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Вступ 
 

Охорона праці – нормативна дисципліна, яка вивчається з метою 

формування у майбутніх фахівців з вищою освітою необхідного в їхній 

подальшій професійній діяльності рівня знань і умінь з правових і 

організаційних питань охорони праці, з питань гігієни праці, виробничої 

санітарії, техніки безпеки та пожежної безпеки, визначеного відповідними 

стандартами освіти, а також активної позиції щодо практичної реалізації 

принципу пріоритетності охорони життя та здоров’я працівників по 

відношенню до результатів виробничої діяльності. 
 

Вивчення дисципліни має на меті: 
 

 вивчення структури, змісту і взаємозв’язку життєдіяльності людини із 

середовищем праці; 
 

 вивчення чинників, причин і параметрів, що сприяють виникненню 

нещасних випадків і професійних захворювань, аварій на виробництві; 
 

 визначення принципів і засобів захисту працівників під-час виконання 

трудових обов’язків; 
 

 прищеплення засад культури праці. 
 

Мета даних методичних вказівок полягає в допомозі засвоєння 

теоретичного матеріалу та набутті навичок самостійного прийняття рішень у 

кожній конкретній ситуації. 

При вивченні курсу „Основи охорони праці” студенти денної форми 

навчання значну увагу приділяють самостійному опрацюванню значної частини 

навчального матеріалу. Оволодіння навчальним матеріалом для студентів 

неможливе без самостійної роботи над основною, додатковою літературою та 

періодичними виданнями. 
 

Самостійне опрацювання курсу передбачає складання конспекту за 

розділами та темами, що опрацьовувались, вирішення типових задач тощо. 

Це допоможе не тільки при підготовці до іспиту, а також при написанні 

розділу “Охорона праці” у дипломному проекті. 
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Система оцінки знань студентів 
 

Підсумковою формою контролю знань студентів з курсу „Основи охорони 

праці” є іспит. Питання до іспиту (контрольні питання) наводяться в кінці 

методичних вказівок. Якщо контрольна робота з курсу після рецензування 

отримала позитивну оцінку, студент допускається до складання іспиту. 

Визначення ступеня засвоєння навчального матеріалу проводиться 

відповідно до поданих критеріїв оцінювання: 
 

«Відмінно» – Відповідь побудована на рівні самостійного творчого 

мислення на основі ґрунтовного знання проблеми, що висвітлюється, основних 

понять та категорій, розуміння закономірностей протікання процесів, грамотне, 

логічно-послідовне викладення матеріалу, вміння пов’язувати його з сучасними 

досягненнями науки, робити узагальнення та висновки. 
 

«Добре» – Вірна відповідь, побудована на рівні самостійного мислення з 

елементами творчого пошуку, розуміння студентом основних закономірностей 

викладення навчального матеріалу. Допускаються окремі незначні помилки та 

неточності у висвітленні неосновних аспектів проблеми. 

«Задовільно» – В цілому вірна відповідь на рівні репродуктивного 

мислення. Допускаються недостатньо вірні формулювання, окремі незначні 

помилки у висвітленні основних аспектів проблеми, незнання студентом 

другорядних понять і категорій. 

«Незадовільно» – невірна відповідь на питання. Допущені значні помилки, 

що мають принципове значення в оцінці та розумінні явищ та фактів. Незнання 

більшості понять і положень дисципліни. Неспроможність студента аналізувати 

матеріал, робити узагальнення та висновки, невірна відповідь на питання. 

При оцінці знань, крім повноти розкриття питання, враховується: 

логічність мислення та його послідовність, культура мови, емоційність та 

твердість переконання, посилання на додаткові літературні джерела, 

використання технічних засобів для підготовки матеріалу, творчий аналіз та 

висновки з опрацьованої теми тощо. 



 6 

Розділ 1. Правові та організаційні питання охорони праці Тема 1.1. 

Законодавча та нормативна база України про охорону праці 
 

Лекційний матеріал даної теми складається з таких важливих питань як: 
 

1.1. Законодавча та нормативна база про охорону праці.  
 

1.1.1. Державні нормативно-правові акти з охорони праці.  
 

1.2. Державна політика в галузі охорони праці.  
 

1.3. Гарантії прав на охорону праці.  
 

1.3.1. Права на охорону праці під час укладання трудового договору.  
 

1.3.2. Права працівника на охорону праці під час роботи.  
 

1.3.3. Право працівників на пільги і компенсації за важких та шкідливих 

умов праці.  

1.3.4. Охорона праці жінок.  
 

1.3.5. Охорона праці неповнолітніх.  
 

1.3.6. Забезпечення працівників спецодягом, іншими засобами 

індивідуального захисту, мийними та знешкоджувальними засобами.  

1.4. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного 

випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності.  

1.4.1. Загальні положення.  
 

1.4.2. Відшкодування шкоди, заподіяної застрахованому ушкодженням 

його здоров’я.  

1.4.2.1. Тимчасова втрата працездатності.  
 

1.4.2.2. Стійка втрата працездатності.  
 

1.4.2.3. Право на страхові виплати у разі смерті потерпілого.  
 

1.4.3. Управління фондом соціального страхування від нещасного випадку, 

страхові експерти з охорони праці.  

Для розуміння принципів, на яких базується охорона праці в нашій 

державі, необхідно визначити основні законодавчі акти про охорону праці, їх 

правове поле і коло питань, на які поширюється їх дія щодо охорони праці. 

Основні законодавчі акти про охорону праці: Конституція України, Закони  
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України “Про охорону праці”, “Про охорону здоров’я”, “Про пожежну 

безпеку”, “Про використання ядерної енергії і радіаційний захист”, “Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, Кодекс 

законів про працю України. 
 

При опрацюванні основних положень законодавства України про працю 

та охорону праці потрібно зупинитися на наступних питаннях: 
 

 основні принципи державної політики у галузі охорони праці; 
 

 права громадянина на охорону праці при укладанні трудового договору 

та під час роботи; 
 

 соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань; 
 

 права працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови 

праці; 
 

 відшкодування шкоди працівникам у разі ушкодження їх здоров’я чи 

нанесення моральної шкоди; 

 дотримання вимог щодо охорони праці при проектуванні, будівництві та 

реконструкції підприємств, розробці та виготовленні засобів виробництва; 
 

 тривалість робочого часу працівників, скорочена тривалість робочого 

часу, обмеження робіт у нічний час і надурочних робіт; 
 

 обов’язки роботодавця щодо створення безпечних і нешкідливих умов 

праці; 
 

 обов’язки працівника щодо виконання вимог нормативних актів про 

охорону праці; 
 

 гарантії прав жінок, обмеження застосування праці жінок залежно від 

умов праці та в нічний час, гарантії при прийнятті на роботу і заборона 

звільнення вагітних жінок та жінок, які мають неповнолітніх дітей; 
 

 права неповнолітніх у трудових правовідносинах, роботи, на яких 

забороняється застосування праці осіб молодше вісімнадцяти років; 
 

 медичні огляди при прийнятті на роботу та в період роботи. 
 

Крім законодавчої бази з охорони праці існує також нормативна база, яка 
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включає: державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти про охорону праці 

 (норми, правила, положення, інструкції, переліки тощо), міждержавні 

стандарти системи стандартів безпеки праці, державні стандарти України з 

питань безпеки праці, державний реєстр нормативних актів про охорону праці, 

нормативні акти з охорони праці, що діють в межах підприємства. 

За порушення законодавства та нормативних актів про охорону праці, за 

створення перешкод для діяльності посадових осіб органів державного нагляду 

за охороною праці і представників профспілкових спілок передбачається: 

дисциплінарна, адміністративна, матеріальна та кримінальна відповідальність. 

Вивчення цього питання важливе для кожного законослухняного громадянина 

нашої країни. 
 

У зв’язку з інтеграцією України в зовнішнє середовище необхідно 

опрацювати питання: міжнародне співробітництво в галузі охорони праці, 

використання світового досвіду організації роботи щодо поліпшення умов і 

безпеки праці. Директиви ЄС і Конвенції МОП, впровадження їх в Україні. 

 
 

Тема 1.2. Державне управління охороною праці та організація охорони 

праці на виробництві 
 

Лекційний матеріал даної теми складається з таких важливих питань як: 
 

2.1. Державне управління охороною праці.  
 

2.2. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці.  
 

2.2.1. Органи державного нагляду за охороною праці.  
 

2.2.2. Права і відповідальність посадових осіб спеціально уповноваженого  
 

центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці. 
 

2.2.3. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону  
 
праці.  
 

2.2.4. Уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони  
 
праці.  
 

2.2.5. Додержання вимог щодо охорони праці під час проектування,  
 

будівництва (виготовлення) та реконструкції підприємств, об'єктів і засобів 
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виробництва. 

2.2.6. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці. 

2.3. Організація охорони праці.  

2.3.1. Управління охороною праці та обов’язки роботодавця.  
 

2.3.1.1. Служба охорони праці на підприємстві.  
 

2.3.1.2. Комісія з питань охорони праці.  
 

2.3.2. Обов’язкові медичні огляди працівників певних категорій.  
 

2.3.3. Навчання з питань охорони праці.  
 

2.3.3.1. Інструктаж з охорони праці.  
 

2.3.3.2. Стажування, дублювання і допуск працівників до роботи.  
 

2.3.4. Фінансування охорони праці.  
 

2.3.5. Регулювання охорони праці у колективному договорі, угоді.  
 

При опрацюванні питань теми необхідно визначити, які ж існують органи 

державного управління охороною праці, їх компетенцію і повноваження в галузі 

охорони праці, їх функції. 

Розглянути галузеві, регіональні системи управління охороною праці та 

системи управління охороною праці на підприємствах, мету систем управління 

охороною праці, основні принципи їх функціонування, об’єкти та суб’єкти 

управління, підготовку управлінських рішень. 

До основних функцій управління охороною праці належать: організація та 

координація робіт, облік показників стану умов і безпеки праці, планування та 

фінансування робіт, контроль за функціонуванням системи управління 

охороною праці, стимулювання. 
 

Основні завдання управління охороною праці: 
 

 навчання працівників безпечних методів та пропаганда питань охорони 

праці; 
 

 забезпечення безпечності технологічних процесів, виробничого 

устаткування, будівель і споруд; 
 

 нормалізація санітарно-гігієнічних умов праці; 
 

 забезпечення працівників засобами індивідуального захисту; 
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 забезпечення оптимальних режимів праці та відпочинку працівників; 

 організація лікувально-профілактичного обслуговування працівників; 
 

 професійний добір працівників з окремих професій; 
 

 удосконалення нормативної бази з питань охорони праці. 
 

Розглядаючи тему, необхідно зупинитися на питаннях організації наукових 

досліджень та основних наукових проблемах в галузі охорони праці, програмах 

поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища – 

національні, галузеві, регіональні, наукову базу охорони праці: Національний 

науково-дослідний інститут охорони праці, галузеві науково-дослідні інститути 

з питань охорони праці, відділи та лабораторії з питань охорони праці в 

галузевих науково-дослідних інститутах, кафедри охорони та інші підрозділи 

вищих закладів освіти.  

Опрацювавши державне управління охороною праці, необхідно перейти до 

питань управління охороною праці на підприємстві та обов’язки роботодавця,  

організації служби охорони праці (Положення про службу охорони праці, її 

основні завдання, функціональні обов’язки та права).  
 

Для остаточного вивчення теми необхідно розглінути наступні питання: 

комісія з питань охорони праці на підприємстві, типове положення про комісію  

з питань охорони праці на підприємстві, порядок її створення, обов’язки та 

права, комплексні перевірки стану охорони праці на підприємстві, атестація 

робочих місць на відповідність вимогам нормативних актів про охорону праці, 

регулювання охорони праці в колективному договорі, комплексні плани 

підприємств щодо поліпшення стану охорони праці.  

Навчання та систематичне підвищення рівня знань працівників, населення 

України з питань охорони праці – один з основних принципів державної 

політики в галузі охорони праці, фундаментальна основа безпеки праці та 

необхідна умова удосконалення управління охороною праці і забезпечення 

ефективної профілактичної роботи щодо запобігання аваріям і травматизму на 

виробництві.  
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Для вивчення теми необхідно опрацювати чинні міжгалузеві і галузеві 

нормативні акти про навчання з питань охорони праці, визначити основні їх 

положення щодо реалізації системи безперервної освіти в галузі охорони праці. 

Основні науково-методичні принципи побудови системи безперервної 

освіти в галузі охорони праці, її цільові функції та методологічні основи: 

 наступність і безперервність навчання з питань безпеки життя, діяльності 

та охорони праці усіх вікових категорій населення України; 
 

 формування суспільної свідомості і рівня знань населення України, що 

відповідають вимогам часу; 
 

 навчання з питань безпеки життя і діяльності в цілому та охорони праці 

студентів вищих учбових закладів освіти; 
 

 навчання з питань охорони праці працівників при їх підготовці, 

перепідготовці, підвищенні кваліфікації, при прийнятті на роботу та в період 

роботи, навчання працівників, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою 

та на роботах, де є потреба у професійному доборі; інструктажі з питань 

охорони праці, їх види та порядок проведення, порядок допуску працівників до 

виконання робіт; 
 

 навчання населення в цілому з питань безпеки життя, діяльності та 

охорони праці. 
 

Необхідно також з’ясувати обов’язки і відповідальність роботодавця щодо 

виконання чинних нормативів про навчання з питань охорони праці. 

Вивчаючи питання пропаганди охорони праці, визначте мету, завдання, 

форми, методи пропаганди знань та передового досвіду з питань охорони праці. 

 

Тема 1.3. Державний нагляд і громадський контроль за охороною 

праці 
 

Дана тема пропонується студентам для самостійного вивчення. 
 

До органів державного нагляду за охороною праці належать: департамент 

по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціального захисту, 

органи пожежного нагляду Міністерства внутрішніх справ, органи санітарно- 
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епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров’я, Адміністрація 

ядерного регулювання Мінекобезпеки, органи прокуратури. 

Необхідно визначити основні повноваження і права органів державного 

нагляду за охороною праці, відповідальність посадових осіб органів 

державного нагляду за охороною праці щодо виконання покладених на них 

обов’язків. 
 

Питання громадський контроль за дотриманням законодавства про 

охорону праці включає в себе наступні підпитання: уповноважені трудових 

колективів, типове положення про роботу уповноважених трудових колективів 

з питань охорони праці, формування складу уповноважених, їх навчання, 

функціональні обов’язки, права, гарантування прав та діяльності 

уповноважених з питань охорони праці, повноваження і права профспілок у 

здійсненні контролю за додержанням законодавства про охорону праці. 

 
 

Тема 1.4. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, 

професійних захворювань 
 

Лекційний матеріал даної теми складається з таких важливих питань як: 
 

3.1. Причини і аналіз травматизму на виробництві.  
 

3.2. Розслідування нещасних випадків, професійних захворювань на 

виробництві.  

3.2.1. Випадки, в яких проводиться розслідування.  
 

3.2.2. Дії працівників та роботодавця в разі настання нещасного випадку.  
 

3.2.3. Склад і дії комісії по розслідуванню нещасного випадку.  
 

3.2.4. Нещасні випадки, пов’язані і не пов’язані з виробництвом.  
 

3.2.5. Спеціальне розслідування нещасних випадків.  
 

3.2.6. Розслідування та облік випадків хронічних професійних захворювань  
 
і отруєнь.  
 

3.2.7. Розслідування та облік аварій.  
 

При вивченні теми необхідно розглянути такі питання: 
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 вимоги Закону України “Про охорону праці“ щодо розслідування та 

обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій; 
 

 розслідування, облік та аналіз нещасних випадків, професійних 

захворювань і аварій, як основа для розробки профілактичних заходів щодо їх 

запобігання та вирішення соціальних питань, пов’язаних з нещасними 

випадками, професійними захворюваннями та аваріями; 
 

 основні засади “Положення про порядок розслідування та ведення обліку 

нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві” 

(затверджено постановою КМ України від 25 серпня 2004 р. № 1112). Нещасні 

випадки, що підлягають розслідуванню згідно з цим Положенням; 
 

 порядок і терміни розслідування нещасних випадків на виробництві, 

склад комісії, акт про нещасний випадок, розслідування нещасних випадків за 

заявами потерпілих чи осіб за дорученням потерпілих, порядок і терміни такого 

розслідування; 
 

 спеціальне розслідування нещасних випадків, формування комісій 

спеціального розслідування і їх функції, перелік документів, що входять до 

матеріалів спеціального розслідування, вирішення комісією спеціального 

розслідування соціальних питань, пов’язаних з нещасними випадками; 
 

 порядок розслідування професійних захворювань на виробництві, мета 

розслідування, діагностування професійного захворювання, повідомлення 

власника та органів санітарного нагляду, створення та склад комісії з 

розслідування, оформлення результатів розслідування; 
 

 порядок розслідування аварій на виробництві, класифікація аварій, склад 

комісії. 
 

Для повноти засвоєння даної теми необхідно також розглянути аналіз, 

прогнозування, профілактику травматизму та професійної захворюваності на 

виробництві. 
 

Для вичення цих питань спочатку необхідно визначити мету і методи 

аналізу, а після цього такі питання: порівняльна характеристика методів 

аналізу, використання статистичної звітності й актів розслідування нещасних 
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випадків і професійних захворювань в аналітичній роботі, показники частоти та 

тяжкості травматизму, основні технічні та організаційні заходи щодо 

профілактики виробничого травматизму та професійної захворюваності. 

 
 

Питання для самоперевірки до розділу 1 
 

1. Законодавча база України з охорони праці.  
 

2. Які зміни в законодавстві України викликали необхідність прийняти 

нову редакцію Закону України «Про охорону праці»?  
 

3. Основні положення Державної політики в галузі охорони праці.  
 

4. Хто несе відповідальність за створення на підприємстві належних, 

безпечних і здорових умов праці?  

5. Про що повинен під розписку повідомити роботодавець працівника при 

прийомі на роботу?  

6. В яких випадках працівник може відмовитись від дорученої роботи?  
 

7. Які пільги і компенсації може отримувати працівник за важкі та 

шкідливі умови праці?  

8. Яку вагу може підіймати або переставляти жінка на виробництві, якщо  
 
в неї не важкі умови праці?  
 

9. Як українське законодавство захищає працівника у випадку 

ушкодження його здоров’я?  

10. Відшкодування працівнику у випадку стійкої втрати ним професійної 

працездатності.  
 

11. Страхові виплати у разі смерті потерпілого внаслідок виробничої 

діяльності.  

12. Які державні органи України здійснюють управління охороною праці?  
 

13. Які органи здійснюють державний нагляд за охороною праці в Україні?  
 

14. Які організації в Україні мають право здійснювати громадський 

контроль за охороною праці, які вони мають права?  

15. Роль уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони 

праці на підприємстві.  
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16. Державні вимоги щодо охорони праці під час проектування, 

будівництва та реконструкції підприємств.  

17. Як здійснюється управління охороною праці на підприємстві, які 

обов’язки роботодавця?  

18. Служба охорони праці на підприємстві, кому підпорядковується, які 

права і обов’язки.  

19. Навчання з охорони праці, інструктажі з охорони праці.  
 

20. Які вимоги до стажування,  дублювання і допуску працівника до  
 
роботи?  
 

21. Відображення питань охорони праці у колективному договорі.  
 

22. Назвіть причини, які приводять до нещасних випадків на виробництві?  
 

23. Який документ регламентує порядок розслідування та ведення обліку 

нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві?  

24. Що повинен робити роботодавець у випадку настання нещасного 

випадку на його виробництві?  

25. Якщо стався нещасний випадок і є один потерпілий без смертельного 

наслідку, то хто призначає комісію по розслідуванню цього нещасного випадку  

і який склад комісії?  
 

26. Скільки часу працює комісія і чим вона займається під час 

розслідування нещасного випадку на виробництві?  

27. Які нещасні випадки вважаються не пов’язанами з виробництвом?  
 

28. Як визначається професійний характер хронічних захворювань 

працівника?  
 

29. Склад комісії по розслідуванню причин виникнення професійного 

захворювання?  

30. Які наслідки аварії першої категорії та аварії другої категорії?  
 
 
 

Рекомендована література: основна [1, 2, 4, 5, 10], додаткова [3, 9] 
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Розділ 2. Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії 
 

Суспільні відносини, які виникають у сфері забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя, відповідні права і обов'язки державних органів, 

підприємств, установ, організацій та громадян регулюються Законом України 

«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення». 

Студент повинен визначити основні його вимоги щодо організації, розміщення 

виробництва та створення умов праці, що відповідають санітарним вимогам, 

відповідальність за невиконання санітарних нормативів щодо умов праці та 

проживання населення. 
 

Для засвоєння даного розділу необхідно розглянути кілька тем. 
 

Тема 2.1. Гігієнічна класифікація умов праці. Повітря робочої зони, 

вентиляція виробничих приміщень, загальні санітарно-гігієнічні вимоги 

до розміщення підприємств, до виробничих і допоміжних приміщень 

Лекційний матеріал даної теми складається з таких важливих питань як: 
 

4.1. Гігієнічна класифікація умов праці.  
 

4.2. Забруднення повітря виробничих приміщень.  
 

4.2.1. Вплив шкідливих речовин на організм людини.  
 

4.2.2. Нормування шкідливих речовин.  
 

4.2.3. Захист від шкідливої дії речовин на виробництві. 

4.3. Вентиляція виробничих приміщень.  

4.3.1. Призначення та класифікація систем вентиляції.  
 

4.3.2. Визначення повітрообміну в приміщенні.  
 

4.3.3. Природна та механічна вентиляція приміщень.  
 

4.4. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення підприємств,  до  
 

виробничих і допоміжних приміщень. 
 

4.4.1. Основні принципи проектування генерального плану підприємств.  
 

4.4.2. Основні вимоги до виробничих та допоміжних об’єктів.  
 

4.4.3. Основні вимоги до водопостачання та каналізації.  
 

Крім питань лекційного матеріалу необхідно вивчити та з’ясувати такі 

питання і законспектувати терміни: 
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 основи фізіології ручної, механізованої, автоматизованої, конвеєрної, 

розумової праці з використанням засобів обчислювальної техніки та 

персональних ЕОМ; 
 

 роль центральної нервової системи в трудової діяльності людини, втома; 
 

 вплив характеру праці, санітарних особливостей виробничих процесів, 

обладнання, перероблюваної сировини, проміжного та кінцевого продукту, 

санітарних умов праці в цілому на функціонування організму та його окремих 

систем; 
 

 поняття “виробничої санітарія”, її значення. фактори, що визначають 

санітарно-гігієнічні умови праці; 
 

 загальний підхід до оцінки умов праці та забезпечення умов праці, що 

відповідають нормативам. 
 

Вивчення питань стосовно повітря робочої зони передбачає розглянути 

такі питання. 
 

Визначте поняття “робоча зона” та “повітря робочої зони”. 
 

Розглядаючи мікроклімат робочої зони необхідно з’ясувати наступне: 

поняття, вплив на теплообмін організму людини з навколишнім середовищем, 

основні види теплообміну, їх залежність від параметрів мікроклімату; 

гіпотермія і гіпертермія; порушення водно-сольового балансу організму, 

судомна хвороба і тепловий удар; нормування та контроль параметрів 

мікроклімату. 
 

Зрозумівши шкідливість впливу та недотримання вимог мікрокліматичних 

умов, необхідно визначити загальні заходи та засоби нормалізації параметрів 

мікроклімату: удосконалення технологічних процесів та обладнання з метою 

зменшення виділення тепла у виробничі приміщення, раціональне розміщення 

технологічного обладнання, автоматизація та дистанційне управління 

технологічними процесами, вентиляція, опалення та кондиціювання повітря, 

влаштування зон (приміщень) для охолодження чи зігрівання, захисні екрани, 

водяні та повітряні завіси, повітряне та водоповітряне душування, засоби 

індивідуального захисту. 
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Повітря є найважливішою складовою для забезпечення життєдіяльності 

людини, тому питанню контролю повітряного середовища приділяють велику 

увагу. Для вивчення питання склад повітря робочої зони необхідно з’ясуввати: 

природно-фізіологічний склад повітряного середовища, джерела забруднення 

повітряного середовища виробничих приміщень і території підприємств 

шкідливими речовинами (газами, парою, пилом, димом, мікроорганізмами), 

виробничі отрути, вплив шкідливих домішок виробничого повітряного 

середовища на функціонування організму, матеріальна та функціональна 

кумуляція. А також питання: залежність шкідливого впливу домішок 

повітряного середовища від хімічного складу домішок, часу дії, концентрації, 

параметрів мікроклімату, наявності інших шкідливих факторів, фізичної 

трудомісткості робіт; гострі і хронічні отруєння, професійні захворювання; 

пневмоконіози, фіброгенні шкідливі домішки повітряного середовища. 
 

Класифікація шкідливих домішок повітряного середовища за характером 

дії на організм людини: речовини гостронапрямленої дії, фіброгенної, 

канцерогенної, мутагенної та алергенної. Класи небезпечних речовин залежно 

від гранично допустимих концентрацій (особливонебезпечні, високонебезпечні, 

помірнонебезпечні, малонебезпечні). 
 

Після визначення небезпек, які становлять шкідливі речовини для людини 

необхідно розглянути питання щодо нормування, а саме: санітарно-гігієнічне 

нормування забруднення повітряного середовища на виробництві, гранично 

допустимі концентрації (ГДК) та орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) 

шкідливих речовин в повітрі робочої зони; визначення ГДК при забрудненні 

виробничого повітряного середовища кількома шкідливими домішками 

однонаправленої та різнонаправленої дії; аероіонізація повітря, допустимі рівні. 
 

В подальшому необхідно розглянути питання нормалізації і попередження 

появи шкідливих речовин у повітрі робочої зони: удосконалення технологічних 

процесів і обладнання, вилучення шкідливих речовин з технологічних процесів, 

герметизація виробничого обладнання, локалізація шкідливих виділень за 

рахунок місцевої вентиляції, аспіраційних укрить, робота технологічного 
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обладнання під розрядженням, кондиціювання повітря, видалення забрудненого 

повітря з приміщень за рахунок загальнообмінної вентиляції, автоматизація і 

дистанційне управління технологічними процесами та обладнанням, періодичні 

медичні обстеження працюючих у шкідливих умовах праці, використання 

засобів індивідуального захисту; загальні вимоги безпеки щодо організації та 

проведення робіт з надзвичайно небезпечними речовинами; контроль стану 

повітряного середовища на виробництві, періодичність і методи контролю 

залежно від класу небезпечності домішок повітряного середовища; нагляд за 

дотриманням санітарних вимог до стану повітряного середовища на 

виробництві. 
 

Вентиляція виробничих приміщень 
 

Свіже повітря під час праці підтримує працездатність людини на високому 

рівні. Для забезпечення даного принципу використовують вентиляцію, тому 

необхідно розглянути наступні загальні питання: вентиляція як сукупність 

заходів і засобів, що забезпечують розрахунковий повітрообмін в приміщеннях 

чи інших спорудах, види вентиляції, організація повітрообміну, кратність 

повітрообміну, повітряний баланс. 

Вентиляція поділяється на природну і штучну, тому студенту необхідно 

розділити ці два поняття і розглянути наступні питання: 

 природна вентиляція (інфільтрація та аерація, область їх застосування; 

переваги над штучною вентиляцією, недоліки; елементи системи аерації, її 

теоретичні основи); 
 

 штучна (механічна) вентиляція (її переваги над аерацією, недоліки, 

системи штучної вентиляції; конструктивні елементи систем штучної 

вентиляції: повітропроводи, повітророзподільна арматура, фільтри, 

вентилятори, калорифери). 
 

Системи загальнообмінної штучної вентиляції поділяються на припливну, 

всмоктувальну та припливно-всмоктувальну, тому студент повинен розібратися 

з принципом їх вибору та конструктивним оформленням. 
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В деяких приміщеннях підприємств можливе виділення надлишкової 

теплоти або/та шкідливих речовин, тому використовують місцеві (локальні) 

системи механічної вентиляції. Студент у даному питанні розглядає наступне: 

доцільність використання, види, їх вибір, конструктивне оформлення. 
 

Теоретичні основи розрахунку систем механічної вентиляції. 
 

При загальнообмінній вентиляції необхідний повітрообмін визначають з 

умови видалення надлишкової теплоти і розведення шкідливих виділень свіжим 

повітрям до допустимих концентрацій. 
 

Витрата приточного повітря, м
3
 /год, необхідного для відводу 

надлишкової теплоти, визначається за формулою: 

L1  
Q

над 
, (1)  

cρ (tвид − tпр ) 
 

   
  

де Qнад — надлишкова кількість теплоти, кДж/год; с — теплоємність 

повітря, Дж/(кг К); 

ρ — щільність повітря, кг/м
3
;  

tвид — температура повітря, що видаляється з приміщення, 

приймається рівною температурі повітря в робочій зоні, °С; 

tпр — температура приточного повітря, °С. 
 

Витрата приточного повітря, м3/год, необхідного для підтримки 

концентрації шкідливих речовин у заданих межах, визначається за формулою: 

L2   
G 

, (2) 
 

  

g
вид 

−
 

g
пр 

 

   
 

де G – кількість шкідливих речовин, мг/год;  

gвид – концентрація шкідливих речовин у повітрі, що видаляється, і що 

не повинна перевищувати гранично допустиму, мг/м
3
, тобто gвид≤g гдк; 

gпр – концентрація шкідливих речовин у приточному повітрі, мг/м
3
 . 

 

Визначення необхідного повітрообміну. 
 

Для визначення необхідного повітрообміну L необхідно порівняти величини 

L1 і L2 , розраховані за формулами (1) і (2), і обрати найбільшу з них. 
 

Наступний крок визначення кратності повітрообміну К, 1/год: 
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К  L , (3)  
  

Vc 
 

де L – необхідний повітрообмін, м
3
/год; 

 

Vc – внутрішній вільний об’єм приміщення, м
3
. 

 

Кратність повітрообміну приміщень звичайно складає від 1 до 10 (великі 

значення для приміщень зі значними виділеннями теплоти, шкідливих речовин 

чи невеликих за об’ємом). 
 

При вивченні теми необхідно спочатку визначити класи шкідливості 

підприємств за санітарними нормами залежно від складу і кількості шкідливих 

виділень та характеру технологічних процесів. Виходячи з класифікації 

шкідливості підприємств, визначаються розміри санітарно-захисних зон 

залежно від класу підприємств, а також підприємства, що не потребують 

санітарно-захисних зон та підприємства, для яких розміри санітарно-захисних 

зон визначаються з розрахунку розсіювання викидів до допустимих 

концентрацій. 

Охорона навколишнього середовища ключове питання життєдіяльності 

людини, тому необхідно з’ясувати гранично допустимі викиди в навколишнє 

середовище, заходи по обмеженню викидів, вимоги до розташування 

промислового майданчика підприємства, споруд та будівель на промисловому 

майданчику, до виробничих, допоміжних та санітарно-гігієнічних приміщень, 

вимоги до приміщень, де використовують особливо шкідливі речовини. 
 

Енерго- та водопостачання, каналізація, транспортні комунікації. 
 

Самостійне вивчення теоретичних основ питань освітлення виробничих 

приміщень дає студенту змогу випробувати свої сили в опрацюванні основної 

та додаткової літератури. 

Світло є однією з найважливіших умов існування людини. Воно впливає на 

стан організму, правильно організоване освітлення стимулює перебіг процесів 

вищої нервової діяльності та підвищує працездатність. При недостатньому 

освітленні людина працює менш продуктивно, швидко втомлюється, зростає 

ймовірність помилкових дій, що може спричинити травматизм. Вважають, що 
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5% травм можуть спричинюватися такою професійною хворобою, як робоча 

міопія (короткозорість). 

Для вивчення теми студент зобов’язаний ознайомитися з нормативними 

документами, з’ясувати значення виробничого освітлення, види виробничого 

освітлення, вимоги санітарних нормативів щодо їх застосування. 

Схема 1 – Класифікація виробничого освітлення 

Виробниче освітлення 

 
 

природне освітлення штучне освітлення 
 

     робоче (загальне та 
 

     місцеве) 
 

бічне верхнє 
комбіноване 

 

аварійне 
 

 

  
 

    
 

    

охоронне 

 

 
 

     
 

      
 

        

   
  евакуаційне  

 

комбіноване 
 

      
 

 (суміщене)      
 

        
 

 

При опрацюванні теорії необхідно визначити основні поняття системи 

світлотехнічних величин: сила світла, світловий потік, освітленість, яскравість, 

яскравий контраст, видимість, фон. 

Розглядаючи природне освітлення, необхідно знати його значення як 

виробничого і фізіолого-гігієнічного чинника для працюючих, а також системи 

природного освітлення, вимоги санітарних нормативів щодо їх використання 

залежно від розмірів приміщень, нормування природного освітлення, 

коефіцієнт природного освітлення, розряд робіт по зоровій напрузі, їх 

визначення для конкретних умов, орієнтація робочих місць відносно світлових 

отворів, експлуатація систем природного освітлення, загальний підхід до 

проектування систем природного освітлення, етапи проектування, метод 

Данилюка. 

Розглядаючи штучне освітлення, студент повинен з’ясувати: системи 

штучного освітлення та вимоги санітарних нормативів щодо їх використання; 

штучне освітлення: робоче, аварійне, чергове, евакуаційне, охоронне; джерела 
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штучного освітлення, їх типи, порівняльна оцінка, вибір, а ткакож світильники, 

їх призначення, основні характеристики, виконання, нормування штучного 

освітлення, розряди та підрозряди робіт, їх визначення, експлуатація систем 

штучного освітлення, контроль параметрів штучного освітлення, загальний 

підхід до проектування систем штучного освітлення: метод коефіцієнта 

використання світлового потоку джерел світла (ламп), крапковий метод, метод 

питомої потужності. 
 

При проектуванні природного освітлення необхідно розрахувати 
 

загальну площу світових отворів за формулою:  

Sок = (Sn · К з · ен · Кзд · η ) / ( 100 · τ · r ). (3) 
 

Для розрахунку системи штучного освітлення використовують рівняння 

визначення світлового потоку одної лампи F: 
 

F = ЕSКзZ/(Nnη). (4) 
 
 
 

Тема 2.2. Вібрація, шум, ультразвук, інфразвук 
 

Лекційний матеріал даної теми складається з таких важливих питань як: 
 

5.1. Вібрація.  
 

5.2. Шум, ультразвук, інфразвук.  
 

5.2.1. Загальні положення.  
 

5.2.2. Дія шуму на організм людини.  
 

5.2.3. Класифікація джерел шуму та методи захисту людини від шуму.  
 

5.2.4. Нормування шуму.  
 

5.2.5. Інфразвук.  
 

5.2.6. Ультразвук.  
 

При вивченні теми потрібно розкрити поняття “вібрація” та її параметри  
 

(амплітуда, віброшвидкість, віброприскорення, частота). Розуміти значення 

„логарифмічні рівні віброшвидкості”. 

Постійна дія вібрації на людину призводить до шкідливих наслідкіів, тому 

студент повинен визначити причини вібрації (механічні, гідро-, газо- та 
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електродинамічні), джерела вібрації, а також класифікувати вібрацію за 

походженням, локальні вібрації та вібрації робочих місць. З’ясувавши вплив 

вібрацій на організм людини, функціональні порушення окремих систем та 

регуляторної функції центральної нервової системи, необхідно перейти до її 

гігієнічного нормування, визначити параметри, що нормуються 

(віброшвидкість, виброприскориння, логарифмічні рівні віброшвидкості), їх 

допустимі значення залежно від виду вібрації, напрямку та часу дії, методи 

контролю параметрів вібрацій. 
 

В кінці вивчення теми визначаємо заходи та засоби колективного та 

індивідуального захисту від вібрацій, безпечний режим роботи та відпочинку, 

медико-профілактичні заходи. 

Шум, ультразвук та інфразвук. 
 

При вивченні теми потрібно розкрити поняття “шуму” – фізичного та 

фізіологічного, параметри звукового поля (звуковий тиск, інтенсивність, 

частота, коливальна швидкість), а також звукова потужність джерела звуку. 

Діапазон частот та звукового тиску, що сприймаються органами слуху людини, 

має широкий діапозон, тому студент визначає нижній поріг сприймання та 

поріг больового відчуття. Необхідно зробити класифікацію шумів за 

походженням (механічні, гідро-, газо- та електродинамічні), за характером 

спектра та часовими характеристиками. 

З’ясувавши дію шуму на організм людини, зміни у функціонуванні 

окремих систем організму, шумові професійні захворювання, необхідно 

перейти до вивчення нормування шумів за граничними спектрами та за рівнями 

шуму залежно від характеру робіт та характеру шуму. 
 

Контроль параметрів шуму, вимірювальні прилади, методи та засоби 

колективного та індивідуального захисту від шуму, шляхи їх реалізації, вибір, 

ефективність – ключове питання в захисті людини від несприятливого впливу 

шуму. 

Вище і нижче меж сприйняття органів слуху людини знаходяться інфра- та 

ультразвук, тому в даному розділі необхідно розглянути наступне: параметри 
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інфра- та ультразвукових коливань (частота, тиск та інтенсивність), джерела 

інфра- та ультразвукових коливань, дія інфра- та ультразвуку на організм 

людини, нормування та контроль рівнів, методи та засоби захисту від ультра- та 

інфразвуку. 

 
 

Тема 2.3. Іонізуючі випромінювання. Електромагнітні поля та 

електромагнітні випромінювання радіочастотного діапазону. 

Випромінювання оптичного діапазону 
 

При вивченні теми студенти повинні розуміти поняття “іонізуюче 

випромінювання” та “радіаційна безпека”, розглянути корпускулярні та 

фотонні іонізуючі випромінювання, їх взаємодію з середовищем. Непружна 

взаємодія, іонізаційні та радіаційні втрати, взаємодія незаряджених часток із 

середовищем. 

Також важливими і основними питаннями є: проникаюча та іонізуюча 

здатність випромінювання, поглинута та еквівалентна дози, потужність дози; 

радіонукліди, електронно-променеві прилади як джерела іонізуючих 

випромінювань; внутрішнє та зовнішнє опромінення їх вплив на організм 

людини залежно від еквівалентної дози, потужності дози, опромінених площі 

поверхні та органів тіла; соматичні та генетичні наслідки опромінювання; 

променева хвороба, стадії її розвитку, а також можливі наслідки разового 

опромінення залежно від еквівалентної дози, абсолютно смертельні дози. 

Вивчивши вплив іонізуючих випромінювань на людину, розглянути 

гігієнічне нормування іонізуючого опромінення, основні дозові границі (ГДД та 

ГД), їх значення в залежності від групи критичних органів, допустимі рівні, їх 

суть та призначення, переопромінення персоналу, планування та контроль 

дозових навантажень персоналу, а на останок методи та засоби захисту: 

екранування, захист часом, відстанню, будівельно-планувальні рішення, 

зонування приміщень і територій, заходи та засоби індивідуального і 

колективного захисту, дозиметричний контроль, використання 

радіопротекторів. 
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Вивчити невикористовуване рентгенівське випромінювання, його джерела, 

характеристики, дію на організм людини, санітарні правила роботи з 

джерелами не використовуваного рентгенівського випромінювання, методи 

захисту. 
 

Електромагнітні поля та електромагнітні випромінювання 

радіочастотного діапазону. 
 

В даній темі ключовими питаннями є: параметри полів і випромінювань, 

класифікація електричних і магнітних полів та електромагнітних 

випромінювань за частотним спектром, їх джерела, вплив на людину, гранично 

допустимі напруженості полів, методи захисту від полів (вибір оптимальних 

геометричних параметрів електроустановок високої напруги, екрануючі 

пристрої, захист часом та відстанню, виділення зон випромінювання, 

екрануючий одяг). Нормування електромагнітних випромінювань 

радіочастотного діапазону: зменшенням випромінювання джерела, часом і 

відстанню, екрануванням виділенням зон випромінювання, застосування 

засобів індивідуального захисту – все це є необхідним і важливим для захисту 

працюючих від шкідливого впливу електромагнітних полів та електромагнітних 

випромінювань радіочастотного діапазону 
 

Випромінювання оптичного діапазону. 
 

У темі розглядаються границі випромінювань оптичного діапазону за 

частотою та довжиною хвилі, види цих випромінювань – інфрачервоні, 

ультрафіолетові, лазерні, їх природа, особливості. 
 

Для кожного з вищенаведенинх видів випромінювання студентам 

необхідно розглянути такі питання: 

 інфрачервоні (ІЧ) випромінювання – класифікація та джерела 

інфрачервоних випромінювань, їх вплив на організм людини, нормування, 

заходи та засоби захисту; 
 

 ультрафіолетові випромінювання (УФ) – класифікація та джерела 

ультрафіолетових випромінювань, особливості дії на організм людини, 

нормування, заходи та засоби захисту; 
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 лазерне випромінювання – небезпечні та шкідливі фактори, що 

супроводжують роботу лазерів, а також класифікація лазерів за ступенями 

небезпечності лазерного випромінювання, дія лазерного випромінювання на 

організм людини, принцип нормування, апаратура і методика контролю, 

вимоги до будови та експлуатації лазерів, до приміщень, розташування та 

організації робочих місць, екранування, розрахунок екранів, вимоги до 

персоналу, застосування засобів індивідуального захисту, перша допомога при 

ураженні лазерним випромінюванням. 

 
 

Питання для самоперевірки до розділу 2 
 
 

1. Які є шкідливі виробничі фактори?   
2. Які класи умов праці існують згідно Гігієнічної класифікації умов  

праці?  

3. Який вплив могуть справляти хімічні речовини?  

4. Дайте визначення ГДК?  

5. За якими ознаками класифікується вентиляція виробничих приміщень?  

6. Який чином створюється керована природна вентиляція в виробничих 

приміщеннях?   
7. Які чотири схеми механічної вентиляції розрізняють за способом 

подачі і видалення повітря?  

8. Які принципи використовуються при створенні генерального плану 

підприємства?   
9. Які основні вимоги до виробничих приміщень?  

10. Які основні вимоги до організації водопостачання виробничих 

приміщень?   
11. Які фізичні параметри характеризують вібраційні коливання?  

12. На яку поділяють загальну вібрацію за джерелом виникнення?  

13. Які методи вітрозахисту ви знаєте?  

14. Фізичні характеристики звуку?  

15. Які п’ять ступенів розрізняють дії шуму на людину?  

16. Які принципи нормування шуму?  

17. Як здійснюється захист від шуму на виробництві?  

18. Які заходи вживаються для зменшення рівня інфразвукових коливань?  

19. Ультразвук, його характеристики, джерела виникнення, захист від 

ультразвукових коливань?  
 

Рекомендована література: основна [1, 3 , 6], додаткова [1, 2 , 3, 4, 7, 11, 
 

13, 14]. 
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Розділ 3. Основи техніки безпеки. 
 

Тема 3.1. Загальні вимоги безпеки до технологічного обладнання та 

процесів. Безпека при експлуатації систем під тиском 
 

Лекційний матеріал даної теми складається з таких важливих питань як: 
 

6.1. Загальні вимоги безпеки до технологічного обладнання й процесів.  
 

6.1.1. Безпека технологічного процессу.  
 

6.1.2. Вимоги безпеки щодо організації робочих місць.  
 

6.2. Безпека при експлуатації систем під тиском.  
 

6.2.1. Посудини, що працюють під тиском.  
 

6.2.2. Правила безпеки при експлуатації парових котлів.  
 

6.2.3. Правила безпеки при експлуатації компресорних та холодильних  
 
установок.  
 

6.2.4. Правила безпеки при експлуатації балонів.  
 

6.2.5. Правила безпеки при експлуатації газового господарства.  
 

При вивченні теми розглядаються проблеми безпечністі технологічного 

обладнання при монтажі, демонтажі, транспортуванні, експлуатації, як функція 

кінематичних схем, конструкційних матеріалів і рішень, робочих параметрів, 

видів і параметрів енергоспоживання, систем управління, контрольно-

вимірювальних засобів, раціональних ергономічних рішень, а також основні 

вимоги безпеки до конструкції технологічного обладнання, організації робочих 

місць, систем управління, захисних і сигнальних пристроїв, що входять в 

конструкцію обладнання. 
 

При опрацюванні теми доцільно звернути увагу на розв’язання проблеми 

безпечності технологічного процесу, як суми безпечності технологічного 

обладнання, використовуваних сировини та матеріалів, безпечності 

технологічних схем і операцій, безпечності організації технологічного процесу. 

Усунення безпосереднього контакту працюючих з небезпечними 

технологічними чинниками, удосконалення технологічних процесів з метою 

вилучення або зменшення параметрів шкідливих і небезпечних чинників, 

комплексна механізація, автоматизація та дистанційне управління 
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технологічними процесами, контроль технологічних параметрів, вилучення та 

знешкодження відходів, безпечне взаємне розташування обладнання, 

вибухонебезпечність, організація робочих місць з урахуванням вимог безпеки 

та ергономіки дає змогу безпечного проведення робіт і знаходження 

працівників на своїх робочих місцях. 

Стандартизація та сертифікація з метою забезпечення безпеки 

технологічного обладнання та технологічних процесів – важливе питання в час 

інтеграції країни в світовий простір. 
 

Вивчення даної теми дає змогу студентам визначити основні поняття, а 

також ймовірні причини виникнення загрози для життя і здоров’я працівників 

на виробництві, пов’язаному з використанням систем, що працюють під 

тиском, і кріогенної техніки. 

Розглядаючи тему, необхідно зосередитися на ключових питаннях, а саме: 

загальні вимоги безпеки до посудин, що працюють під тиском, їх класифікація, 

паспорт посудини. Крім того, визначити вимоги до арматури, запобіжних 

пристроїв, контрольно-вимірювальних приладів, запірної арматури, запобіжних 

клапанів, манометрів, водовимірювальних приладів, розміщення посудин, а 

також обставини реєстрації посудин та їх обслуговування. 

Найбільш вживаними системами, що працюють під тиском, є котельні 

установки, компресорні установки, трубопроводи та балони, тому студенти 

повинні опрацювати наступні питання за розділами: 
 

 безпека при експлуатації котельних установок, класифікація котельних 

установок, пристрої захисту і контролю для котлів, що працюють на твердому, 

рідкому і газовому паливі, технічне опосвідчення котлів; 
 

 безпека при експлуатації компресорних установок, небезпека струменя 

стисненого повітря, що виривається з аварійного порушення з’єднання деталей, 

запобіжні, сигналізуючі і блокувальні пристрої, контрольно-вимірювальна 

апаратура, відвід зарядів статичної електрики; 
 

 безпека при експлуатації трубопроводів, групи речовин, що 

транспортуються по трубопроводах, розпізнавальне зафарбування та цифрове 
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позначення груп трубопроводів, попереджувальні кольорові кільця, вимоги до 

прокладки трубопроводів, обладнання, прилади і арматура трубопроводів, 

гідравлічні випробування трубопроводів; 
 

 безпека при експлуатації балонів, класифікація балонів, паспорт балона, 

написи на балонах, колір забарвлення, колір поперечної смуги, випробування 

балонів на міцність та герметичність, складування і транспортування балонів. 
 

Окремо розглядаються питання з безпечності експлуатації кріогенної 

техніки. Необхідно звернути уваги на наступне: безпека при експлуатації 

установок кріогенної техніки, характеристика кріогенних продуктів, дія 

кріогенних продуктів на організм людини, шкідливі і небезпечні чинники при 

роботі з кріогенними рідинами, методи безпечної роботи з кріогенними 

рідинами, заходи безпеки при роботі з посудинами Д’юара. 

 
 

Тема 3.2 Безпека при вантажно-розвантажувальних роботах. 

Електробезпека 
 

Лекційний матеріал даної теми складається з таких важливих питань як: 

7.1. Безпека при вантажно-розвантажувальних роботах. 

7.1.1. Підіймальні пристрої: особливості безпеки при їх експлуатації. 

7.2. Електробезпека. 

7.2.1. Дія електричного струму на організм людини.  
 

7.2.2. Причини ураження струмом.  
 

7.2.3. Замикання на землю. Напруга кроку, напруга дотику.  
 

7.2.4. Ураження електричним струмом при дотику до струмоведучих  
 
частин.  
 

7.2.5. Засоби електробезпеки.  
 

7.2.6. Електрозахисні засоби.  
 

7.2.7. Організація безпечної роботи експлуатації електроустановок.  
 

7.2.8. Вимоги до обслуговуючого персоналу.  
 

Питання даної теми є суттєвими саме для фахівців залізничного 

транспорту, тому опрацьовуючи дану тему, студенти повинні звернути увагу на 
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такі питання: безпека при вантажно-розвантажувальних роботах, класифікація 

вантажів залежно від небезпечності та маси одного місця, знаки небезпеки 

небезпечних вантажів, карта технологічних процесів на вантажно-

розвантажувальні роботи, механізація вантажно-розвантажувальних робіт, 

норми переміщення вантажів вручну, правила складування вантажів, правила 

переміщення спеціальних вантажів. 

Сучачний залізничний транспорт неможливо уявити без використання 

засобів механізації, тому при проведенні вантажно-розвантажувальних робіт 

використовують підіймально-транспортне обладнання, вантажопідіймальні 

крани, ліфти, електро- та автонавантажувачі. В даному випадку доцільно 

вивчити небезпечні фактори, що виникають при експлуатації обладнання, а 

також розглянути питання безпеки конструкцій, запобіжні пристрої, контрольні 

прилади, технічного опосвідчення обладнання, статичного та динамічного 

випробування. Особливу увагу приділити методам та засобам підготовки 

працівників. 
 

Для безпеки внутрішньозаводського транспорту ключовими питаннями є: 

план-схема руху транспорту і пішоходів, ширина проходів і проїздів, дорожні 

знаки, габарити наближення, обмеження швидкості руху транспортних заходів. 

Для безпеки внутрішньоцехового транспорту необхідно визначити 

питання: огородження рухомих частин конвеєрів, звукова сигналізація, засоби 

аварійної зупинки, місця руху людей, а також, що суттєво для всіх видів 

транспорту: позначання шляхів проїзду електрокарів, обмеження швидкості 

руху електрокарів, влаштування шляхів руху людей. 
 

Тема електробезпеки має велике значення, тому що наше повсякденне 

життя пов’язане з використанням електричної енергії. Здобутки науки 

поліпшують життя, але в той же час стають й факторами небезпеки. Вивчення 

теми „електробезпека” дає змогу оцінити всі можливі наслідки ураження 

електричним струмом, а також навчає способам уникнення цієї небезпеки. 

Необхідно розглянути наступні питання даної теми: поняття 

“електробезпека”, “електротравма” та “електротравматизм”, електротравматизм 
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в Україні, особливості електротравматизму, дія електричного струму на 

людину, електричні травми місцеві та загальні (електричні удари), причини 

летальних наслідків від дії електричного струму, фактори, що впливають на 

наслідки ураження електричним струмом, сила струму, величина напруги, опір 

тіла людини проходженню струму, вид та частота струму, тривалість та шлях 

протікання струму через людину, індивідуальні особливості людини. 

Допустимі значення струмів і напруг, класифікація приміщень за ступенем 

небезпеки ураження електричним струмом, причини електротравм (дотик до 

нормально струмоведучих частин, до нормальнонеструмоведучих частин, що 

потрапили під напругу внаслідок пошкодження ізоляції, виникнення 

електричної дуги між струмоведучими частинами і тілом людини, потрапляння  
 
в зону розтікання струму в землі).  
 

Під час виконання робіт на виробництві існують незалежні умови 

ураження людини електричним струмом, тому студенти повинні розглянути 

наступні небезпеки ураження електричним струмом: при дотику або 

наближенні до струмоведучих частин: в однофазній мережі змінного струму, в 

мережі трифазного струму з різними нейтралями трансформаторів при 

нормальній роботі та в аварійних випадках, при замиканні на землю в 

електроустановках, при дотику до корпусу електроустаткування, який опинився 

під напругою, а також напруга кроку та дотику та її вимірювання. 

Система заходів та засобів безпечної експлуатації електроустановок 

включає систему технічних засобів, що реалізуються в конструкції 

електроустановок, систему електрозахисних засобів та систему організаційних 

заходів. 
 

Студенти в кожній з цих систем повинні ознайомитися з наступним: 
 

 технічні засоби безпечної експлуатації електроустановок при нормальних 

режимах роботи: ізоляція струмоведучих частин (робоча, подвійна), недосяжність 

до неізольованих струмоведучих частин, захисні огородження, блокувальні 

пристрої, засоби орієнтації та сигналізації, малі напруги, вирівнювання 

потенціалів, захисне розділення електромереж; технічні засоби 
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безпечної експлуатації електроустановок при переході напруги на 

нормальнонеструмоведучи частини: захисне заземлення, захисне вимикання, 

занулення, умови їх застосування, принципові схеми, функціонування, 

нормативні вимоги, практична реалізація схем. 
 

 система електрозахісних засобів, їх класифікація за видами і рівнем 

захисту; комплектування електроустановок електрозахисними засобами; 

правила застосування; випробування. 
 

 організація безпечної організації електроустановок; вимоги до 

працівників; медогляди; навчання та інструктажі з електробезпеки; 

кваліфікаційні групи з електробезпеки; оформлення робіт в електроустановках; 

підготовка робочого місця; допуск до роботи; нагляд за безпечністю робіт; 

відповідальність за безпечність робіт. 
 

На жаль, під час проведення робіт неможливо повністю уникнути викадків 

ураження електричним стумом, тому студенти повинні навчитися надавати 

першу допомоги при ураженні електричним струмом. 

 
 

Питання для самоперевірки до розділу 3 
 
 

1. Якими заходами і засобами забезпечується безпека виробничого 

обладнання?  
 

2. Що таке засіб колективного захисту, наведіть приклади?  
 

3. Як здійснюється реєстрація та технічне опосвідчення посудин, що 

працюють під тиском?  

4. Які небезпеки могуть виникнути при експлуатації компресорних 

установок?  

5. Які вимоги безпеки треба виконувати при експлуатації балонів?  
 

6. Як відбувається маркування балонів відповідно газу, який його 

заповнює?  

7. Які правила безпеки при експлуатації газових балонів?  
 

8. Види систем, що працюють під тиском.  
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9. Причини і наслідки аварій та вибухів установок і посудин, що 

працюють під тиском.  

10. Реєстрація посудин, що працюють під тиском, паспорт посудин.  
 

11. Вимоги до арматури, запобіжних пристроїв, контрольно-

вимірювальних пристроїв.  

12. Технічне освідчення установок, які працюючих під тиском.  
 

13. Вимоги техніки безпеки при експлуатації котельних установок.  
 

14. Вимоги техніки безпеки при експлуатації трубопроводів.  
 

15. Розпізнавальне забарвлення трубопроводів.  
 

16. Вимоги техніки безпеки при експлуатації балонів, колір забарвлення 

балонів. Складування і транспортування балонів.  

17. Безпека при експлуатації компресорних установок.  
 

18. Вимоги до технічного освідчення вантажно-розвантажувальних машин.  
 

19. Кріплення вантажів, вимоги до канатів та гаків.  
 

20. Особливості вантажно-розвантажувальних робіт, що проводяться під 

контактною мережею, яка під напругою.  

21. Вантажно-розвантажувальні роботи небезпечних вантажів.  
 

22. Поняття електробезпеки.  
 

23. Дія електричного струму на людину.  Опір людини електричному  
 
струму.  
 

24. Допустимі значення струму при нормальній роботі електроустановок.  
 

25. Види електричних травм.  
 

26. Електричний удар.  
 

27. Напруга дотику. Небезпека при дотику до корпусу електроустановки, 

який опинився під напругою.  

28. Напруга кроку. Вихід із зони, де є напруга кроку.  
 

29. Класифікація приміщень за ступенем небезпеки ураження електричним 

струмом.  

30. Технічні засоби безпечної експлуатації електроустановок.  
 

31. Захисне заземлення електроустановок, типи пристроїв заземлення.  
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32. Занулення при експлуатації електрообладнання.  
 

33. Захисне вимикання при переході напруги на нормально не 

струмоведучі частини обладнання.  

34. Організаційні заходи по забезпеченню електробезпеки.  
 

35. Основні і допоміжні засоби індивідуального електрозахисту.  
 

36. Загороджувальні засоби захисту.  
 
 
 

Рекомендована література: основна [1, 3, 6, 11], додаткова [1, 2, 3, 4, 5, 8, 
 

10, 12]. 
 
 
 

Розділ 4. Пожежна безпека. 
 

Тема 4.1. Основні поняття та значення пожежної безпеки. 

Пожеженебезпечні властивості матеріалів і речовин 
 

Лекційний матеріал даної теми складається з таких важливих питань як: 
 

8.1. Основні поняття пожежної безпеки.  
 

8.2. Небезпечні та шкідливі фактори, пов’язані з пожежами.  
 

8.3. Основні причини пожеж.  
 

8.4. Загальні відомості про горіння. Пожежовибухонебезпечні властивості 

речовин і матеріалів.  

8.4.1. Теоретичні основи процесів горіння та вибуху.  
 

8.4.2. Етапи та класи пожеж.  
 

8.4.3. Показники пожежевибухонебезпечності речовин та матеріалів.  
 
 
 

Пожежа – неконтрольоване горіння поза межами спеціального осередку, 

що завдає матеріальної шкоди. Крім завдання матеріальної шкоди пожежа 

завдає і людських жертв, тому пожежній безпеці в державі приділяють 

особливу увага. Основні нормативні документи, що регламентують вимоги 

щодо пожежної безпеки: закон України “Про пожежну безпеку”, Правила 

пожежної безпеки в Україні, стандарти, будівельні норми та правила, відомчі 

нормативи. 
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В процесі опрацювання студенти повинні визначити поняття “пожежа” та 

“пожежна безпека”, а також з’ясувати небезпечні та шкідливі фактори, 

пов’язані з пожежами. 

Основними причинами пожеж є: порушення технологічних регламентів, 

несправність виробничого обладнання, іскри електрозварювальних та інших 

вогняних робіт, необережне поводження з вогнем, порушення правил 

користування інструментом та електронагрівальними приладами, невиконання 

вимог нормативних документів з питань пожежної безпеки. 
 

При опрацюванні теми доцільно звернути увагу на наступне: статистика та 

динаміка пожеж і пов’язаних з пожежами травм, смертельних нещасних 

випадків та матеріальних збитків за останні роки в Україні, зіставлення цих 

даних з аналогічними даними в інших країнах, пожежі як соціально 

небезпечний фактор. 

При вивченні теми студенти повинні приділити увагу розумінню самого 

процесу горіння, які включають наступні питання: теоретичні основи механізму 

горіння та вибуху, класифікація видів горіння, повне і неповне згорання, 

ламінарне і дефлаграційне горіння, вибух і детонація, гомогенне та гетерогенне 

горіння. 

Класифікація матеріалів та речовин за горючістю на негорючі, 

важкогорючі та горючі дає змогу заміни небезпечних матеріалів на безпечні. 

Студенти повинні розглянути наступні питання даної теми: схильність до 

горіння та особливості горіння горючих матеріалів і речовин різного 

агрегатного стану: газів, рідин, твердих, пилу, показники 

пожежевибухонебезпечних властивостей матеріалів і речовин, класифікація 

рідин, що горять, на легкозаймисті (ЛЗР) і на горючі рідини (ГР) за 

температурою спалаху, класифікація аерозолів горючих речовин на 

вибухонебезпечні та пожежонебезпечні, класифікація вибухонебезпечних паро-

та газоповітряних сумішей за температурою самоспалаху і за здатністю 

передавати детонацію через зазори між фланцями (за БЕМЗ), самозаймання, 
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його види, необхідні умови для самозаймання, схильні до самозаймання 

речовини, сприяючи до самозаймання фактори. 

 

Тема 4.2. Пожежовибухонебезпечність об’єкта 
 

9.1. Категорії приміщень та будівель за вибухопожежною та пожежною 

небезпекою.  

9.2. Класифікація вибухо- та пожежонебезпечних приміщень (зон) 

відповідно до правил улаштування електроустановок (ПУЕ).  
 

9.3. Система попередження пожеж.  
 

9.4. Система протипожежного захисту.  
 

9.4.1. Пожежна безпека будівель та споруд.  
 

9.4.2. Евакуація людей із будівель та приміщень.  
 

9.4.3. Способи та засоби пожежегасіння.  
 

9.5. Система організаційно-технічних заходів. 
 

9.5.1. Загальні принципи організації пожежної безпеки.  
 

9.5.2. Державний пожежний нагляд.  
 

Питання даної теми, які необхідно розкрити: 
 

 пожежевибухонебезпечність об’єкта як функція пожежонебезпечних 

властивостей матеріалів і речовин, що використовуються на даному об’єкті, 

кількості цих матеріалів і речовин, особливостей виробництва; 
 

категорії приміщень за вибухопожеженебезпечністю, розрахункове обґрунтування 

категорії вибухопожеженебезпечністі приміщень; 


категорії приміщень за вибухопожеженебезпечністю як фактори, що визначають 

основний необхідний перелік рішень по забезпеченню пожежної безпеки об’єкта; 

 класифікація вибухонебезпечності та пожеженебезпечності приміщень і 

зон в приміщеннях та за їх межами як фактори, що обумовлюють вимоги до 

типу виконання електроустаткування щодо вибухо- і пожежебезпеки. 
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В виробничих приміщеннях, де використовуються пожеженебезпечні 

речовини та матеріали, необхідно влаштовувати системи по попередженню 

пожеж. Саме ці питання і необхідно розглянути студентам у даному розділі. 

При розгляді теми необхідно зосередитися на таких питаннях: призначення 

системи попередження пожеж; концептуальні засади системи попередження 

пожеж; можливість пожежі при наявності трьох факторів: горючої речовини, 

окислювача, джерела підпалювання; горюче середовище як сукупність горючої 

речовини та окислювача; методи запобігання формуванню горючого 

середовища: використання негорючих та важко горючих матеріалів і речовин, 

обмеження маси та об’єму горючих речовин, ізоляція горючого середовища, 

обмеження параметрів, що визначають горюче середовище безпечною 

величиною. 
 

Методи запобігання виникненню в горючому середовищі (внесенню в 

горюче середовище) джерела підпалювання: використання устаткування та 

пристроїв, при роботі котрих не виникає джерел займання; використання 

електроустаткування, що відповідає за виконанням класу вибухонебезпечності 

(пожежонебезпечності) приміщень і зон, групі і категорії вибухонебезпечної 

суміші; обмеження щодо сумісного зберігання речовин і матеріалів; 

використання устаткування, що задовольняє вимогам електростатичної 

іскробезпеки; влаштування блискавкозахисту, автоматичний контроль 

параметрів, що визначають джерела займання, заземлення устаткування, 

видовжених металоконструкцій. 
 

Системи пожежного захисту. 
 

Питання, які розглядаються в даній темі мають велике значення під час 

виникнення пожеж і покликані зменшити їх наслідки: суть і складові системи 

пожежного захисту, її призначення. 

Система пожежного захисту як комплекс методів, заходів та засобів, 

спрямованих на обмеження розповсюдження та локалізацію пожежі, виявлення 

пожежі, створення умов для ліквідації пожежі, захист людей і матеріальних 

цінностей має велике значення. 
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Тему можливо розділити на складові та розглянути в них такі питання: 
 

 попередження розповсюдження пожежі: планування та розташування 

приміщень і виробництв з урахуванням вимог пожежної безпеки; ступень 

вогнестійкості будівель та споруд, межа вогнестійкості будівельних 

конструкцій, протипожежних споруд і їх елементів; обмеження щодо кількості 

поверхів будівель та площі поверху; протипожежні перепони в будівлях, 

системах вентиляції, паливних і кабельних комунікаціях; обмеження витікання 

та розтікання рідин при пожежі; розриви між будівлями та спорудами; 
 

 попередження розвитку пожежі: обмеження кількості горючих речовин 

і матеріалів, використання оздоблювальних будівельних та конструкційних 

матеріалів з нормованими показниками пожежної небезпеки, аварійне 

втравлювання горючих рідин і газів, своєчасне звільнення приміщень від 

залишків горючих матеріалів, розміщення пожеженебезпечного устаткування в 

окремих приміщеннях, відсіках, камерах, застосування для пожежонебезпечних 

речовин спеціального обладнання, його захист від пошкодження; 
 

 пожежна сигналізація: засоби виявлення пожежі та сповіщення про 

пожежу; автоматичні електричні системи пожежної сигналізації; ручні та 

автоматичні сповіщувачі про пожежу. 
 

 способи і засоби гасіння пожежі: вогнегасні речовини; первинні засоби 

гасіння пожежі; порядок оснащення об’єктів первинними засобами 

пожежегасіння; вибір типу та визначення кількості вогнегасників; стаціонарні 

засоби гасіння пожежі; протипожежне водопостачання; устаткування пінного, 

газового та порошкового пожежегасіння. 
 

 евакуація людей: методика розрахунку часу на евакуацію; розміри, 

кількість, розміщення, виконання та утримання шляхів евакуації людей; 

протидимовий захист; засоби колективного та індивідуального захисту людей 

від небезпечних і шкідливих факторів пожежі. 
 

Системи організаційно-технічних заходів. 
 

Забезпечення пожежної безпеки – невід’ємна частина державної діяльності 

щодо охорони життя та здоров’я людей, національного багатства та 



 40 

навколишнього середовища. Студенти повинні визначити обов’язки державних 

органів, керівників підприємств, установ, організацій, підприємців, громадян 

України й іноземних громадян, які перебувають на території України щодо 

забезпечення пожежної безпеки. 

Розглянути питання Державного пожежного нагляду, а також пожежної 

охорони (державна, відомча, сільська, добровільна), пожежно-технічні комісії 

на підприємствах, в установах, організаціях. 

На підприємствах для підвищення навичок працівників розробляються 

інструкції безпечного використання пожежонебезпечних речовин і матеріалів, 

дій персоналу під час виникнення пожежі, а також використовують засоби 

наочної агітації, знаки пожежної небезпеки, здійснюють контроль стану 

пожежної безпеки на підприємстві, за наявностю та станом засобів гасіння 

пожежі. Проводять вивчення питань пожежної безпеки працівниками, в тому 

числі посадовими особами, при прийнятті на роботу і в період роботи. 

Навчання з питань пожежної безпеки в закладах освіти всіх рівнів – від 

дошкільних до закладів післядипломної освіти, населення – за місцем 

проживання є головною запорукою по попередженню пожеж та зменшення їх 

впливу на оточуючих. 

 
 

Питання для самоперевірки розділу 4 
 

1. Визначення пожежі, пожежної безпеки.  
 

2. Класифікація пожеж.  
 

3. Основні причини пожеж.  
 

4. Пожеженебезпечні властивості матеріалів і речовин.  
 

5. Горіння, розподіл речовин за горючістю.  
 

6. Температура спалаху. Класифікація рідин на легкозаймисті (ЛЗР) і на 

горючі рідини (ГР). Самозаймання.  

7. Класифікація вибухопожеженебезпечності зон згідно Правил 

улаштування електроустаткування (ПУЕ).  
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8. Класифікація пожежонебезпечних зон згідно Правил улаштування 

електроустаткування (ПУЕ)  

9. Системи пожежного захисту.  
 

10. Системи електричної пожежної сигналізації.  
 

11. Автоматичні вогнегасні установки.  
 

12. Правова база системи пожежної безпеки в Україні.  
 
 
 

Рекомендована література: основна [1, 3, 6, 7, 8, 12], додаткова [1, 3, 6, 
 

15]. 
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Питання до іспиту з дисципліни „Основи охорони праці” 
 
 
 

1. Визначення охорони праці.  
 

2. Законодавча база охорони праці в Україні.  
 

3. Закон України “Про охорону праці”. Основні положення Закону 

України “Про охорону праці”.  

4. Основні принципи державної політики з охорони праці.  
 

5. Права громадян на охорону праці при укладанні трудового договору та 

під час роботи на підприємстві.  
 

6. Право працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови  
 
праці.  
 

7. Державне соціальне страхування від нещасних випадків і професійних 

захворювань на виробництві.  

8. Відшкодування шкоди працівникам у разі ушкодження їх здоров’я під 

час виконання трудових обов’язків.  

9. Охорона праці жінок.  
 

10. Охорона праці неповнолітніх.  
 

11. Державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти з охорони праці.  
 

12. Державні стандарти про охорону праці.  
 

13. Вимоги щодо охорони праці при проектуванні, будівництві та 

реконструкції підприємств, розробці і виготовленні засобів виробництва.  

14. Експертиза Держнаглядохоронпраці України.  
 

15. Обов’язки роботодавця щодо створення безпечних і нешкідливих умов  
 
праці.  
 

16. Обов’язки працівника виконувати вимоги нормативних актів про 

охорону праці.  

17. Відповідальність за порушення законодавства та нормативних актів про 

охорону праці  

18. Державне управління охороною праці в Україні.  
 

19. Принципи організації служби охорони праці на підприємстві.  
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20. Інструктажі з охорони праці та техніки безпеки.  
 
21. Навчання і перевірка знань з охорони праці та техніки безпеки на 

підприємствах.  

22. Порядок розслідування та облік нещасних випадків, професійних 

захворювань і аварій на виробництві.  

23. Спеціальний порядок розслідування та облік нещасних випадків, 

професійних захворювань і аварій на виробництві  

24. В яких випадках не беруться на облік нещасні випадки, що трапилися з 

працівником під час прямування на роботу, при поверненні з роботи, при 

знаходженні на території підприємства.  
 
25. Склад комісії по розслідуванню нещасних випадків.  
 
26. Склад спеціальної комісії по розслідуванню нещасних випадків.  
 
27. Спеціальне розслідування нещасних випадків, хто і в яких випадках її 

створює.  

28. Розміри відшкодування шкоди, яка заподіяна працівникові під час 

виконання ним своїх професійних обов’язків у випадку стійкої втрати 

працездатності.  

29. Розмір допомоги родині загиблого працівника.  
 
30. Порядок і розміри відшкодування моральної шкоди, яка заподіяна 

працівникові внаслідок нещасного випадку, який стався з ним на виробництві.  

31. Закон України “Про обов’язкове державне страхування від нещасних 

випадків і професійних захворювань на виробництві”.  
 
32. Функції і обов’язки Фонду соціального страхування від нещасних 

випадків на виробництві України.  

33. Основні положення Закону України “Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення”. Відповідальність громадян та 

посадових осіб за невиконання санітарних норм.  

34. Розкрити поняття: фізіологія праці.  
 
35. Розкрити поняття гігієна праці та промислова санітарія.  
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36. Розподіл умов праці за класами, виходячи з “Гігієнічної класифікації 

праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого 

середовища, тяжкості та напруженості трудового процесу”.  

37. Поняття робочої зони.  
 
38. Санітарно-гігієнічні вимоги до метереологічних умов робочої зони.  
 
39. Мікроклімат і його вплив на організм людини.  
 
40. Загальні заходи та засоби нормалізації параметрів мікроклімату.  
 
41. Склад повітря робочої зони.  
 
42. Гігієнічна класифікація шкідливих речовин за характером дії на 

організм людини.  

43. Гігієнічне нормування забруднення повітря шкідливими речовинами 

(ГДК), класи небезпечності шкідливих речовин.  

44. Різновиди промислової вентиляції, завдання промислової вентиляції.  
 
45. Розрахунок необхідного повітрообміну в промисловому приміщенні, в 

якому виділяється шкідливі речовини.  

46. Розрахунок необхідного повітрообміну в промисловому приміщенні, в 

якому виділяється надлишкова теплота.  

47. Природна вентиляція: інфільтрація та аерація. Організація 

повітрообміну в приміщенні за рахунок природної вентиляції.  

48. Штучна (механічна) вентиляція, переваги, недоліки. Види штучної 

вентиляції.  

49. Системи кондиціювання повітря промислових приміщень.  
 
50. Основні поняття системи світлотехнічних величин: сила світла, 

світловий потік, освітленість, яскравість, фон.  

51. Природне освітлення приміщень. Нормування природного освітлення.  
 
52. Види виробничого освітлення, його значення.  
 
53. Джерела штучного освітлення, їх типи, порівняльна оцінка.  
 
54. Світильники для джерел штучного освітлення, їх призначення, основні 

характеристики.  
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55. Нормування штучного освітлення, розряди та підрозряди робіт згідно 

СНиП ІІ-4-79.  

56. Визначення поняття “вібрація”. Основні параметри вібрації. Загальна та 

локальна вібрації. Вплив вібрації на працівника.  

57. Шляхи зниження вібрації.  
 
58. Визначення поняття “шум”. Фізичні параметри шуму. Межі сприйняття 

шумів органами слуху.  

59. Поняття граничних спектрів, вимірювання шуму по шкалі дБА.  
 
60. Класифікація джерел шуму. Дія шуму на організм людини.  
 
61. Засоби захисту від шуму.  
 
62. Інфразвук та ультразвук. Фізичні характеристики, дія на людину.  
 
63. Боротьба зі шкідливою дією ультразвукових та інфразвукових 

коливань.  

64. Іонізуюче випромінювання, джерела та види іонізуючого 

випромінювання. Дія іонізуючого випромінювання на різні органи людини.  

65. Захист від іонізуючого випромінювання.  
 
66. Загальні вимоги безпеки до технологічного обладнання та процесів.  
 
67. Види систем, що працюють під тиском.  
 
68. Причини і наслідки аварій та вибухів установок і посудин, що 

працюють під тиском.  

69. Реєстрація посудин, що працюють під тиском, паспорт посудин.  
 
70. Вимоги до арматури, запобіжних пристроїв, контрольно-

вимірювальних пристроїв.  
 
71. Технічне освідчення установок, які працюючих під тиском.  
 
72. Вимоги техніки безпеки при експлуатації котельних установок.  
 
73. Вимоги техніки безпеки при експлуатації трубопроводів.  
 
74. Розпізнавальне забарвлення трубопроводів.  
 
75. Вимоги техніки безпеки при експлуатації балонів, колір забарвлення 

балонів. Складування і транспортування балонів.  

76. Безпека при експлуатації компресорних установок.  
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77. Вимоги до технічного освідчення вантажно-розвантажувальних машин.  
 

78. Кріплення вантажів, вимоги до канатів та гаків.  
 

79. Особливості вантажно-розвантажувальних робіт, що проводяться під 

контактною мережею, яка під напругою.  

80. Вантажно-розвантажувальні роботи небезпечних вантажів.  
 

81. Поняття електробезпеки.  
 

82. Дія електричного струму на людину.  Опір людини електричному  
 
струму.  
 

83. Допустимі значення струму при нормальній роботі електроустановок.  
 

84. Види електричних травм.  
 

85. Електричний удар.  
 

86. Напруга дотику. Небезпека при дотику до корпусу електроустановки, 

який опинився під напругою.  

87. Напруга кроку. Вихід із зони, де є напруга кроку.  
 

88. Класифікація приміщень за ступенем небезпеки ураження електричним 

струмом.  

89. Технічні засоби безпечної експлуатації електроустановок.  
 

90. Захисне заземлення електроустановок, типи пристроїв заземлення.  
 

91. Занулення при експлуатації електрообладнання.  
 

92. Захисне вимикання при переході напруги на нормально не 

струмоведучі частини обладнання.  

93. Організаційні заходи по забезпеченню електробезпеки.  
 

94. Основні і допоміжні засоби індивідуального електрозахисту.  
 

95. Загороджувальні засоби захисту.  
 

96. Визначення пожежі, пожежної безпеки.  
 

97. Класифікація пожеж.  
 

98. Основні причини пожеж.  
 

99. Пожеженебезпечні властивості матеріалів і речовин.  
 

100. Горіння, розподіл речовин за горючістю.  
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101. Температура спалаху. Класифікація рідин на легкозаймисті (ЛЗР) і на 

горючі рідини (ГР). Самозаймання.  

102. Класифікація вибухопожеженебезпечності зон згідно Правил 

улаштування електроустаткування (ПУЕ).  

103. Класифікація пожежонебезпечних зон згідно Правил улаштування 

електроустаткування (ПУЕ)  

104. Системи пожежного захисту.  
 
105. Системи електричної пожежної сигналізації.  
 
106. Автоматичні вогнегасні установки.  
 
107. Правова база системи пожежної безпеки в Україні.  
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Тестове завдання для перевірки знань 
 

Дата прийняття ЗУ «Про охорону праці»: 
 

1) 14.10.1992 р.;  
 

2) 24.10.1992 р.;  
 

3) 04.11.1992 р.;  
 

4) 21.11.2002 р.  
 

Дата введення в дію ЗУ «Про охорону праці»: 
 

1) 14.10.1992 р.;  
 

2) 24.10.1992 р.;  
 

3) 04.11.1992 р.;  
 

4) 21.11.2002 р.  
 

Відпустка по вагітності та пологам сумарно становить: 
 

1) 100 календарних днів;  
 

2) 126 календарних днів;  
 

3) 145 календарних днів;  
 

4) 200 календарних днів.  
 

Норма робочого часу для неповнолітніх працівників вікової категорії 14-16 

років становить: 

1) 20 год/тиждень;  
 

2) 24 год/тиждень;  
 

3) 36 год/тиждень;  
 

4) 40 год/тиждень.  
 

Норма робочого часу для неповнолітніх працівників вікової категорії 16-18 

років становить: 

1) 20 год/тиждень;  
 

2) 24 год/тиждень;  
 

3) 36 год/тиждень;  
 

4) 40 год/тиждень.  
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Мінімальна сума, яку отримує працівник у разі розірвання трудової угоди 

(контракту), якщо роботодавець не виконує вимог законодавства в галузі 

охорони праці або порушує умови контракту в цій галузі: 

1) 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;  
 

2) тримісячний заробіток працівника;  
 

3) 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;  
 

4) одномісячний заробіток працівника.  
 

При визначенні сумарної площі світлових прорізів при бічному природному 

освітленні символом «r» позначається така складова як: 
 

1) загальний коефіцієнт світлопропускання;  
 

2) світлова характеристика вікна;  
 

3) коефіцієнт підвищення КПО за рахунок відбитого проміння;  
 

4) нормоване значення КПО.  
 

При визначенні сумарної площі світлових прорізів при бічному природному 

освітленні символом «τ» позначається така складова як: 

1) загальний коефіцієнт світлопропускання;  
 

2) світлова характеристика вікна;  
 

3) коефіцієнт підвищення КПО за рахунок відбитого проміння;  
 

4) нормоване значення КПО.  
 

При визначенні сумарної площі світлових прорізів при бічному природному 

освітленні символом «е» позначається така складова як: 

1) загальний коефіцієнт світлопропускання;  
 

2) світлова характеристика вікна;  
 

3) коефіцієнт підвищення КПО за рахунок відбитого проміння;  
 

4) нормоване значення КПО.  
 

При визначенні сумарної площі світлових прорізів при бічному природному 

освітленні символом «η(h)» позначається така складова як: 

1) загальний коефіцієнт світло пропускання;  
 

2) світлова характеристика вікна;  
 

3) коефіцієнт підвищення КПО за рахунок відбитого проміння;  
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4) нормоване значення КПО. 
 

Тривалість щорічної відпустки для неповнолітнього працівника становить: 
 

1) два календарні місяці;  
 

2) 60 календарних днів;  
 

3) один календарний місяць;  
 

4) 30 календарних днів.  
 

Відпустка по вагітності та пологам до пологів становить: 
 

1) 47 календарних днів;  
 

2) 56 календарних днів;  
 

3) 60 календарних днів;  
 

4) 70 календарних днів.  
 

Відпустка по вагітності та пологам після пологів, які пройшли без ускладнень 

становить: 

1) 47 календарних днів;  
 

2) 56 календарних днів;  
 

3) 60 календарних днів;  
 

4) 70 календарних днів  
 

Скільки існує розрядів зорової роботи: 
 

1) 4;  
 

2) 6;  
 

3) 8;  
 

4) 10.  
 

Скільки існує підрозрядів зорової роботи: 
 

1) 2;  
 

2) 4;  
 

3) 6;  
 

4) 8.  
 

Який вид інструктажу повинен пройти працівник при прийнятті його на 

роботу? 

1. – первинний; 
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2. – повторний;  
 
3. – вступний;  
 
4. – позаплановий;  
 
5. – цільовий.  
 

Який вид інструктажу повинен, пройти працівник безпосередньо на робочому 

місці? 

1. – первинний;  
 
2. – повторний;  
 
3. – вступний;  
 
4. – позаплановий;  
 
5. – цільовий.  
 

Який вид інструктажу повинен пройти працівник при залученні його до разових 

робіт? 

1. – первинний;  
 
2. – повторний;  
 
3. – вступний;  
 
4. – позаплановий;  
 
5. – цільовий.  
 

Який вид інструктажу повинен пройти працівник при введенні в дію нових 

нормативних актів з охорони праці? 

1. – первинний;  
 
2. – повторний;  
 
3. – вступний;  
 
4. – позаплановий;  
 
5. – цільовий.  
 

До якого віку працівники зобов’язані проходити щорічний медогляд? 
 

1. – до 18 років;  
 
2. – до 20 років;  
 
3. – до 21 років;  
 
4. – до 25 років.  
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Акт якої форми складається у разі розслідування та обліку нещасних випадків 

на підприємстві 

1. – по формі Н-1;  
 
2. – по формі НПВ;  
 
3. – по формі Н-5.  
 

Акт якої форми складається у разі визнання нещасного випадку на підприємстві 

пов’язаним з виробництвом 

1. – по формі Н-1;  
 
2. – по формі НПВ;  
 
3. – по формі Н-5.  
 

Акт якої форми складається у разі визнання нещасного випадку на підприємстві 

не пов’язаним з виробництвом 

1. – по формі Н-1;  
 
2. – по формі НПВ;  
 
3. – по формі Н-5.  
 

Яка максимальна вага допустима для підняття та переміщення жінками: 
 

з робочої 

поверхні: 1. – 5кг; 

2. – 10кг; 3. – 15кг; 

4. – 20кг.  

 

З підлоги: 

1. – 5кг; 2. 

– 7кг; 3. – 

8кг; 4. – 

10кг.  
 
Сумарна вага вантажу, який переміщується жінками протягом кожної години 

робочої зміни, не повинна перевищувати:  

з робочої поверхні:  
 

1. – 150кг; 
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2. – 250кг;  
 
3. – 350кг;  
 
4. – 450кг.  
 
З підлоги:  
 
1. – 125кг;  
 
2. – 155кг;  
 
3. – 175кг;  
 
4. – 195кг.  
 
Хто несе відповідальність за створення безпечних та нешкідливих умов праці 

на підприємстві:  

1. роботодавець;  
 
2. інженер з охорони праці;  
 
3. працівник;  
 
4. безпосередній керівник робіт.  
 

Акт форми Н1 про нещасний випадок має зберігатися на виробництві:  
1. термін не встановлено;  

2. 3 роки;  

3. 10 років;  

4. 45 років;  

5. вірної відповіді немає.  

Чи може бути відстороненим роботодавцем від роботи працівник, якщо він 

через хворобу своєчасно не пройшов медичний огляд?  
1. так, безумовно;  

2. ні, безумовно;  

3. за розсудом роботодавця;  

4. так, але за згодою профспілки;  

5. вірної відповіді немає.  

Чи повинен роботодавець відсторонити від роботи працівника, який порушив 

вимоги безпеки?  
1. так, безумовно;  

2. ні, безумовно;  

3. за розсудом роботодавця;  

4. за згодою працівника;  

5. вірної відповіді немає.   
Чи можна залучити жінок до роботи з шкідливими та важкими умовами праці? 

1. ні, безумовно;  

2. так, безумовно;  

3. за згодою жінок;  
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4. за згодою профспілки;   
5. вірної відповіді немає.   

Посадовій особі за порушення вимог законодавства з охорони праці винесено 

догану. До якого виду відповідальності притягнуто посадову особу?  
1. моральної;  

2. матеріальної;  

3. адміністративної;  

4. дисциплінарної;  

5. вірної відповіді немає.  

Роботодавець повинен інформувати робітників про стан охорони праці на 

підприємстві?  
1. за власним розсудом;  

2. так, безумовно;  

3. ні, безумовно;  

4. за вимогою працівника;  

5. вірної відповіді немає.  

Посадова особа, діяльність якої пов’язана з організацією безпечного ведення 

робіт, пройшла чергове навчання, але при перевірці показала незадовільні 

знання. Чи повинен роботодавець відсторонити від роботи зазначену посадову 

особу?  
1. так, безумовно;  

2. так, але після місячного терміну, коли посадова 

особа повторно показала незадовільні знання;   
3. ні, безумовно;  

4. вірної відповіді немає.  

Відмітьте потрібну відповідь: спеціальному розслідуванню не підлягають:  
1. нещасні випадки із смертельним наслідком;  

2. випадки смерті на підприємстві;  

3. групові нещасні випадки;  

4. випадки зникнення працівника під час виконання ним трудових 

обов’язків;   
5. вірної відповіді немає.  

Відшкодування моральних збитків, заподіяних роботодавцем робітникові 

невиконанням вимог законодавчих та нормативних актів з охорони праці 

передбачається у законі України: 

1. “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що 

спричинили втрату працездатності”;  

2. “Про охорону праці”;  

3. “Про працю”;  

4. “Про колективні договори”;  

5. вірної відповіді немає.  

Чи звільняє страховика від виконання обов’язків перед потерпілим, якщо 

порушень охорони праці застрахованим спричинило нещасний випадок або 

профзахворювання ? 
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1. звільняє;   
2. не звільняє;  

3. вирішується в судовому порядку;  
4. вірної відповіді немає. 

Освітленість виміряється в :   
1. люменах;  

2. нитах;  

3. канделах;  

4. ваттах;  

5. люксах.  

В основі нормування освітлення лежить:  

1. площа поміщення;  

2. висота приміщення;  

3. тяжкість фізичного труда;  
4. разміри об’єкту розрізнення. 

Природне освітлення буває:   
1. штучним;  

2. черговим;  

3. охоронним;  

4. верхнім та боковим;  

5. робочим.  

Освітленість вимірюється приладами: 

1. амперметрами;   
2. люксметрами;  

3. омметрами;  

4. потенціометрами;  

5. газоаналізаторами.  

Безпека робітників, від впливу іонізуючих, випромінювань забезпечується 

шляхом:  
1. фізичних вправ;  

2. посиленого харчування;  

3. водно-сольового режиму;  

4. скорочення часу перебування у зоні вилучення;  

5. немає правильної відповіді.  

Нормування мікроклімату виробничих приміщень проводиться по таким 

параметрам:  
1. абсолютна вологість, атмосферного тиску, комплексна температура;  

2. температура повітря,  відносна вологість повітря,  швидкість руху  

повітря;  

3. середня швидкість повітря, максимальна вологість повітря, мінімально-

припустима температура;   
4. відносна вологість повітря, максимальна швидкість руху повітря, тиск 

робочого середовища;  

5. правильної відповіді немає.  
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Параметри мікроклімату виробничих приміщень нормуються в залежності від 

таких факторів:  
1. категорія тяжкості робіт, період року;  

2. професія, вік робітника;  

3. пора року, температура навколишнього середовища;  

4. правильної відповіді немає.  

Скільки існує категорій тяжкості робіт в залежності від енерговитрат? 

1. 2;  

2. 3;  

3. 4;  

4. 5;  

5. правильної відповіді немає.   
“Правила улаштування та безпечної експлуатації, посудин працюючих під 

тиском” поширюються на посудини, працюючі під тиском більше: 

1. 0,1 МПа;  

2. 1 МПа;  

3. 0,7 МПа;  

4. 7 МПа;  

5. 0,07 МПа.  

Внутрішньому огляду посудини, що працюють під тиском піддаються не рідше 

одного разу:  
1. у 4 роки; 

2.у 2 роки;  
3. у півроку;  

4. на рік;  

5. у 8 років.   
Гідравлічні випробування посудин, що працюють під тиском проводять не 

рідше одного разу у:  
1. рік;  

2. 2 роки;  

3. 4 роки;  

4. 8 років;  

5. 2,5 роки.   
Балони для кисню фарбують у колір: 

1. червоний;  

2. зелений;  

3. чорний;  

4. блакитний;  

5. жовтий.   
Балони для вуглекислого газу фарбують у колір: 

1. червоний;   
2. зелений;  

3. чорний;  

4. блакитний;  

5. жовтий.  
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До обслуговування парових та водогрійних котлів допускаються особи у віці не 

молодше:  
1. 20 років;  

2. 22 років;  

3. 18 років;  

4. 24 років;  

5. 17 років.   
Статичні випробування кранів при повному технічному опосвідченні 

здійснюється шляхом підйому вантажу, що перевищує номінальну 

вантажопідйомність на: 
1. 10 %;   
2. 20 %;  

3. 30 %;   
4. 50 %;  

5. 25 %.  

Знімні вантажопідйомні прилади (стропи) підлягають періодичному огляду 1 

раз :  
1. на добу;  

2. на тиждень;  

3. у 10 діб;  

4. у місяць;  

5. квартал.  

За ступенем небезпеки дії на організм людини шкідливі речовини 

підрозділяються на кілька класів небезпеки:  
1. на 2;  

2. на 4;  

3. на 6;  

4. на 7;  

5. на 8.  

Концентрація шкідливих речовин у повітрі виміряється у: 

1. г/см
3
;   

2. кг/м
3
;   

3. т/м
3
;  

4. мг/см
3
;   

5. мг/м3. 
Аерозолем є:   

1. випарена волога;  

2. пил у звішеному стані;  

3. розтанувший сніг;  

4. зріджений газ;  

5. замерзла вода.   
ГДК розшифровується як: 

1. граничнодопустима кількість;  

2. перелік припустимих концентрацій;  

3. гранично-допустима концентрація.  
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Людина починає відчувати електричний струм силою:  
1. 5 А;   
2. 0,5 А;  

3. 0,05 А;  

4. 0,005 А;  
5. 50 А.  

Смертельно небезпечним вважається електричний струм силою: 

1.1 А;  
2. 10 А;   
3. 0,1 А;  

4. 0,01 А;  
5. 100 А.   

Опір тіла людини при розрахунках по електробезпеці приймається рівним: 

1. 500 Ом;   
2. 1000 Ом;  
3. 10000 Ом;  

4. 50 Ом;   
5. 5000 Ом.   

Небезпечним для життя людини вважається напруга змінного струму частотою 

50 Гц більше ніж:  
1. 50В;   
2. 5В;  

3. 36В;  

4. 42В;  
5. 100В.  

В залежності від напруги розрізняють прилади та мережі напруги:  

1. від 127 В та 127 В;  

2. від 220 В та більше 220 В;  

3. від 380 В та більше 380 В;  

4. від 660 В та більше 660 В;  

5. від 1000 В та більше 1000 В.  

К приміщенням з підвищеною небезпекою ураження електричним струмом 

відносяться такі в котрих відносна вологість та температура повітря 

перевищюють:   
1. 50 % і 20 С;  

2. 60 % і 30 С;  

3. 75 % і 40 С;  

4. 75 % і 30 С;   
5. 80 % і 40 С.   

Найбільш небезпечним для людини вважається змінний електричний струм з 

частотою:  
1. 100 Гц;   
2. 200 Гц;  

3. 50 Гц;  
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4. 300 Гц;   
5. 400 Гц.   

Дія змінного електричного струму на організм людини порівнюючи з 

постійним вважається:  
1. більш небезпечним;  

2. менш небезпечним;  

3. однаковим;  

4. інше.  
Опір заземлення електроприладів напругою 100 кВА та більше допускається: 

1. R3≤2 Ом;  

2. R3≤4 Ом;   
3. R3≤6 Ом;   
4. R3≤8 Ом;   
5. R3≤10 Ом.   

Нормування шуму проводиться по таким параметрам: 

1. потужність, гучність, тривалість;   
2. рівень звукового тиску , рівень звуку, еквівалентний рівень звуку;  

3. частота, інтенсивність;  

4. інтенсивність, тиск, частота;  

5. правильної відповіді немає.  

Людським вухом сприймається діапазон звукових частот:  
1. 0 – 20000 Гц;   
2. 50 – 10000 Гц;  

3. 16 – 20000 Гц;  
4. 16 – 25000 Гц;  

5. правильної відповіді немає.  

Скільки існує октавних смуг, по яким провадиться нормування шуму? 

1. 10;  

2. 8;  

3. 9;   
4. 6;  

5. правильної відповіді немає.   
Умовами, необхідними для виникнення та розвитку процесу горіння є: 

1. підвищена температура, наявність кисню;  

2. наявність горючої речовини, окислювача, джерела запалювання:  

3. недотримання правил пожежної безпеки;  

4. правильної відповіді немає.   
Горіння це: 

1. процес окислювання, під дією вогню;  

2. процес перетворення речовини під дією температури;  

3. екзотермічна реакція окислення речовини, що супроводжується 

виділенням диму та виникненням полум’я чи світінням;  

4. правильної відповіді немає.  
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На скільки категорій по вибухопожежонебезпечності поділяються всі 

приміщення і склади? 

1. 3;  

2. 4;  

3. 5;   
4. 6;  

5. 8.  

Гасіння вогнищ загорянь в електроустановках, що знаходяться під напругою 

можна робити вогнегасниками:  
1. хімічно-пінними, порошковими;  

2. повітряно-пінними, вуглецево-кіслотними;  

3. порошковими, вуглецево-кислотними, хладоновими;  

4. водяними, хімічно-пінними, повітряно-пінними;  

5. правильної відповіді немає.  

Перезарядження вогнегасників проводиться:  
1. 3 рази в рік;  

2. раз у 3 роки;  

3. раз у рік;  

4. разів у півроку.  
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