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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 самостійної та контрольної роботи 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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1 САМОСТІНА РОБОТА 

 

 

Студенти самостійно опрацьовують питання зазначених тем, 

використовуючи рекомендовану літературу (табл. 1.1). 

Підсумком самостійної роботи студента денної форми навчання є 

складання письмового звіту за вказаними темами. Звіт містить план, основну 

частину, список використаної літератури та додатки (за необхідності). Звіт 

оформлюється на стандартному папері форматом А4 (210×297) з одного боку. 

Поля: праве – 1,5 мм, верхнє, нижнє − 2 мм, ліве – 30 мм. Звіт може бути 

рукописним або друкованим. 

Таблиця 1.1 − Розподіл навчального матеріалу за темами 

№ теми Назви тем Рекомендована 

кількість годин для 

самостійного 

вивчення (для 

студентів заочної 

форми навчання) 

1 2 3 

Змістовий модуль 1 Теорія ризику 

Тема 1 Будова вуха, слух і рівновага. Скелетна система.  

Дихальна система. Системи та функції організму 

людини 

12 

Тема 2 Розумове навантаження. Стомлення і перевтома. 

Обмін речовин та енергії 

10 

Тема 3 Умови праці. Гігієнічні нормативи умов праці. 

Чинники, що зумовлюють умови праці 

10 

Тема 4 Законодавство в галузі виробничої санітарії. 

Основні поняття, терміни та визначення в галузі 

виробничої санітарії. Загальна структура і склад 

повітряного середовища 

10 

Тема 5 Нормування параметрів мікроклімату. Контроль 

метеоумов і прилади для їх вимірювання. 

Загальні методи і засоби нормалізації параметрів 

мікроклімату 

10 

Тема 6 Контроль концентрацій шкідливих речовин. 

Методи регулювання якості повітряного 

середовища і зниження негативного пливу 

забруднювальних та шкідливих речовин на 

12 
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працівників 

Тема 7 Системи кондиціювання повітря. Засоби 

індивідуального захисту від впливу теплового 

опромінення та переохолодження 

12 

Всього за змістовим модулем 1 76 

Тема 8 Нормування природного та суміщеного 

освітлення. Вибір джерел світла для систем 

освітлення виробничих приміщень та 

експлуатації освітлювальних установок 

11 

Тема 9 Вібрація, її характеристики та види. Методи 

гігієнічного оцінювання виробничої вібрації. 

Вплив вібрації на людину. Захист від вібрації. 

11 

Тема 

10 

Біологічна дія, нормування та захист від 

лазерного випромінювання. Іонізуюче 

випромінювання (ІВ). Біологічний вплив 

іонізуючих випромінювань і захист від нього. 

Нормування іонізуючих випромінювань і захист 

від нього 

11 

Тема 

11 

Вибір робочого режиму роботи та відпочинку. 

Особливості роботи користувачів електронно-

обчислювальних машин 

11 

Тема 

12 

Гігієнічні критерії оцінювання умов праці 

залежно від важкості та напруженості трудового 

процесу. Гігієнічні критерії оцінювання умов 

праці уразі аероіонізації повітря робочої зони. 

Загальне гігієнічне оцінювання умов праці 

11 

Тема 

13 

Завдання атестації робочих місць за умовами 

праці. Загальні методичні підходи до вимірів та 

оцінки чинників виробничого середовища та 

трудового процесу 

11 

Тема 

14 

Опис чинників трудового процесу. Медико-

санітарне забезпечення 

10 

Тема 

15 

Планування територій промислових 

підприємств.  Вимоги до виробничих і 

допоміжних приміщень. Технічна естетика 

виробничих приміщень 

10 

Усього за змістовим модулем 2 86 

Усього годин 165 
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1.1 Питання до самопідготовки 

Змістовий модуль 1 Гігієна та фізіологія праці 

Тема 1 Фізіологія людини  

Загальні відомості про фізіологію та людський організм. Шкіра, епітелій, 

слизові оболонки, відчуття дотику, смаку і нюху. Будова ока і зір. Будова вуха, 

слух і рівновага. 

 Питання для самоконтролю 

1. Що вивчає фізіологія людини? 

2. Як побудовано шкіру та слизові оболонки людини? 

3. Як слизові оболонки людського організму підлягають впливу від 

виробничих шкідливих чинників? 

4. Які існують органи відчуття в людському організмі? 

5. Яким чином побудовано око людини? 

6. Яким чином побудовано вухо людини? 

Література: [6, с. 3−7; 10, с. 12−23; 16, с. 10−18; 26, с. 24−44; 28, 

с. 40−120; 29, с. 123−324]. 

 

 

Тема 2 Фізіологія праці 

Основні поняття, терміни та визначення в галузі фізіології праці. Фізичне 

навантаження.  Розумове навантаження. Стомлення і перевтома. 

 Питання для самоконтролю 

1. Що вивчає фізіологія праці? 

2. Які існують особливості фізичної праці з огляду на фізіологію? 

3. Які існують особливості фізичного навантаження на людський 

організм? 

4. Що таке розумове навантаження і які особливості воно має? 

5. Що таке стомлення та перевтома? 

Література: [4, с. 3−7; 8, с. 12−23; 14, с. 10−18; 24, с. 24−44; 25, с. 40−120; 

26, с. 123−324]. 
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Тема 3 Гігієна праці 

Основні поняття, терміни та визначення в галузі гігієни праці. Умови 

праці. Гігієнічні нормативи умов праці. Чинники, що зумовлюють умови праці. 

 Питання для самоконтролю 

1. Що таке гігієна праці? 

2. Що таке умови праці та гігієнічні умови праці? 

3. Як встановлюються гігієнічні нормативи умов праці? 

4. Які чинники визначають умови праці? 

Література: [3, с. 3−7; 7, с. 12−23; 13, с. 10−18; 22, с. 24−44; 23. 

с. 40−120; 24, с. 123−324]. 

 

 

Тема 4 Основні положення виробничої санітарії 

Законодавство в галузі виробничої санітарії. Основні поняття, терміни та 

визначення в галузі виробничої санітарії. Загальна структура і склад 

повітряного середовища. 

Питання для самоконтролю 

1. Які законодавчі акти щодо виробничої санітарії є в Україні? 

2. Назвати основні терміни і визначення в галузі виробничої санітарії. 

3. Що таке повітря робочої зони? 

4. Що таке склад повітряного середовища? 

Література: [7, с. 3−7; 8, с. 12−23; 11, с. 10−18; 21, с. 24−44; 23, 

с. 40−120; 25, с. 123−324]. 

 

 

Тема 5 Мікроклімат виробничих приміщень 

Параметри мікроклімату. Терморегуляція організму людини. Вплив 

параметрів мікроклімату на самопочуття людини. Нормування параметрів 

мікроклімату. Контроль метеоумов і прилади для їх вимірювання. 
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Питання для самоконтролю 

1. Що таке мікроклімат робочої зони? 

2. З яких параметрів складається мікроклімат робочої зони? 

3. Які особливості має терморегуляція людського організму? 

4. Які чинники виробничого середовища впливають на самопочуття 

людини? 

5. Як здійснюють нормування параметрів мікроклімату? 

6. Як здійснюють контроль параметрів мікроклімату робочої зони? 

Література: [9, с. 3−7; 13, с. 12−23; 20, с. 10−18; 29, с. 24−44; 32 

с. 40−120; 33, с. 123−324]. 

 

 

Тема 6 Забруднення повітря виробничих приміщень 

Вплив шкідливих речовин на організм людини. Класифікація шкідливих 

речовин. Нормування шкідливих речовин. Контроль концентрацій шкідливих 

речовин 

 Питання для самоконтролю 

1. Що таке шкідливі речовини? 

2. На які класи поділяються шкідливі речовини? 

3. Як здійснюють нормування шкідливих речовин? 

4. Як здійснюють контроль за шкідливими речовинами на виробництві? 

Література: [10, с. 3−7; 13, с. 12−23; 19, с. 10−18; 28, с. 24−44; 34, 

с. 40−120; 29, с. 123−324]. 

 

 

Тема 7 Оздоровлення повітря виробничих приміщень 

Вентиляція робочих приміщень. Визначення необхідного повітрообміну в 

загальнообмінній вентиляції. Природна вентиляція. Механічна вентиляція. 
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Питання для самоконтролю 

1. Що таке повітрообмін і вентиляція? 

2. Які існують типи вентиляції на виробництві? 

3. Як визначають необхідний обсяг повітрообміну у виробничому 

приміщенні? 

4. Що таке природна вентиляція? 

5. Що таке механічна вентиляція? 

Література: [11, с. 3−7; 19, с. 17−23; 20, с. 10−18; 27, с. 24−44; 28, 

с. 40−120; 29, с. 123 − 324]. 

 

Змістовий модуль 2 Технічні та організаційні аспекти організації робочого 

місця  

Тема 8 Освітлення виробничих приміщень 

Основні світлотехнічні терміни та поняття. Системи виробничого 

освітлення та основні вимоги до нього. Нормування штучного освітлення. 

Нормування природного та суміщеного освітлення. 

Питання для самоконтролю 

1. Назвати основні світлотехнічні терміни та поняття. 

2. Що таке система виробничого освітлення? 

3. Назвати основні вимоги до виробничого освітлення. 

4. Як здійснюють нормування штучного освітлення? 

5. Як здійснюють нормування природного та суміщеного освітлення? 

Література: [11, с. 3−7; 19, с. 17−23; 20, с. 10−18; 27, с. 24−44; 28, 

с. 40−120; 29, с. 123−324]. 

 

Тема 9 Віброакустичні коливання у виробничому середовищі.  

Основні характеристики шуму, ультра- та інфразвуку. Дія шуму на 

людину. Нормування, контроль і вимірювання шуму. Нормування ультра- та 

інфразвуку, методи захисту. 
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Питання для самоконтролю 

1. Назвати основні характеристики шуму. 

2. Назвати основні характеристики ультразвуку. 

3. Назвати основні характеристики інфразвуку. 

4. Як здійснюють нормування і контроль за рівнем шуму? 

5. Які існують методи захисту від впливу ультразвуку та інфразвуку? 

6. Які існують методи захисту від впливу шуму на виробництві? 

Література: [11, с. 3−7; 19, с. 17−23; 20, с. 10−18; 27, с. 24−44; 28, 

с. 40−120; 29, с. 123−324]. 

 

 

Тема 10 Випромінювання 

Електромагнітні випромінювання. Нормування та захист від 

електромагнітних випромінювань.  Випромінювання оптичного діапазону.  

Захист від ІЧ випромінювань. Захист від УФ випромінювань. 

Питання для самоконтролю 

1. Що таке електромагнітне випромінювання? 

2. Як здійснюють нормування електромагнітних випромінювань на 

виробництві? 

3. Які існують методи захисту від електромагнітних випромінювань на 

виробництві? 

4. Що таке оптичний діапазон електромагнітних випромінювань? 

5. Як здійснюють захист від ІЧ випромінювань? 

6. Як здійснюють захист від УФ випромінювань? 

Література: [11, с. 3−7; 19, с. 17−23; 20, с. 10−18; 27, с. 24−44; 28, 

с. 40−120; 29, с. 123−324]. 
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Тема 11 Вимоги до технічного та організаційного рівня робочого 

місця 

Організація праці на робочих місцях.  Оснащення та обладнання робочого 

місця. Вибір робочого режиму роботи та відпочинку. Особливості роботи 

користувачів електронно-обчислювальних машин. 

Питання для самоконтролю 

1. Що таке організація праці на робочому місці? 

2. Як здійснюють оснащення робочого місця? 

3. Що належить до обладнання робочого місця? 

4. Як вибирають робочий режим? 

5. У чому полягають особливості роботи користувачів електронно 

обчислювальної машини? 

Література: [11, с. 3−7; 19, с. 17−23; 20, с. 10−18; 27, с. 24−44; 28, 

с. 40−120; 29, с. 123−324]. 

 

 

Тема 12 Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості 

та небезпечності чинників виробничого середовища  

Важкість і напруженість трудового процесу. Сфера застосування та 

загальні положення. Гігієнічні критерії та класифікація умов праці.  

Класифікація умов праці. 

Питання для самоконтролю 

1. Що таке важкість трудового процесу? 

2. Що таке напруженість трудового процесу? 

3. Назвати основні гігієнічні критерії умов праці. 

4. Назвати принципи класифікація умов праці. 

Література: [11, с. 3−7; 19, с. 17−23; 20, с. 10−18; 27, с. 24−44; 28, 

с. 40−120; 29, с. 123−324]. 
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Тема 13 Паспортизація санітарно-технічного стану виробництва. 

Паспортизація санітарно-технічного стану виробництв. Організація робіт  

по атестації робочих міць. Завдання атестації робочих місць за умовами праці. 

Загальні методичні підходи до вимірювань і оцінювань чинників виробничого 

середовища та трудового процесу. 

Питання для самоконтролю 

1. Що таке паспортизація санітарно-технічного стану виробництва? 

2. З яких основних етапів складається організація робіт по атестації 

робочих місць? 

3. Для чого проводять атестація робочих місць? 

4. Які існують основні методичні підходи щодо вимірів та оцінки 

чинників виробничого середовища? 

5. Які існують основні методичні критерії щодо вимірювань та 

оцінювання чинників трудового процесу? 

Література: [11, с. 3−7; 19, с. 17−23; 20, с. 10−18; 27, с. 24−44; 28, 

с. 40−120; 29, с. 123−324]. 

 

 

Тема 14 Порядок складання та вимоги до санітарно-гігієнічних 

характеристик умов праці  

Загальні положення. Опис шкідливих чинників виробничого середовища. 

Опис чинників трудового процесу. Медико-санітарне забезпечення. 

Питання для самоконтролю 

1. Що таке шкідливі чинники виробничого середовища? 

2. Назвати основні параметри шкідливих чинників виробничого 

середовища. 

3. Описати чинники, які впливають на трудовий процес. 

4. У чому полягає медико-санітране забезпечення трудового процесу? 

Література: [11, с. 3−7; 19, с. 17−23; 20, с. 10−18; 27, с. 24−44; 28, 

с. 40−120; 29, с. 123−324]. 
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Тема 15 Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до промислових 

підприємств, виробничих приміщень 

Загальні вимоги до розміщення та планування територій. Планування 

територій промислових підприємств. Вимоги до виробничих і допоміжних 

приміщень. Технічна естетика виробничих приміщень. 

Питання для самоконтролю 

1. Що таке територія промислового підприємства? 

2. Які існують вимоги щодо розміщення території промислового 

підприємства? 

3. Як здійснюють планування території промислового підприємства? 

4. Що таке технічна естетика виробничих приміщень? 

Література: [11, с. 3−7; 19, с. 17−23; 20, с. 10−18; 27, с. 24−44; 28, 

с. 40−120; 29, с. 123−324]. 

 

 

1.3 Перелік питань до іспиту 

1. Предмет і завдання фізіології людини. 

2. Загальні відомості про фізіологію та людський організм. 

3. Шкіра, епітелій, слизові оболонки людського організму. 

4. Будова та функції сенсорних систем  відчуття, дотику, смаку і нюху. 

5. Будова та функції ока. 

6. Будова та функції вуха. 

7. Будова та функції органу рівноваги. 

8. Буда та функції скелетної системи. 

9. Будова та функції дихальної системи. 

10.  Основні системи органів людського організму. 

11.  Премдет і завдання фізіології праці. 

12.  Основні поняття, терміни та визначення в галузі фізіології праці. 

13.  Поняття про фізичне навантаження. 

14.  Поняття про розумове навантаження. 
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15.  Поняття про  стомлення і перевтому. 

16.  Поняття про обмін речовин та енергії. 

17.  Предмет і завдання гігієни праці. 

18.  Основні поняття, терміни та визначення в галузі гігієни праці. 

19.  Поняття про умови праці. 

20.  Гігієнічні нормативи умов праці. 

21.  Чинники, що зумовлюють умови праці. 

22.  Основні положення виробничої санітарії. 

23.  Законодавство в галузі виробничої санітарії  

24.  Основні поняття, терміни та визначення в галузі виробничої санітарії. 

25.   Загальна структура і склад повітряного середовища. 

26.  Поняття про мікроклімат виробничих приміщень. 

27.  Параметри мікроклімату. 

28.  Терморегуляція організму людини. 

29.  Вплив параметрів мікроклімату на самопочуття людини. 

30.  Нормування параметрів мікроклімату. 

31.  Контроль метеоумов і прилади для їх вимірювань. 

32.  Загальні методи і засоби нормалізації параметрів мікроклімату. 

33.  Забруднення повітря виробничих приміщень. 

34.  Вплив шкідливих речовин на організм людини. 

35.  Класифікація шкідливих речовин. 

36.  Нормування шкідливих речовин. 

37.  Контроль концентрацій шкідливих речовин. 

38.  Методи регулювання якості повітряного середовища і зниження 

негативного пливу забруднювальних та шкідливих речовин на працівників. 

39.  Оздоровлення повітря виробничих приміщень. 

40. Вентиляція робочих приміщень. 

41. Визначення необхідного повітрообміну в загальнообмінній 

вентиляції. 

42. Природна вентиляція. 
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43. Механічна вентиляція. 

44. Системи кондиціювання повітря. 

45. Засоби індивідуального захисту від впливу теплового опромінення 

та переохолодження. 

46. Освітлення виробничих приміщень. 

47. Основні світлотехнічні терміни та поняття. 

48. Системи виробничого освітлення та основні вимоги до нього. 

49. Нормування штучного освітлення. 

50. Нормування природного та суміщеного освітлення. 

51. Вибір джерел світла для систем освітлення виробничих приміщень 

та експлуатації освітлювальних установок. 

52. Методи розрахунку систем освітлення. 

53. Віброакустичні коливання у виробничому середовищі. 

54. Основні характеристики шуму, ультра- та інфразвуку. 

55. Дія шуму на людину. 

56. Нормування, контроль і вимірювання шуму. 

57. Нормування ультра- та інфразвуку, методи захисту. 

58. Вібрація, її характеристика та види. 

59. Методи гігієнічного оцінювання виробничої вібрації. 

60. Вплив вібрації на людину. 

61. Захист від вібрації. 

62. Поняття про види випромінювання. 

63. Електромагнітні випромінювання. 

64. Нормування та захист від електромагнітних випромінювань. 

65. Випромінювання оптичного діапазону. 

66. Захист від ІЧ випромінювань. 

67. Захист від УФ випромінювань. 

68. Біологічна дія, нормування та захист від лазерного 

випромінювання. 

69. Іонізуюча випромінювання (ІВ). 
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70. Біологічний вплив іонізуючих випромінювань і захист від нього. 

71.  Нормування іонізуючих випромінювань і захист від нього. 

72. Вимоги до технічного та організаційного рівня робочого місця. 

73. Організація праці на робочих місцях. 

74. Оснащення та обладнання робочого місця. 

75. Вибір робочого режиму роботи та відпочинку. 

76. Особливості роботи користувачів електронно-обчислювальних 

машин. 

77. Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та 

небезпечності чинників виробничого середовища.  

78. Важкість і напруженість трудового процесу. 

79. Гігієнічні критерії та класифікація умов праці. 

80. Класифікація умов праці. 

81. Гігієнічні критерії оцінювання умов праці уразі дії дії хімічного 

чинника. 

82. Гігієнічні критерії оцінювання умов праці за чинником 

«Освітленість». 

83. Гігієнічні критерії оцінювання умов праці залежно від важкості та 

напруженості трудового процесу. 

84. Гігієнічні критерії оцінювання умов праці при аероіонізації повітря 

робочої зони. 

85. Загальне гігієнічне оцінювання умов праці. 

86. Паспортизація санітарно-технічного стану виробництва. 

87. Паспортизація санітарно-технічного стану умов праці. 

88. Організація робіт з атестації робочих міць. 

89. Завдання атестації робочих місць за умовами праці. 

90. Загальні методичні критерії вимірювань та оцінювання чинників 

виробничого середовища та трудового процесу. 

91. Порядок складання та вимоги до санітарно-гігієнічних 

характеристик умов праці. 
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92. Опис шкідливих чинників виробничого середовища. 

93. Опис чинників трудового процесу. 

94. Медико-санітарне забезпечення. 

95. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до промислових підприємств, 

виробничих приміщень. 

96. Загальні вимоги до розміщення та планування територій. 

97. Планування територій промислових підприємств. 

98. Вимоги до виробничих і допоміжних приміщень. 

99. Технічна естетика виробничих приміщень. 

100. Поняття про санітарно-захисну зону.  

 

 

2 РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

 

Контрольна робота передбачає відповіді на чотири теоретичні питання із 

основних розділів навчальної дисципліни. 

У період екзаменаційної сесії студентам читають лекції з основних 

розділів навчальної дисципліни та проводять лабораторні і практичні заняття. 

Підсумком вивчення цієї навчальної дисципліни є іспит, під час якого 

студенти відповідають на теоретичні питання згідно з робочою програмою 

навчальної дисципліни. Іспит з навчальної дисципліни приймається тільки 

після виконання студентами контрольної роботи, яка здається на кафедру БЖД 

не пізніше, ніж за два тижні до її початку. 

Контрольну роботу виконують на аркушах форматом А4 або в 

учнівському зошиті рукописним або друкованим способом. Обсяг контрольної 

роботи не повинен перевищувати 8−10 стор. Обовʼязковим є зазначення 

варіанта контрольної роботи, який указують на обкладинці роботи. Нумерація 

теоретичних питань має відповідати їх нумерації у цих методичних вказівках. 

За необхідності відповіді на питання супроводжуються схемами й ескізами.  
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Наприкінці контрольної роботи вказують перелік використаної літератури, дату 

виконання роботи й особистий підпис. Варіант контрольної роботи студент 

визначає за останньою цифрою залікової книжки згідно з таблицею 2.1. 

Таблиця 2.1 − Варіанти контрольних робіт 

Варіант Номер теоретичних питань 

1 1 31 61 91 

2 2 32 62 92 

3 3 33 63 93 

4 4 34 64 94 

5 5 35 65 95 

6 6 36 66 96 

7 7 37 67 97 

8 8 38 68 98 

9 9 39 69 99 

10 10 40 70 100 

11 11 41 71 1 

12 12 42 72 2 

13 13 43 73 3 

14 14 44 74 4 

15 15 45 75 5 

16 16 46 76 6 

17 17 47 77 7 

18 18 48 78 8 

19 19 49 79 9 

20 20 50 80 10 

21 21 51 81 11 

22 22 52 82 12 

23 23 53 83 13 

24 24 54 84 14 

25 25 55 85 15 

26 26 56 86 16 

27 27 57 87 17 

28 28 58 88 18 

29 29 59 89 19 

30 30 60 90 20 

 

 

2.1  Теоретичні питання до контрольної роботи  

1. Предмет і завдання фізіології людини. 

2. Загальні відомості про фізіологію та людський організм. 
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3. Шкіра, епітелій, слизові оболонки людського організму. 

4. Будова та функції сенсорних систем  відчуття, дотику, смаку і 

нюху. 

5. Будова та функції ока. 

6. Будова та функції вуха. 

7. Будова та функції органу рівноваги. 

8. Буда та функції скелетної системи. 

9. Будова та функції дихальної системи. 

10. Основні системи органів людського організму. 

11. Премдет і завдання фізіології праці. 

12. Основні поняття, терміни та визначення в галузі фізіології праці 

13.  Поняття про фізичне навантаження. 

14. Поняття про розумове навантаження. 

15. Поняття про  стомлення і перевтому. 

16. Поняття про обмін речовин та енергії. 

17. Предмет і завдання гігієни праці. 

18. Основні поняття, терміни та визначення в галузі гігієни праці. 

19. Поняття про умови праці. 

20. Гігієнічні нормативи умов праці. 

21. Чинники, що зумовлюють умови праці. 

22. Основні положення виробничої санітарії. 

23. Законодавство в галузі виробничої санітарії  

24. Основні поняття, терміни та визначення в галузі виробничої 

санітарії. 

25. Загальна структура і склад повітряного середовища. 

26. Поняття про мікроклімат виробничих приміщень. 

27. Параметри мікроклімату. 

28. Терморегуляція організму людини. 

29. Вплив параметрів мікроклімату на самопочуття людини. 

30. Нормування параметрів мікроклімату. 
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31. Контроль метеоумов і прилади для їх вимірювань. 

32. Загальні методи і засоби нормалізації параметрів мікроклімату. 

33. Забруднення повітря виробничих приміщень. 

34. Вплив шкідливих речовин на організм людини. 

35. Класифікація шкідливих речовин. 

36. Нормування шкідливих речовин. 

37. Контроль концентрацій шкідливих речовин. 

38. Методи регулювання якості повітряного середовища і зниження 

негативного пливу забруднювальних та шкідливих речовин на працівників. 

39. Оздоровлення повітря виробничих приміщень. 

40. Вентиляція робочих приміщень. 

41. Визначення необхідного повітрообміну в загальнообмінній 

вентиляції. 

42. Природна вентиляція. 

43. Механічна вентиляція. 

44. Системи кондиціювання повітря. 

45. Засоби індивідуального захисту від впливу теплового опромінення 

та переохолодження. 

46. Освітлення виробничих приміщень. 

47. Основні світлотехнічні терміни та поняття. 

48. Системи виробничого освітлення та основні вимоги до нього. 

49. Нормування штучного освітлення. 

50. Нормування природного та суміщеного освітлення. 

51. Вибір джерел світла для систем освітлення виробничих приміщень 

та експлуатації освітлювальних установок. 

52. Методи розрахунку систем освітлення. 

53. Віброакустичні коливання у виробничому середовищі. 

54. Основні характеристики шуму, ультра- та інфразвуку. 

55. Дія шуму на людину. 

56. Нормування, контроль і вимірювання шуму. 



23 

 

57. Нормування ультра- та інфразвуку, методи захисту. 

58. Вібрація, її характеристика та види. 

59. Методи гігієнічного оцінювання виробничої вібрації. 

60. Вплив вібрації на людину. 

61. Захист від вібрації. 

62. Поняття про види випромінювання. 

63. Електромагнітні випромінювання. 

64. Нормування та захист від електромагнітних випромінювань. 

65. Випромінювання оптичного діапазону. 

66. Захист від ІЧ випромінювань. 

67. Захист від УФ випромінювань. 

68. Біологічна дія, нормування та захист від лазерного 

випромінювання. 

69. Іонізуюча випромінювання (ІВ). 

70. Біологічний вплив іонізуючих випромінювань і захист від нього. 

71. Нормування іонізуючих випромінювань і захист від нього. 

72. Вимоги до технічного та організаційного рівня робочого місця. 

73. Організація праці на робочих місцях. 

74. Оснащення та обладнання робочого місця. 

75. Вибір робочого режиму роботи та відпочинку. 

76. Особливості роботи користувачів електронно-обчислювальних 

машин. 

77. Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та 

небезпечності чинників виробничого середовища. 

78. Важкість і напруженість трудового процесу. 

79. Гігієнічні критерії та класифікація умов праці. 

80. Класифікація умов праці. 

81. Гігієнічні критерії оцінювання умов праці уразі дії дії хімічного 

чинника. 

82. Гігієнічні критерії оцінювання умов праці за чинником  
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«Освітленість». 

83. Гігієнічні критерії оцінювання умов праці залежно від важкості та 

напруженості трудового процесу. 

84. Гігієнічні критерії оцінювання умов праці при аероіонізації повітря 

робочої зони 

85. Загальне гігієнічне оцінювання умов праці. 

86. Паспортизація санітарно-технічного стану виробництва. 

87. Паспортизація санітарно-технічного стану умов праці. 

88. Організація робіт з атестації робочих міць. 

89. Завдання атестації робочих місць за умовами праці. 

90. Загальні методичні критерії вимірювань та оцінювання чинників 

виробничого середовища та трудового процесу. 

91. Порядок складання та вимоги до санітарно-гігієнічних характеристик 

умов праці. 

92. Опис шкідливих чинників виробничого середовища. 

93. Опис чинників трудового процесу. 

94. Медико-санітарне забезпечення. 

95. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до промислових підприємств, 

виробничих приміщень. 

96. Загальні вимоги до розміщення та планування територій. 

97. Планування територій промислових підприємств. 

98. Вимоги до виробничих і допоміжних приміщень. 

99. Технічна естетика виробничих приміщень. 

100. Поняття про санітарно-захисну зону.  
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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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