталогічної служби регіону Кривбас» [1], кількість 
зайнятих на гірничодобувних підприємствах Кривбасу працівників, які 
постійно знаходяться під шкідливим впливом пилу, становить 46000 - 
54000 осіб, з яких до 9500 – жінки.  

Постійний шкідливий вплив пилу на працівників призводить до роз-
витку в них широкого спектру професійних захворювань: бронхітів, алер-
гій, пневмоконіозів, силікозів тощо. 

Для визначення допустимих термінів роботи працівників в небезпе-
чних умовах було запропоновано спиратися на закономірності природної 
еволюції організму людини [2]. Для хворих з пиловими патологіями легень 
за основу беруть перевищення концентрації промислових полютантів на 
робочих місцях у разах: Ср./Срн., де:  

Срн. – допустима концентрація пилу на робочому місці;  
Ср. – фактична концентрація мг/м

3
.  

Початок інволюції становить 28 років. Двократне збільшення біоло-
гічного часу статевого розвитку людини дорівнює 28 рокам (28+28=56 ро-
ків – строк природного зниження регулярного запасу). Тому ці 28 років 
зменшуються пропорційно Ср./Срн. (прискорення часу старіння) : 

t безпечний вік = 28 +
Ср./Срн.

28                                        (1) 

При перевищенні Ср. йде зниження внутрішньої енергії для забезпе-
чення протидії ентропії. Брак ентропії – нестача регуляторних зв‘язків, що 
веде в тому числі до зниження стійкості організму працівників до дії пило-
вого фактору. Тому : 

t безпечний вік = 2 t С.Д. +
Ср./Срн.

..2 ДtC                                    (2) 

Перший член – час розвитку організму, після чого він переходить до 
нового стійкого стану 2 t С.Д., який можна скоротити, розсіявши енергію в 
Ср./Срн. разів. Беручи до уваги, що вік статевого дозрівання (t С.Д.) вважа-
ється рівним в середньому 14 рокам, тоді : 

t у = 28 +
Ср./Срн.

28 = 28+
Ср

Срн28                                (3) 
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де t у – граничний стан стійкого стану (безпечний вік). 
Тоді безпечний стаж (Т) роботи в пилонебезпечних умовах вироб-

ництва (при умові початку трудової діяльності в 20 років) буде таким : 

Т безпечний стаж = 8+
Ср

Срн28
,                                   (4) 

Розрахований за даною методикою безпечний вік працівників та 
стаж їх роботи в пилонебезпечних умовах наведено у таблиці 1. 

 

Таблиця 1 
Безпечний вік та стаж роботи працівників в пилонебезпечних умовах 

Перевищення запилено-
сті, рази 

1,1-1,9 2-3,9 4-7,9 
8 і бі-
льше 

Безпечний вік, роки до 53,5 до 42 до 35 до 31,5 
Безпечний стаж, роки до 33,5 до 22 до 15 до 11,5 

 

Розрахувавши концентрацію промислових полютантів (у першу чергу 
пилу) на робочому місці працівника та ступінь її можливого перевищення гра-
нично допустимої концентрації (у рази), можна визначати безпечний вік та 
стаж (роки) роботи працівників в шкідливих умовах гірничого підприємства. 

Як показали дослідження [3], забрудненість повітря пилом хвостос-
ховищ коливається від 2,3 мг/м

3
 до 15,5 мг/м

3
 (під час досліджень окремі 

результати сягали 125 мг/м
3
). В середньому виміряна ступінь запиленості 

повітря становила близько 7 мг/м
3
 (вищі показники запиленості спостері-

галися порівняно рідко). Використання спеціального розчину дозволило 
знизити забрудненість повітря пилом в 4,6 - 51 разів (див. табл.2.). 

 

Таблиця 2 
Результати промислових досліджень ефективності закріплення поверхні 

хвостосховища ВАТ «ПівнГЗК». 

№ 

Темпе-
ра-тура 
повітря, 

С 

Відносна 
воло-
гість 

повітря, 
% 

Швид-
кість 
вітру, 

м/с 

Вологість хвостів 
Забрудненість 
повітря, мг/м3 

Оброб. 
РПБ 

Контр. 
Оброб. 

РПБ 
Контр. 

1 -4,8 70 3,0-4,0 5,52 4,61 0,16 2,6 
2 7,0 68 5,7-6,0 10,0 0,90 1,06 125,0 

3 12,2 86 4,0-6,0 - - 0,3 15,5 
4 25 63 4,4-4,8 9,01 1,3 1 4,6 
5 26 60 2,5-3,0 8,8 0,15 0,26 4,5 

 

Використовуючи дані табл.1., було розраховано, що при середньому 
рівні забруднення повітря пилом на рівні 7 мг/м

3
 безпечний стаж роботи 

працівників хвостового господарства буде обмежено 15 роками. За умов 
використання спеціального розчину запиленість повітря буде триматись в 
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середньому на рівні менше 0,5 мг/м
3
, що дозволить збільшити строк безпе-

чного стажу роботи працівників, задіяних на хвостосховищах, до 35 років.  
В якості закріплювача нами було обрано розчин природного бішофіту 

(РПБ), який має численні переваги, що зумовлюють можливість його ефекти-
вного використання для зменшення кількості пилу, виносимого у повітря.  

РПБ – це водний розчин хлоридів магнію (MCl26H2O). Він має 4-й клас 
небезпеки, не горить, вибухобезпечний, має порівняно низьку корозійну здатність, 
може використовується в діапазоні температур від +55 

о
С до – 35 

о
С та виробля-

ється в Україні. Транспортування РПБ не потребує жодних спеціальних резервуа-
рів і здійснюється в звичайних залізничних цистернах, при цьому будь-яка спеціа-
льна підготовка перед нанесенням (розігрів, приготування тощо) відсутня.  

Розчин вже довів свою високу ефективність в боротьбі з виносом пилу 
в повітря при експлуатації кар‘єрних автодоріг та при обробці сипучих ванта-
жів. Проведені лабораторні і промислові дослідження ефективності закріплен-
ня хвостосховищ показали, що при нанесенні на поверхню сухих пилових час-
ток, РПБ з витратами на рівні 1,5-2,0 л/м

2
 поверхня добре закріплюється і, за-

вдяки високій гігроскопічності РПБ, залишається вологою протягом тривалого 
часу (не менше 75 діб) навіть в найбільш спекотні дні. 

Висока гігроскопічність розчину дозволяє отримувати необхідну во-
логу не лише з опадів, а й з повітря. Зволоження поверхні дозволяє суттєво 
скоротити винос пилових часток до повітря. При стійкій сухій і спекотній 
погоді відбувається певна втрата вологи верхнім шаром пилової маси 
вдень (на поверхні виступає соляна шкірка, що утримує пил від винесення 
в повітря а завдяки добовим коливанням температури – т. зв. «ефект роси» 
поверхня знову зволожується.  

Нанесення РПБ повністю механізовано і відбувається за допомогою 
гідромоніторів [4] рис.1.  

Розроблена технологія закріплення пилячих поверхонь діючих хвос-
тосховищ пройшла промислові дослідження та була впроваджена у викорис-
тання на ВАТ «АрселорМітталКривий Ріг» та ВАТ «ПівнГЗК». Застосування 
технології закріплення пилячих поверхонь хвостосховищ дозволить знизити 
рівень професійної захворюваності задіяних на них працівників.  

 

 
Рис. 1.  Схема автомобіля для нанесення закріплювача:  

1 – зрошувачі для поливу доріг; 2 – гідросистема керування; 3 – гідромонітор; 4 – цистерна 

для рідини; 5 – насос. 
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Отже, у результаті проведених досліджень встановлено, що:  

 тривалість безпечної роботи працівника коливається в залежнос-

ті від пилового навантаження, якого зазнає його організм в ре-

зультаті трудової діяльності; 

 водний розчин природного бішофіту - безпечний та ефективний 

засіб, який може протягом всього року використовуватися для 

боротьби з пиленням сухих поверхонь;  

 завдяки високій гігроскопічності, РПБ підтримує високу воло-

гість, зменшуючи винос пилу;  

 при оптимальних витратах РПБ 2,0 кг/м
2
 з концентрацією дося-

гається  стійке і тривале зниження запиленості повітря;  

 зменшення рівня забруднення повітря робочої зони пилом дозво-

ляє покращити умови праці персоналу відвального господарств, 

збільшити безпечний стаж роботи в зазначених умовах та пок-

ращити якість життя працівників. 
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ОГЛЯД ТРАВМАТИЗМУ В СИСТЕМІ ДСНС УКРАЇНИ 
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охорони праці 

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, м.Львів 

 

Безперервний розвиток науки і техніки, зростання пожеже небезпе-

чних виробництв, ускладнення технологічних процесів, неперервне зрос-

тання кількості людей, які в процесі своєї життєдіяльності використовують 

електричні пристрої та установки, зародження нових та розвиток існуючих 

галузей промисловості неминуче супроводжується травматизмом та смер-

тністю від нещасних випадків, що сьогодні за своєю кількістю можуть бу-

ти прирівняні до воєн та епідемій. [1] 

Отже, нещасні випадки пов‘язані з трудовою діяльністю в пожежно-

рятувальній справі стаються часто. Оскільки проведення рятувальних робіт 

відноситься до робіт підвищеної небезпеки. 

Варто зауважити, що більшість нещасних випадків сталися через недо-

тримання вимог з охорони праці, а також через халатність працівників які нех-

тують безпекою. Нажаль більшість таких випадків ніде не фіксується та є «ті-

ньовими». Відповідно до Конституції України у статті 43, 45, 46, 50 розглянуті 

питання охорони праці, життя і здоров'я громадянин. Суттєвим є те що навіть 

елементарні порушення правил безпеки праці можуть призвести до травмати-

зму. Відомо, що 13% нещасних випадків сталися через технічні причини нена-

лежної організації охорони  праці, що напряму залежать від фінансування та 

заходів на покращення охорони праці, впровадження нового обладнання, мо-

дернізація застарілого обладнання, забезпечення працівників всіма необхідни-

ми засобами індивідуального та колективного захисту. [2] 

Значну увагу стану виробничої безпеки приділяють в органах і під-

розділах, підприємствах та організаціях системи МНС України. В «Огляді 

стану виробничого травматизму за 2011 рік в системі МНС України» підк-

реслюється, що у МНС постійно проводиться робота щодо попередження 

виробничого травматизму серед осіб рядового і начальницького складу сил 

цивільного захисту,  працівників органів і підрозділів, підприємств та ор-

ганізацій системи Міністерства. [3] 

Проте дані виробничого травматизму за 2011 рік свідчать, що якість 

впровадження в практичну діяльність вимог нормативно-правових актів з 

охорони праці, профілактичних заходів на місцях потребує поліпшення. 

Вжиті структурними підрозділами системи МНС профілактичні заходи ще 
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не повною мірою відповідають вимогам сьогодення. Про це свідчить зрос-

тання кількості виробничого травматизму порівняно з 2010 роком в ГУ(У) 

МНС  в АР Крим, Донецькій, Київській, Луганській, Одеській, Рівненській, 

Херсонській, Хмельницькій, Чернігівській областях. [3] 

Усього за 2011 рік в органах і підрозділах, підприємствах та ор-

ганізаціях системи МНС трапилося 46 нещасних випадків виробничого 

характеру. При цьому постраждало 47 людей, із них 4 смертельно. За-

реєстровано 1 груповий випадок при 2 постраждалих. Для порівняння, у 

2010 році сталося 42 нещасних випадки виробничого характеру, при цьому 

постраждало 45 осіб, із них 6 смертельно, 2 групових випадки при 5 по-

страждалих (із них 2 особи смертельно). [3] 

Кількість нещасних випадків та кількість постраждалих за 2011 рік порівняно 

з 2010 роком збільшилась на 4 випадки та на 2 людей відповідно. Намітилась тен-

денція до зменшення загальної кількості постраждалих із смертельними наслідками. 

У 2010 році постраждало 6 осіб із смертельними наслідками, у 2011 році постражда-

ло 4 особи із смертельними наслідками, що на 2 особи менше. 

Випадки виробничого травматизму зі смертельними наслідками трапи-

лися в ГУ МНС в АР Крим, в Управлінні МНС Тернопільській, Чернівецькій 

областях та у Вінницькому вищому професійному училищі цивільного захисту. 

У 2011 році із 13 випадків травмувань осіб рядового і начальницького 

складу під час гасіння пожеж та ліквідації їх наслідків 4 випадки пов‘язано з 

падінням із висоти. За висновками комісій із розслідування, основними при-

чинами були невиконання посадових обов‘язків, вимог інструкцій з охорони 

праці, особиста необережність. 

Структурними підрозділами системи МНС проводилася профілактична 

робота щодо попередження дорожньо- транспортних пригод серед осіб рядо-

вого і начальницького складу сил цивільного захисту та працівників 

підприємств. Наслідком цієї роботи є відсутність ДТП за 2011 рік. 
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Праця є основою діяльності людини, сприятливо впливає на її 

здоров‘я і забезпечує добробут суспільства. Але за певних умов деякі види 

праці можуть стати причиною дезорганізації в діяльності нервової, 

ендокринної, серцево-судинної систем, шлунково-кишкового тракту, 

опорно-рухового апарату. Недостатнє технічне оснащення виробничого 

процесу, недодержання чітко регламентованих санітарно-гігієнічних норм 

призводить до ―поломки‖ в одній чи кількох з перерахованих систем 

організму людини, виникає патологічний процес, який і назвали 

професійною патологією, професійними хворобами. 

Професійні хвороби — захворювання, у розвитку яких переважну 

роль відіграють несприятливі умови праці — професійні шкідливості. 

Характер професійних хвороб визначається особливостями механізму дії 

шкідливих виробничих факторів та їх поєднань на організм людини, а 

також сила і тривалість дії. Класифікація професійних хвороб побудована 

за етіологічним принципом з урахуванням шкідливого виробничого 

фактора, який спричинив розвиток хвороби 

Історія. Відомості про дію шкідливих умов праці на здоров‘я людини 

зустрічаються ще в єгипетських письменах, у працях старогрецьких і 

римських вчених (Арістотеля, Гіппократа), а також середньовічних медиків — 

Агріколи, Парацельса та інших. Перший систематизований опис умов праці й 

окремих професійних хвороб був здійснений професором Падуанського 

університету Б. Рамацціні в книзі ―Про хвороби ремісників‖ (1700 року). 

Наукове узагальнення відомостей про вплив умов праці на здоров‘я людини і 

фізичний розвиток працюючих належить Ф. Ф. Ерісману (1877 рік). 

За класифікаційними ознаками розрізняють професійні хвороби 

від шкідливої дії: 

 фізичних факторів – професійна туговухість, вібраційна хвороба, 

променева хвороба, кесонна хвороба, висотна хвороба та інші; 

 хімічних речовин – гострі й хронічні отруєння; 

 виробничого пилу – пневмоконіоз, бронхіт та інші; 

 фізичного перенапруження і травматизації – неврити, бурсити та 

інші; 

 біологічних факторів — інфекційні та паразитарні захворювання. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Серед професійних хвороб відомі хвороби, у патогенезі яких провідну 

роль відіграє алергічний механізм. У виникненні професійних хвороб велику 

роль відіграє також зниження опірності організму. 

Профілактика. В Україні щороку реєструється значна кількість 

професійних захворювань. Щоб зупинити процес розвитку професійних 

захворюваностей людей, що працюють на різних виробництвах необхідно 

рішуче впроваджувати в життя профілактичні заходи, спрямовані на зниження 

несприятливого впливу факторів виробничого середовища. Профілактика 

професійних хвороб полягає в систематичному покращенні умов праці та 

ліквідації шкідливих факторів, зменшення їх дії до безпечного для здоров‘я 

людини рівня. З цією метою удосконалюють технологічні процеси, широко 

використовують санітарно-технічне обладнання, раціоналізують режим праці 

й відпочинку. Вивченням патогенезу клінічних проявів і перебігу професійних 

хвороб, патогенетичним лікуванням, експертизою працездатності і 

реабілітацією захворілих займається професійна патологія (професійні 

хвороби) – клінічна дисципліна, яка відокремилась від загальної патології. 

При правильній організації праці, дотриманні технологічної і трудової 

дисципліни процес виробничої діяльності відбувається без випадків 

травматизму, професійних захворювань та аварій, а при відхиленні від 

затвердженої технології робіт, порушенні режимів експлуатації обладнання, 

техніки безпеки та виробничої санітарії можуть виникати ситуації, що 

спричиняють травмування або професійні захворювання. 

Охорона життя й здоров‘я працюючих від впливу небезпечних та 

шкідливих виробничих чинників має важливіше соціальне значення, 

здоров‘я працюючих є національним багатством держави оскільки має вплив 

на працездатність людини, а відтак на її добробут і подальший розвиток 

технічного процесу. 
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