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ВСТУП 

 

Забезпечення належних умов трудової діяльності в нашій країні потребує 

докорінної зміни ставлення всього суспільства до питань, повʼязаних з 

безпекою праці, виробничою санітарією, гігієною та фізіологією праці. Від 

розвʼязання цих питань залежить життя та здоровʼя людей у процесі їх трудової 

діяльності. 

Метою викладання навчальної дисципліни є підготовка фахівця, який 

може самостійно організувати заходи і технічні засоби, що запобігають або 

зменшують вплив на працівників шкідливих виробничих чинників, які в певних 

умовах можуть призвести до травм або професійних захворювань. 

Завдання: зменшення або повне усунення впливу несприятливих 

шкідливих виробничих чинників на організм людини. Оскільки головним у 

діяльності з охорони праці є профілактика травматизму, заходів щодо 

поліпшення умов праці й побуту працівників дозволяють не тільки знизити 

виробничий травматизм, професійну та загальну захворюваність, а й сприяють 

підвищенню продуктивності якості праці. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати :  

− наукові засади виробничої санітарії та гігієни праці; 

− принципи організації та планування виробничої санітарії та гігієни 

праці на виробництві; 

− методи організаційних, технічних і економічних основ розробки 

заходів щодо зниження небезпечних і шкідливих чинників на виробництві; 

− інформацію про перспективи розвитку техніки засобів захисту, 

підвищення безпеки з урахуванням світових тенденцій; 

− джерела небезпечних і шкідливих чинників сучасного виробництва 

та їх інтенсивність. 

уміти :  

− аналізувати і оцінювати небезпечні і шкідливі чинники  
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виробничого процесу та обладнання; 

− користуватися правовою і нормативно-технічною документацією з 

питань виробничої санітарії та гігієни праці; 

− уживати необхідних заходів щодо запобігання аварійних ситуацій; 

− застосовувати засоби індивідуального та колективного захисту 

працівників. 

Відомо, що у виробничому процесі абсолютної безпеки не існує, було б 

нерозумно вимагати від реального виробництва повного викорінення 

травматизму, виключення можливості будь-якого захворювання. Водночас 

реальним і розумним є постановка питання про зведення до мінімуму впливу 

обʼєктивної виробничої небезпеки. Саме на досягнення цієї мети і спрямовано 

таку складову охорони праці, як виробнича санітарія. 

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт є складовою 

частиною навчально-методичного комплексу навчальної дисципліни 

«Виробнича санітарія», що викладається на рівні підготовки бакалаврів 

спеціальності 263 «Цивільна безпека». Він передбачає виконання лабораторних 

робіт, з дослідження умов праці робітників у виробничих приміщеннях, 

зокрема визначення та оцінювання небезпечних і шкідливих виробничих 

чинників на робочих місцях і в робочих зонах виробничих майстерень. 
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ПЕРЕЛІК ТЕМ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Практична робота 1 Оцінювання рівня захворюваності на 

підприємстві 

Мета: навчитися кількісно оцінювати рівень захворюваності за рік на 

підприємстві із загальною кількістю робітників. 

Порядок проведення роботи 

Відомо, що 50−70 % загальної кількості захворювань у працівників 

пов’язані з виробництвом через незадовільний стан умов праці. Тому 

показники захворюваності в організаціях, установах, підприємствах мають 

велике значення у створюванні здорових і нешкідливих умов праці. 

Кількісно оцінити рівень захворюваності за рік на підприємстві із 

загальною кількістю робітників Р. Кількість випадків захворювань за рік 

складає С. Кількість днів непрацездатності за закритими лікарняними листками 

облікованих випадків захворювань становить D. 

 Варіанти вихідних даних наведені в таблиці 1.1. Номер варіанта 

вибирають за номером у журналі списку групи. 

Таблиця 1.1 − Варіанти вихідних даних 

№ пор. Р С D  № пор. Р п D 

1 10 3 14  16 180 80 300 

2 12 5 20  17 25 14 70 

3 15 10 50  18 78 32 145 

4 12 4 27  19 90 35 140 

5 20 17 60  20 24 12 60 

6 30 10 60  21 68 40 155 

7 70 22 100  22 11 6 32 

8 80 45 185  23 10 8 64 

9 100 26 145  24 76 35 175 

10 45 18 75  25 90 60 245 

11 150 50 165  26 12 2 16 

12 560 200 760  27 24 5 35 

13 680 120 650  28 36 12 62 

14 320 200 500  29 80 23 120 

15 150 70 245  30 50 12 73 
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Для оцінювання захворюваності розрахувати показники інтенсивності 

випадків захворювань (Піз), непрацездатності (Пнп), які припадають на 

100 працівників і тривалості захворювання (Птр): 

                                                      Піз =
С×100

Р
,                                              (1.1) 

                                                  Пнп =
Дх100

Р
,                                             (1.2) 

                                                    Птр =
Д

С
,                                                    (1.3) 

де Р – загальна кількість працівників; Д – кількість днів непрацездатності 

через захворюваність; С – кількість випадків захворювань. 

 

На  підставі  отриманих  показників  визначають  динаміку  загальної 

захворюваності за відповідний період, що дозволяє оцінити стан охорони праці 

на об’ єкті і визначити напрями забезпечення здорових і нешкідливих умов 

праці. Динаміку змін показників захворюваності наводять у вигляді графіків. 

Зробити висновки. 

Контрольні запитання 

1. Назвіть основні терміни і визначення з безпеки праці. 

2. Які хвороби належать до професійних? 

3. Які заходи існують для уникнення професійних захворювань? 

4. Як визначається рівень професійної захворюваності робітників 

підприємства? 

5. Назвіть можливі джерела виникнення професійних захворювань. 

Література: [1, с. 5−8; 5, с. 11−16; 9, с. 12−22; 11, с. 11−19]. 

 

 

Практична робота 2 Розрахунок чисельності працівників служби 

охорони праці на підприємстві зі шкідливими речовинами 

Мета: навчитися розрахувати чисельність працівників служби охорони 

праці на підприємстві зі шкідливими речовинами. 

Порядок проведення роботи 
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Розрахувати чисельність працівників служби охорони праці на 

підприємстві, коли відомо, що всього на підприємстві працює Рср працівників, 

яких Рш − зі шкідливими речовинами і Рпн чоловік – на роботах з підвищеною 

небезпекою. 

Варіанти вихідних даних наведені в таблиці 2.1 Номер варіанта 

вибирають за номером у журналі списку групи. 

Таблиця 2.1 − Варіанти вихідних даних 

№ пор. Рср Рш Рпн  № з/п Рср Рш Рпн № пор. Рср Рш Рпн 

1 750 300 200 11 670 300 200 21 1250 405 480 

2 800 280 250 12 1050 725 330 22 1300 580 170 

3 600 150 150 13 1300 700 325 23 1135 600 85 

4 940 400 260 14 556 220 230 24 1045 760 85 

5 845 420 100 15 700 320 190 25 835 360 360 

6 1254 720 310 16 860 255 140 26 915 455 125 

7 1100 690 280 17 964 480 380 27 720 490 60 

8 900 440 240 18 650 55 290 28 680 305 185 

9 995 470 230 19 575 60 120 29 525 80 90 

10 850 360 185 20 875 360 60 30 770 245 240 

 

Вказівки до розвʼязання завдання: 

1. Розрахувати чисельність працівників служби охорони праці за 

формулою: 

                                             М =
2+К×Рср

Ф
,                                                        (2.1) 

де М – чисельний склад служби охорони праці; Ф – ефективний річний фонд 

робочого часу спеціаліста з охорони праці, який дорівнює 1820 годин, що 

враховує втрату робочого часу на можливі захворювання, відпустку та ін. 

К − коефіцієнт, який враховує шкідливість і небезпечність виробництва: 

                                                К =
1+(Рш+Рпн)

Рср
,                                                        (2.2) 

 Зробити висновки. 
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Контрольні запитання 

1. Назвіть основні терміни і визначення з безпеки праці. 

2. Що таке шкідливі умови праці? 

3. Які класи речовин належать до шкідливих? 

4. Як розраховується чисельність працівників служби охорони праці?  

Література: [4, с. 5−8; 6, с. 11−16; 10, с. 12−22; 11, с. 11−19]. 

 

 

Практична робота 3 Розрахунок повітрообміну за надлишками тепла 

у приміщенні 

Мета: навчитися виконувати розрахунок повітрообміну за надлишками 

тепла у приміщенні на прикладі офісу. 

Порядок проведення роботи 

Виконати розрахунок повітрообміну за надлишками тепла у приміщенні 

офісу, коли відомо, що кількість працівників чоловіків пч і жінок пж, робочі 

місця обладнані компʼютерами у кількості п з потужністю 0,3 кВт. 

Температура повітря в приміщенні 20оС. Потужність освітлювальних приладів 

N=400 Вт. Максимальна кількість тепла від сонячної радіації, що поступає 

через вікна, Qрад=150 Вт. 

Варіанти вихідних даних наведені в таблиці 3.1. Номер варіанта 

вибираєть за номером у журналі списку групи. 

Таблиця 3.1 − Варіанти вихідних даних 

№ пор. пч пж п № пор. пч пж  № пор. пч пж 

1 5 2 7 11 4 7  21 3 8 

2 2 6 6 12 5 5  22 10 4 

3 3 5 6 13 3 3  23 8 8 

4 1 8 7 14 5 7  24 5 10 

5 7 3 6 15 7 7  25 3 7 

6 11 2  16 6 8  26 4 2 

7 3 4  17 5 4  27 7 4 

8 4 8  18 8 1  28 0 8 

9 6 2 4 19 7 2  29 10 1 

10 3 2 2 20 1 9  30 6 0 
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Вказівки до розвʼязання завдання: 

1. Розрахувати надходження тепла в приміщення офісу: 

                                          𝑄над = 𝑄облад + 𝑄л + 𝑄осв + 𝑄рад, 𝐵𝑚,             (3.1) 

де Qоблад – виділення тепла від обладнання; Qл – виділення тепла від людей; 

Qосв – виділення тепла від приладів освітлення; Qрад – надходження тепла через 

зовнішні огороджувальні конструкції від сонячної радіації. 

2. Розраховуємо виділення тепла під час роботи обладнання: 

                                                           𝑄облад = 𝑛𝑃𝑘1𝑘2,                                         (3.2) 

де n – кількість комп’ютерів (обладнання); Р – установлена потужність 

комп’ютерів; k1 – коефіцієнт використання встановленої потужності, k1 =0,8; k2 

– коефіцієнт одночасної роботи обладнання, k2 = 0,5. 

3. Розраховуємо виділення тепла від людей: 

                                  𝑄л = 𝑛ч × 𝑞ч + 𝑛ж × 𝑞ж,                                                   (3.3)    

де пч – кількість чоловіків, які працюють у приміщенні; пж – кількість жінок, 

які працюють у приміщенні; qч – кількість тепла, що виділяється одним 

чоловіком; qж – кількість тепла, що виділяється однією жінкою. 

 

4. Кількість тепла, що виділяється одним чоловіком при 20 оС і який 

виконує легку фізичну роботу, дорівнює 99 Вт. 

5. Визначаємо кількість тепла, що виділяється однією жінкою, за 

формулою: 

𝑞ж = 𝑞ч × 0,85. 

6. Проводимо розрахунок повітрообміну за надлишками тепла у 

приміщенні офісу за формулою: 

𝐿 =
3600×𝑄над

Ср×𝑃(𝑡вид−𝑡пр
, м3 /год. 

де 3600 – коефіцієнт для переведення м3/с в м3/год.; L − кількість 

необхідного припливу повітря; Qнад − кількість надходження тепла в офіс; cp 

 − питома теплоємність повітря, cp =1000 Дж/(кг·оС); ρ  − щільність повітря, ρ  = 

1,2 кг/м3; tвид − температура повітря, що вилучається з приміщення;  
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tпр − температура  припливного повітря. 

 

7. Різниця температур припливного повітря і того, що вилучається, 

знаходиться в межах 5−8 оС. Діапазон температур студент вибирає самостійно. 

8. Підібрати тип і потужність вентиляційної установки, яка б 

забезпечувала необхідний приплив повітря. 

9. Зробити висновки. 

Контрольні запитання 

1. Назвіть основні види газів, які входять до складу повітря. 

2. Які існують типи вентиляції у робочих приміщеннях? 

3. Що таке повітрообмін? 

4. Як розраховується повітрообміну за надлишками тепла у приміщенні 

офісу?  

Література: [3, с. 5−8; 7, с. 11−16; 11, с. 12−22; 14, с. 11−19]. 

 

 

Практична робота № 4 Розрахунок очікуваного шуму у приміщенні 

Мета: навчитися розрахувати очікуваний рівень звуку у приміщенні від 

джерела шуму, розташованого на території, яка прилягає до будівлі. 

Порядок проведення роботи 

1. Розрахувати очікуваний рівень звуку у приміщенні від джерела шуму 

розташованого на території, яка прилягає до будівлі. 

Шум від цього джерела проникає через огороджувальні конструкції в 

ізольоване приміщення. Розрахуємо очікуваний рівень звуку в розрахунковій 

точці, тобто у приміщенні за формулою: 

𝐿 = 𝐿сум + 𝑙𝑔𝑆 − 𝑅 − 10𝑙𝑔𝐵 + 6, дБА 

де Lсум – сумарний рівень звукового тиску, який створюється усіма джерелами 

шуму на відстані 2 м від будівлі (у нашому випадку одне джерело шуму); 

В − постійне приміщення, яке ізолюється; S − площа огородження приміщення, 

яке ізолюється; R – звукоізолювальна спроможність огородження приміщення  
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(скло, цегла, бетон), яке ізолюється. 

𝐿сум = 10𝑙𝑔 ∑ 100,1𝐿 𝑘, дБА 

𝐿𝑘 = 𝐿𝑝 − 20𝑙𝑔𝑟𝑘 + 10lg (
Ф𝑘

4𝜋
−

𝛽𝑎𝑟𝑘

1000
, дБА, 

де Lk – рівень звуку, який створюється джерелом шуму на відстані 2 м від 

будівлі; Lp  – рівень звукової потужності джерела шуму; rk = 2 м – відстань від 

джерела шуму до будівлі (d) мінус 2 м; Фk – фактор напряму, беремо Фk = 2; βa 

– гасіння звуку в атмосфері, дБ/км(якщо rk ≤ 50 м, то гасіння звуку в атмосфері 

не враховується); Lн – нормативні значення рівнів шуму (ДСН 3.3.6.037-99). 

 

Таблиця 4.1 − Вихідні дані для самостійної роботи за варіантами 

Показники Одиниця 

вимірю 

вання 

Номер у журналі списку групи  

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

В ‒ 2 4 3 5 8 6 10 9 7 10  

S м2 20 30 40 50 60 70 80 100 200 300  

R дБА 5 10 15 12 12 8 6 5 4 7  

Lp дБА 85 90 95 100 90 110 105 95 100 110  

d м 50 60 80 70 90 100 150 200 100 100  

βa дБА/км 5 10 15 5 6 7 8 9 10 15  

Lн дБА 50 60 65 80 75 75 80 80 80 80  
 

 

2. Розрахункові рівні звуку у приміщенні порівняти з нормативними 

значеннями і зробити висновки. 

3. Зробити висновки. 

Контрольні запитання 

1. Що таке шум? 

2. У яких одиницях вимірюється шум? 

3. Чим відрізняється шум від музики? 

4. Які існують нормативи щодо рівня шуму в робочих приміщеннях?  

Література: [4, с. 5−8; 6, с. 11−16; 12, с. 12−22; 15, с. 11−19]. 
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Практична робота № 5 Розрахунок віброізоляторів  

Мета: навчитися розраховувати параметри віброізоляторів для 

вентилятора. 

Порядок проведення роботи 

Було встановлено перевищення віброшвидкості на робочих місцях 

відділу 3−4 рази, яка передається по конструкціях із сусіднього приміщення 

(вентиляційної камери). Тому розрахуємо віброізоляцію вентилятора із 

забезпеченням допустимих параметрів вібрації. Для віброізоляції використаємо 

гуму. 

Дані атестаційних карт указують, що на робочих місцях на частоті 

f = 63 Гц віброшвидкість складає V = (0,06 - 0,08) м/с, водночас допустима 

швидкість, відповідно до ДСН 3.3.6.039−99 «Санітарні норми виробничої 

загальної і локальної вібрації», не повинна перевищувати Vдоп = 0,02 м/с. 

1. Між плитою і вентилятором установлюємо 4 гумових віброізолятори, 

виготовлених з гуми марки 3311 з розрахунковою статичною напругою в 

пружному матеріалі амортизатора σ = 3·105 Па = 30 Н/см2 і з динамічним 

модулем пружності гуми Ед = 25·105 Па = 250 Н/см2. Вага плити Р = 21000 Н. 

2. Визначаємо площу поперечного перетину всіх віброізоляторів, S, см2: 

S = Р / σ = 21000/30 = 700 см2. 

Площа одного віброізолятора Sв = S/4 = 175 см2. 

3. Визначаємо робочу висоту кожного віброізолятора, Н, см: 

Нр = Ед· S/К, 

де К – сумарна жорсткість віброізоляторів: 

К = 4π2f2
0·Р /g, 

де f0 = 12 Гц ‒ припустима частота власних вертикальних коливань (визначаємо 

за графіком довідника: «Инженерные решения по охране труда в строительстве. 

Справочник строителя». Под ред Г. Г. Орлова. – М. : Стройиздат, 1985; 

g = 981 см/с2 – прискорювання вільного падіння. 

Тоді: К = 4·3,142 ·122·21000 /981 = 121572 Н/см2, 

Нр = 250 · 700 / 121572 = 1,44 см. 
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4. Беремо Нр = 2 см і перетин віброізолятора – квадрат зі стороною d = 14 

см, тоді S1в = 196 см2. 

5. Визначаємо повну висоту: Н = Нр + d/8 = 2 + 14/8 =3,75 см. 

6. Визначаємо фактичну жорсткість прийнятих гумових 

віброізоляторів: 

Кф = Ед· S/ Н = 250·700/3,75 = 46667 Н/см. 

7. Визначаємо фактичну частоту власних коливань віброізольованого 

робочого місця за формулою: 

f0ф = (1/2π)·( Кф· g/Р)-2 = (1/6,28) )·( 46667· 981/21000)-2 = 7,47 Гц. 

8. Визначаємо коефіцієнт передачі для частоти 63 Гц, на якій 

зареєстровано перевищення віброшвидкості за формулою: 

µ = 1/[(f / f0ф)2 -1] = 1/[(63 / 7,47)2 -1] = 1/70 = 0,014. 

Розрахункове  значення  віброшвидкості  віброізольованого  робочого 

місця: 

Vо = V · µ = 0,08 · 0,014 = 0,001 м/с < Vдоп = 0,02 м/с. 

Отже, параметри віброізоляторів вибрані правильно, підтверджується 

розрахунком. 

Завдання для самостійної роботи 

Виконати розрахунок гумових віброізоляторів для вентилятора. 

Розрахунок виконати відповідно до методики, наведеної у прикладі вище. 

Таблиця 5.1 – Вихідні дані для самостійної роботи за варіантами (номер 

варіанта вибирають за номером у журналі списку групи). 

№ пор. 

 Показники  

№ пор. 

 Показники   

Р, кН σ, Н/см2 Ед, Н/см2 Р, кН σ, Н/см2 Ед, Н/см2  

1 2 3 4 5 6 7 8  

1 15 25 150 14 21 25 280  

2 16 26 160 15 22 26 290  

3 17 27 170 16 23 27 300  

4 18 28 180 17 24 28 150  

5 19 29 190 18 25 29 160  

6 20 30 200 19 15 30 170  

7 21 31 210 20 16 31 180  

8 22 32 220 21 17 32 190  
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Продовження табл. 5.1 

1 2 3 4 5 6 7 8  

9 23 33 230 22 18 33 200  

10 24 34 240 23 19 34 210  

11 25 35 250 24 20 35 220  

12 15 25 260 25 21 25 230  

13 16 26 270 26 22 26 250  

 

Примітка: інші показники приймаються із приведеного вище прикладу 

розрахунку віброізоляторів. 

4. Зробити висновки. 

Контрольні питання 

1. Що таке вібрація? 

2. Що є джерелами вібрацій на підприємстві? 

3. Які існують способи боротьби з вібрацією? 

4. Які існують нормативи щодо рівня вібрацій у робочих приміщеннях?  

Література: [2, с. 5−8; 8, с. 11−16; 10, с. 12−22; 11, с. 11−19]. 

 

 

Практична робота № 6  Розрахунок допустимого часу робіт у разі 

електромагнітного випромінювання 

Мета: навчитися розраховувати допустимий час робіт у разі 

електромагнітного випромінювання. 

Порядок проведення роботи 

У відкритому розподільчому обладнанні, де розташована апаратура з 

напругою U = 500 кВ, яка живиться перемінним струмом промислової частоти 

50 Гц потрібно виконати планові роботи на ділянках з підвищеною напругою 

електричного поля. Робота виконуватиметься без використання захисних 

засобів. Тривалість роботи складає на ділянці А, де напруга електричного поля 

ЕА = 10 кВ/м tЕА = 60 хвилин; на ділянці В, де напруга електричного поля ЕВ = 8 

кВ/м tЕВ = 90 хвилин. Визначити фактичний час виконання робіт tЕС на третій 

ділянці С, де напруга електричного поля ЕС = 6 кВ/м, а також загальний час  
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виконання робіт. 

Розвʼязання. У робочий зоні, яка характеризується різними значеннями 

напруги електричного поля, перебування персоналу обмежується граничним 

часом, Тгран : 

Тгран = 8·( tЕ1/Т Е1 + tЕ2/Т Е2 +…tЕn/Т Еn), 

де tЕ1…n і ТЕ1…n фактичний і допустимий час (у годинах) перебування персоналу 

в конкретних зонах з напругою поля – Е1,…,Еn. 

 

Допустимий час ТЕ (вимірюється в годинах) перебування персоналу в  

зонах з напругою Е (вимірюється в кВ/м) визначається за формулою: 

ТЕ = 50/Е – 2. 

Тоді допустимий час перебування персоналу в зонах А, В, С складатиме: 

ТЕА = 50/10 ‒ 2 = 3 години; 

ТЕВ = 50/8 – 2 = 4,25 години; 

ТЕС = 50/6 – 2 = 6,33 години. 

Підставляємо отримані значення в формулу (1) і рахуємо, що Тгран не 

повинно перевищувати 8 годин (тоб-то Тгран = 8 годин), тоді дійсний фактичний 

час перебування персоналу в зоні С можна підрахувати з рівняння: 

8 = 8·(1/3 + 1,5/4,25 + tЕС/6,33), tЕС = 2 години. 

Отже, час роботи на ділянці С не повинен перевищувати 2 години, а 

загальний час роботи на всіх трьох ділянках не повинен перевищувати: 

tзаг = tЕА + tЕВ + tЕС = 1 + 1,5 + 2 = 4,5 години. 

 

Завдання для самостійної роботи. 

Умови завдання аналогічні тим, що приводяться в прикладі розрахунку, 

але деякі показники залежать від варіанта вихідних даних (табл. 6.1). 
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Таблиця 6.1 – Вихідні дані для самостійної роботи за варіантами (номер 

варіанта вибираються за номером у журналі списку групи). 

№ пор. 

 Показники  

№ пор. 

 Показники  

ЕА, кВ/м σ, Н/см2 Ед, Н/см2 Р, кН σ, Н/см2 Ед, Н/см2 

1 15 25 150 14 21 25 280 

2 16 26 160 15 22 26 290 

3 17 27 170 16 23 27 300 

4 18 28 180 17 24 28 150 

5 19 29 190 18 25 29 160 

6 20 30 200 19 15 30 170 

7 21 31 210 20 16 31 180 

8 22 32 220 21 17 32 190 

9 23 33 230 22 18 33 200 

10 24 34 240 23 19 34 210 

11 25 35 250 24 20 35 220 

12 15 25 260 25 21 25 230 

13 16 26 270 26 22 26 250 

 

Зробити висновки щодо перебування персоналу на ділянках з 

підвищеною напругою електричного поля. 

Контрольні питання 

1. Що таке електромагнітне випромінювання? 

2. У яких одиницях вимірюється величина електромагнітного 

випромінювання? 

3. Які існують способи захисту від електромагнітного випромінювання? 

4. Які існують нормативи щодо рівня електромагнітного 

випромінювання? 

Література: [2, с. 5−8; 4, с. 11−16; 10, с. 12−22; 15, с. 11−19]. 

 

 

Практична робота № 7  Оцінювання тяжкості праці для атестації 

робочих місць 

Мета: навчитися розраховувати характер умов праці за ступенями 

шкідливості і небезпечності, важкості і напруженості для визначення  
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потужності зовнішньої роботи 

Порядок проведення роботи 

 Відповідно до «Гігієнічної класифікації умов праці за показниками 

шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища, тяжкості й 

напруження трудового процесу» оцінювання тяжкості праці для атестації 

робочих місць проводиться затакими критеріями: 

− потужність зовнішньої роботи: 

                              𝑁 =
6×𝐾(𝑃×𝐻+𝑃×𝐻1)

2+𝑃×𝐿÷9
÷ 𝑇,                             (7.1) 

де Р – маса вантажу; Н – висота підняття вантажу; Н1 – тишина опускання 

вантажу; L – відстань переноски; Т – час; К = 10. 

− статичне навантаження, кг·с; 

−нахили тулуба (кількість разів за зміну); ‒ переміщення в просторі (км 

за зміну). 

При визначенні тяжкості праці (табл. 7.1) дається інтегральна оцінка всіх 

показників тяжкості праці по найбільш високому класу і ступеню. Якщо один із 

факторів відноситься до III класу 2 ступеня, то інтегральний показник тяжкості 

праці - III клас 2 ступень, тобто визначається по найбільш високому класу і 

ступеню з кількості фактично визначених показників. 

 

Таблиця 7.1 − Критерії оцінювання умов праці (Витяг з класифікації умов 

і характеру праці за ступенями шкідливості і небезпечності, важкості і 

напруженості) 

Чинники виробничого 

середовища і трудового 

процесу 

III клас – шкідливі умови і характер праці 

1 ступінь 2 ступінь 3 ступінь 

1 2 3 4 

Потужність зовнішньої 

роботи, Вт 

чол. 90 
жін. 63 

− − 

Статичне 

навантаження за зміну, 

кг·с: двома руками 

 

 

97001−208000 Вище 20800 − 
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Продовження табл. 7.1 

1 2 3 4 

Нахили тулуба Вимушені нахили 

понад 30º 101-300 

разів за зміну 

Вимушені нахили 

понад 30º більше 

300 разів за зміну 

− 

Переміщення в 

просторі 

 

10,1‒17 км за 

зміну 

 

Понад 17 км 

за зміну 

− 

 

Таблиця 7.2 – Вихідні дані для самостійної роботи для визначення 

потужності зовнішньої роботи за варіантами (номер варіанта вибирається  за 

номером у журналі списку групи) 

№ 
пор. 

Показники № 
пор. 

Показники  

Р, кг Н, м  Н1,м  L, км Т, год Р, кг Н, м Н1,м  L, км  Т, год  

1 2 3  4  5 6 7 8 9 10  11 12  

1 15 1,0  0,5  5 1 14 18 1,4 0,7  5 2  

2 16 1,1  0,6  4 2 15 19 1,3 0,6  4 3  

3 17 1,2  0,4  3 3 16 20 1,1 0,5  3 4  

4 18 1,3  0,3  2 4 17 25 1,0 0,5  2 5  

5 19 1,4  0,2  6 5 18 26 0,9 0,4  6 3  

6 10 1,5  0,7  7 1 19 17 0,8 0,4  7 2  

7 11 1,4  0,7  5 2 20 18 0,7 0,3  5 1  

8 12 1,3  0,6  5 3 21 19 1,0 0,5  6 1  

9 13 1,1  0,5  4 4 22 10 1,1 0,6  7 2  

10 14 1,0  0,5  3 5 23 11 1,2 0,4  5 3  

11 15 0,9  0,4  2 3 24 12 1,3 0,3  5 4  

12 16 0,8  0,4  6 2 25 13 1,4 0,2  4 5  

13 170 0,7  0,3  7 1 26 140 1,5 0,7  3 1  

 

Визначення потужності зовнішньої роботи виконати як для чоловіків, так 

і для жінок. За іншими показниками рішення студент приймає самостійно. 

Зробити висновки. 

Контрольні питання 

1. Що таке важкість праці? 

2. У яких одиницях визначається важкість праці? 

3. Які існують методики визначення важкості праці?  
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4. Які існують критерії важкості праці?   

Література: [1, с. 5−8; 5, с. 11−16; 9, с. 12−22; 11, с. 11−19]. 

 

 

Практична робота № 8  Розрахунок виробничо-побутових приміщень 

Мета: навчитися розраховувати потреби в виробничо-побутових 

приміщеннях різного призначення 

Порядок проведення роботи 

Санітарно-побутове обслуговування передбачає обладнання виробничо-

побутових приміщень різного призначення: для зберігання одягу, особистої 

гігієни, відпочинку, обігріву і охолодження робочих, догляду за спецодягом і 

ЗІЗ, медичним обслуговуванням і харчуванням. Виконуються у вигляді 

інвентарних приміщень (пересувні, контейнерні, збірно-розбірні) і в будівлях 

під знос. 

Проектування санітарно-побутового обслуговування передбачає 

розрахунок потреби у виробничо-побутових приміщеннях і розміщенні їх на 

обʼєкті. Під час розрахунків потреби у виробничо-побутових приміщеннях 

можливі два випадки: коли відома тільки річна програма робіт організації, або 

коли є календарний графік виробництва робіт і графік руху робочої сили, тобто 

відома кількість працівників організації. 

Методику розрахунку наведемо для будівельної організації. Ця методика 

наведена в довіднику «Інженерні рішення з охорони праці в будівництві. 

Довідник будівельника / за ред. Г. Г. Орлова. – М. : Стройиздат, 1985. – 278 с.» 

(далі Довідник). Перший випадок виникає на етапі розробки проекту організації 

будівництва. 

Визначають загальну чисельність працівників за формулою: 

                    𝑁 =
Пр

Пн
,                                                   (8.1) 

де Пр – вартість річної програми; Пн − нормативна річна виробітка одного 

робітника. Кількість чоловіків: Nч  = 0,7 N; Кількість жінок: Nж  = 0,3 N.  
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При цьому за категоріями вони розподіляються так: 

− робочих: Nр = kр · N; 

− інженерно-технічних робітників: Nітр = kітр · N; 

− МOП і охорона: Nмоп = kМОП · N, 

де kр, kітр, kМОП − нормативні коефіцієнти категорій робітників (Довідник, табл. 

VIII.1). Далі визначають склад найбільшої зміни: 

Nч
зм  = kн · Nч  ; 

Nж
зм  = kн · Nж 

де kн = 0,7 – 0,88, нормативний коефіцієнт. 

Потрібні площі і обладнання виробничо-побутових приміщень і-го виду 

визначають за формулами: 

Ач
і  = kі

ч · Nч
зм ; 

Aж
і = kі

ж · Nж
зм , 

де kі – нормативний показник потреби за видами приміщень і обладнання 

(Довідник, табл. VIII.2).  

Далі за табл. VIII.3 Довідника вибирають необхідний набір виробничо-

побутових приміщень. 

Завдання для самостійної роботи 

Виконати розрахунок потреби у виробничо-побутових приміщеннях під 

час будівництва промислового об’єкта і вибрати тимчасові інвентарні споруди, 

користуючись наведеною вище методикою й Довідником. Чисельність 

робітників N відома. 

Таблиця 8.1 – Вихідні дані для самостійної роботи для визначення 

потреби у виробничо-побутових приміщеннях за варіантами (номер варіанта 

вибирається за номером у журналі списку групи) 

№ пор. N, чис. № пор. N, чис. № пор. N, чис. № пор. N, чис. № пор. N, чис. 
1 30 6 55 11 80 16 62 21 42 
2 35 7 60 12 85 17 52 22 47 
3 40 8 65 13 90 18 73 23 57 
4 45 9 70 14 95 19 83 24 67 
5 50 10 75 15 100 20 92 25 86 
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Зробити висновки. 

Контрольні питання 

1. Які приміщення належать до санітарно-побутового обслуговування? 

2. Як проводять проектування санітарно-побутового обслуговування? 

3. Які існують методики визначення потреби у виробничо-побутових 

приміщеннях?  

4. За якими критеріями визначають потреби у виробничо-побутових 

приміщеннях?   

Література: [4, с. 5−8; 6, с. 11−16; 11, с. 12−22; 13, с. 11−19]. 

 

 

Практична робота № 9 Проведення атестації робочих місць за 

умовами праці і паспортизації санітарно-технічного стану виробництв 

Мета: навчитися проводити атестацію робочих місць за визначеними 

умовами праці і паспортизації санітарно-технічного стану виробництв 

Порядок проведення роботи 

Тема «Проведення атестації робочих місць за умовами праці і 

паспортизації санітарно-технічного стану виробництв» передбачена під час 

вивчення матеріалу змістового модуля 1.3. Студенти самостійно опрацьовують 

матеріал з цієї теми у вигляді реферату і він є складовою частиною звіту. 

Захист і оцінювання самостійної роботи 

Самостійна робота містить розвʼязання вищенаведених завдань і 

оформляється на аркушах формату А-4. Вона повинна мати титульну сторінку, 

зміст, розвʼязання завдань і список використаних джерел. Правильно 

оформлена робота здається на перевірку викладачеві. На останньому 

практичному занятті студенти захищають роботи. Викладач оцінює 

правильність рішення завдань і відповідей. Максимальна оцінка ‒ 10 балів за 

100-бальною шкалою. Ці бали враховуються для підсумкової перевірки знань з 

навчальної дисципліни. 

Захистити власний проект і зробити висновки. 
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Контрольні питання 

1. Що таке атестація робочих місць? 

2. Що таке паспортизація санітарно-технічного стану виробництв? 

3. Які існують методики паспортизації санітарно-технічного стану  

виробництв?  

4. За якими критеріями визначають атестацію робочих місць і 

паспортизацію санітарно-технічного стану виробництв?   

Література: [1, с. 5−8; 5, с. 11−16; 9, с. 12−22; 11, с. 11−19]. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

 

1 Лекції (до 10 балів) 

Відвідування лекційних 

занять 

Конспект лекцій Усього 

5 балів (14 лекцій) 5 балів 10 балів 

2 Поточний та підсумковий контроль (до 60 балів) 

Модульні контрольні 

роботи 

№ 1, № 2 

Участь у конференціях, 

круглих столах, олімпіадах, 

конкурсах наукових робіт, 

брейнрингах 

Усього 

25+25= 50 балів 10 балів 60 балів 

3 Робота студентів на практичних заняттях (до 30 балів) 

Оформлення 

конспекту ЛБ 

Захист ЛБ Відвідування ЛБ Усього 

7 ПЗ х 2 = 14 б 7 ПЗ х 2 = 14 б 2 бали 30 балів 
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