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ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна «Профілактика виробничого травматизму та 

професійних захворювань» у системі підготовки фахівців з питань охорони 

праці є спеціальним курсом, який вивчає зміст професії фахівця з охорони праці 

на основі отримання знань та умінь із правових, організаційно-технічних, 

соціально-економічних і психологічних питань профілактики виробничого 

травматизму та професійних захворювань, визначеного відповідними 

державними нормативно-правовими та нормативно-технічними актами, а також 

активної позиції щодо практичної реалізації принципу пріоритетності охорони 

життя і здоров’я працівників відносно результатів діяльності. 

У результаті вивчення курсу навчальної дисципліни «Профілактика 

виробничого травматизму та професійних захворювань» студенти повинні 

знати: 

− Законодавчі засади профілактики виробничого травматизму та 

професійних захворювань в Україні; 

− законодавство про об’єкти підвищеної небезпеки; 

− міжнародні конвенції про основи, що сприяють безпеці та гігієні праці; 

− державну політику України з питань профілактики виробничого 

травматизму та професійних захворювань; 

− управління охороною праці на державному і галузевому рівнях; 

− органи державного нагляду за охороною праці; 

− основні причини виробничого травматизму та професійних захворювань 

в Україні; 

− навчання з питань охорони праці під час підготовки працівників, під час  

прийняття їх на роботу та в період роботи; 

− порядок розслідування нещасних випадків на виробництві; 

− систему соціального захисту працівників на виробництві в Україні; 

− гігієнічну класифікацію шкідливих речовин за особливостями впливу на 

організм людини та класи небезпечності шкідливих речовин; 
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− методи аналізу, прогнозування, профілактики виробничого травматизму 

та професійних захворювань; 

− систему стандартизації в охороні праці як складову профілактики 

виробничого травматизму та професійних захворювань; 

− міжнародні стандарти з охорони праці OHSAS 18000; 

− принципи проведення аудиту з охорони праці підприємства за 

національними та міжнародними стандартами; 

− методи оцінювання економічної ефективності заходів з удосконалення 

умов та охорони праці; 

− принципи і методи проведення атестації та паспортизації санітарно-

технічного стану робочих місць як основу профілактики виробничого 

травматизму; 

− загальні вимоги безпеки виробничих процесів та устаткування, 

токсикологічне оцінювання технологічних процесів; 

− основи і методи проведення моніторингу умов праці; 

− проблеми аналізу та управління професійними ризиками; 

− технічні засоби запобігання виробничому травматизму; 

− сигнальні кольори, сигналізацію, знаки безпеки та їх застосування на 

виробництві; 

− невиробничий травматизм і заходи його попередження; 

уміти: 

− організувати розслідування нещасного випадку, професійного 

захворювання та аварії на виробництві; 

− визначати основні кількісні показники виробничого травматизму та 

професійних захворювань; 

− розробляти інструкції для проведення інструктажів і перевірки знань 

працівників з питань охорони праці та пожежної безпеки; 

− визначати вимоги законодавчих і нормативних актів з охорони праці в 

межах функціональних обов’язків фахівця кваліфікації – інспектор з охорони 

праці; 
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− визначати розміри тарифів для страхування від нещасних випадків на 

виробництві; 

− проводити ідентифікацію та паспортизацію потенційно небезпечних 

об’єктів; 

− обґрунтувати раціональні методи нормалізації умов праці у конкретній 

виробничій ситуації; 

− визначати кількість працівників служби охорони праці та необхідну 

площу приміщення її розташування; 

− контролювати дотримання вимог з виробничої санітарії; 

− проводити аналіз, прогнозування, профілактику виробничого 

травматизму та професійних захворювань; 

− визначати збитки, пов’язані з виробничим травматизмом і професійними 

захворюваннями; 

− користуватися державними стандартами України з питань охорони 

праці; 

− організувати проведення внутрішнього та зовнішнього аудиту охорони 

праці підприємства за національними та міжнародними стандартами; 

− проводити оцінювання економічної ефективності заходів з 

удосконалення умов та охорони праці; 

− організовувати проведення атестації та паспортизації санітарно-

технічного стану робочих місць як основу профілактики виробничого 

травматизму; 

− визначати наявність робіт з підвищеною небезпекою; 

− проводити моніторинг умов праці; 

− оцінювати безпечність технологічного обладнання та процесів за 

окремими чинниками; 

− визначати рівень професійного ризику на виробництві; 

− визначати необхідні технічні рішення системи попередження нещасних 

випадків, професійних захворювань та аварій. 
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ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Практична робота № 1 

Тема. Проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці 

Мета заняття: навчитися розробляти інструкції для проведення вступного 

і первинного інструктажу для працівників, які приймаються на постійну роботу 

на посади. 

Теоретичні засади 

Працівники підприємств, установ, організацій під час прийняття на роботу 

і періодично у процесі роботи повинні проходити навчання і перевірку знань з 

питань охорони праці відповідно до Типового положення про навчання з 

питань охорони праці та згідно з відповідним положенням, затвердженим 

керівником підприємства. 

Підготовка працівників для виконання робіт з підвищеною небезпекою 

може здійснюватися тільки у закладах освіти, які одержали в установленому 

порядку ліцензію Міністерства освіти і науки України та дозвіл 

Держнаглядохоронпраці на провадження такого навчання. 

Слід ураховувати, що навчання правил безпеки має здійснюватись як під 

час вивчення теми з охорони праці, так і під час виконання робіт, передбачених 

професіями. На підприємстві формуються плани-графіки проведення навчання 

та перевірки знань, з якими необхідно ознайомлювати працівників. 

Особи, які входять до складу комплексних бригад, повинні бути 

ознайомлені з безпечними методами роботи у повному обсязі за їхньою 

основною професією та з тих, функціональні обов’язки з яких вони виконують 

за сумісництвом. Формою перевірки знань є іспит, результати якого 

оформляються протоколом. 

Під час перевірки знань працівників, які безпосередньо організують чи 

виконують роботи підвищеної небезпеки або роботи, що потребують 

професійного відбору, необхідність участі в роботі комісії представника органу 

Держнаглядохоронпраці визначається нормативно-правовими актами з охорони 
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праці. Наприклад, обов’язковою є участь інспектора Держнаглядохоронпраці 

під час атестації машиністів (операторів) парових котлів та автономних 

пароперегрівачів і економайзерів  з  тиском  понад 0,07 МПа та водогрійних 

котлів, автономних економайзерів з температурою води, вищою, ніж 115 °С; 

працівників, які обслуговують посудини зі швидкознімними кришками, що 

працюють під тиском, а також посудини, що працюють під тиском шкідливих 

речовин 1-го, 2-го, 3-го, 4-го класу небезпеки, машиністів кранів, 

електромеханіків ліфтів тощо. 

Посадові особи підприємства – керівник, заступники керівника, виконання 

службових обов’язків яких пов’язано з організацією безпечного ведення робіт, 

керівники основних виробничо-технічних служб, члени комісії з перевірки 

знань з питань охорони праці, спеціалісти служб охорони праці  проходять 

навчання та перевірку знань у навчальних закладах, які одержали дозвіл 

Держнаглядохоронпраці на проведення цієї роботи. Участь у перевірці знань 

представника Держнаглядохоронпраці є обов’язковою. 

Інші посадові особи та спеціалісти підприємства проходять навчання і 

перевірку знань з питань охорони праці стосовно робіт, що належать до їх 

функціональних обов’язків, до початку проведення роботи і періодично один 

раз на три роки безпосередньо на підприємстві. 

Повторне навчання та перевірка знань працівників, зайнятих на роботах з 

підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному відборі, 

проводяться щороку. 

Особам, які під час перевірки знань показали задовільні результати, 

видаються посвідчення. Працівникам, які проходять навчання та перевірку 

знань безпосередньо на своєму підприємстві, посвідчення про перевірку знань в 

обов’язковому порядку видається лише в тому випадку, якщо вони виконують 

роботи підвищеної небезпеки. 

За незадовільних результатів перевірки знань з питань охорони праці 

працівник упродовж одного місяця повинен пройти повторне навчання та 

повторну перевірку знань. 
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За незадовільних результатів і повторної перевірки знань питання щодо 

працевлаштування працівника вирішується згідно з чинним законодавством. 

Позачергове навчання та перевірку знань проводять: під час уведення в 

дію нових або переглянутих нормативно-правових актів з охорони праці; під 

час уведення в експлуатацію нового обладнання або упровадження нових 

технологічних процесів; під час переведення працівника на іншу роботу або 

призначення його на іншу посаду; на вимогу працівників органу державного 

нагляду за охороною праці, вищої господарської організації або місцевого 

органу виконавчої влади. 

Керівники підприємств, виробничих і науково-виробничих об’єднань, а 

також посадові особи цехів, дільниць, виробництв, де сталася техногенна аварія 

чи катастрофа, повинні протягом місяця пройти позачергове навчання та 

перевірку знань з питань охорони праці. 

Завдання до виконання практичної роботи 

Завдання 1. Користуючись Типовим положенням  про порядок проведення 

навчання і перевірки знань з питань охорони праці [2] та Положенням про 

розробку інструкцій з охорони праці [3], розробити інструкцію для проведення 

вступного інструктажу для працівників, які приймаються на постійну роботу на 

посади, наведені у таблиці 1.1. 

Завдання 2. Користуючись Типовим положенням  про порядок проведення 

навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Положенням про 

розробку інструкцій з охорони праці, розробити інструкцію для проведення 

первинного інструктажу для працівників, які приймаються на постійну роботу 

на посади, наведені у таблиці 1.1. 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Таблиця 1.1 – Варіанти завдань 

№ 

вар. 

Посада № 

вар. 

Посада 

1 Електрогазозварювальник 16 Слюсар з ремонту компресорного 

устаткування 

2 Електрик до 1000 В 17 Слюсар з ремонту 

нафтопереробного устаткування 

3 Електрик понад 1000 В 18 Слюсар з ремонту газових котлів 

4 Сантехнік 19 Слюсар з ремонту копіювальних і 

розмножувальних машин 

5 Тесляр 20 Монтажник електрообладнання 

6 Столяр 21 Монтажник електромереж 

7 Вантажник 22 Монтажник верхолаз 

8 Водій автомашини 23 Монтажник технологічного 

обладнання 

9 Водій електрокара 24 Цегляр 

10 Водій колісного трактора 25 Газозварювальник 

11 Водій гусеничного трактора 26 Машиніст баштового підйомного 

крана 

12 Маляр-штукатур 27 Машиніст козлового підйомного 

крана 

13 Слюсар з ремонту 

автотранспорту 

28 Машиніст мостового підйомного 

крана 

14 Слюсар з ремонту паливної 

апаратури двигунів 

внутрішнього згорання 

29 Лаборант бактеріологічної 

лабораторії 

15 Слюсар з ремонту 

електротранспорту 

30 Лаборант хімічної лабораторії 

 

Контрольні питання 

1. Наведіть схему реалізації навчання і пропаганди з питань ОП. 

2.  Що регламентується в Типовому положеннi про навчання з питань ОП? 

3. Як проходять навчання та iнструктажi з питань охорони працi особи, що 

сумiщують професiї? 

4. Хто здiйснює контроль за дотриманням вимог Типового положення? 

5. Коли посадовi особи i спецiалiсти мають проходити навчання i 

перевiрку знань з питань ОП? 
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Практична робота № 2 

Тема. Порядок визначення розмірів виплат фонду у разі нещасного 

випадку на виробництві 

Мета заняття: вивчити правові засади, економічний механізм 

загальнообов’язкового державного соціального страхування громадян від 

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання; вивчити 

порядок відшкодування шкоди працівнику в разі ушкодження його здоровʾя. 

 

Теоретичні засади 

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності» уведено в дію з 1 квітня 2001 року. 

Створений Фонд соціального страхування від нещасних випадків України 

(далі – Фонд) – некомерційна самоврядована організація, що діє на підставі 

статуту. 

За час дії цього Закону за його кошти погашено заборгованість перед 

шахтарями, що накопичилася до створення цього Фонду. 

Завдання Фонду: 

− облік, аналіз та оцінювання ризиків виникнення нещасних випадків і 

професійних захворювань на рівні галузі, регіонів і держави та визначенні 

пріоритетних профілактичних заходів для зниження їх рівня; 

− надання консультацій страхувальникам; 

− допомога страхувальникам у створенні ними та реалізації системи 

управління охороною праці; 

− навчання і підвищення кваліфікації відповідних спеціалістів з питань 

охорони праці; 

− розробляння, видання, розповсюдження нормативних актів, журналів, 

спеціальної літератури; 
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− фінансування наукових досліджень, пов’язаних з вивченням проблем, 

що виникають з упровадженням новітніх технологій, які впливають на стан 

здоров’я працівників. 

Основні принципи страхування від нещасного випадку такі:  

– паритетність держави, представників застрахованих осіб і роботодавців 

в управлінні страхуванням від нещасного випадку;  

− своєчасне та повне відшкодування шкоди страховиком;  

− обов’язковість страхування від нещасного випадку осіб, які працюють 

на умовах трудового договору (контракту) та інших підставах, передбачених 

законодавством про працю, а також добровільність такого страхування для 

осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, та громадян  суб’єктів 

підприємницької діяльності;  

− надання державних гарантій реалізації застрахованими громадянами 

своїх прав;  

− обов’язковість сплати страхувальником страхових внесків;  

− формування та витрачання страхових коштів на солідарній основі;  

− диференціювання страхового тарифу з урахуванням умов і стану 

безпеки праці, виробничого травматизму та професійної захворюваності на 

кожному підприємстві;  

− економічна зацікавленість суб’єктів страхування в поліпшенні умов і 

безпеки праці;  

− цільове використання коштів страхування від нещасного випадку.  

Завдання до виконання практичної роботи 

Завдання 1. Потерпілому встановлено стійку втрату професійної 

працездатності відповідного відсотка та II групу інвалідності. 

Середньомісячний заробіток (дохід) перед настанням страхового випадку 

дорівнював відповідній величині, а пенсія з інвалідності – визначеному 

розміру. Визначити розмір щомісячної виплати з коштів Фонду соціального 

захисту від нещасних випадків за даними таблиці 2.1. 
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Завдання 2. Потерпілому встановлено стійку втрату професійної 

працездатності відповідного відсотка та II групу інвалідності. 

Середньомісячний заробіток (дохід) перед настанням страхового випадку 

дорівнював відповідній величині, а пенсія по інвалідності  визначений розмір. 

Визначити розмір щомісячної виплати з коштів Фонду соціального захисту від 

нещасних випадків за даними таблиці 2.2. 

Таблиця 2.1 – Варіанти завдань 

№ 

варіанта 

% втрати 

працездат 

ності 

Пенсія з 

інвалід-

ності, 

грн 

Середньо- 

місячний 

заробіток, 

грн 

№ 

варіанта 

% втрати 

працездат 

ності 

Пенсія з 

інвалід-

ності, 

грн 

Середньо- 

місячний 

заробіток, 

грн 

1 60 350 3000 14 60 350 3000 

2 62 370 2900 15 62 370 2900 

3 65 450 2800 16 65 450 2800 

4 68 500 3100 17 68 500 3100 

5 68 350 3000 18 68 350 3000 

6 65 370 2900 19 65 370 2900 

7 62 450 2800 20 62 450 2800 

8 60 500 3100 21 60 500 3100 

9 70 650 3200 22 70 650 3200 

10 69 630 3300 23 69 630 3300 

11 68 610 3400 24 68 610 3400 

12 67 590 3500 25 67 590 3500 

13 66 570 3600 26 66 570 3600 

 

Таблиця 2.2 – Варіанти завдань 

№ 

варіанта 

% втрати 

працездат 

ності 

Пенсія з 

інвалід-

ності, 

грн 

Середньо- 

місячний 

заробіток, 

грн 

№ 

варіанта 

% втрати 

працездат 

ності 

Пенсія з 

інвалід-

ності, 

грн 

Середньо- 

місячний 

заробіток, 

грн 

1 80 650 3000 14 80 650 3000 

2 82 670 2900 15 82 670 2900 

3 85 650 2800 16 85 650 2800 

4 81 600 3100 17 81 600 3100 

5 83 550 3000 18 83 550 3000 

6 84 570 2900 19 84 570 2900 

7 82 550 2800 20 82 550 2800 

8 80 640 3100 21 80 640 3100 

9 80 650 3200 22 80 650 3200 

10 81 680 3300 23 81 680 3300 
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11 82 690 3400 24 82 690 3400 

12 83 690 3500 25 83 690 3500 

13 84 670 3600 26 84 670 3600 

 

Завдання 3. Потерпілому 10.07.2009 установлено МСЕК стійку втрату 

професійної працездатності відповідного відсотка. Середня заробітна платня 

(дохід) перед настанням страхового випадку дорівнювала відповідній величині. 

Відповідно до постанови КМУ від 07.03.2001 № 225 гранична сума заробітної 

платні (доходу), з якої сплачуються страхові внески до Фонду, на цей рік 

складала 4100 грн. Визначити розмір одноразової допомоги потерпілому з 

коштів Фонду соціального захисту від нещасних випадків за даними таблиці 

2.3. 

Таблиця 2.3 – Варіанти завдань 

№ 

варіанта 

% втрати 

працездат 

ності 

Пенсія з 

інвалід-

ності, 

грн 

Середньо- 

місячний 

заробіток, 

грн 

№ 

варіанта 

% втрати 

працездат 

ності 

Пенсія з 

інвалід-

ності, 

грн 

Середньо- 

місячний 

заробіток, 

грн 

1 60 3000 4100 14 60 3000 4100 

2 62 2900 4100 15 62 2900 4100 

3 65 2800 4100 16 65 2800 4100 

4 68 3100 4100 17 68 3100 4100 

5 68 3000 4100 18 68 3000 4100 

6 65 2900 4100 19 65 2900 4100 

7 62 2800 4100 20 62 2800 4100 

8 60 3100 4100 21 60 3100 4100 

9 70 3200 4100 22 70 3200 4100 

10 69 3300 4100 23 69 3300 4100 

11 68 3400 4100 24 68 3400 4100 

12 67 3500 4100 25 67 3500 4100 

13 66 3600 4100 26 66 3600 4100 

 

Контрольні питання 

1. Хто встановлює ступінь утрати працездатності потерпілим унаслідок 

нещасного випадку на виробництві? 

2. На скільки може зменшуватися розмір одноразової допомоги 

потерпілому, якщо комісією з розслідування нещасного випадку встановлено, 
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що ушкодження здоровʾя настало внаслідок порушення потерпілим 

нормативних актів про охорону праці? 

3. У який термін Фонд соціального страхування від нещасних випадків 

зобов'язаний розглянути справу про страхові виплати на підставі заяви 

потерпілого і прийняти відповідне рішення? 

4. Як розраховують страхові виплати потерпілому у разі тимчасової 

втрати ним працездатності? 

5. Як розраховують одноразову допомогу потерпілому у разі стійкої 

втрати ним працездатності? 

6. Як розраховують щомісячні страхові виплати потерпілому у разі 

стійкої втрати ним працездатності? 

7. Як розраховують розмір пенсії з інвалідності внаслідок нещасного 

випадку на виробництві? 

8. У яких розмірах, як і кому розраховується одноразова допомога в разі 

нещасного випадку на виробництві з літальним наслідком? 

9. Хто з членів сімʾї має право на щомісячні страхові виплати у разі 

смерті годувальника? 

10. Які витрати, пов’язані з похоронами постраждалого на виробництві, 

оплачує Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві? 
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Практична робота № 3 

Тема. Практичне застосування методики визначення об’єктів 

підвищеної небезпеки 

Мета заняття: ознайомитися та вивчити виконання робіт з підвищеною 

небезпекою, оформити результати ідентифікації потенційно небезпечних 

об’єктів. 

Теоретичні засади 

Законом України «Про об’єкти підвищеної небезпеки», що набув чинності 

18.01.2001 (внесено зміни 15.05.2003), визначено такі поняття:  
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− об’єкт підвищеної небезпеки – об’єкт, на якому використовуються, 

виготовляються, переробляються, зберігаються або транспортуються одна або 

кілька небезпечних речовин чи категорій речовин у кількості, що дорівнює або 

перевищує нормативно встановлені порогові маси, а також інші об’єкти як такі, 

що відповідно до закону є реальною загрозою виникнення надзвичайної 

техногенної та природної ситуації; 

− ідентифікація об’єктів підвищеної небезпеки – порядок визначення 

об’єктів підвищеної небезпеки серед потенційно небезпечних об’єктів; 

− потенційно небезпечний об’єкт – об’єкт, на якому можуть 

використовуватися або виготовляються, переробляються, зберігаються чи 

транспортуються небезпечні речовини, біологічні препарати, а також інші 

об’єкти, що за певних обставин можуть створити реальну загрозу виникнення 

аварії; 

− аварія на об’єкті підвищеної небезпеки (далі – аварія) – небезпечна 

техногенна подія, що виникла внаслідок змін під час експлуатації об’єкта 

підвищеної небезпеки (наднормативний викид небезпечних речовин, пожежа, 

вибух тощо) і яка спричинила загибель людей чи створює загрозу життю і 

здоров’ю людей та довкіллю на його території і/або за його межами; 

− ризик – ступінь імовірності певної негативної події, яка може відбутися в 

певний час або за певних обставин на території об’єкта підвищеної небезпеки 

і/або за його межами; 

− прийнятний ризик – ризик, який не перевищує на території об’єкта 

підвищеної небезпеки і/або за її межами гранично допустимого рівня; 

− управління ризиком – процес прийняття рішень і здійснення заходів, 

спрямованих на забезпечення мінімально можливого ризику; 

− декларація безпеки – документ, який визначає комплекс заходів, що 

вживаються суб’єктом господарської діяльності для запобігання аваріям, а 

також забезпечення готовності до локалізації, ліквідації аварій та їх наслідків. 
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Зразок документів про результати ідентифікації потенційно небезпечних 

об’єктів 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про результати ідентифікації щодо визначення потенційної небезпеки 

ЗАТ «Жировий комбінат» 
(повна назва об’єкта господарської діяльності)  

 

1 ДОВІДКОВІ ДАНІ  

1  Місцезнаходження об’єкта   вул. Миру, 12, м. Харків, 61019  

2  Місцезнаходження 

юридичної особи / місце 

проживання фізичної особи, 

відповідальної за ПНО  

вул. Миру, 12, м. Харків, 61019  

3  Підпорядкованість (за 

наявності)  

Міністерство аграрної політики 

України  

4  Код діяльності (КВЕД)  15.87.0  

5  Ідентифікаційний код 

(ЄДРПОУ)  

00333612  

6  Форма власності  Колективна  

 

2 ЗАГАЛЬНІ ДАНІ  

1  Вартість основних виробничих 

фондів, млн. грн  

17,8  

2  Площа підприємства, тис. м
2
  13  

3  Санітарно-захисна зона, м  300  

4  Загальна кількість працівників, осіб  865  

5  Рік уведення в експлуатацію  1957  

 

3 ВІДОМОСТІ ПРО ВНЕСЕННЯ ДО ДЕРЖАВНИХ (ГАЛУЗЕВИХ) РЕЄСТРІВ 

(КАДАСТРІВ)  

№ 

по

р.  

Найменування державного 

(галузевого) реєстру (кадастру)  

Реєстраційний номер  

   Не зареєстровано     
         

4 ВИЯВЛЕНІ ДЖЕРЕЛА НЕБЕЗПЕКИ  

№ 

по

р.  

Найменування 

джерела 

небезпеки  

Вид небезпеки  Код 

можливих 

НС  

Рівень 

можливих 

НС  

1  Аміачно-

компресорна 

дільниця  

Хімічна, 

пожежна, 

вибухова  

10211, 10310  регіональ-

ний  

2  Ємність сірчаної 

кислоти  

Хімічна  10310  місцевий  

3  Ємність їдкого Хімічна  10310  місцевий  
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натру  

Загальна кількість джерел 

небезпеки  

11  Максимально 

можливий 

рівень НС  

регіональ

ний  

5 ВИСНОВОК ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОВЕДЕНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ 

 

ЗАТ «Жировий комбінат» визнано потенційно небезпечним об’єктом.  

 

6 ОСОБИ, ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗА РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕНОЇ 

ІДЕНТИФІКАЦІЇ  

№ 

по

р.  

Найменування 

організації  

Посада  Прізвище, ім’я 

та по батькові  

Підпис  Дата  

1                 

                 

                  

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Керівник ЗАТ «Жировий 

комбінат» 
  

__________________________________ 
(дата, підпис) (ініціали, прізвище) 

М. П.  

УЗГОДЖЕНО 

Державний інспектор з нагляду  

у сфері цивільного захисту 
_______________________________ 
(дата, підпис) (ініціали, прізвище) 

М. П.  

 

Завдання до виконання практичної роботи 

Завдання 1. Відповідно до Закону України «Про об’єкти підвищеної 

небезпеки» та Методикою ідентифікації потенційно небезпечних об’єктів 

(наказ МНС України від 23.02.2006 № 98) складіть алгоритм проведення 

ідентифікації потенційно небезпечного об’єкта. 

Завдання 2. Відповідно до Закону України «Про об’єкти підвищеної 

небезпеки» та Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об’єктів 

(наказ МНС України від 16.08.2005 № 140) складіть алгоритм проведення 

паспортизації потенційно небезпечного об’єкта. 

Завдання 3. Відповідно до Закону України «Про об’єкти підвищеної 

небезпеки» та Методикою ідентифікації потенційно небезпечних об’єктів 

(наказ МНС України від 23.02.2006 № 98) проведіть ідентифікацію потенційно 

небезпечного об’єкта. 
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Контрольні питання 

1. До яких видів робіт висуваються підвищені вимоги з безпеки? 

2. На яких етапах використання виробниче устаткування повинно 

забезпечувати безпечність працівників? 

3. Чим забезпечується безпечність конструкції виробничого 

устаткування? 

4. Надайте визначення небезпечної ситуації. 

5. З урахуванням чого встановлюються вимоги безпеки до виробничого 

устаткування конкретних груп, видів, моделей (марок)? 

6. Які необхідно виконувати організаційні заходи для забезпечення 

безпечного проведення робіт? 

7. Хто є відповідальними особами за безпечне проведення робіт? 

8. За що відповідає керівник робіт? 

9. Кого призначають керівниками робіт за нарядом? 

10. За що відповідає виконавець робіт? 

11. Кого призначають виконавцями робіт за нарядом? 

12. За що відповідає допускаючий? 

13. За що відповідають наглядачі за виконанням робіт? 

14. За що відповідають члени бригади? 

15. Який існує порядок оформлення робіт з підвищеною небезпекою? 

16. У якому вигляді може бути оформлений бланк наряду залежно від 

обсягу ремонтних робіт та організації їх проведення? 

17. Які роботи проводять за нарядами? 

18. Хто видає наряд на виконання робіт? 

19. Указати основні принципи організації проведення робіт з підвищеною 

небезпекою? 

20. Які додаткові заходи безпеки повинні бути передбачені у наряді для 

проведення робіт із підвищеною небезпекою? 
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Тема. Розрахунок кількості працівників служби охорони праці 
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23 
 

Теоретичні засади 

Розрахунок чисельності працівників служби охорони праці підприємства 

Таблиця 4.1 – Рекомендації щодо структури та чисельності служби 

охорони праці (до типового положення про службу охорони праці) 

Середньоспискова 

працівників на чисельність 

підприємстві, Рср 

Чисельність 

працівників 

служби охорони 

праці, М 

Примітки 

Підприємства 

виробничої сфери 

Підприємства 

невиробничої 

сфери 

  

до 50 до 100 1 особи з відповід-

ною професій-

ною підготовкою 

за сумісництвом 

від 51 до 500 від 101 до 500 1 спеціаліст з 

охорони праці з 

інженерно-тех-

нічною освітою 

більше 500 більше 500 

Ф

КР
М

вср 
 2  

 

 

 

Примітки 1. На підприємствах, де використовують вибухові матеріали або 

сильнодійні отруйні речовини, у службі охорони праці повинно бути два 

спеціалісти незалежно від загальної чисельності працівників. 

2. Ф – ефективний річний фонд робочого часу спеціаліста з охорони праці 

дорівнює 1820 годин, що враховує витрати робочого часу на можливі 

захворювання, відпустку тощо. 

3. Кв – коефіцієнт, що враховє шкідливість і небезпечність виробництва та 

розраховується за формулою: 

,1
ср

ав

в
Р

РР
К


  

де Рв – чисельність працівників зі шкідливими речовинами, незалежно від рівня 

їх концентрації; Ра – чисельність працівників на роботах підвищеної небезпеки 

(що підлягають щорічній атестації з охорони праці); Рср – середньоспискова 
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чисельність працівників на підприємстві; Кв – максимально може дорівнювати 

3, якщо всі працівники працюють зі шкідливими речовинами і усі вони 

підлягають щорічній атестації з питань охорони праці, тобто Рв + Ра = Рср. 

4. Розрахунок чисельності працівників служби охорони праці не враховує 

спеціалістів з охорони природного навколишнього середовища, спеціалістів, що 

здійснюють технічний огляд і випробовування котлоагрегатів, підіймальних 

споруджень та інших об’єктів на їх відповідність установленим вимогам, – ці 

працівники не входять до складу служб охорони праці. 

5. За наявності на підприємстві інституту заступників керівника 

підприємства, керівника служби охорони праці, незалежно від чисельності 

працівників, потрібно призначати на посаду заступника керівника підприємства 

(заступника генерального директора, директора тощо –  залежно від структури 

підприємства). 

6. Підприємства, які не мають можливості утримувати у службі охорони 

праці спеціалістів з гігієни праці та ті, що не мають своєї лабораторії, 

користуються послугами місцевих санітарно-епідемічних станцій на договірних 

засадах. 

7. За відсутності на підприємстві юридичної служби використовують 

спеціалістів юридичної служби іншого підприємства або користуються 

послугами юридичних консультацій (за договором). 

Розрахунок чисельності працівників служби охорони праці об’єднання 

підприємств 

Таблиця 4.2 – Рекомендації щодо структури та чисельності служби 

охорони праці до типового положення про службу охорони праці 

Об’єднання підприємств Чисельність служби 

охорони праці 

Асоціації, корпорації та інші об’єднання 

підприємств, що утворені не за галузевим 

принципом, а також управління культури, 

освіти тощо 

 

Ф

КР
М 21502


  

Міністерства, державні комітети, концерни, 

корпорації та інші об’єднання підприємств, що Ф

КР
М 31504,2
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утворені за галузевим принципом 

Примітки: 1. Р150 – кількість підприємств, що мають чисельність, більшу 

за 150 осіб штатного персоналу. 

2. К2, К3 – корегувальні коефіцієнти (табл. 4.3, 4.4). 

3. Ф – ефективний річний фонд робочого часу спеціаліста з охорони праці 

(дорівнює 1820 годин), що враховує витрати робочого часу на можливі 

захворювання, відпустку тощо. 

Таблиця 4.3 – Значення коефіцієнта К2 

Кількість підприємств зі шкідливими та небезпечними 

виробництвами, дошкільних закладів, шкіл, які мають виробничо-

навчальні бази 

 

К2 

за відсутності і до 10 7 

від 11 до 100 10 

більше 100 20 

 

Таблиця 4.4 – Значення коефіцієнта К3 

Кількість підприємств, що мають шкідливі та небезпечні виробництва  К3 

за відсутності і до 10 7 

від 11 до 100 10 

більше 100 20 
 

Для облаштування кабінетів охорони праці відповідно до СНиП 2.09.04-87 

повинно бути виділено спеціальне приміщення, площа якого визначається з 

таблиці 4.5. 

Таблиця 4.5 – Площа приміщень служби охорони праці (СНіП 2.09.04-87) 

Спискова 

чисельність 

працівників, осіб 

До 

1000 

1001 – 

3000 

3001 – 

5000 

5001 – 

10000 

10001–

20000 

Більше 

20000 

Площа приміщень 

служби охорони 

праці, м
2 

24 48 72 100 150 200 

 

Завдання до виконання практичної роботи 

Завдання 1. Розрахувати чисельність працівників і визначити площу 

приміщень служби охорони праці підприємства, на якому працюють робітники 

у відповідній чисельності, з яких працюють зі шкідливими речовинами  



26 
 

визначена кількість і працюють на роботах з підвищеною небезпекою, 

установлена  кількість працівників, які підлягають щорічній атестації з охорони 

праці за даними таблиці 4.6. 

 

Таблиця 4.6 – Варіанти завдань 

№ 

варіанта 

Кількість працівників на 

підприємстві 

Кількість 

працівників зі 

шкідливими 

речовинами 

Кількість 

працівників на 

роботах з 

підвищеною 

небезпекою 

1 700 150 200 

2 1200 500 139 

3 2550 450 278 

4 3870 628 345 

5 4550 966 441 

6 5290 150 529 

7 6120 500 200 

8 7940 450 139 

9 8820 628 278 

10 9750 966 345 

11 10375 150 441 

12 700 500 29 

13 1200 450 200 

14 2550 628 139 

15 3870 966 278 

16 4550 150 345 

17 5290 500 441 

18 6120 450 529 

19 7940 628 200 

20 8820 966 139 

21 9750 150 278 

22 10375 500 345 

23 700 450 241 

24 1200 628 529 

25 2550 966 200 

26 3870 1001 139 

 

Завдання 2. Розрахувати чисельність працівників служби охорони праці 

об’єднання підприємств, якщо в об’єднанні має місце визначена кількість 

підприємств з чисельністю працюючих більше 150 осіб, з яких встановлена 
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кількість підприємств має шкідливі і небезпечні виробництва (за даними 

таблиці 4.7). 

Таблиця 4.7 – Варіанти завдань 

№  

варіанта 

Кількість підприємств з 

чисельністю більше 150 осіб  

Кількість підприємств зі 

шкідливими виробництвами 

1 12 3 

2 15 11 

3 18 12 

4 21 17 

5 32 30 

6 47 35 

7 12 9 

8 15 12 

9 18 8 

10 21 15 

11 32 19 

12 47 42 

13 12 8 

14 15 11 

15 18 9 

16 21 12 

17 32 3 

18 47 15 

19 12 9 

20 15 12 

21 18 3 

22 21 15 

23 32 19 

24 47 12 

25 18 9 

26 21 21 

 

Контрольні питання 

1. У якому випадку створюється служба на підприємстві та хто входить 

до її складу? 

2. Які права мають спеціалісти служби охорони праці? 

3. Яке основне призначення служби охорони праці? 
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4. Чи передбачена відповідальність за порушення вимог законодавства 

щодо створення та функціонування служби охорони праці? 

5. Чи достатньо одного інженера з охорони праці, якщо на 

підприємстві працює 180 осіб?  

6. Чи у такому випадку має бути заступник директора з питань з 

охорони праці? 

7. Як розраховується чисельність служби охорони праці на 

підприємстві? 
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Практична робота № 5 

Тема. Реалізація методів аналізу, прогнозування, профілактики 

виробничого травматизму та професійних захворювань 

Мета заняття: ознайомитися з причинами виробничого травматизму і 

метододами його аналізу, засвоїти методику розрахунку показників небезпеки 

та ризику на виробництві. 

Теоретичні засади 

5.1 Причини виробничого травматизму та методи його аналізу 

Для покращення умов праці на виробництві завжди ставиться завдання – 

установити причини та закономірності виникнення нещасних випадків і 

професійних захворювань. Цьому передує відхилення виробничого процесу від 

норми.  

Причини виробничого травматизму 

На сьогодні під час аналізу визначають такі причини виробничого 

травматизму: 

1. Організаційні: 

 – відсутність або незадовільне проведення інструктажів і навчання 

безпечним методам проведення робіт, відсутність проекту виконання робіт, 

керування й нагляду за роботою;  

– незадовільний режим праці та відпочинку; 

–  неправильна організація робочого місця, руху пішоходів і транспорту;  

–  відсутність, несправність або невідповідність умовам праці спеціального 

одягу, індивідуальних засобів захисту тощо. 

 2. Технічні причини – розділяють на три види: 
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а) конструкторські – невідповідність будівельних конструкцій, 

технологічного обладнання, транспортних та енергетичних приладів вимогам 

безпеки; недосконалість конструкції монтажної оснастки, ручного і 

пересувного механізованого інструменту; відсутність або недосконалість 

огороджувальних запобіжників та інших засобів безпеки; 

б) технологічні  – неправильний вибір обладнання, оснастки, вантажо- 

підйомних механізмів і засобів механізації; порушення технологічних процесів; 

в) незадовільне технічне обслуговування – відсутність планових 

профілактичних оглядів, технічної профілактики та ремонтів обладнання, 

оснастки і транспортних засобів; несправність ручного та пересувного 

механізованого інструменту.  

3. Санітарно-гігієнічні причини (причини незадовільного стану 

виробничого середовища) – несприятливі метеорологічні умови; незадовільна 

освітленість; підвищений рівень шуму і вібрації; підвищена концентрація 

небезпечних речовин у робочій зоні; наявність шкідливого опромінення тощо.  

4. Психофізіологічні причини – невідповідність анатомоморфологічних і 

психологічних особливостей організму людини умовам праці; незадовільний 

психологічний клімат у колективі; алкогольне сп’яніння тощо.  

Методи аналізу виробничого травматизму 

Під час проведення аналізу виробничого травматизму, для встановлення і 

усунення причин, що його викликали, застосовують такі методи: 

− топографічний: складається з вивчення причин нещасних випадків за 

місцем, де вони сталися. Усі нещасні випадки, що сталися, мають бути нанесені 

умовними позначками на плани виконання робіт, унаслідок чого наочно видно 

місця і виробничі ділянки, де сталися травми; 

− статистичний: базується на вивченні причин травматизму за 

документами, у яких зареєстровано факти нещасних випадків, що сталися (акти 

за формою Н-1, НПВ) за певний період часу. Цей метод дозволяє отримати 

порівняльну динаміку травматизму на окремих виробничих об’єктах. 

Поглиблений статистичний аналіз проводять за видами робіт, де аналізуються 
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відомості про постраждалих (професія, стаж роботи, стать, вік тощо) і дані про 

час події (рік, місяць, день тижня, час робочого дня тощо); 

− груповий: базується на вивченні нещасних випадків, що повторюються, 

незалежно від важкості ушкоджень. Отриманий матеріал розслідування 

розподіляється за групами для виявлення нещасних випадків, однакових за 

обставинами, що сталися за однакових умов, а також ті, що повторюються за 

характером ушкоджень. Це дозволяє визначити найбільш травмонебезпечні 

професії та види робіт; 

− монографічний: містить детальне дослідження усього комплексу 

виробничих умов, за яких стався нещасний випадок: виробничий і 

технологічний процеси, робоче місце, основне та допоміжне обладнання, 

індивідуальні засоби захисту, загальні умови виробничої обстановки тощо.  

Приклад 1. Розрахувати коефіцієнти частоти і важкості травматизму для 

будівельної компанії чисельністю 800 людей, якщо за п’ять років її роботи 

трапилося 6 нещасних випадків із втратою тимчасової працездатності 

загальною тривалістю 72 доби. 

Розв’язання. Для визначення коефіцієнтів частоти і важкості травматизму в 

компанії застосуємо формули (5.1) і (5.2): 

5,7
800

6
10001000Ч 

P

N
К ;                                       (5.1) 

де N – кількість нещасних випадків, які сталися на підприємстві, за період, що 

розглядається; Р – середньосписковий склад працівників підприємства за 

період, що розглядається. 

12
6

72
T 


N

D
K ,                                              (5.2) 

де D  – сумарна кількість днів непрацездатності через травматизм за період, 

що розглядається. 

Коефіцієнт частоти нещасних випадків зі смертельними наслідками Ксм – 

це кількість нещасних випадків зі смертельними наслідками, яка припадає на 

1000 працівників, і визначається так: 
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P

N
К

см

см 1000  
           (5.3) 

де Nсм – кількість нещасних випадків зі смертельними наслідками за період, що 

розглядається. 

5.2 Методи аналізу ризиків 

Ризик – кількісна оцінка небезпеки, яка визначається як відношення 

кількості тих або інших несприятливих наслідків до їх можливої кількості за 

період, що розглядається. 

Значення ризику R можна визначити як очікуване значення шкоди п, яка 

сталася за термін , віднесене до групи людей чисельністю Р: 

P

n
R





 

           (5.4) 

Поняття ризик завжди містить у собі два елементи: частоту, з якою 

відбуваються небезпечні події, і наслідки небезпечної події. 

5.3 Методи ідентифікації небезпек 

Ідентифікація небезпек може здійснюватися такими основними методами: 

– «що відбудеться, якщо …?»; 

– перевіреного листка; 

– «дерева відмов»; 

– «дерева подій»; 

– еквівалентним. 

Методи можна застосовувати кожен окремо або у доповненні один до 

одного. Якісні методи можуть передбачати кількісні критерії ризику. Повний 

кількісний аналіз ризику може вміщувати усі наведені методи. 

Методи аналізу «дерев» є найбільш трудомісткими, застосовуються для 

аналізу проектів або модернізації складних технічних систем і виробництв і 

потребують високої кваліфікації виконавців. 

Метод полягає у побудові та аналізі моделі, яка являє собою логіко-

імовірнісну модель причинно-наслідкових зв’язків відмов виробу з відмовами 

його елементів та іншими подіями. Основний принцип побудови «дерева 
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відмов» складається з послідовної постановки питань і надання відповідей, з 

яких причин може статися відмова виробу. Для наочного уявлення причинного 

взаємозв’язку за допомогою «дерева відмов» використовують логічні символи 

подій. Логічні символи пов’язують події відповідно до їх причинних 

взаємозв’язків. Позначення символів наведено у табл. 5.1, а символи подій – у 

табл. 5.2. 

Таблиця 5.1 – Позначення логічних символів 

Символ 

логічного 

знака 

Назва 

логічного 

знака 

Причинний взаємозв’язок 

  

«І» 

 

Наслідкова подія відбувається, якщо усі 

вихідні події відбуваються одночасно 

  

«АБО» 

 

Наслідкова подія відбувається, якщо відбувається 

будь-яка  вихідна подія 

  

«ЗАБОРОНА» 

 

Наявність входу викликає появу виходу тоді,  

коли відбувається умовна подія 

 Пріоритетне 
«І» 

Наслідкова подія відбувається, якщо усі вихідні  

події відбуваються у потрібній послідовності 

зліва направо 

  

Виключне 

«АБО» 

Наслідкова подія відбувається, якщо відбувається 

одна (але не обидві) з вихідних подій 

 

             m 

 

             n 

 

«m» з «n» 

Наслідкова подія відбувається, якщо відбувається 

«m» з «n» вихідних  подій 

 

Таблиця 5.2 – Позначення символів подій 

Символ події Зміст події 

  

Вихідна подія, яка забезпечена достатніми вихідними даними 

 

  

Подію  недостатньо детально розроблено 

 

  

Подія, яка вводиться логічним елементом 

 

 Умовна подія, яка використовується з логічним знаком 

«заборона» 

  

Подія, яка може статися або не статися 
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Символ переходу 

 

Схеми застосування символів логічних знаків і символів подій залежно від 

вихідних подій 1, 2, …, п у схемах «дерева відмов» наведено на рис. 5.1 і 5.2. 

 

 

 

 

Рис. 5.1 – Застосування логічного символу «І» 

 

 

 

 

 

Рис. 5.2 – Застосування логічного символу «АБО» 

 

Приклад 2. Визначити ризик R загибелі людини у будівельному 

виробництві у нашій країні за 1 рік, якщо відомо, що щорічно у цій галузі гине 

600 людей, а чисельність працівників складає 700000 людей.  

Розв’язання. Для визначення ризику загибелі людини скористаємося 

формулою (5.4)ː 

4106,8
7000001

600 


R . 

Приклад 3. Із застосуванням методу «дерево відмов» оцінити імовірність 

відмови роботи металообробного верстата. Основним рухом верстата є різання, 

тобто обертання деталі та рух подачі різця.  

Розв’язання. Відмова верстата може статися через функціональну відмову, 

унаслідок раптової відмови блоків, вузлів, деталей верстата, або через 

параметричну відмову, яка відбувається, коли буде вичерпана технологічна 

надійність, як показано на рис. 5.3. 

А 

A 
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Функціональна відмова може відбуватися, якщо будуть реалізовані 

наведені нижче прогнозовані причинно-наслідкові ланцюги, які викличуть 

зупинку верстата: відмова електродвигуна; відмова кінцевого вимикача; 

коротке замкнення кабелю на землю; відмова запобіжника; коротке замкнення 

електродроту на корпус; відмова насоса; відмова пружини запобіжного 

клапана; відмова дроселя; відмова зворотного клапана; відмова запобіжного 

клапана; утрата герметичності у мастилопроводі; відмова муфти головного 

двигуна; відмова муфти першого вала коробки швидкості; відмова зубчатих 

коліс коробки швидкості; відмова обмежника пересувних зубчатих коліс 

коробки швидкості – зупинка верстата; відмова шестерні коробки передач; 

відмова муфти зчеплення шестерень коробки передач. 

З урахуванням цих міркувань побудуємо «дерево відмов» металообробно-

го верстата, як показано на рис. 5.3.  

На рис. 5.3 позначено: 1 – відмова електродвигуна; 2 – відмова кінцевого 

вимикача; 3 – коротке замкнення кабелю на землю; 4 – відмова запобіжника; 5 

– коротке замкнення електродроту на корпус; 6 – відмова насоса; 7 – відмова 

пружини запобіжного клапана; 8 – відмова дроселя; 9 – відмова зворотного 

клапана; 10 – відмова запобіжного клапана; 11 – утрата герметичності у 

мастилопроводі; 12 – відмова муфти головного двигуна; 13 – відмова муфти 

першого вала коробки швидкості; 14 – відмова зубчатих коліс коробки 

швидкості; 15 – відмова обмежника пересувних зубчатих коліс коробки 

швидкості – зупинка верстата; 16 – відмова шестерні коробки передач; 17 – 

відмова муфти зчеплення шестерень коробки передач. 
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Рис. 5.3 – «Дерево відмов» для металообробного верстата 

 

5.4 Основні показники небезпеки та ризику на виробництві 

Нещасні випадки на виробництві (професійні захворювання не 

розглядаються) залежно від наслідків прийнято класифікувати так: 

− зі смертельними наслідками; 

− зі стійкою втратою працездатності; 

− із тимчасовою втратою працездатності; 

− з наданням тільки першої допомоги без утрати працездатності. 

Ступінь небезпек і ризику для персоналу оцінюють кількістю чинників 

небезпеки. Найчастіше використовують такі показники. 

Частоту нещасних випадків (коефіцієнт частоти травматизму) Кч на     

1000 працівників за певнний період часу (частіше за 1 рік, у страхових 

організаціях, зазвичай за 3–5 років) розраховують за формулою (5.1). 

Коефіцієнт частоти нещасних випадків зі смертельними наслідками Ксм 

розраховують за формулою (5.3). 

Частоту нещасних випадків на 1 млн ефективних годин роботи 

визначають як: 

Зупинка верстата А 

Параметрична відмова Б Функціональна відмова В 

Вихід із ладу 

 гідрообладнання 

Д Вихід із ладу  

механічної частини 

Е Вихід із ладу   

електрообладнання 

Г 

Заїдання шестерні З Поломка 

маслопровода 

Ж 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1

1111
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Ч

6

Ч 10


N
H   

           (5.5) 

де τч – ефективний робочий час з урахуванням роботи повністю і частково 

зайнятих працівників, год. 

Потенціал небезпеки травмування робітників ПТ можна визначити за 

формулою: 

P
П

Д

Т


  

           (5.6) 

де τД – загальна кількість днів непрацездатності за усіма нещасними випадками 

з різними наслідками за певний період часу; Р – чисельність працівників. 

Для розрахунку коефіцієнта важкості травматизму використовують 

формулу (5.2).  

Коефіцієнт зараження небезпеки (загрози небезпеки) травмування 

працівниківː 

Д

О

Д

.K






 
           (5.7) 

де ΔτД – ефективний робочий час з урахуванням роботи повністю і частково 

зайнятих працівників, днів. 

Або у перерахунку на 1 млн годин ефективного робочого часу 

Ч

Д6

О 10



K  

           (5.8) 

Середній робочий час (за рік або за інший визначений для аналізу інтервал 

часу) на одного працівника складає 

ЕД

CP
P


   або ЕГ

CP
P


  , 

           (5.9) 

де τЕД і τЕГ – ефективний робочий час за визначений для аналізу період часу, дні 

та години. 

Клас небезпеки робітː 





ЗП

В
1000ОПK  

         (5.10) 
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де В  і ЗП  – сумарні виплати потерпілим у разі нещасних випадків, грн, і 

сумарна заробітна платня усіх застрахованих працівників, грн, за визначений 

період часу. 

Значення ризику R виробничого травматизму можна розрахувати за 

формулою (5.4). 

Приклад 4. Розрахувати основні показники небезпеки та ризику 

виробничого травматизму для монтажних робіт за п’ятирічний період роботи 

підприємства за таких показників: кількість нещасних випадків на виробництві 

за 5 років складає 7, в тому числі 2 нещасних випадки зі смертельними 

наслідками; кількість днів непрацездатності без урахування смертельних 

наслідків склала 84; чисельність працівників – 270; заробітна платня усіх 

застрахованих робітників за 5 років складає 3402000 грн; середньоденна 

заробітна платня монтажника – 150 грн.  

Розв’язання. Позначимо вихідні дані відповідними показниками:  N = 7; 

Nсм = 2; Д = 84 дні; Р = 270 осіб.; ЗП1 = 150 грн, ЗП = 3402000 грн.  

Для визначення основних показників небезпеки та ризику під час 

проведення монтажних робіт скористаємося наведеними вище формулами. 

Коефіцієнт частоти КЧ без урахування нещасних випадків зі смертельними 

наслідками за 5 років (формула (5.1): 

9,25
270

7
1000Ч K . 

Коефіцієнт частоти нещасних випадків зі смертельними наслідками Ксм за 

5 років (формула 5.3): 

4,7
270

2
1000 СМK . 

Потенціал небезпеки травмування праціників без урахування ПТ (формула 

5.6) і з урахуванням нещасних випадків зі смертельними наслідками ПТ.СМ: 

3,0
270

84
T П ; 9,55

270

84275007500 ДСМ

Т.СМ 






Р

N
П


, 
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де наслідки нещасних випадків зі смертельними наслідками, відповідно до 

рекомендацій Міжнародної організації праці (МОП), умовно прирівняні до  

7500 днів утрати працездатності. 

Коефіцієнт важкості травматизму КТ розраховується за формулою (5.2): 

12
7

84
T K . 

Коефіцієнт важкості травматизму КТ.СМ працівників під час смертельних 

наслідків: 

2155
7

84275007500 Д

T.CM 






N

N
K

СМ 
. 

Клас небезпечності робіт (формула 5.10):  

7,3
3402000

12600
1000ОП K , 

де сума виплат потерпілим складаєː 

1260084150В Д1  ЗП  грн. 

Ризик виробничого травматизму R і ризик травматизму зі смертельними 

наслідками RСМ розраховують за формулою (5.4): 

31018,5
2705

7 


R ;   3

СМ 1048,1
2705

2 


R , 

де  = 5 років. 

Завдання до виконання практичної роботи 

Завдання. Розрахувати основні показники небезпечності ризику 

виробничого травматизму (КЧ, КСМ, ПТ, ПТ.СМ, КТ, КТ.СМ, Коп, ∑В, R, RСМ) для 

монтажних робіт за п’ятирічний термін роботи підприємства за наступних 

показників: кількість нещасних випадків на виробництві за 5 років – N, у тому 

числі Nсм – нещасні випадки зі смертельними наслідками; кількість днів 

непрацездатності без урахування смертельних випадків – Д ; чисельність 

працівників – Р; заробітна платня усіх застрахованих працівників за 5 років 

складає ЗП  грн; середньоденна заробітна платня монтажника – 150 грн 

(наслідки НВ зі смертю, відповідно до рекомендацій МОП, умовно дорівнюють 
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7500 днів втрати працездатності). (Значення вихідних показників подані у табл. 

5.3). 

Таблиця 5.3 – Варіанти завдань 

№ 

варіанта 

Кількість 

НВ 

N 

Кількість 

НВ зі 

смертю 

Nсм 

Кількість 

днів не-

працездат-

ності Д  

Чисельність 

працівників 

Р 

∑ ЗП, 

тис. 

грн 

Середньо 

денна 

ЗП1, 

грн 

1 8 3 120 375 4725 150 

2 10 4 168 410 5166 150 

3 12 5 188 530 6678 150 

4 6 2 88 260 3267 150 

5 7 3 121 380 4788 150 

6 9 4 191 444 5594,4 150 

7 11 5 201 520 6552 150 

8 14 3 331 528 6652,8 150 

9 7 2 88 260 3267 150 

10 8 3 121 380 4788 150 

11 10 4 191 444 5594,4 150 

12 12 5 201 520 6552 150 

13 7 2 84 270 3402 150 

14 8 3 120 375 4725 150 

15 10 4 168 410 5166 150 

16 12 5 188 530 6678 150 

17 6 2 88 260 3267 150 

18 7 3 121 380 4788 150 

19 9 4 191 444 5594,4 150 

20 11 5 201 520 6552 150 

21 14 3 331 528 6652,8 150 

22 7 2 88 260 3267 150 

23 8 3 121 380 4788 150 

24 10 4 191 444 5594,4 150 

25 12 5 201 520 6552 150 

 

Контрольні питання 

1. Охарактеризуйте динаміку виробничого травматизму та професійних 

захворювань в Україні за останні роки. 

2. Прокоментуйте інтенсивність смертності залежно від статі інвалідів. 

3. Прокоментуйте інтенсивність смертності залежно від групи інвалідності. 
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4. Прокоментуйте інтенсивність переходу зі стану «здоровий» до стану 

інвалід І, ІІ і ІІІ групи. 

5. Прокоментуйте шлюбний статус інвалідів праці. 

6. Охарактеризуйте динаміку виробничого травматизму та професійних 

захворювань в Україні за останні роки за галузями виробництва. 

7. Охарактеризуйте основні технічні причини виробничого травматизму та 

професійних захворювань в Україні. 

8. Охарактеризуйте основні організаційні причини виробничого 

травматизму та професійних захворювань в Україні. 

9. Охарактеризуйте основні санітарно-гігієнічні причини виробничого 

травматизму та професійних захворювань в Україні. 

10. З якими чинниками пов’язані психофізіологічні причини виробничого 

травматизму та професійних захворювань в Україні. 

11. Надайте визначення та наведіть основні риси характеру людини. 

12. Що таке рухливість нервових процесів? 

13. Від чого залежить уміння створювати і зберігати протягом робочого 

дня оптимальний робочий психологічний стан? 

14. Які основні психологічні причини виробничого травматизму та 

професійних захворювань в Україні? 

15. Які соціальні наслідки травматизму та професійних захворювань? 

16. Які економічні наслідки травматизму та професійних захворювань? 

17. Які існують технічні заходи попередження та усунення причин 

виробничого травматизму і професійних захворювань? 

18. Які існують санітарно-гігієнічні заходи попередження та усунення 

причин виробничого травматизму і професійних захворювань? 

19. Які існують правові заходи попередження та усунення причин 

виробничого травматизму і професійних захворювань? 

20. Які існують організаційні заходи попередження та усунення причин 

виробничого травматизму і професійних захворювань? 
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21. Які існують економічні заходи попередження та усунення причин 

виробничого травматизму і професійних захворювань? 
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Практична робота № 6 

Тема. Система стандартів безпеки праці в Україні 

Мета заняття: ознайомитися та вивчити систему стандартизації охорони 

праці. 

Теоретичні засади 

6.1 Стандартизація охорони праці 

Стандартизація, відповідно до законодавства України, визначена як 

діяльність з установлення норм, правил і характеристик (вимог) для 

забезпечення безпеки продукції, робіт і послуг для навколишнього середовища, 

життя, здоров’я і майна; якості  продукції, робіт і послуг відповідно до рівня 

розвитку науки, техніки і технологій; єдності вимірів; економії усіх ресурсів; 

безпеки господарських об’єктів з урахуванням виникнення природних і 

техногенних катастроф та інших надзвичайних ситуацій. 

З урахуванням структури праці, що є ергатичною системою «людина (Л) – 

трудова діяльність (ТД) – умови праці (УП)», система стандартизації 

будується за принципами забезпечення (рис. 6.1): 

– безпеки людини як суб’єкта праці (БЛ); 

– безпеки трудової діяльності (БТД); 

– безпеки умов праці (БУП). 

 

Рис. 6.1 – Система стандартизації охорони праці 

 

БЛ 

БТД БУП 



44 
 

Система стандартизації охорони праці охоплює стандарти з гігієни 

праці, стандарти технолого-технічної безпеки та стандарти соціально-

економічної працеохоронної системи. 

6.2 Сертифікація як процедура підтвердження відповідності 

Сертифікація – процедура підтвердження відповідності, за допомогою 

якої незалежна від виробника та споживача організація засвідчує у письмовій 

формі відповідність продукції (робіт, послуг) екологічним вимогам і вимогам з 

безпеки життєдіяльності. 

Сертифікація системи менеджменту охорони праці та промислової безпеки 

– міжнародний стандарт OHSAS 18001. 

Система менеджменту підприємства, що побудована та сертифікована  

відповідно до вимог OHSAS 18001, дозволяє підприємству (організації) 

створити свою систему менеджменту здоров’я і безпеки. 

Практичне завдання 

Державним стандартом України ДСТУ 2293-93 ССБП. «Охорона праці. 

Терміни та визначення» встановлено терміни та визначення основних понять у 

галузі охорони праці. 

Вимоги стандарту є чинними для використання в роботі підприємств, 

установ, організацій, що діють на території України, технічних комітетів зі 

стандартизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств. 

Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін. 

Стандартизовані терміни набрано напіжирним шрифтом, а синоніми –   

курсивом. Частина терміна у круглих дужках може бути вилучена у разі його 

використання в документах зі стандартизації. 

Подані визначення можна за потреби змінювати,  додаючи  до них  похідні 

ознаки, коментуючи значення використаних термінів, указуючи на об’єкти, які 

належать до обсягу і змісту понять, визначених у цьому стандарті. Зміни не 

повинні порушувати обсягу і змісту понять, поданих у цьому стандарті. 

У стандарті як довідкові подано німецькі (de), англійські (en), французькі 

(fr) та російські (ru) відповідники стандартизованих термінів (а також 
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визначення російською мовою), узяті з відповідних міжнародних і державних 

стандартів. 

Майбутні бакалаври, які навчаються за напрямом «Охорона праці», 

повинні досконало володіти сучасною термінологією галузі. Для виконання 

практичного завдання необхідно ретельно ознайомитися зі змістом ДСТУ 2293-

93 ССБП. «Охорона праці. Терміни та визначення». 

Завдання до виконання практичної роботи 

Завдання. Додати відсутню інформацію до картки, отриманої від 

викладача. Приклад картки наведено нижче. 

Приклад індивідуального завдання 

Термін Визначення 

 Система правових, соціально-економічних, 

організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і 

лікувально-профілактичних заходів та засобів, 

спрямованих на збереження здоров’я і працездатності 

людини у процесі праці 
Виробничий ризик  

 Машини, механізми, обладнання, технічні системи 

(комплекси), інші технічні засоби праці, що 

характеризуються підвищеним ступенем ризику 

виникнення аварій, пожеж, загрози життю, заподіяння 

шкоди здоров’ю чи майну або навколишньому 

природному середовищу 
Нещасний випадок  на 

виробництві 
 

 Сукупність фізичних, хімічних, біологічних,  соціальних 

та інших чинників, що діють на людину під час 

виконання нею трудових обов’язків 

 

Контрольні питання 

1. Що таке стандартизація? 

2. На яких принципах забезпечення повинна будуватися стандартизація 

системи «людина–трудова діяльність–умови праці»? 

3. Що таке система стандартів охорони праці та система стандартів 

безпеки праці? 

4. Охарактеризуйте ієрархію системи стандартів безпеки праці в Україні. 

5. Що встановлює система стандартів безпеки праці підсистеми «0»? 
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6. Що встановлює система стандартів безпеки праці підсистеми «1»? 

7. Що встановлює система стандартів безпеки праці підсистеми «2»? 

8. Що встановлює система стандартів безпеки праці підсистеми «3»? 

9. Що встановлює система стандартів безпеки праці підсистеми «4»? 

10. Що встановлює система стандартів безпеки праці підсистеми «5»? 

11. Що документально реалізовано у системі стандартів безпеки праці 

підсистеми «0»? 

12. На яких принципах будується управління якістю? 

13. Що встановлюють стандарти серії ДСТУ ISO 9000–19011? 

14. На яких принципах будується стандартизація управління довкіллям? 

15. Що встановлюють стандарти серії ДСТУ ISO 14000-97–14012-97? 

16. На яких принципах будується система екологічного менеджменту 

підприємства? 

17. Що необхідно для впровадження системи екологічного менеджменту 

підприємства? 

18. Які головні питання підлягають розгляду під час екологічного аудиту? 

19. Що таке сертифікація? 

20. Що підлягає врахуванню під час сертифікації системи охорони праці 

на підприємстві? 

21. На яких принципах будується система менеджменту здоров’я і безпеки 

на підприємстві? 

Література 

1. Третьяков О. В., Зацарний В. В., Безсонний В. Л. Профілактика 

виробничого травматизму та професійних захворювань: Практикум. Харків, 

2011. 575 с. 

2. ДСТУ ISO 9000-2001. Cистеми управління якістю. Основні положення 

та словник. 

3. ДСТУ ISO 9001-2001. Cистеми управління якістю. Вимоги. 

4. ДСТУ ISO 9002-95. Системи якості. Модель забезпечення якості в 

процесі виробництва, монтажу та обслуговування. 
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5. ДСТУ ISO 9004-2001. Cистеми управління якістю. Настанови щодо 

поліпшення діяльності. 

6. ИСО/ТО10013. Рекомендации по документированию систем 

менеджмента качества. 

7. ИСО 14001. Системы экологического менеджмента. Требования и 

руководство по применению. 

8. ISO 14004. Системы управления окружающей средой  общее 

руководство по принципам, системам и методикам применения. 

9. OHSAS 18001:1999 Системы управления безопасностью труда и 

охраной здоровья. Требования. 

10. ISO 19011. Рекомендации по аудиту  систем менеджмента качества 

и/или окружающей среды. 

11.  ДСТУ 2293-93 ССБП. Охорона праці. Терміни та визначення. 

12. Гогіташвілі Г.Г., Карчевські Є.Т., Лапін В.М. Управління охороною 

праці та ризиком за міжнародними стандартами: Навч. посіб. – К.: Знання, 2007. 

– 367 с. 

13. Лисенко Г. Г. Підготовка документів для оцінки ступеня професійного 

ризику виробництва // Охорона праці. – 2004. – № 5.– С. 12–36. 

 

Практична робота № 7 

Тема. Методика оцінювання економічної ефективості заходів з 

удосконалення умов та охорони праці 

Мета заняття: ознайомитися та засвоїти методику оцінювання 

економічної ефективості заходів з удосконалення умов та охорони праці 

Теоретичні засади 

Економічні методи управління охороною праці мають важливе значення, 

особливо в умовах переходу підприємств до ринкових відносин. Нещасні 

випадки та захворювання на виробництві, погані умови праці дуже негативно 

впливають на економічну ефективність підприємства, його прибуток і 

рентабельність. У нових умовах господарювання фонд заробітної плати та 
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матеріального стимулювання цілком залежить від прибутку (доходу), тому 

кожен керівник і працівник підприємства зацікавлений у попередженні таких 

випадків. Окрім того, економічні методи передбачають виплату премій за 

відсутність випадків травматизму і захворювання, а також за високий рівень 

охорони праці. 

Економія, як результат упровадження системи управління охороною праці, 

утворюється з таких джерел: 

 –  зменшення кількості захворювань і травм, як наслідок  зниження витрат 

робочого часу (у вигляді умовно звільнених працівників і економії їх заробітної 

плати з відрахуваннями); 

 – зменшення оплати за ставками шкідливих професій і оплати додаткових 

відпусток за роботу в шкідливих умовах внаслідок переведення працівників у 

нормальні умови праці; 

 –  зменшення збитків через професійні захворювання і травматизм; 

 –  скорочення збитків від плинності кадрів через незадоволення умовами 

праці. 

Отже, сумарна економія Ес визначається додаванням усіх джерел: 

,плшрс ЕЕЕЕЕ              (7.1) 

де Ер – зниження собівартості (економія) від зменшення випадків захворювання 

і травматизму заробітної плати умовно звільнених працівників; Еш – зниження 

собівартості від зменшення виплат за ставками шкідливих професій і оплати 

додаткових відпусток; Ел – зниження собівартості від зменшення виплат за 

лікарняними листами; Еп – зниження собівартості від зменшення збитків через 

плинність кадрів. 

Для визначення економії від зниження виробничо зумовленої 

захворюваності потрібно знайти відсоток захворюваності З (у робочих днях)  

відносно робочого часу одного працівника за попередній (Зпоп) і аналізований 

(Зан) роки: 

,
100
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З




  

           (7.2) 
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де Д – дні відсутності через виробничо зумовлену захворюваність за рік; Т – 

тривалість робочого дня (Т = 8 годин); Р – середньоспискова чисельність 

працівників; Ф – річний ефективний фонд часу одного працівника. 

При цьому умовне звільнення працівників (Вр) визначається так: 
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           (7.3) 

де Зпоп, Зан – відсоток утрат робочого часу через захворюваність за попередній і 

аналізоваий періоди відповідно; Рз – середньоспискова чисельність працівників 

за попередній період; 0,5 – коефіцієнт нерівномірності упровадження заходів з 

охорони праці. 

За визначеного умовного звільнення працівників економія фонду 

заробітної плати та відрахувань на соціальне страхування (Ер) завдяки 

підвищенню продуктивності праці складає: 

,
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           (7.4) 

де ЗПср – середньорічна основна і додаткова заробітна плата одного працівника, 

грн; Пс.с. – відсоток відрахувань на соціальне страхування (12 %). 

Економія завдяки переведенню працівників, оплата яких проводилася за 

ставками з шкідливими умовами праці, у нормальні умови: 

  ,
100

1 ..

д

сс

ншанш Е
П

ССФРЕ 







  

           (7.5) 

де Сш – середня тарифна ставка (годинна) на шкідливих і важких роботах, грн 

(10,46); Сн – середня тарифна ставка для робіт з нормальними умовами праці, 

грн (8,94); Р – чисельність робітників, яких було переведено у нормальні умови 

праці; Ед – економія унаслідок зменшення оплати додаткових відпусток, яка 

визначається так: 

,вдвд СДРЕ              (7.6) 

де Ддв – кількість днів додаткової відпустки за роботу у шкідливих умовах        

(6 днів); Св – тарифна ставка оплати відпустки (62,8 грн/день). 

Збиток, заподіяний підприємству профзахворюваннями і травматизмом. 
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Досвід показує, що матеріальні збитки підприємства у понад 4 рази 

перевищують виплати за лікарняними листками. Ураховуючи, що у разі 

травматизму, пов’язаного з виробництвом, виплати за лікарняними листками 

дорівнюють середній заробітній платні, можна прийняти (підприємство 

оплачує лікарняні до 5 днів, решту – фонд соціального страхування)ː 

,
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           (7.7) 

де Уср – середньоденний збиток підприємства; Вб – витрати за лікарняними 

листками за один день непрацездатності; К1 – коефіцієнт, що враховує 

відносний розмір матеріального збитку за відомих витрат за лікарняними 

листками К1 = 4,14. 

Зниження собівартості від зменшення виплат за лікарняними листами Ел 

визначається так: 
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           (7.8) 

Економія від скорочення плинності кадрів на підприємстві визначається 

такː 

,зпп ВЗЕ              (7.9) 

де Зп – зменшення плинності кадрів; Вз – витрати  на  заміну  звільненого та 

навчання нового працівника (3500 грн). 

Сумарна економія від упровадження системи управління охороною праці 

на підприємстві визначається за формулою (7.1). 

Величина річного економічного ефекту складає: 

,КЕЕЕ нс            (7.10) 

де К – одноразові витрати на розробляння і впровадження системи управління 

охороною праці на підприємстві; Ен – нормативний коефіцієнт порівнюваної 

економічної ефективності (для заходів з охорони праці Ен = 0,08). 

Структуру річної економії підприємства від поліпшення безпеки праці 

подано у таблиці 7.1. 
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Таблиця 7.1 – Структура річної економії підприємства від поліпшення 

безпеки праці 

Найменування груп 

показників економії 

Складові річної економії 

Економія від зменшення кількості 

випадків професійної захворюваності 

– заробітна платня; 

– собівартість продукції; 

– зменшення виплат з тимчасової 

непрацездатності 

Економія від зменшення кількості 

випадків травматизму 

– заробітна платня; 

– собівартість продукції; 

– зменшення виплат з тимчасової 

непрацездатності 

Економія від зниження плинності 

кадрів 

– собівартість продукції; 

– збільшення прибутку; 

– витрати на підготовку кадрів 

Економія від скорочення пільг і 

компенсацій за роботу в 

несприятливих умовах 

– заробітна платня; 

– витрати на лікувально-

профілактичне харчування; 

– витрати на безкоштовне одержання 

молока або інших рівноцінних 

харчових продуктів 

 

Завдання до виконання практичної роботи 

Завдання. Визначити сумарну економію коштів підприємства за 2008 рік,  

порівняно з 2007 роком, і величину річного економічного ефекту від 

упровадження системи управління охороною праці на підприємстві за 

вихідними даними, поданими у табл. 7.2. 

Контрольні питання 

1. З яких джерел складається економія унаслідок упровадження системи 

управління охороною праці? 

2. Як визначається економія від зниження виробничо зумовленої 

захворюваності? 

3. Як визначається кількість умовно звільнених працівників? 

4. Як визначається економія фонду заробітної плати та відрахувань на 

соціальне страхування завдяки підвищенню продуктивності праці? 
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5. Як визначається економія унаслідок переведення робітників, оплата 

яких проводилася за ставками зі шкідливими умовами праці, на роботи з 

нормальними умовами? 

6. Як визначається збиток, заподіяний підприємству професійними 

захворюваннями і травматизмом? 

7. Як визначається економія від скорочення плинності кадрів? 

8. Як визначається величина річного економічного ефекту від 

упровадження системи управління охороною праці? 

9. Надайте структуру річної економії від поліпшення безпеки праці. 
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Практична робота № 8 

Тема. Паспортизація санітарно-технічного стану умов і охорони праці 

Мета заняття: ознайомитися  та засвоїти проведення паспортизації 

санітарно-технічного стану умов і охорони праці на підприємствах. 

Теоретичні засади 

Метою паспортизації санітарно-технічного стану умов і охорони праці є 

гігієнічне оцінювання фактичного стану умов та особливостей праці на робочих 

місцях, отримання і узагальнення достовірної інформації, необхідної для 

встановлення пріоритетів у розробці та впровадженні заходів, спрямованих на 

покращення та оздоровлення умов праці. 

Основним завданням паспортизації санітарно-технічного стану умов і 

охорони праці є виявлення усіх виробничих небезпек для розробки проектів 

інженерно-технічних та організаційних рішень у створенні безпечних і 

здорових умов праці. Відповідно до типової ієрархічної структури виробництва 

(цех, дільниця, робоча зона бригади, робоче місце) одиничним елементом 

виробництва є робоче місце, де проявляються усі шкідливі та небезпечні 

виробничі чинники, які діють на працівника і визначають ефективність його 

виробничої діяльності. 

Результатом виконання паспортизації є розробка паспорта санітарно-

технічного стану умов і охорони праці установи та її структурних підрозділів, 

причому деякі окремі показники умов праці, які внесено до типового паспорта, 

можуть бути вилучені або доповнені, залежно від особливостей виробництва і 

трудової діяльності. 

До паспорта санітарно-технічного стану умов й охорони праці вносять такі 

дані: 

– кількість робочих місць, які не відповідають державним нормативним 

вимогам з охорони праці; 

– стан санітарно-побутового забезпечення працівників організації; 
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 – виробничий травматизм, професійні захворювання та захворювання з 

тимчасовою втратою працездатності (без відпусток з вагітності та народження 

дитини). 

Організація та проведення паспортизації 

Відповідальним за проведення паспортизації і розробку необхідних заходів 

з охорони праці в установі  є керівник, у структурних підрозділах – керівники 

структурних підрозділів. 

Паспортизація санітарно-технічного стану і умов охорони праці 

здійснюється на підставі наказу керівника установи у якому визначені: 

− термін проведення паспортизації; 

− об’єкти паспортизації; 

− порядок збирання та узагальнення вихідних даних; 

− особи, які виконують цю роботу.  

До проведення паспортизації залучаються працівники відділів і служб 

головного механіка, енергетика, праці та заробітної платні, медичного пункту 

та інші. 

Служба охорони праці надає методичну допомогу у проведенні 

паспортизації. 

Оформлення паспорта санітарно-технічного стану умов і охорони праці 

установи здійснюється на підставі паспортів санітарно-технічного стану умов і 

охорони праці структурних підрозділів, які містять результати обстеження 

робочих місць, санітарно-побутових приміщень, будівель та споруд. При цьому 

допускається використання матеріалів атестації робочих місць за умовами 

праці, лабораторних вимірювань, результатів раніше проведених вимірювань на 

робочих місцях, умови праці на яких не змінилися.  

Паспортизація санітарно-технічного стану умов і охорони праці 

проводиться не рідше, ніж один раз на п’ять років. 

Позачергова паспортизація проводиться: 

− за умов реконструкції організації, упровадження нової техніки та 

технологій; 
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− на вимогу органів державного нагляду; 

− у разі створення нових робочих місць. 

Базовим елементом паспортизації є карта умов праці, яка відбиває три 

чинники безпеки (трудовий, санітарно-гігієнічний та технічний). Карта умов 

праці передбачає виявлення на робочому місці шкідливих і небезпечних 

виробничих чинників і причин їх виникнення; дослідження санітарно-

гігієнічних чинників виробничого середовища, важкості та напруженості 

трудового процесу, комплексне оцінювання чинників виробничого середовища 

та особливостей праці щодо відповідності їх вимогам стандартів, норм і правил; 

обґрунтування належності робочого місця до відповідної категорії зі 

шкідливими умовами праці, підтвердження (установлення) прав працівників на 

пільгове пенсійне забезпечення та інші пільги, залежно від умов праці. 

Карта умов праці на робочому місці є основою санітарно-технічного 

паспорта виробничої дільниці (бригади, майстерні, ферми тощо). До санітарно-

технічного паспорта виробничої дільниці належить збірна інформація з карт 

умов праці на робочих місцях, додаткова характеристика засобів колективного 

користування (будівлі, побутові та допоміжні приміщення, засоби колективного 

захисту, під’їзні шляхи). 

Паспорт підприємства складається з паспортів дільниць, цехів, відділів і 

містить додаткову характеристику засобів загальногосподарського 

користування, об’єкти колективного захисту. 

Кожний головний спеціаліст підприємства організовує обстеження умов 

праці і стану технічної безпеки у підпорядкованих йому підрозділах. Значно 

зменшити обсяги робіт під час паспортизації можна завдяки групуванню 

типових робочих місць. 

Методика складання карти умов праці 

На кожне робоче місце складається карта умов праці, у якій зазначають 

трудові, санітарно-гігієнічні умови і чинники технічної безпеки. 

Форма карти установлена, але для навчальних цілей більш прийнятою є 

форма, наведена у табл. 8.1. 
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Таблиця 8.1 – Карта умов праці 

№ 

по

р. 

Чинники 

виробничого 

середовища і 

трудового 

процесу 

Дата 

дослі

джен

ня 

Норма 

тивне 

значен 

ня, ГДР, 

ГДК 

Факт

ичне 

значе

-ння 

III клас – шкідливі та 

небезпечні умови і 

особливості праці 

Трива-

лість дії 

чинника,         

% за 

зміну 

При

міт-

ка 
I-й 

сту-

пінь  

II-й 

сту-

пінь 

III-й  

сту- 

пінь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Шкідливі хімічні 

речовини, мг/куб. м 
        

1-й клас небезпеки         

2-й клас небезпеки         
3-й клас небезпеки: 

Акролеін     

 

Вуглецю оксид 

        

2 Пил переважно фібро 

генної дії, мг/куб. м 

        

3 Вібрація(загальна/лока

льна), дб 
        

4 Шум, дБА екв         
5 Інфразвук         
6 Ультразвук         
7 Неіонізувальні  

випромінювання: 
        

– радіочастотний 

діапазон; 

        

– діапазон промислової 

частоти; 
        

– оптичний діапазон 

(лазерне випромінювання) 

        

8 Мікроклімат у 

приміщенні: 
        

– температура повітря, 

ºС ; 

        

 – швидкість руху 

повітря, м/сек.; 

        

– відносна вологість 

повітря, %; 

        

–  інфрачервоне 

випромінювання, 

Вт/кВ.м 

        

9 Температура 

зовнішнього 

повітря(під час роботи 

на відкритому повітрі), 
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ºС. 

– улітку         

– узимку         
10 Атмосферний тиск         

 

 

 

 

 

 

 
11 

Біологічні чинники:         

– мікроорганізми         
1-й клас небезпеки         
2-й клас небезпеки         
3–4-й клас небезпеки         

– білкові препарати         
1-й клас небезпеки         
2-й клас небезпеки         
3–4-й клас небезпеки         

– природні компоненти 

організму (амінокислоти, 

вітаміни тощо) 

        

1-й клас небезпеки         
2-й клас небезпеки         
3–4-й клас небезпеки         

 

 

 

 

 

 

 
12 

Важкість праці:         
Динамічна робота         

– потужність 

зовнішньої роботи (Вт) 

під час роботи за 

участю м’язів нижніх 

кінцівок і тулуба 

        

– те саме під час 

роботи за переважною 

участю м’язів 

плечового поясу 

        

– маса піднімання і 

переміщення вантажу, 

кг 

        

– дрібні стереотипні 

рухи кистей і пальців 

рук (кількість за зміну) 

        

Статистичне 

навантаження 
        

 – величина 

навантаження за зміну 

(кг/с) з утриманням 

вантажу: 

        

– однією рукою;         

– двома руками;         

– за участю м’язів тулуба 

і ніг 
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13 

Робоча поза:         

– перебування в 

нахиленому положенні 

до 30; 

або понад 30, 

у % за зміну 

        

– перебування у 

вимушеній позі на 

колінах, напочіпки, % за 

зміну 

        

– нахили тулуба (рази)         

– переміщення в 

просторі (переходи, 

обумовлені 

технологічними 

процесами) 

        

14 

Напруженість праці:         

– тривалість 

зосередження (% до 

тривалості зміни) 

        

– щільність сигналів у 

середньому за годину 

        

Напруженість 

аналізаторних функцій: 
        

– зору (категорія зорових 

робіт за СНІП II-4-79) 

        

– слуху (за виробничої 

потреби сприйняття мови 

або диференціювання 

сигналів) 

        

Емоційна і 

інтелектуальна 

напруженість 

        

Одноманітність:         

– кількість елементів у 

багаторазово 

повторюваних операціях 

        

– тривалість виконання 

повторюваних операцій 

(за секунду) 

        

 – час спостереження за 

ходом виробничого 

процесу без активних дій 

(% до тривалості зміни) 

        

15 Змінність         

 Кількість чинників         
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Послідовність заповнення карти умов праці. 

За ДСН 3.3.6.042-99 визначається категорія робіт і встановлюються 

оптимальні показники мікроклімату. 

За гігієнічною класифікацією праці та іншими джерелами визначається 

перелік чинників умов праці на робочому місці, для яких за нормативними 

документами встановлюють гранично допустимий рівень або гранично 

допустиму концентрацію (ГДР, ГДК), які належать до гр. 1, 2, 3. 

Для кожного з чинників умов праці за загальноприйнятими методиками 

проводять інструментальне замірювання фактичного значення чинника. Для 

навчальних цілей фактичні значення чинників умов праці беруть з матеріалів 

попередньо проведеної паспортизації або зі звіту з лабораторної роботи 

навчального курсу «Промислова санітарія». 

Коефіцієнт нормозабезпеченості визначають так: 

1 ,
в н

н

н

А А
K

А


   

           (8.1) 

де Ав – виміряне значення чинників умов праці; Ан – нормативне значення 

чинника. 

Результати розрахунків заносять до графи 5 таблиці 8.1. 

Гранично допустиме значення коефіцієнта нормозабезпеченості має 

дорівнювати одиниці. Якщо воно менше за одиницю, це означає, що цей 

чинник умови праці вищий за гранично допустимий рівень і слід ужити заходів 

для зниження дії цього чинника і таким чином поліпшити умови праці. 

Відповідно до технології виконання процесу встановлюють тривалість дії 

кожного чинника і результати заносять до графи 6 і 7 таблиці 8.1. 

Визначають коефіцієнт небезпеки Кдф від кожного чинника умов праці та 

від усіх наявних чинників К. Результати підрахунків заносять до графи 8 і 9 

таблиці 8.1. Ці коефіцієнти обчислюють за формулами: 

;дф н дфK К Т              (8.2) 

,
дфК

К
п

  
           (8.3) 
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де Тдф – тривалість дії чинника; п – кількість чинників умов праці. 

7. За табл. 8.1 установлюють ступінь шкідливості чинника і визначають 

початкову та розрахункову кількість балів Х і  Хфак. Розрахункову кількість 

балів визначається за формулою: 

.фак дфX Х Т              (8.4) 

Початкову та розрахункову кількість балів заносять відповідно до графи 

10–15 таблиці 8.1. 

8. Визначають чинники технічної небезпеки та результати заносять до 

таблиці 8.2. 

Виявити чинники технічної небезпеки можна методом вибирання їх з карт 

контролю механізмів і пристроїв за показниками безпеки та контролю техніки. 

9.  Коефіцієнт травмонебезпеки визначають так: 

,
ф

о
т

П

П
К   

           (8.5) 

де По – кількість небезпечних чинників;  Пф – загальна кількість чинників. 

10. Коефіцієнт небезпеки на робочому місці розраховують так: 

,рм тК К К              (8.6) 

де К – сумарний коефіцієнт небезпеки від шкідливих чинників умов праці; Кт – 

коефіцієнт травмонебезпеки. 

Коефіцієнт небезпеки на робочому місці повинен бути менший за 

одиницю, якщо він більший за одиницю, потрібно вжити заходів щодо його 

зменшення. 

11. Визначають сумарну кількість балів за даними табл. 8.1. 

12. За даними табл. 8.3 установлюють розмір доплат до тарифної ставки 

або посадового окладу. 

Потім визначають можливість підтвердження права на пільгове пенсійне 

забезпечення відповідно до рекомендацій, викладених у Порядку проведення 

атестації робочих місць за умовами праці, прийнятому Постановою Кабінету 

Міністрів України від 01.08.1992 № 442. 

Таблиця 8.2 – Чинники технічної небезпеки 
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Назва 

небезпечного 

чинника 

Метод  

оцінювання 

Стан 

небезпеч-

ного 

чинника 

Заходи з ліквідації 

або зниження 

впливу чинника 

технічної 

небезпеки 

Термін 

перевірки стану 

небезпечного 

чинника 

     

     

     

     

 

Таблиця 8.3 – Розміри доплат до тарифної ставки або посадового окладу за 

працю у шкідливих умовах 

Характеристика роботи Сума балів Розмір доплати, %, до 

тарифної ставки або 

окладу  

З важкими і шкідливими 

умовами праці 

до 2 4 

 2,1–4 8 

 4,1–6 12 

З особливо важкими й особливо 

шкідливими умовами праці 

6,1–8 16 

 8,1–10 20 

 більше 10 24 

Завдання до виконання практичної роботи 

Завдання. За отриманим від викладача завданням і додатковими 

матеріалами провести дослідження умов праці та скласти карту умов праці 

робочого місця у лабораторії навчального закладу. 

Контрольні питання 

1. Який установлено порядок проведення атестації робочих місць за 

умовами праці? 

2. Хто має проводити атестацію робочих місць за умовами праці? 

3. На кого покладено відповідальність за своєчасне та якісне проведення 

атестації робочих місць за умовами праці? 

4. Яка особа має проводити санітарно-гігієнічні дослідження чинників 

виробничого середовища і трудового процесу? 
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5. Хто контролює якість проведення атестації робочих місць за умовами 

праці? 

6. Який документ регламентує методику проведення атестації робочих 

місць за умовами праці? 

7. На що спрямоване проведення атестації робочих місць за умовами 

праці? 

8. Що має бути відображено в наказі керівника підприємства з 

організації та проведення атестації робочих місць за умовами праці? 

9. Які особи входять до складу атестаційної комісії з проведення 

атестації робочих місць за умовами праці? 

10. Які завдання комісії з проведення атестації робочих місць за умовами 

праці? 

11. Що таке Карта праці? 

12. Як проводять оцінювання технічного та організаційного рівня 

робочого місця? 

13. Які переліки складають за результатами атестації робочих місць? 

14. Укажіть переваги та недоліки проведення атестації робочих місць 

власними силами підприємства і силами сторонньої організації. 
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Практична робота № 9 

Тема. Планування роботи особового складу з ліквідації наслідків 

аварії в умовах радіоактивного забруднення 
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Мета заняття: сформувати у студентів практичні навички оцінювання 

радіаційної ситуації у разі аварії та під час ліквідації наслідків на 

підприємствах. 

Теоретичні засади 

Іонізуючі випромінювання існували на Землі ще задовго до появи на ній 

людини. Проте вплив іонізуючих випромінювань на організм людини було 

виявлено лише наприкінці XIX ст. з відкриттям французького вченого 

А. Беккереля, а потім дослідженнями П’єра і Марії Кюрі явища 

радіоактивності, які проводили дослідження цього впливу безпосередньо на 

собі. 

Поняття «іонізуюче випромінювання» об’єднує різноманітні види, різні за 

своєю природою випромінювання. Подібність їх полягає в тому, що всі вони 

вирізняються високою енергією, мають властивість іонізувати і руйнувати 

біологічні об’єкти. Під впливом іонізуючого випромінювання атоми і молекули 

живих клітин іонізуються, унаслідок чого відбуваються складні фізико-хімічні 

процеси, які впливають на подальшу життєдіяльність людини. Іонізуючі 

випромінювання, діючи на організм людини, викликають у ньому зворотні і 

незворотні зміни. 

Іонізуюче випромінювання – це будь-яке випромінювання, взаємодія якого 

із середовищем призводить до утворення електричних зарядів різних знаків. 

Розрізняють корпускулярне та фотонне іонізуюче випромінювання. 

Корпускулярне випромінювання – це потік елементарних частинок з масою 

спокою, відмінною від нуля, що утворюються унаслідок радіоактивного 

розпаду, ядерних перетворень, або генеруються на прискорювачах. Це   і  -

частинки, нейтрони, протони та ін. 

Фотонне випромінювання – це потік електромагнітних коливань, що 

поширюються у вакуумі з постійною швидкістю 300 000 км/с. Це  - 

випромінювання і рентгенівське випромінювання. 

Випромінювання характеризуються за своїми іонізуючою і проникною 

здатностями. 
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Іонізуюча здатність випромінювання визначається питомою іонізацією, 

тобто кількістю пар іонів, що утворюються частинкою в одиниці об’єму, маси 

середовища або на одиниці довжини шляху. 

Різні види випромінювань мають різну іонізуючу здатність. 

Проникна здатність випромінювань визначається величиною пробігу, 

тобто шляхом, пройденим часткою в речовині до її повного зникнення.  

Джерела іонізуючих випромінювань поділяються на природні та штучні 

(антропогенні). 

Штучними джерелами іонізуючих випромінювань є ядерні вибухи, ядерні 

установки для виробництва енергії, ядерні реактори, прискорювачі заряджених 

частинок, рентгенівські апарати, прилади апаратури засобів зв’язку високої 

напруги тощо. 

Одним з видів іонізуючих випромінювань, незважаючи на їх величезне 

значення, є радіоактивне випромінювання – випромінювання, що виникає 

унаслідок розпаду ядер радіоактивних елементів. 

Радіонукліди утворюють випромінювання в момент перетворення одних 

атомних ядер на інші. Вони характеризуються періодом напіврозпаду (від 

секунд до мільйонів років), активністю (кількістю радіоактивних перетворень 

за одиницю часу), що характеризує їх іонізуючу здатність. 

Активність у міжнародній системі (SI) вимірюється в бекерелях (Бк), а 

позасистемною одиницею є кюрі (Кu). 1 Кu = 37 х 10
9
 Бк. Дія іонізуючого 

випромінювання в будь-якому середовищі залежить від енергії випромінювання 

і оцінюється дозою іонізуючого випромінювання. Останнє визначається для 

повітря, речовини та біологічної тканини. Відповідно розрізняють 

експозиційну, поглинену та еквівалентну дози іонізуючого випромінювання. 

Експозиційна доза характеризує іонізуючу здатність випромінювання в 

повітрі, вимірюється в кулонах на 1 кг (Кл/кг); позасистемна одиниця – рентген 

(Р); 1 Кл/кг = 3,88 х 10
3
 Р. За експозиційною дозою можна визначити потенційні 

можливості іонізуючого випромінювання. 
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Поглинута доза характеризує енергію іонізуючого випромінювання, що 

поглинається одиницею маси опроміненої речовини. Вона вимірюється у греях 

(Гр.) (1 Гр = 1 Дж/кг). Застосовується і позасистемна одиниця рад 

(1 рад = 0,01 Гр = 0,01 Дж/кг). 

Еквівалентна доза є мірою біологічного впливу випромінювання на 

конкретну людину, тобто індивідуальним критерієм небезпеки, зумовленим 

іонізуючим випромінюванням. За одиницю вимірювання еквівалентної дози 

прийнято зіверт (Зв). 1 Зв дорівнює поглинутій дозі в 1 Дж/кг (для 

рентгенівського та  ,  -випромінювань). Позасистемною одиницею слугує 

бер (біологічний еквівалент рада). 1 бер = 0,01 Зв. 

Ефект дії іонізуючого випромінювання зумовлений не кількістю 

поглинутої об’єктом енергії, що опромінюється, а формою, у якій ця енергія 

передається. 

Ніякий інший вид енергії (теплова, електрична та ін.), що поглинається 

біологічним об’єктом у тій самій кількості, не призводить до таких змін, які 

спричиняє іонізуюче випромінювання. 

Дія іонізуючого випромінювання на організм людини має певні 

особливості: 

– органи чуття не реагують на випромінювання; 

– малі дози випромінювання можуть підсумовуватися і накопичуватися в 

організмі (кумулятивний ефект); 

– випромінювання діє не тільки на певний живий організм, але і на його 

спадкоємців (генетичний ефект); 

– різні органи організму мають різну чутливість до випромінювання. 

Ефекти, викликані дією іонізуючих випромінювань (радіації), 

систематизуються за видами ушкоджень і часом прояву. 

За видами ушкоджень їх поділяють на три групи: соматичні, соматико-

стохастичні (випадкові, імовірні), генетичні. 

За часом прояву визначають дві групи – ранні (або гострі) і пізні. Ранні 

ураження бувають тільки соматичними. Це призводить до смерті або 
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променевої хвороби. Джерелом таких часток є переважно ізотопи, що мають 

коротку тривалість життя,  -випромінювання, потік нейтронів. 

Гостра форма виникає унаслідок опромінення великими дозами за 

короткий проміжок часу. При дозах до тисяч рад ураження організму може 

бути миттєвим. Хронічна форма розвивається унаслідок тривалого опромінення 

дозами, що перевищують летальну дозу (ЛД). За поглинутої дози 4–6 Гр 

розвивається важка форма променевої хвороби. 50 % випадків захворювання 

закінчуються смертю протягом першого місяця. 

Більш віддаленими наслідками променевого ураження можуть бути такі: 

− променеві катаракти; 

− лейкози; 

− злоякісні пухлини; 

− раннє старіння та інше. 

Ступінь впливу радіації залежить від того, чи є опромінення зовнішнім або 

внутрішнім. Внутрішнє опромінення виникає під час вдихання, ковтання 

радіоізотопів і проникнення їх в організм через шкіру. Можуть бути локальні 

ураження, оскільки деякі речовини поглинаються і накопичуються  в 

конкретних органах. 

ГДД для людей, які постійно працюють з радіоактивними речовинами, 

становить 2 бер на рік. За цієї дози не спостерігається соматичних уражень, 

проте достовірно поки невідомо, як реалізуються канцерогенний і генетичний 

ефекти дії. Цю дозу слід розглядати як верхню межу, до якої не слід 

наближатися. 

Надзвичайно швидкий розвиток застосування відкритих джерел 

випромінювань у науці та на практиці, виявлення негативного впливу 

випромінювання на живі організми майже одночасно з відкриттям 

рентгенівського випромінювання і радіоактивного розпаду зумовили розгляд 

питань захисту людини від негативного впливу іонізуючого випромінювання. 
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Заходи радіаційної безпеки, що застосовують на підприємствах, залежать 

від конкретних умов роботи з джерелами іонізуючих випромінювань і 

передусім від типу джерела випромінювання. 

Закритими називаються будь-які джерела іонізуючого випромінювання, 

будова яких виключає проникнення радіоактивних речовин у навколишнє 

середовище за передбачених умов їх експлуатації та зносу. 

Ученими доведено певні закони поширення іонізуючих випромінювань і 

особливостей їх взаємодії з речовиною, серед найголовніших з яких є такі: 

– доза зовнішнього опромінення є пропорційною інтенсивності 

випромінювання і часу впливу; 

– інтенсивність випромінювання від точкового джерела є пропорційною 

кількості квантів або часток, що виникають у ньому за одиницю часу, і 

обернено пропорційною квадрату відстані; 

– інтенсивність випромінювання може бути зменшена за допомогою 

екранів. 

Основними принципами забезпечення радіаційної безпеки під час роботи 

із закритими джерелами іонізуючого випромінювання є такі: 

− зменшення потужності джерел до мінімальних розмірів («захист 

кількістю»); 

− скорочення часу роботи з джерелом («захист часом»); 

− збільшення відстані від джерел до людей («захист відстанню»); 

− екранування джерел випромінювання матеріалами, що поглинають 

іонізуюче випромінювання («захист екраном»). 

Відкритими називаються такі джерела іонізуючого випромінювання, під 

час використання яких можливе потрапляння радіоактивних речовин у 

навколишнє середовище. 

При цьому може відбуватися не тільки зовнішнє, але і додаткове 

внутрішнє опромінення персоналу. Тому основними принципами забезпечення 

радіаційної безпеки під час взаємодії з відкритими джерелами іонізуючого 

випромінювання є такі: 
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− використання принципів захисту, що застосовуються під час роботи з 

джерелами випромінювання у закритому вигляді; 

− герметизація виробничого обладнання для ізоляції процесів, що можуть 

бути джерелами надходження радіоактивних речовин у зовнішнє середовище; 

− планувальні заходи; 

− застосування санітарно-технічних засобів і обладнання, використання 

спеціальних захисних матеріалів; 

− використання засобів індивідуального захисту і санітарної обробки 

персоналу; 

− дотримання правил особистої гігієни; 

− очищення від радіоактивних забруднень поверхонь будівельних 

конструкцій, апаратури і засобів індивідуального захисту; 

− використання радіопротекторів (біологічний захист). 

До найбільш ефективних методів діагностики захворювань людини 

належать рентгенорадіологічні процедури. 

Оцінювання радіаційної обстановки – це розв’язання ситуаційних задач з 

визначення рівнів радіації на забрудненій радіоактивними речовинами 

території, величини можливих доз опромінення, допустимої тривалості 

перебування людей, планування робочих змін під час ліквідації наслідків аварії; 

аналіз отриманих результатів розрахунків і вибір найбільш доцільного варіанта 

дій, за якого можна мінімізувати радіаційне ураження людей чи уникнути його 

та своєчасно вжити заходів щодо їх захисту. 

Проведення необхідних розрахунків базується на закономірності зниження 

рівня радіації внаслідок природного розпаду радіонуклідів, який описується 

формулою: 

1 ,tP P t               (9.1) 

де Р1 – рівень радіації (потужність дози), розрахований на першу годину після 

аварії, Р/год; Рt – рівень радіації на будь-який момент часу, Р/год; t – поточний 

час, що визначається від моменту аварії, год; α – емпіричний  коефіцієнт,   під 

час аварії на  АЕС  (з реактором ВВЕР) α = 0,4. 
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Рівень радіації (потужність дози), розрахований на першу годину після 

аварії, у всіх подальших розрахунках є основним показником. Тому після 

проведення дозиметричних вимірювань рівня радіації на будь-який момент 

після аварії обов’язково проводять перерахунок на рівень радіації на першу 

годину після аварії, користуючись таким співвідношенням: 

1 ,t вим tP P t P K                (9.2) 

де Рвим – виміряний рівень радіації на будь-який момент часу після аварії, Р/год; 

Kt – коефіцієнт розрахунку рівня радіації з будь-якого часу на першу годину 

після аварії. 

Сумарну дозу опромінення людей за час перебування на забрудненій 

території визначають за формулою: 

 0,2 0,2
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           (9.3) 

де DΣ – сумарна доза опромінення, Р; Косл – коефіцієнт ослаблення 

випромінювання, залежить від місця перебування та наявності захисних споруд 

і матеріалів; tпоч – час початку проведення робіт на забрудненій території після 

аварії, год; tзак – час закінчення робіт на забрудненій території після аварії, год. 

Коефіцієнт ослаблення випромінювання можна розрахувати за формулою: 

2 2 ,

h h

d d

осл pK K

 

                (9.4) 

де Кр – коефіцієнт розташування захисних споруд (Кр = 1 ÷ 8 – ціле число); hβ, 

hγ – товщини захисних шарів матеріалів від β- та γ-випромінювання відповідно, 

м; dβ, dγ – товщини шарів напівослаблення матеріалів для β- та γ-

випромінювання відповідно, м. 

Кількість необхідних змін з ліквідації наслідків аварії визначають зі 

співвідношення сумарної дози опромінення і допустимої дози одноразового 

опромінення людини за формулою: 

;
допD

D
N   

           (9.5) 

де N – кількість робочих змін; Dдоп – допустима доза опромінення, Р. 
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У разі отримання дрібного значення кількості змін для організації робіт 

приймається найбільше ціле число, яке перевищує знайдене, для гарантованого 

уникнення опромінення людей, більшого за допустиму дозу. У такому разі 

проводиться корегування Dдоп: 

 
' .доп

D
D

N цілечисло

  
           (9.6) 

Тривалість кожної робочої зміни під час проведення робіт на забрудненій 

території визначають також за формулою (10.3), у яку замість сумарної дози 

випромінювання підставляють значення допустимої дози:  
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           (9.8) 

При цьому враховують, що для ефективної організації робіт з ліквідації 

наслідків аварії на АЕС час закінчення робіт першої зміни відповідає часу 

початку проведення робіт другої зміни і так далі. 

Визначити час роботи (tр) бульдозера відповідного типу з улаштування 

проїзду заданої довжини за один прохід  
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           (9.9) 

де Lзад  − задана довжина проїзду, км; П  − спроможність бульдозера за 1 год 

роботи, км (табл. 9.1).  

Визначити необхідну кількість проходів бульдозера для улаштування 

проїзду заданої ширини:  

1К

K
n зад  

         (9.10) 

де Кзад − задана ширина проїзду, м; К1  − ширина розчищення завалу за один 

прохід, м.  

Час роботи визначаємо так: 

.pp tnT            (9.11) 
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Приклад. Визначити час роботи бульдозера Д − 572 з улаштування проїзду 

шириною Кзавд  = 7 м, довжиною Lзавд = 550 м у завалі з цегли,  якщо П = 2 км;  

К1 = 4 м (табл. 9.1). 

Таблиця 9.1 − Орієнтовні нормативи щодо улаштування проїзду в завалах 

висотою до 0,5 м  

Вид роботи Ширина розчищення за 

1 прохід К1, м 

Спроможність 

бульдозера і 3–4 осіб за 

год. П, км  

Улаштування проїзду в 

завалі з цегли 

Д − 572 

Д − 521 

 

 

4,0 

3,5 

 

 

2,0 

1,4  

У завалі з уламків ЗБК 

Д − 521 

Д − 572 

 

3,0 

3,5 

 

0,5 

0,7 

 

Роботу виконати за час, що не перевищує 6 годин.  

Розвʾязання: 

1. Час роботи з улаштування проїзду за один прохід    

.75,22/1055,0 годиниt p   

 2. Необхідна кількість проходів 

1

7
1,75 2 .

4

завдК
п проходи

К
     

3. Час роботи дорівнює: 

2 2,75 5,5 .р pТ t n годин      

Висновок: Роботу буде виконано своєчасно. 

Завдання до виконання практичної роботи 

Завдання. Підрозділ МНС України направлено для проведення аварійно-

відновлювальних робіт на АЕС, де сталася аварія. Рівень радіації за вимірами 

дозиметричного контролю становить Рt. Необхідно влаштувати  проїзд 

шириною Кзад довжиною Lзад у завалі з цегли або залізобетонних конструкцій за 

допомогою бульдозера відповідного типу.  
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Необхідно визначити загальну тривалість проведення робіт для 

улаштування проїзду, кількість змін роботи з урахуванням того, що в кожній 

зміні – 1 водій бульдозера (Косл= 2) та три помічники, які працюють на 

відкритій місцевості (Косл= 1), загальну кількість особового складу, який має 

забезпечити виконання наказу та спланувати роботу кожної зміни (tпоч, tзак), 

якщо до виконання завдання потрібно приступити через tпоч годин після аварії. 

Допустима доза опромінення особового складу Dдоп = 25 P. Усі вихідні дані 

наведено у таблиці 9.2. 

Таблиця 9.2  – Варіанти завдань 

№ 

пор. 

 

Вид 

завалу 

 

Ширина 

проїзду 

Кзад, м 

Довжина 

проїзду L, 

м 

Тип 

бульдозе-

ра 

Рt, 

Р/год 

Кt tпоч, 

годин 

після 

аварії 

1 Цегла 6,5 800 Д − 572 43,5 2,3 5 

2 ЗБК 6,0 250 Д − 521 53,14 3,74 6 

3 Цегла 3,5 500 Д − 521 22,4 6,9 7 

4 ЗБК 6,0 400 Д − 521 32,4 3,09 7 

5 Цегла 6,0 420 Д − 521 35,3 5,28 5 

6 ЗБК 6,0 750 Д − 572 48,2 2,3 3 

7 Цегла 3,5 900 Д − 572 12,9 12,13 8 

8 ЗБК 3,5 800 Д − 572 39,4 4,5 7 

9 Цегла 6,5 700 Д − 572 47,8 2,3 6 

10 ЗБК 6,5 400 Д − 521 52 3,74 7 

Контрольні питання 

1. Охарактеризуйте іонізуюче випромінювання. 

2. Як здійснюють оцінювання радіаційної обстановки? 

3. Назвіть основні принципи забезпечення радіаційної безпеки під час 

роботи із закритими джерелами іонізуючого випромінювання. 

4. Назвіть основні принципи забезпечення радіаційної безпеки під час 

взаємодії з відкритими джерелами іонізуючого випромінювання. 
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9. Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та 

небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості 
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Практична робота № 10 

Тема. Атестація робочих місць 

Мета заняття: ознайомитися  та засвоїти проведення атестації робочих 

місць. 

Теоретичні засади 

Відповідно до статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення» 

пенсії за віком на пільгових умовах за списками № 1 і 2 виробництв, робіт, 
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професій, посад і показників, що надають право на пільгове пенсійне 

забезпечення, затверджуваними Кабінетом Міністрів України, а також пенсії, 

що можуть установлюватися підприємствами й організаціями за власні кошти 

працівникам інших виробництв, професій та посад залежно від умов праці, 

призначаються за результатами атестації робочих місць. 

 Атестація робочих місць здійснюється відповідно до «Порядку 

проведення атестації робочих місць за умовами праці», затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 № 442 (надалі 

Порядок).  

Результати атестації використовуються підприємствами й організаціями 

також для нарахування пільг і компенсацій працівникам, передбачених чинним 

законодавством. 

Атестація робочих місць – це комплексне оцінювання всіх чинників 

виробничого середовища і трудового процесу за умовами праці. 

Атестація робочих місць за умовами праці (надалі – атестація) проводиться 

на підприємствах і організаціях незалежно від форм власності й 

господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, 

сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних 

виробничих чинників, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я 

працівників, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому. 

Основна мета атестації полягає у регулюванні відносин між власником або 

уповноваженим ним органом і працівниками у галузі реалізації прав на здорові 

й безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації 

за роботу у несприятливих умовах. 

Атестація проводиться згідно з цим Порядком і методичними 

рекомендаціями щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці, 

затверджуваними Мінпраці і МОЗ (№ 41 від 01.09.1992).  

Атестація робочих місць передбачає: 

– установлення чинників і причин виникнення несприятливих умов праці; 
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– санітарно-гігієнічне дослідження чинників виробничого середовища, 

важкості й напруженості трудового процесу на робочому місці; 

– комплексне оцінювання чинників виробничого середовища і характеру 

праці щодо відповідності їхніх характеристик стандартам безпеки праці, 

будівельним та санітарним нормам і правилам; 

– установлення ступеня шкідливості й небезпечності праці та її 

особливостей за гігієнічною класифікацією; 

– обґрунтування віднесення робочого місця до категорії зі шкідливими 

(особливо шкідливими), важкими (особливо важкими) умовами праці; 

– визначення (підтвердження) права працівників на пільгове пенсійне 

забезпечення за роботу у несприятливих умовах; 

– складання переліку робочих місць, виробництв, професій та посад з 

пільговим пенсійним забезпеченням працівників; 

– аналіз реалізації технічних і організаційних заходів, спрямованих на 

оптимізацію рівня гігієни, особливостей і безпеки праці. 

Перелік робочих місць, виробництв, професій і посад з пільговим 

пенсійним забезпеченням працівників після узгодження з профспілковим 

комітетом затверджується наказом по підприємству, організації та зберігається 

протягом 50 років. 

Результати атестації використовуються для встановлення пенсій за віком 

на пільгових умовах, пільг і компенсацій за кошти підприємств та організацій, 

обґрунтуванні пропозицій про внесення змін і доповнень до списків № 1 і 2 

виробництв, робіт, професій, посад та показників, що надають право на 

пільгове пенсійне забезпечення, а також для розробки заходів щодо поліпшення 

умов праці та оздоровлення працівників. 

Атестація проводиться у строки, передбачені колективним договором, але 

не рідше одного разу на 5 років. 

Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається 

на керівника підприємства, організації. 
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Позачергово атестація проводиться у разі докорінної зміни умов і 

особливостей праці з ініціативи власника або уповноваженого ним органу, 

профспілкового комітету, трудового колективу або його виборного органу, 

органів Державної експертизи умов праці з участю установ санітарно-

епідеміологічної служби МОЗ. 

До проведення атестації можуть залучатися проектні та науково-дослідні 

організації, технічні інспекції праці профспілок, інспекції 

Держгідротехнагляду. 

Контроль за якістю проведення атестації, правильністю застосування 

списків № 1 і 2 виробництв, робіт, професій посад і показників, що надають 

право на пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації, покладається 

на органи Державної експертизи умов праці. 

Організація роботи з атестації 

Для організації та проведення атестації керівник підприємства видає наказ, 

у якому: 

– визначає основу і завдання атестації; 

– затверджує склад, голову і секретаря постійно діючої атестаційної 

комісії, визначає її повноваження, за потреби – склад цехових (структурних) 

атестаційних комісій; 

– установлює терміни і графіки проведення підготовчих робіт у 

структурних підрозділах підприємства; 

– визначає взаємодію із зацікавленими державними органами і 

громадськими організаціями (експертизою умов праці, санітарно-

епідеміологічною службою); 

– визначає проектні, науково-дослідні установи для науково-технічного 

оцінювання умов праці та участі в розробленні заходів з усунення шкідливих 

виробничих чинників. 

До складу атестаційної комісії рекомендується вводити головних 

спеціалістів, працівників відділу кадрів, праці та заробітної плати, охорони 
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праці, органів охорони здоров’я підприємства, представників громадських 

організацій. 

Атестаційна комісія: 

– здійснює організаційне, методичне керування і контроль за проведенням 

роботи на всіх етапах; 

– формує всю потрібну правову і нормативно-довідкову базу й організує її 

вивчення; 

– визначає і залучає у встановленому порядку потрібні організації до 

виконання спеціальних робіт; 

– організує виготовлення планів розташування обладнання у кожному 

підрозділі з урахуванням його експлікації, визначає межу робочих місць 

(робочих зон) та надає їм відповідний номер; 

– складає перелік робочих місць, що підлягають атестації; 

– порівнює застосовуваний технологічний процес, склад обладнання, 

використовувані сировину і матеріали з передбаченими у проектах; 

– визначає обсяг досліджень шкідливих і небезпечних чинників 

виробничого середовища та організує ці дослідження; 

– прогнозує та виявляє утворення шкідливих і небезпечних чинників на 

робочих місцях; 

– установлює на підставі Єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника 

(ЄТКД) відповідність найменування професій і посад, зайнятих на цих робочих 

місцях, особливостей фактично виконуваних робіт. У разі відхилень назву 

професії (посади) приводять у відповідність до ЄТКД за фактично виконуваною 

роботою; 

– складає «Карту умов праці» на кожне враховане робоче місце або групу 

аналогічних місць; 

– проводить атестацію і складає перелік робочих місць, виробництв, 

професій та посад з несприятливими умовами праці; 
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– уточнює чинні і вносить пропозиції на встановлення пільг і компенсацій 

залежно від умов праці, визначає витрати на це; розробляє заходи щодо 

поліпшення умов праці та оздоровлення працівників; 

– виконує свої функції до призначення нового складу комісії під час 

позачергової атестації. 

Вивчення чинників виробничого середовища і трудового процесу 

Під час вивчення потрібно визначити: 

– характерні для конкретного робочого місця виробничі чинники, які 

підлягають лабораторним дослідженням; 

– нормативне значення (ГДК, ГДР) параметрів, чинників виробничого 

середовища і трудового процесу з використанням системи стандартів безпеки 

праці, санітарні норми і правила, інші регламенти; 

– фактичне значення чинників виробничого середовища і трудового 

процесу унаслідок лабораторних досліджень або розрахунків. 

Лабораторні та інструментальні дослідження проводяться відповідно до 

нормативних положень, затверджених Міністерством охорони здоров’я. 

Ступінь шкідливості і небезпечності кожного чинника виробничого 

середовища та трудового процесу тільки 3-го класу визначається за критеріями, 

установленими гігієнічною класифікацією праці № 4137-86. 

Гігієнічне оцінювання умов праці 

Оцінювання результатів лабораторних досліджень, інструментальних 

вимірювань проводять, порівнюючи фактично визначене значення з 

нормативним (регламентованим). При цьому шум і вібрацію оцінюють за 

еквівалентним рівнем. 

За наявності в повітрі робочої зони двох і більше шкідливих речовин 

різнонаправленої дії кожну з них слід ураховувати самостійним чинником, що 

підлягає кількісному оцінюванню. 

За наявності в повітрі робочої зони двох і більше шкідливих речовин 

однонаправленої дії відношення фактичних концентрацій кожної з них до 

встановлених для них ГДК підсумовуються. Якщо сума відношень перевищує 
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одиницю, то ступінь шкідливості цієї групи речовин визначається за величиною 

цього перевищення з урахуванням класу небезпечності найтоксичнішої 

речовини групи, а вся група оцінюється як одна речовина. 

Оцінювання умов праці за наявності двох і більше шкідливих та 

небезпечних виробничих чинників здійснюється за найвищим класом і 

ступенем. 

Оцінювання технічного та організаційного рівня робочого місця 

Оцінювання технічного рівня робочого місця проводять методом аналізу: 

– відповідності технологічного процесу, будівель і споруд – проектам, 

обладнання – нормативно-технічній документації, а також особливості та 

обсягу виконаних робіт, оптимальності технологічних режимів; 

– технологічної оснащеності робочого місця (наявності технологічного 

оснащення та інструменту, контрольно-вимірювальних приладів та їхнього 

технічного стану, забезпеченості робочого місця підіймально-транспортними 

засобами); 

– відповідності технологічного процесу, обладнання, оснащення 

інструменту і засобів контролю вимогам стандартів безпеки та нормам охорони 

праці; 

– впливу технологічного процесу, що відбувається на інших робочих 

місцях. 

Під час оцінювання організаційного рівня робочого місця аналізується: 

– раціональність планування (відповідність площі робочого місця нормам 

технологічного проектування та раціонального розміщення обладнання й 

оснащення), а також відповідність його стандартам безпеки, санітарним нормам 

і правилам; 

– забезпеченість працівників спецодягом і спецвзуттям, засобами 

індивідуального й колективного захисту та відповідність їх стандартам безпеки 

праці і встановленим нормам; 

– організація роботи захисних споруд, пристроїв, контрольних приладів. 

Атестація робочих місць 
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Робоче місце за умовами праці оцінюється з урахуванням впливу на 

працівників усіх чинників виробничого середовища і трудового процесу, 

передбачених гігієнічною класифікацією праці, сукупних чинників технічного 

й організаційного рівня умов праці, ступеня ризику ушкодження здоров’я. 

На підставі комплексного оцінювання робочі місця поділяють за видами 

умов праці: 

– з особливо шкідливими та особливо важкими умовами праці; 

– зі шкідливими і важкими умовами праці; 

– зі шкідливими умовами праці. 

За результатами атестації визначаються невідкладні заходи, спрямовані на 

поліпшення умов і безпеки праці, для розроблення і впровадження яких не 

ротрібно залучати сторонні організації та фахівців. 

За результатами атестації складається перелік: 

– робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких 

підтверджено право на пільги та компенсації, передбачені законодавством; 

– робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких 

пропонується встановити пільги і компенсації за кошти підприємства згідно зі 

ст. 26 Закону України «Про підприємства» і ст.13 Закону України «Про 

пенсійне забезпечення»; 

– робочих місць з несприятливими умовами праці, на яких необхідно 

вжити першочергових заходів з їх поліпшення. 

Завдання до виконання практичної роботи 

Завдання. За отриманим від викладача завданням і додатковими 

матеріалами провести атестацію робочого місця за формою, наведеною нижче.  

Приклад 

Вихідні умови  

Атестується робоче місце (жила кімната) студента. 

Предмети у приміщенні: 1 – комп’ютерний стіл (робоче місце); 2 – 

письмовий стіл; 3 – крісло; 4 – диван; 5 – стільці; 6 – тумбочка; 7 – світильники; 

8 – вікно; 9 – двері. 
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Джерела небезпечних чинників. 

Шум транспорту з вулиці, побутовий шум, слабка освітленість, напружена 

розумова праця. 

Хімічні чинники 

Загазованість формальдегідом від меблів складає 0,3 мг/м
3
. 

Запиленість на робочому місці складає 1,5 мг/м
3
. 

Хімічний чинник ГДК, мг/м
3
 Виміри, мг/м

3
 Клас умов праці 

формальдегід  0,3  

пил  1,5  

 

Висновок (щодо класу умов праці): ________________________________ 

________________________________________________________________ 

Фізичні чинники 

Шум: 

Три джерела шуму: 

– побутовий шум – L1 = 35 дБА; 

– шум від пристроїв, що працюють (комп’ютер, вентилятор) L2 = 40 дБА; 

– шум з вулиці L3 = 40дБА. 

Загальний рівень шуму від усіх джерел: 

L1,2,3 = __________ 

Нормативне значення рівня шуму для визначених умов Lнорм  = _____дБА 

(посилання___________________________________________________________

__________________________________________________________________________) 

Висновок (щодо класу умов праці): __________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 Освітленість. 

Умови зорової роботи – найменший об’єм розпізнавання від 0,3–0,5 мм  

(ІІІ розряд, характеристика зорової роботи високої точності). Фон – світлий, 

контраст об’єкта з фоном – великий, підрозряд Г, світильники типу 

«Універсаль», тип лампи – Б-215-225-100. 
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Нормативне значення освітленості: Ен = _______ лк. 

Розмір приміщення 4х4 м. 

Площа приміщення S = 16 м
2
. 

Коефіцієнт запасу за запиленості менше 5 мг/м
3
 К = 1,3. 

Коефіцієнт, що враховує відстань від світильника до  робочої  поверхні  z = 

1,44. 

Світловий потік однієї лампи Б-215-225-100 F = 1350 лм.  

Кількість джерел n = 3(100 Вт). 

Коефіцієнт відбиття kприт=70 %, kстін = 50 %, k роб. поверх= 30 %. 

За додаковою таблицею ρ = 60 %. 

Фактична освітленість: Е = ___________ лк. 

Нормативна освітленість: Ен = _______ лк. 

Висновок (щодо класу умов праці): ________________________________ 

Вібрація. 

Суб’єктивно вважається, що рівень віброшвидкості, корегований на 

робочому місці, складає LVK = 50 дБ. 

 

Показник Виміри, дБ Нормативне значення, 

дБ 

Клас умов праці  

Рівень 

віброшвидкості 

50   

 

Висновок (щодо класу умов праці): ________________________________ 

Мікроклімат. 

Параметри мікроклімату у холодну пору року: 

Показник Виміри Нормативне 

значення 

Клас умов праці  

Температура повітря, 
0
С 

22   

Вологість повітря, % 57   

Швидкість руху 

повітря, м/с 

0,05   

Температура 

поверхонь, 
0
С 

21   
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Інтенсивність 

теплового 

випромінювання, 

Вт/м
2
 

31   

 

Параметри мікроклімату у теплу пору року: 

Показник Виміри Нормативне 

значення 

Клас умов праці  

Температура повітря, 
0
С 24   

Вологість повітря, % 51   

Швидкість руху повітря, 

м/с 

0,12   

Температура поверхонь, 
0
С 

22,5   

Інтенсивність теплового 

випромінювання, Вт/м
2
 

34   

 

Висновок (щодо класу умов праці): ________________________________ 

________________________________________________________________ 

 Неіонізуюче випромінювання: 

Показник ВДТ за 

нормативами 

Паспортні 

значення 

Виміряні 

значення 

Напруженість електричного 

поля 

5–2 Гц В/м 18 В/м 

 2–400 кГц В/м 2,0 В/м 

Щільність магнітного 

потоку  

5–2 Гц нТл 200 нТл 

 2–400 кГц нТл 22 нТл 

Поверхневий 

електростатичний потенціал  

 В 290 В 

 

Висновок (щодо класу умов праці): ________________________________ 

________________________________________________________________ 

 Важкість праці. 

Оцінка умов праці за показником важкості трудового процесу. 

Показники напруженості 

трудового процесу 

 

Оптимальний 

 

Допустимий 

 

Небезпечний 

 1 2 3.1 3.2 3.3 

1. Фізине динамічне 

навантаження (одиниці 

     



85 
 

зовнішньої механічної 

роботи за зміну, кг·м) 

1.1. За регіонального 

навантаження 

+     

1.2. За загального 

навантаження 

+     

1.2.1. У разі переміщення 

вантажу на відстань 1–5 м  

+     

1.2.2. У разі переміщення 

вантажу на відстань >5 м  

+     

2. Маса вантажу, що 

підіймається і 

переміщується вручну 

(кг) 

+     

2.1. Підйом і 

переміщення вантажу у 

разі чергування з іншою 

роботою 

+     

2.2. Підйом і 

переміщення вантажу 

постійно протягом 

робочої зміни 

+     

2.3. Сумарна маса 

вантажу, що 

переміщується протягом 

кожної години зміни: 

+     

2.3.1. З робочої поверхні +     

3. Стереотипні робочі 

рухи (кількість за зміну) 

     

3.1. У разі локального 

навантаження (за участю 

м’язів, кісток і пальців 

рук) 

 +    

3.2. У разі регіонального 

навантаження (під час 

роботи за участю м’язів 

рук і плечового пояса) 

 +    

4. Статичне навантаження 

(величина статичного 

навантаження за зміну, 

прикладання зусиль, при 

утриманні вантажу (кгс·с) 

     

4.1. Однією рукою +     

4.2. Двома руками +     
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5. Робоча поза +     

6. Нахили корпусу 

(вимушені > 30
0
), 

кількість за зміну 

 +    

7. Переміщення у 

просторі, зумовлені 

технологічним процесом, 

км 

     

7.1. По горизонталі +     

7.2. По вертикалі +     

Усього 13 3    

 

Висновок (щодо класу умов праці): _____________________________ 

____________________________________________________________________ 

 Напруженість праці: 

 Клас умов праці 

Показники 

напруженості 

трудового 

процесу 

1-й 

оптима-

льний 

2-й 

допусти-

мий 

3-й небезпечний 

   3.1 3.2 3.3 

1. Інтелектуаль-

не навантаження 

     

1.1 Зміст роботи    +  

1.2. Сприйняття 

сигналів 

(інформації) та їх 

оцінка 

   +  

1.3. Розподіл 

функцій 

   +  

1.4. Особливості 

роботи 

   +  

2. Сенсорне 

навантаження 

     

2.1. Тривалість 

зосередженого 

спостереження 

  +   

2.2. Щільність 

сигналів, пові-

домлень у 

середньому за         

1 годину 

  +   
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2.3. Кількість 

об’єктів одно-

часного 

спостереження 

 +    

2.4. Розмір 

об’єкта 

розпізнавання 

 +    

2.5. Робота з 

оптичними 

приладами 

 +    

2.6. Спостере-

ження за екра-

нами відеотер- 

міналів 

   +  

2.7. Наванта-

ження на слухо-

вий аналізатор 

+     

2.8. Наванта-

ження на голо-

совий апарат 

+     

3. Емоційне 

навантаження 

     

3.1. Ступінь від-

повідальності за 

результат. 

Значущість 

помилки 

  +   

3.2. Ступінь ри-

зику для життя 

+     

3.3. Ступінь від-

повідальності за 

безпечку інших 

осіб 

 +    

4. Монотонність 

навантаження 

     

4.1. Кількість 

елементів, необ-

хідних для реа-

лізації простого 

завдання 

  +   

4.2. Тривалість 

виконання про-

стих виробничих 

завдань 

  +   
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4.3. Час активних 

дій 

   +  

4.4. Монотон-

ність обстановки 

 +    

5. Режим роботи      

5.1. Тривалість 

робочого дня 

+     

5.2. Змінність 

роботи 

+     

5.3. Наявність 

перерв 

+     

УСЬОГО 6 5 5 6  
 

Висновок (щодо класу умов праці): ________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Підсумкова таблиця з оцінювання умов праці працівника за ступенем 

шкідливості і небезпечності 

 Клас умов праці 

Чинник  Оптимальни

й 

Допустими

й 

3-й Небезпечний 

 1-й  2-й  3.1 3.2 3.3 

Хімічний      

Шум      

Загальна 

вібрація 

     

Освітленість      

Мікроклімат      

Неіонізуюче 

випромінюва-

ння 

     

Важкість праці      

Напруженість      

Загальна 

оцінка умов 

праці 

     

 

Загальний висновок: ____________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Контрольні питання 

1. З якою метою проводиться атестація робочих місць? 
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2. Що таке атестація робочих місць за умовами праці, безпека праці, 

важкість праці, гранично допустимий рівень виробничого чинника? 

3. Що передбачає атестації робочих місць за умовами праці? 

4. З якою метою використовуються результати атестації робочих місць 

за умовами праці? 

5. Надайте визначення гігієнічного оцінювання умов праці? 

6. Що визначається пі час вивчення чинників виробничого середовища і 

трудового процесу? 

7. Як оцінюються умови праці керівників і спеціалістів? 

8. Укажіть переваги і недоліки проведення атестації робочих місць 

власними силами підприємства і силами сторонньої організації. 

Література 

1. Третьяков О. В., Зацарний В. В., Безсонний В. Л. Профілактика 

виробничого травматизму та професійних захворювань: Практикум. Харків, 

2011. 575 с. 

2. Практикум з охорони праці: Навч. посіб. / За ред. В.Ц. Жидецького. – Л.: 

Афіша, 2000. 

3. Гогіташвілі Г. Г., Лапін В. М. Основи охорони праці: Навч. посіб. – К.: 

Знання, 2008. 302 с. 

4. Загальна документація, що регулює організаційні функції з охорони 

праці при створенні підприємства та в процесі його діяльності // Охорона праці. 

– 2006. – № 1.– С. 4–18. 

5. Лисенко Г. Г. Підготовка документів для оцінки ступеня професійного 

ризику виробництва // Охорона праці. – 2004. – № 5.– С. 12–36. 

6. Рекомендації щодо побудови системи управління охороною праці на 

виробництві. Затв. наказом МНС України № 398 від 27.06.2006 р. 

7. Катренко Л. А., Кіт Ю. В., Пістун І. П. Охорона праці: Курс лекцій. 

Практику: Навч. Посіб. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2003. 496 с.  

8. ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень. 
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9. ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та 

інфразвуку. 

10. ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та 

локальної вібрації. 

11. СанПиН 2.2.2.540-96 Гигиенические требования к ручным 

инструментам и организации работ. 

12. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организация работы. 

13. МУ 2.2.4.706-98 Оценка освещенности рабочих мест. Методические 

указания. 

14. Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та 

небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості 

трудового процесу. Затв. наказом МОЗ України № 528 від 27.12.2001 р. 

15. Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці. Затв. 

Постановою Кабінету Міністрів України № 442 від 01.08.1992 р. 

16. ДСанПіН 3.3.2.007-98 Державні санітарні правила і норми роботи з 

візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислюваних машин. 

17. СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха. 

Практична робота № 11 

Тема. Розрахунок блискавкозахисних пристроїв 

Мета заняття: засвойти небезпеку впливу блискавки та отримати навички 

розрахунку блискавкозахисних пристроїв. 

 

Теоретичні засади 

Природне явище виникнення атмосферної електрики та пов’язане з ним 

утворення іскрових розрядів – блискавок – являє собою небезпеку для техно- і 

біосфери. 

Унаслідок ураження наземних об’єктів блискавка може спричинити 

загибель людей і тварин, пошкодження й руйнування будівель і споруд, 
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призвести до вибухів і пожеж. Так, наприклад, у червні 2008 року удар 

блискавки викликав пожежу в адміністративному корпусі  Києво-Печерської  

Лаври, а 22 серпня 2009 року на станції перекачки «Конда» у Ханти-

Мансійському автономному окрузі (Росія) від удару блискавки вибухнула і 

спалахнула ємність для зберігання нафтопродуктів, кількість жертв –                 

4 пожежні, за попередніми оцінюваннями збитки складають більше 145 млн 

руб. Загалом в Україні в середньому за рік відбувається близько 1400 пожеж 

(3,3 % від загальної кількості), спричинених блискавкою. 

 

Рисунок 11.1 – Фото блискавки над містом 

Мінімізувати негативні наслідки грозової діяльності  дозволяє правильно 

організований комплекс заходів з улаштування блискавкозахисту.  

Наведено методи розрахунку стрижньового блискавкозахисту об’єктів 

висотою до 150 м. Питання захисту від вторинних впливів, а також тросовий і 

сітчастий блискавкозахист у цій роботі не розглядаються. Для більш повного 

ознайомлення з улаштуванням блискавкозахисту слід звернутися до ДСТУ Б В. 

2.5-38:2008 Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування 

блискавкозахисту будинків і споруд, який набув чиннсоті з 01.01. 2009. 

Небезпека впливу блискавки 

Блискавка являє собою електричний розряд у повітрі довжиною декілька 

кілометрів. Цей розряд відбувається між хмарами, усередині хмар або між 

хмарою і землею чи наземною спорудою. Починається процес розвитку 
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блискавки з утворення і поступового просування іскрового розряду – лідера. 

Довжина ступені лідера – 20–100 м, паузи між ступенями – 50–100 мкс. Коли 

головка лідера досягає землі, від землі до хмари іонізованим каналом проходить 

головний розряд. Струм цього розряду може досягати 100 кА і більше. Під час 

одного удару блискавки часто спостерігається декілька (до 20) розрядів з 

паузами 0,01–0,05 с. Повторні розряди можна спостерігати – блискавка 

«миготить». 

Вплив блискавки на техно- і біосферу прийнято поділяти на дві основні 

групи: первинні, що викликані прямими попаданнями блискавки, і вторинні, 

індуковані близькими її розрядами або занесені в об’єкт протяжними 

металевими комунікаціями. Небезпека прямого попадання і вторинних впливів 

для приміщень і споруд, а також людей, що знаходяться в них, визначається, з 

одного боку, параметрами розряду блискавки, з іншого – технологічними та 

конструктивними характеристиками об’єкта (наявність вибухо- або 

пожежонебезпечних зон, вогнестійкість будівельних конструкцій, а також 

розташування і розмір протяжних комунікацій, що підводяться до будівель і 

споруд, їх розводкою всередині об’єкта та ін.). 

Прямий удар блискавки чинить такі впливи на об’єкт: 

– електричні, що пов’язані з ураженням людей електричним струмом і 

виникненням перенапруг на елементах, уражених блискавкою і по яких її струм 

відводиться в землю. За відсутності блискавкозахисту шляхи розтікання струму 

блискавки є неконтрольованими і її удар може створити небезпеку ураження 

струмом, небезпечні напруги кроку і дотику, перекриття на інші об’єкти; 

– термічні, що призводять до різкого виділення теплоти на шляхах 

протікання струму через уражений об’єкт. Енергія, що виділяється в каналі 

блискавки, визначається зарядом, який переноситься, тривалістю спалаху й 

амплітудою струму блискавки; у 95 %  випадків розрядів блискавки ця енергія 

(в розрахунку на опір 1Ом) перевищує 5,5 Дж; вона на дві–три одиниці 

перевищує мінімальну енергію спалаху більшості газо-, паро- і пилоповітряних 

сумішей, які використовуються у промисловості. Отже, в таких середовищах 
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контакт з каналом блискавки завжди створює небезпеку загоряння або вибуху; 

те саме стосується випадків протоплення каналом блискавки корпусів 

вибухонебезпечних зовнішніх установок. Під час протікання струму блискавки 

по тонких провідниках утворюється небезпека їх розтоплення і розриву; 

– механічні, зумовлені ударною хвилею, що поширюється від каналу 

блискавки, й електродинамічними силами, які діють на провідники зі струмами 

блискавки. Контакт з каналом блискавки може спричинити різке паро- або 

газоутворення в деяких матеріалах з подальшим їх механічним руйнуванням. 

Дерев’яні конструкції можуть бути повністю зруйновані, а цегляні труби та 

інші наземні споруди з каміння або цегли можуть зазнати значних пошкоджень. 

У разі ударів блискавки в залізобетонні опори трапляються випадки сколу 

бетону. Відомі факти, коли після удару блискавки в залізобетонні плити 

утворювались отвори і зазнавала деформацій сталева арматура. Значна енергія, 

що виділяється в каналі розряду, може спричинити руйнування, які призведуть 

або до зниження механічної міцності бетону, або до деформацій конструкції. 

Електродинамічні сили можуть, наприклад, призвести до сплющення тонких 

металевих труб. 

До вторинних проявів блискавки належать явища, що виникають поблизу 

розряду блискавки і викликані дією електромагнітного поля, що індукується 

навколо каналу блискавки. Прийнято таке поле поділяти на дві складові: 

електромагнітну й електростатичну, а відповідні дії – на електромагнітну й 

електростатичну індукцію. 

Електромагнітна індукція пов’язана з утворенням у металевих 

конструкціях електрорушійної сили (ЕРС), яка пропорційна крутизні струму 

блискавки і площі, що охоплюється контуром. Протяжні комунікації в сучасних 

виробничих будівлях можуть утворювати контури, що охоплюють великі 

площі, і наведені в них ЕРС можуть сягати десятків кіловольт. У місцях 

розривів незамкнених контурів створюється небезпека перекриттів та іскріння з 

можливим розсіюванням енергії до десятих часток джоуля. 
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Електростатична індукція проявляється у вигляді перенапруг, які 

утворюються на металевих конструкціях об’єкта, а їх величина залежить від 

струму блискавки, відстані від місця удару й опору заземлювача. За відсутності 

необхідного заземлювача перенапруга може сягати сотень кіловольт і 

утворювати небезпеку ураження людей та перекриттів між різними частинами 

об’єкта. 

Іще одним видом небезпечного впливу блискавки є занесення високого 

потенціалу по комунікаціях, які заходять у приміщення (дріт повітряних ліній 

електропередачі, кабелі, трубопроводи). Він являє собою перенапругу, що 

утворюється на комунікації під час прямих або наближених попадань 

блискавки, яка поширюється у вигляді хвилі, що набігає на об’єкт. Небезпеку 

створюють можливі перекриття з комунікацій на заземлені частини об’єкта. 

Підземні комунікації також являють собою небезпеку, тому що вони можуть 

сприйняти на себе частину струму блискавки, що розміщується в землі, і 

занести її на об’єкт. 

Загальні питання влаштування блискавкозахисту 

Блискавкозахист – це комплекс заходів, спрямованих на запобігання 

прямому удару блискавки в об’єкт або на усунення небезпечних наслідків, 

пов’язаних з прямим ударом; до такого комплексу належать також засоби 

захисту, що оберігають об’єкт від вторинних впливів блискавки і занесення 

високого потенціалу. 

Різноманітність технологічних процесів, режимів роботи виробничого 

устаткування, а також вибухові та пожежні властивості матеріалів, що 

використовуються в цих процесах, створюють неоднакові умови 

вибухопожежонебезпеки у виробничих приміщеннях і зовнішніх установках. 

Рівень вибухопожежонебезпеки технологічних процесів визначається за 

класифікацією, наведеною у «Правилах улаштування електроустаткування» 

(ПУЕ). Ця класифікація є визначальною для вирішення питання виконання 

блискавкозахисту (табл. 11.1). 
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Таблиця 11.1 – Визначення необхідності виконання блискавкозахисту 

об’єкта від ПУБ і його РБЗ 

№ 

по

р. 

 

Об’єкт 

Очікувана кількість 

уражень об’єкта за 

рік, за якою 

виконується 

блискавкозахист N, 

уражень/рік 

Рівень 

блиска

вкозах

ис 

ту 

1 2 3 4 

1 Будівлі та споруди або їх частини, 

приміщення яких згідно з НПАОП 0.00-

1.32-01 і НАПБ В.01.056-2005/111 

відносяться до зон класів 1 і 20 

 

Незалежно від N 

 

І 

2 Будівлі та споруди або їх частини, 

приміщення яких згідно з НПАОП 0.00-

1.32-01 і НАПБ В.01.056-2005/111 

відносяться до зон класів 2 і 21 

N>1 

N≤1 

І 

ІІ 

3 Зовнішні установки, що створюють згідно 

з НПАОП 0.00-1.32-01 і НАПБ В.01.056-

2005/111 зону класу 1  

 

Незалежно від N 

 

ІІ 

4 Будівлі та споруди або їх частини, 

приміщення яких згідно з НПАОП 0.00-

1.32-01 і НАПБ В.01.056-2005/111 

відносяться до зон класів П-І, П-ІІ, П-ІІа 

Для будівель і 

споруд І і ІІ 

ступенів 

вогнестійкості у разі 

0,1<N≤2 і для ІІІ÷V 

ступеня 

вогнестійкості у разі 

0,02<N≤2те саме, 

але у разі N>2 

ІІ, ІІІ 

 

 

ІІ 

5 Розташовані в сільській місцевості 

невеликі будівлі III–V ступенів 

вогнестійкості, приміщення яких згідно з 

НПАОП 0.00-1.32-01 і НАПБ В.01.056-

2005/111 відносяться до зон класів П-I, П-

ІІ, П-ІІа  

 

N<0,02 

 

 

ІV 

 

6 Зовнішні установки та відкриті склади, що 

створюють згідно з НПАОП 0.00-1.32-01 і 

НАПБ В.01.056-2005/111 зону класів П-ІІІ  

0,1<N≤2 

N>2 

ІІІ 

ІІ 

7 Будівлі та споруди III, IIIа, IIIб, IV, V 

ступенів вогнестійкості, в яких відсутні 

приміщення, віднесені згідно з НПАОП 

0.00-1.32-01 і НАПБ В.01.056-2005/111 до 

зон  вибухо- і пожежонебезпечних класів 

0,1<N≤2 

N>2 

ІІІ 

ІІ 
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8 Будівлі та споруди з легких металевих 

конструкцій з горючим утеплювачем (IVa 

ступеня вогнестійкості), у яких відсутні 

приміщення, віднесені згідно з НПАОП 

0.00-1.32-01 і НАПБ В.01.056-2005/111 до 

зон вибухо- і пожежонебезпечних класів 

0,1<N≤2 

N>2 

ІІІ 

ІІ 

9 Невеликі будівлі III–V ступенів 

вогнестійкості, розташовані в сільській 

місцевості, у яких відсутні приміщення, 

віднесені згідно з НПАОП 0.00-1.32-01 і 

НАПБ В.01.056-2005/111 до зон вибухо- і 

пожежонебезпечних класів 

Для будівель і 

споруд III, ІІІa, IIIб, 

IV, 

V ступенів 

вогнестійкості у разі 

N<0,1 і для будівель 

і споруд IVa 

ступеня 

вогнестійкості у разі 

N<0,02 

 

IV 

10 Будівлі обчислювальних центрів, а також 

будівлі, у яких установлено обладнання 

інформаційних технологій або будь-яке 

інше електронне обладнання, чутливе до 

атмосферних перешкод 

 

Незалежно від N 

 

І, II 

 

11 Тваринницькі і птахівничі будівлі та 

споруди III–V ступенів вогнестійкості: для 

великої рогатої худоби і свиней  на 100 і 

більше голів, для овець  на 500 голів і 

більше, для птиці  на 1000 голів і більше, 

для коней на  40 голів і більше 

 

Те саме 

 

ІІ, III 

 

12 Димові та інші труби підприємств і 

котелень, башти і вежі всіх призначень 

заввишки 15 м і більше 

 

>> 

 

ІІІ 

13 Житлові та громадські будівлі, висота 

яких на 25 м і більше перевищує середню 

висоту навколишніх будівель у радіусі 400 

м, а також окремі будівлі заввишки 30 м, 

що віддалені від інших будівель більш ніж 

на 400 м 

 

Незалежно від N 

 

 ІII 

 

14 Окремо житлові та громадські будівлі в 

сільській місцевості, заввишки 30 м 

Те саме III 

15 Громадські будівлі III–V ступенів 

вогнестійкості такого призначення: дитячі 

дошкільні установи, школи і школи-

інтернати, стаціонари лікувальних 

установ, спальні корпуси та їдальні 

установ охорони здоров’я і відпочинку, 

 

>> 

 

ІІІ 
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культурно-освітні і видовищні установи, 

адміністративні будівлі, вокзали, готелі, 

мотелі, кемпінги 

16 Відкриті видовищні установи (зали для 

глядачів відкритих кінотеатрів, трибуни 

відкритих стадіонів тощо) 

 

>> 

 

ІІІ 

17 Будівлі та споруди, що є пам’ятками 

історії, архітектури і культури 

(скульптури, обеліски тощо) 

 

>> 

 

ІІІ 

 

Іще одним визначальним чинником є рівень грозової активності в місці 

розташування споруди. Формування грозової хмарності і, як наслідок, грозова 

активність залежать від кліматичних умов і рельєфу місцевості. Тому грозова 

активність над різними ділянками земної поверхні неоднакова. Для розрахунку 

блискавкозахисних заходів необхідно мати конкретне значення, що 

характеризує грозову діяльність у певному регіоні. Такою величиною є 

інтенсивність грозової діяльності, яку прийнято визначати кількістю грозових 

годин протягом року. Вона визначається як середньоарифметичне значення за 

декілька років спостережень для певної місцевості земної поверхні. 

Середньорічну тривалість грози в регіонах України наведено на рис. 11.2. 

 

Рисунок 11.2 – Карта середньої тривалості гроз за рік у годинах для території 

України 
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Інтенсивність грозової активності в певному регіоні земної поверхні 

визначають також кількістю ударів блискавки за рік, що припадає на 1 км
2
 

земної поверхні – п. Середня кількість уражень блискавкою 1 км
2
 земної 

поверхні за рік приймається залежно від середньорічної тривалості грози і 

наведена у табл. 11.2. 

Таблиця 11.2 – Інтенсивність грозової діяльності 

Середньорічна тривалість грози, год.  Питома густина ударів блискавки в 

землю п, на 1/(км
2
 рік) 

10–20 1 

20–40 2 

40–60 4 

60–80 5,5 

80–100 7 

100 і більше 8,5 
 

Очікувана кількість ударів блискавки за рік для будівель і споруд 

прямокутної форми визначається за формулою: 

    2 66 6 7,7 10 ,б б бN S h L h h п                    (11.1) 

для зосереджених об’єктів (башт, вишок, димових труб): 

2 69 10 ,бN h п               (11.2) 

де hб – найбільша висота будівлі або споруди, м; S, L – відповідно ширина і 

довжина будівлі або споруди, м; п – середньорічна кількість ударів блискавки в 

1 км
2
 земної поверхні (питома густина ударів блискавки в землю) у районі 

розташування будівлі або споруди (табл. 11.2). 

Для будівель і споруд складної конфігурації для розрахунку N значення S, 

L розглядають як ширину і довжину найменшого прямокутника, у який можна 

вписати будівлю або споруду в плані.  

Залежно від параметрів, що характеризують грозову активність у районі 

розташування об’єкта, визначають такий важливий показник блискавкозахисту 

як категорія блискавкозахисту (табл. 11.1). 

Блискавкозахист поділяють на чотири категорії – І, ІІ, ІІІ, ІV, залежно від 

максимальних (табл. 11.3–11.6) і мінімальних (табл. 11.7) параметрів струму 
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блискавки та імовірності того, що встановлені параметри струмів блискавки  

відповідатимуть параметрам природної блискавки (табл. 11.8).  

Об’єкти, які належать до І і ІІ категорій, захищають від прямих ударів 

блискавки, вторинних її проявів і занесення високого потенціалу через наземні 

(надземні) і підземні металеві комунікації. Будівлі та споруди, що належать за 

влаштуванням блискавкозахисту до ІІІ та ІV категорій, мають бути захищені від 

прямих ударів і занесення високого потенціалу через наземні (надземні) 

металеві комунікації. 

Таблиця 11.3 – Параметри першого імпульсу струму блискавки 

 Параметр струму 
РБЗ 

І II III, IV 

Максимум струму I, кА  200 150 100 

Тривалість фронту T1, мкс  10 10 10 

Час напівспаду Т2, мкс  350 350 350 

Заряд в імпульсі Qсум, Кл  100 75 50 

Питома енергія в імпульсі W/R, МДж/Ом  10 5,6 2,5 
 

 

 

Таблиця 11.4 – Параметри наступного імпульсу струму блискавки 

 Параметр струму 
РБЗ 

І II III, IV 

Максимум струму I, кА  50 37,5 25 

Тривалість фронту T1, мкс  0,25 0,25 0,25 

Час напівспаду Т2, мкс  100 100 100 

Середня крутість а, кA/мкс  200 150 100 
 

Таблиця 11.5 – Параметри тривалого струму блискавки в інтервалах між 

імпульсами 

 Параметри струму 
РБЗ 

І II III, IV 

Заряд Qтрив*, Кл  200 150 100 

Тривалість Т, с  0,5 0,5 0,5 

* Qтрив – заряд, зумовлений тривалим протіканням струму в період між 

двома імпульсами струму блискавки.  
 

Таблиця 11.6 – Параметри повного розряду блискавки  
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Параметр 
РБЗ 

І II III, IV 

Повний заряд Qповн, Кл  300 225 150 

  

Таблиця 11.7 – Мінімальні параметри струму блискавки і радіуси 

фіктивної сфери для прийнятих РБЗ 

 Показник РБЗ 

І II ІІІ IV 

Мінімальний струм I, кА 3 5 10 16 

Радіус фіктивної сфери R,м 20 30 45 60 

  

Таблиця 11.8 – Імовірність того, що прийняті параметри струму блискавки  

відповідатимуть параметрам природних блискавок 

Відповідність параметрів струму блискавки 

параметрам природних блискавок 

РБЗ 

І II III IV 

Будуть менші, ніж максимальні величини, 

наведені в табл. 12.3÷12.6 
0,99 0,98 0,97 0,97 

Будуть більші, ніж мінімальні величини, 

наведені в табл. 12.7 
0,99 0,97 0,91 0,84 

 

Найбільш небезпечним з усіх впливів блискавки щодо ураження будівель 

та споруд є прямий удар. Багаторічні спостереження і дані вказують на те, що 

переважна більшість пожеж і руйнувань унаслідок грозових розрядів викликані 

саме прямими ударами блискавки. Тому для влаштування блискавкозахисту 

будь-якої категорії має бути виконаний захист від прямих ударів блискавки. 

Існує три види такого захисту – стрижньовий, тросовий і сітчастий. У цій 

роботі розглядається тільки стрижньовий блискавозахист і тільки від прямих 

ударів блискавки. 

Конструктивне виконання і розрахунок стрижньового блискавкозахисту 

Блискавковідвід – пристрій, що сприймає удар блискавки і відводить її 

струм у землю. 

Блискавковідвід складається з: 

− опори;  
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− блискавкоприймача, який безпосередньо сприймає удар блискавки;  

− струмовідводу, яким струм блискавки передається в землю; 

− заземлювача, який забезпечує розтікання струму блискавки в землі. 

Захисна дія блискавковідводу ґрунтується на явищі вибіркового ураження 

блискавкою високих об’єктів. Висота над поверхнею землі, за якої лідер 

починає орієнтуватися за напрямком до найбільш високого наземного об’єкта, 

називається висотою орієнтування блискавки. Якщо головка лідера на висоті 

орієнтування знаходиться в точці, що розташована неподалік від 

блискавкоприймача, то розряд влучить саме в нього. Лідер ніби «відчуває» 

блискавковідвід і починає орієнтуватися на нього, тобто блискавковідвід 

«забирає» на себе блискавки з певної площі неба. При цьому простір навколо 

нього майже не уражається, тобто стає захищеним. Цей  простір називається 

зоною захисту блискавковідводу. 

Зона захисту блискавковідводу – простір, усередині якого будівля або 

споруда захищена від прямих ударів блискавки з надійністю не менше 

визначеного значення. Зона захисту блискавковідводу типу А має ступінь 

надійності 99,5 % і вище, а блискавковідводу типу Б – 95 %. 

Блискавкозахист об’єктів може здійснюватись одним або декількома 

блискавковідводами. У разі використання декількох унаслідок їх взаємодії 

утворюється спільна зона захисту. 

Блискавковідводи можуть виконуватися як окремо розташовані 

конструкції, так і встановлюватися на будівлях чи спорудах. 

Зона захисту блискавковідводу. Зона захисту одиночного стрижньового 

блискавковідводу – це конус заввишки h0 (рис. 11.3). Параметри зони захисту 

наведено в табл. 11.9. За розмір hх беруть висоту найвищої точки будівлі або 

споруди. 

Зона захисту подвійного стрижньового блискавковідводу однакової 

висоти при h < 150 м зображена на рис. 11.4. Вона має дві торцеві ділянки і 

внутрішню. Габарити торцевих ділянок визначаються за наведеними вище 

формулами (табл. 11.9) як зони поодиноких стрижньових блискавковідводів. 
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Габаритні розміри внутрішньої ділянки зони захисту визначаються за 

формулами табл. 11.10. 

Якщо відстані між стрижньовими блискавковідводами L > 6h, для 

побудови зони Б блискавковідводи слід розглядати як поодинокі. 

 

 

Рисунок 11.3 – Зона захисту стрижньового блискавковідводу: h – висота 

блискавковідводу; hо – висота конуса; rо  – радіус конуса; rх – радіус 

горизонтального перерізу на висоті hx 
 

Таблиця 11.9 – Параметри зони захисту 

Показник  Зона А Зона Б 

h0 0,85h 0,92h 

r0 (1,1–0,002h)h 1,5h 

rx (1,1–0,002h)(h – hx/0,85  ) 1,5(h – hx/0,92 ) 
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Рисунок 11.4 – Зона захисту подвійного стрижньового блискавковідводу 

однакової висоти: L – відстань між блискавковідводами; h – висота 

блискавковідводу; hо – максимальна висота зони захисту безпосередньо біля 

блискавковідводу;  rо  – радіус конуса; rх – максимальна напівширина зони в 

горизонтальному перерізі на висоті hx;  hс – мінімальна висота зони захисту 

посередині між блискавковідводами; rсх – ширина горизонтального перерізу в 

центрі між блискавковідводами 
 

Таблиця 11.10 – Габаритні розміри внутрішньої ділянки зони захисту 

Параметри Зона А Зона Б 

L ≤ h hc h0 

L ≤ h rcx rc 

L ≤ h rc r0 

h < L ≤ 2h hc h0 – (0,17 + 3·10
-4

h)(L – 

h) 

h0 – 0,14(L – h) 

h < L ≤ 2h rc R0 

h < L ≤ 2h rcx r0 (hc – hx)/hc  

2h< L ≤ 4h hc h0 – (0,17 + 3·10
-4

h)(L – 

h) 

h0 – 0,14(L – h) 

2h< L ≤ 4h rc r0 [1 – 0,2(L – 2h)/h r0 

2h< L ≤ 4h rcx r0 (hc – hx)/hc r0 (hc – hx)/hc 

4h< L ≤ 6h hc Блискавковідводи слід 

розглядати як поодинокі 
h0 – 0,14(L – h) 

4h< L ≤ 6h rc Блискавковідводи слід 

розглядати як поодинокі 
r0 
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4h< L ≤ 6h rcx Блискавковідводи слід 

розглядати як поодинокі 
r0 (hc – hx)/hc 

 

Послідовність розрахунку блискавкозахисту й оформлення рішення 

Проектування пристроїв блискавкозахисту будівель і споруд 

рекомендується виконувати в такій послідовності. 

1. Визначення інтенсивності грозової діяльності (середньорічної 

тривалості грози, год): питомої густини ударів блискавки в землю п, 1/(км
2
 на 

рік); очікуваної кількості ударів блискавки в об’єкт протягом року N (формули 

11.1 і 11.2). 

2. Визначення класу пожежо- і вибухонебезпеки за ПУЕ і ступені 

вогнестійкості споруд. 

3. Визначення типу зони захисту і категорії пристроїв блискавкозахисту. 

4. Вибір типу блискавковідводу (групи блискавковідводів) і його 

розташування на території споруди або на самій споруді. 

5. Розрахунок і побудова на кресленні зон блискавкозахисту будови 

(споруди). 

Рішення оформлюють графічно в необхідному масштабі в пояснювальній 

записці і виносять на аркуш генплану. 

Завдання до виконання практичної роботи 

Завдання. Провести розрахунок і відповідне оформлення для 

газорозподільної станції з розмірами, що наведені у таблиці варіантів завдань 

(11.11), яка знаходиться на території відповідної області. 

Таблиця 11.11 – Варіанти завдань 

№ 

варіанта 

Довжина 

споруди, м 

Ширина 

споруди, м 

Висота 

споруди, м 

Область 

розташування 

1 50 36 10 Закарпатська  

2 55 30 12 Львівська 

3 60 42 15 Волинська 

4 65 44 10 Рівненська  

5 50 46 12 Тернопільська 

6 55 36 15 Івано-Франківська 

7 60 30 10 Чернівецька 

8 65 42 12 Житомирська  
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9 50 44 15 Хмельницька 

10 55 46 10 Вінницька 

11 60 36 12 Чернігівська 

12 65 30 15 Київська 

13 50 42 10 Черкаська  

14 55 44 12 Одеська 

15 60 46 15 Сумська 

16 65 36 10 Полтавська  

17 50 30 12 Кіровоградська 

18 55 42 15 Миколаївська 

19 60 44 10 Харківська  

20 65 46 12 Дніпропетровська 

21 50 36 15 Запорізька 

22 55 30 10 Херсонська 

23 60 42 12 Луганська 

24 65 44 15 Донецька 

25 50 46 10 АР Крим 

 

Контрольні питання 

1. Поясніть небезпеку впливу блискавки. 

2. Надайте визначення «блискавкозахисту». 

3. Яким документом визначается рівень вибухопожежонебезпеки 

технологічних процесів? 

4. Визначте категорійність блискавкозахисту. 

5. Поясніть конструктивне виконання стрижньового блискавкозахисту 

6. Поясніть розрахунок стрижньового блискавкозахисту. 

 

Література 

1. Третьяков О. В., Зацарний В. В., Безсонний В. Л. Профілактика 

виробничого травматизму та професійних захворювань: Практикум. Харків, 

2011. 575 с. 

2. Основи охорони праці / Купчик М. П., Гандзюк М. П., Степанець І. Ф. та 

ін.– К.: Основа, 2000. 416 с. 

3. Щедрій Я. І. Охорона праці: Навч. посіб. – Л.: Р.П. «АРІ», 2000. 



106 
 

4. Гандзюк М. П., Желібо Є. П., Халімовський М. О. Основи охорони 

праці: Підручник. – К.: Новий світ-2000; Каравела, 2004. 

5. Катренко Л. А., Пістун І. П. Охорона праці в галузі освіти: Навч. посіб. – 

Суми: Університетська книга, 2001. 

6. Керб Л. П. Основи охорони праці. – К., 2001. 

7. Лапін В. М. Основи охорони праці. – Л.: ЛБІ НБУ, 2004. – 142 с. 

8. Пістун І. П., Кіт Ю. В., Березовецький А. П. Охорона праці: Практикум. 

– Суми: Університетська книга, 2000. 

9. Практикум з охорони праці: Навч. посіб. / За ред. В.Ц. Жидецького. – Л.: 

Афіша, 2000. 

10. Гогіташвілі Г. Г., Лапін В. М. Основи охорони праці: Навч. посіб. – К.: 

Знання, 2008. 302 с. 

11. Катренко Л. А., Кіт Ю. В., Пістун І. П. Охорона праці: Курс лекцій. 

Практикум: Навч. посіб. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2003. 496 с. 
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Практична робота № 12 

Тема. Розрахунок часу евакуації під час пожежі 

Мета заняття: ознайомитися та засвоїти методику розрахунку часу 

евакуації під час пожежі 

 

Теоретичні засади 

Під час пожежі виникає небезпека для людей – висока температура, 

знижений вміст кисню у повітрі, а також погана видимість через задимлення. 

Це викликає у людей потребу залишити приміщення. Рух людей у такому разі 

називається вимушеною евакуацією. Щоб забезпечити можливість евакуації, 

потрібно передбачити евакуаційні маршрути. Люди, які є у приміщенні, у разі 
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вимушеної евакуації повинні залашити його з гарантією повної безпеки, у 

найкоротший строк, який називається необхідним часом евакуації. 

Необхідні дані для розрахунку часу евакуації 

Порядок розрахунку і вихідні дані. Розрахунок часу евакуації починають з 

визначення розрахункового часу евакуації tp, який надалі буде нормою і 

повинен  бути  меншим  чи  дорівнювати необхідному  часу  евакуації tнб: tp ≤ 

tнб. 

Далі весь розрахунок поділяють на два етапи: розрахунок tp – розрахунок 

часу евакуації; розрахунок tнб – необхідного часу евакуації. 

Перш ніж почати розрахунки, потрібно отримати усі необхідні дані, а саме: 

об’єм приміщення W, м
3
; кількість евакуйованих N, осіб; категорію 

виробництва з пожежо- і вибухонебезпеки; схему маршрутів евакуації; вид 

приміщення: промислова, допоміжна або громадськиа будівля; характерні 

особливості будинку – наявність балконів, трибун тощо; загальну висоту 

будівлі, висоту поверху, площу поверху, ступінь і межу вогнестійкості 

конструкцій будівлі, ширину коридорів,  проходів,  період  року:  теплий  (+10 

о
С і вище) або холодний (нижче +10 

о
С). 

Після визначення необхідного часу евакуації потрібно переконатися, що tp 

і tнб відповідають вимогам (tp ≤ tнб). Якщо виявиться, що розрахунковий час 

евакуації  більший за необхідний ( tp > tнб), то розрахунковий час беруть як 

необхідний і виконують перерахунок самої будівлі за шириною і довжиною 

маршруту евакуації. При цьому потрібно дотримуватися вимог максимально 

допустимої довжини шляху (табл. 12.1, 12.2) залежно від щільності людського 

потоку. 

Таблиця 12.1 – Значення необхідного часу евакуації з приміщень 

виробничих споруд І, ІІ, ІІІ ступенів вогнестійкості 

Категорія Необхідний час евакуації (хв) за об’єму приміщення (тис. м
2
) 

виробництв до 15 30 40 50 60 і більше 

А, Б 0,50 0,75 1,0 1,50 1,75 

В 1,25 2,0 2,0 2,50 3,0 

Г, Д      
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Щільність людського потоку визначається як відношення кількості людей, 

евакуйованих по загальному проходу, до площі цього проходу. 

Таблиця 12.2 – Швидкість та інтенсивність руху людського потоку 

залежно від його щільності 

 Горизонталь- 

ний шлях 

Двері Сходи вниз Сходи вгору 

Щільність 

потоку,   

м
2
/м

2
 

Швид-

кість, 

м/хв 

Інтенси-

вність, 

м/хв 

Інтенси-

вність, 

м/хв 

Швид-

кість, 

м/хв 

Інтенси-

вність, 

м/хв 

Швид-

кість, 

м/хв 

Інтенси-

вність, 

м/хв 

0,01 100 1 1 100 1 60 0,6 

0,05 100 5 5 100 5 60 3 

0,10 80 8 8,7 65 9,5 53 5,3 

0,20 60 12 13,4 68 13,6 40 8 

0,30 47 14,1 16,5 52 15,6 32 9,6 

0,40 40 16 18,4 40 16 26 10,4 

0,50 33 16,5 19,4 31 15,5 22 11 

0,60 27 16,2 19 24 14,4 18 10,8 

0,70 23 16,1 18,5 18 12,6 15 10,5 

0,80 19 15,2 17,3 13 10,4 13 10,4 

0,90 і більше 15 13,5 8,5 8 7,2 11 9,9 

 

Примітки: 1. Інтенсивність руху людського потоку – це величина, що 

вимірюється в м/хв, або чол./хв, яка дорівнює добутку щільності і швидкості. 

2. Табличне значення інтенсивності руху та дверного отвору за щільності 

потоку 0,9 і більше дорівнює 8,5 м/хв. та встановлене для дверного отвору 

шириною 1,6 м і більше, а якщо дверний отвір менший за ширину 1,6 м, 

інтенсивність руху потрібно розраховувати за відповідними формулами. 

Кількість евакуйованих людей N дорівнює кількості працівників у 

найбільш навантажену зміну. Категорію виробництва за пожежо- і 

вибухонебезпекою вибирають відповідно до вимог табл. 12.3. Схеми маршрутів 

евакуації виконуються аналогічно схемі на рис. 13.1. Величина δі на рис. 12.2 – 

це ширина евакуаційного шляху на і-й ділянці. 

У завданні кількість поверхів і площа окремих поверхів між протилежними 

стінами має відповідати вимогам (табл. 12.4). 
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Ступінь і межу вогнестійкості будівель потрібно вибирати згідно з ДБН 

В.1.1.7-2016 (табл. 12.4). Залежно від того, який задається для будівлі період 

року, знаходять середню площу горизонтальної проекції людини f, м
2
/люд.: 

дорослої у домашньому одязі – 0,100; дорослої у зимовому одязі – 0,125; 

підлітка – 0,070. 

Таблиця 12.3 – Поділ виробництв за категоріями з вибухової та пожежної 

безпеки (НАПБ Б.07.005-86) 

Категорія приміщення Характеристика речовин  

і матеріалів, що є у виробництві 

А 

Вибухопожежонебезпечне 

Горючі гази, легкозаймисті рідини з температурою 

спалаху не більше 28 °С у такій кількості, що 

можуть утворюватися вибухонебезпечні па-

рогазоповітряні суміші, під час спалахування яких 

розвивається розрахунковий надлишковий тиск 

вибуху в приміщенні, що перевищує 5 кПа. Речо-

вини і матеріали, здатні вибухати та горіти у разі 

взаємодії з водою, киснем повітря або одне з од-

ним, у такій кількості, що розрахунковий над-

лишковий тиск вибуху в приміщенні перевищує     

5 кПа 

Б 

Вибухопожежонебезпечне 

Горючі гази, легкозаймисті рідини з температурою 

спалаху більше 28 °С у такій кількості, що можуть 

утворюватися вибухонебезпечні пилоповітряні або 

пароповітряні суміші, під час спалахування яких 

розвивається розрахунковий надлишковий тиск 

вибуху в приміщенні, що перевищує 5 кПа  

В 

Пожежонебезпечне 

Горючі та важкорозчинні рідини, тверді горючі та 

важкогорючі речовини і матеріали, речовини та 

матеріали, здатні у разі взаємодії з водою, киснем 

повітря або одне з одним лише горіти за умови, що 

приміщення, у яких вони знаходяться або ви-

користовуються, не належать до категорії А та Б.  

Г Негорючі речовини та матеріали в гарячому, 

розжареному або розпаленому стані, процес 

обробки яких супроводжується виділенням 

променистого тепла, іскор, полум’я; горючі гази, 

рідини, тверді речовини, які спалюються або 

утилізуються як паливо 

Д Негорючі речовини та матеріали в холодному стані 
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Рисунок 12.1 – Схема шляхів евакуації 

 

Рисунок 12.2 – Злиття людських потоків 
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Таблиця 12.4 – Ступінь вогнестійкості споруд: площа поверху між 

протилежними стінами 

Категорія будівель або 

пожежних відсіків 

Допусти 

ма кіль-

кість 

поверхів  

Ступінь 

вогнестій- 

кості 

будівель 

Площа поверху в межах 

пожежного відсіку, м
2
, буд. 

Одно- 

поверхові 

Багатоповерхові 

 Два 

поверхи 

Три 

поверхи і 

більше 

А, Б 6 I Без обмежень 

А, Б (за винятком 

будівель 

нафтопереробної, газової, 

хімічної та нафтохімічної 

промисловості) 

6 II Те саме 

1 IIIа 5200 - - 

А  будівлі 

нафтопереробної, газової, 

хімічної та нафтохімічної 

промисловості 

6 II 
Без 

обмежень 
5200 3500 

1 IIIа 3500 - - 

Б  будівлі 

нафтопереробної, газової, 

хімічної та нафтохімічної 

промисловості 

6 II 
Без 

обмежень 
10400 7800 

1 IIIа 3500 - - 

В 

8 I,II Без обмежень  

3 III 5200 3500 2600 

2 IIIа 25000 10400** - 

1 IIIб 15000 - - 

2* IVа 2600 2000 - 

2 IV 2600 2000 - 

1 V 1200 - - 

Г 
10 I,II Без обмежень 

3 III 6500 5200 3500 

 

6 IIIа Без обмежень 

1 IIIб 20000 - - 

2* IVа 6500 5200 - 

2 IV 3500 2600 - 

Д 
10 I,II Без обмежень 

3 III 7800 6500 3500 
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Категорія будівель або 

пожежних відсіків 

Допусти 

ма кіль-

кість 

поверхів  

Ступінь 

вогнестій- 

кості 

будівель 

Площа поверху в межах 

пожежного відсіку, м
2
, буд. 

Одно- 

поверхові 

Багатоповерхові 

 Два 

поверхи 

Три 

поверхи і 

більше 

  

6 IIIа Без обмежень 

1 IIIб 25000 - - 

2* IVа 10400 7800 - 

2 IV 3500 2600 - 

2 V 2600 1500 - 

* За висоти одно- і двоповерхових будівель не більше 18 м (від підлоги 

першого поверху до низу горизонтальних несучих конструкцій покриття на 

опорі). 

** Для облаштування пожежонебезпечних приміщень двоповерхових 

будівель установками автоматичного пожежогасіння. 

Визначення розрахункового часу евакуації 

Існує три етапи евакуації. Перший етап – рух людей від найбільш 

віддаленої точки приміщення до евакуаційного виходу з нього (табл. 12.5). До 

таких приміщень належать виробничі цехи та майстерні, класи й аудиторії 

навчальних закладів тощо. 

Другий етап – рух людей по евакуаційних виходах з приміщень до виходів 

на вулицю. Такий рух відбувається по коридорах, проходах і фойє до сходів і 

сходами через вестибюль назовні (рис. 12.1). 

Третій етап – рух людей від виходу з будівлі та розсіювання їх на території 

підприємства. 

Розрахунковий час евакуації (tp, хв) потрібно визначати як суму часу руху 

людського потоку по окремих ділянках шляху за формулою: 

,...321 np ttttt            (12.1) 

де t1 – час руху людського потоку на початковій ділянці, хв.; t2, … tn – час руху 

людського потоку на кожній з наступних після першої ділянок шляху, хв. 
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Час руху людського потоку по першій ділянці шляху потрібно визначати за 

формулою: 

,
1

1
1

v

l
t   

         (12.2) 

де v1 – швидкість  руху людського потоку горизонтальним шляхом на першій 

ділянці; визначається за табл. 12.2, залежно від щільності D, м/хв. 

Щільність людського потоку D на першій ділянці шляху, завдовжки l1 та 

шириною δ1, потрібно визначати за формулою: 

   ,/ 111  lfND           (12.3) 

де N1 – кількість людей на першій ділянці, осіб; f – середня площа 

горизонтальної проекції людини. 

Значення швидкості людського потоку на наступних ділянках шляху 

приймається залежно від значення інтенсивності руху людського потоку vi по 

кожній з цих ділянок, які необхідно визначити, у тому числі і для дверних 

прорізів, розраховується за формулою: 

,/11 iiii qq              (12.4) 

де qi, qi-1 – значення інтенсивності руху людського потоку на ділянках шляху, 

що розглядається, і попередній, м/хв.; δі, δі-1 – ширина розглянутої та 

попередньої ділянок шляху, м. 

Таблиця 12.5 – Відстань від найвіддаленішого місця до найближчого 

евакуаційного виходу з приміщень назовні 

Об’єм 

приміщення, 

тис. м
3
 

Катего 

рія при 

міщення 

Ступінь 

вогнестій 

кості споруд 

Відстань, м, за щільності 

людского потоку у загальному 

проході, чол/м
2
 

До 1 Більше 1 

до 3 

Більше 3 

до 5 

до 15 А, Б I, II, IIIa 40 25 15 

      

 B I, II, III, 100 60 40 

  IIIa    

  IIIб, IV 70 40 30 

  V 50 30 20 

30 А, Б I, II, IIIa 60 35 25 

      



114 
 

 B I, II, III, 145 85 60 

  IIIa    

  IIIб, IV 100 60 40 

40 A, Б I, II, IIIa 80 50 35 

      

 В I, II, III, 160 95 65 

  IIIa    

  IIIб, IV 110 65 45 

50 A, Б I,II,IIIa 120 70 50 

      

 В I, II, III, 180 105 75 

  IIIa    

60 і більше А, Б I,II,IIIa 140 85 60 

60 В I,II,III, 200 110 85 

  IIIa    

80 і більше В I, II, III, 240 140 100 

  IIIa    

Незалежно Г, Д I, II, III, IIIa Не обмежується 

від об’єму      

  IIIб, IV 160 95 65 

  V 120 70 50 

Значення інтенсивності руху людського потоку на першій ділянці шляху q1 

визначають за значенням D, знайденим за формулою (12.3). 

Коли  значення qi, визначене за формулою, є меншим або дорівнює 

значенню qmax, то час руху по ділянках шляху потрібно визначати за формулою: 

.
i

i

i
v

l
t   

         (12.5) 

При цьому значення qmax потрібно брати: для горизонтального шляху – 

16,5 м/хв; дверних прорізів – 19,6 м/хв; сходів униз – 16 м/хв; сходів угору – 11 

м/хв. 

Коли  значення qi, визначене за формулою більше за qmax, тоді ширину δі і-ї 

ділянки шляху потрібно збільшити на таку величину, щоб виконувалася умова: 

.maxqqi            (12.6) 

За неможливості виконання цієї умови інтенсивність і швидкість руху 

людського потоку цією ділянкою шляху визначається за табл. 13.2 за значення 

щільності D ≥ 0,9. 
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У разі злиття на початку ділянки і двох і більше людських потоків 

інтенсивність руху визначається за формулою: 

  iiii qq  /11             (12.7) 

де  qi-1 – інтенсивність руху людських потоків, злитих на початку ділянки, м/хв;  

δі-1 – ширина ділянки шляху до злиття, м; δі – ширина ділянки шляху, що 

розглядається, м. 

Визначивши час руху на кожній ділянці маршруту евакуації за формулою, 

визначають розрахунковий час евакуації tp. 

Необхідний час евакуації людей tнб з приміщень виробничих будівель І, ІІ, 

ІІ ступенів вогнестійкості (табл. 12.6) вибирають залежно від категорії 

виробничих приміщень за вибуховою, вибухо- та пожежною небезпекою та їх 

об’ємом за табл. 12.1. 

Завдання до виконання практичної роботи 

Завдання. За отриманим від викладача завданням і додатковими 

матеріалами розрахувати час евакуації людей з виробничих приміщень та 

оформити необхідний план евакуації.  

Таблиця 12.6 – Межі вогнестійкості основних будівельних конструкцій за 

ступенем вогнестійкості будівель (ДБН В.1.1.7-2016) 

Ступінь 

вогне- 

стійкості 

будівель 

Мінімальні межі вогнестійкості будівельних конструкцій (у хвилинах) 

та максимальні межі поширення вогню по них (см) 

Стіни Колони Сходові 

площад-

ки, ко-

соури, 

сходи, 

балки, 

марші 

сходових 

кліток 

Пере-

криття 

міжпо-

верхові 

(у т. ч. 

горищні 

та над 

підвала-

ми) 

Елементи суміщених 

покриттів 

несучі та 

сходових 

кліток 

само-

несучі 

зовнішні 

ненесу- 

чі 

внутрішні 

ненесучі 

(перего-

родки) 

Плити, 

настили, 

прогони 

Балки, 

ферми, 

арки, 

рами 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

І REI 

150 

M0 

REI 

75 

 M0 

E 30  

M0 

EI 30 

M0 

R 150  

M0 

R 60 

M0 

REI 60 

 M0 

RE 30 

M0 

R 30  

M0 

ІІ REI 

120  

M0 

REI 

60 

 M0 

E15 

M0 

EI 15 

 M0 

R 120  

M0 

R 60 

M0 

REI 45  

M0 

RE 15 

M0 

R 30  

M0 

ІІІ REI 

120 

 M0 

REI 

60 

 M0 

E15, 

M0 

E30, 

M1 

EI 15  

M1 

R 120  

M0 

R 60 

M0 

REI 45 

 M1 

Не нормуються 
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ІІІа REI 60  

M0 

REI 

30  

M0 

E15 

M1 

EI 15  

M1 

R 15  

M0 

R 60  

M0 

REI 15  

M0 

RE 15 

M1 

R 15 

M0 

ІІІб REI 60  

M1 

REI 

30  

M1 

E15, 

M0 

E30, 

M1 

EI 15  

M1 

R 60  

M1 

R 45  

M0 

REI 45  

M1 

RE 15, 

М0 

RE 30, 

M1 

R 45  

M1 

ІV REI 30  

M1 

REI 

15  

M1 

E15 

M1 

EI 15  

M1 

R 30  

M1 

R 15 

M1 

REI 15 

 M1 

Не нормуються 

IVa REI 30 

 M1 

REI 

15 

 M1 

E15 

М2 

EI 15 

 M1 

R 15  

M0 

R 15  

M0 

REI 15  

M0 

RE 15 

М2 

R 15  

M0 

 

Контрольні питання 

1. Як визначається пожежонебезпечність приміщення та будівлі? 

2. Надайте визначення поняття «Евакуація». 

3. Що таке шлях евакуації? 

4. Охарактеризуйте основні вимоги нормативних документів до шляхів 

евакуації. 

5. Двері на шляху евакуації мають відкриватися назовні? 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Для забезпечення більш гнучкого механізму комплексного оцінювання 

рівня засвоєння матеріалу пропонується рейтингова система оцінювання. За 

цією системою рівень виконання завдань оцінюється сумою балів, одержаних 

за показниками: 

 

Таблиця 13.1 – Критерії оцінювання 

Вид 

занять 

З. М. №1 З. М. № 2 З. М. № 3 Іс-

пит 

 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12   

Лекції 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  – 11 

Практ. 

зан., 

лаб. 

роб., 

семін. 

зан. 

1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 – 16 

Поточн. 

контр.: 

тесту-

вання 

1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2  – 20 

Опиту-

вання 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  33 

Ін. види 

поточн. 

контр. 

             

Усього             20 100 

 

Позитивна оцінка за результатами поточного контролю в цілому може 

бути одержана лише за умови, що за всі зазначені пункти студент отримав 

позитивні оцінки. Рівень позитивної оцінки (задовільно, добре чи відмінно) 

визначається глибиною наведених пояснень, чіткістю формулювань під час 

усних відповідей, якістю викладання матеріалу та його оформлення під час 

проведення практичних занять, розв’язання контрольних і тестових завдань. 

При цьому для оцінки А враховуються граматичні показники відповідей, 
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володіння державною мовою, відповідність графічного та іншого оформлення 

чинними стандартам. 

За виконання всього обсягу роботи в семестрі за результатами поточного 

контролю студент може одержати максимальний бал – 100. 

Перерахунок балів за традиційною національною системою здійснюється 

за таблицею 13.2. 

Таблиця 13.2 – Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

Для іспиту, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

Для заліку 

90–100 А Відмінно  

 

Зараховано 
82–89 В 

Добре 
74–81 С 

64–73 D 
Задовільно 

60–63 Е 

35–59 FX 

Незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

Не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0–34 F 

Незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням навчальної 

дисципліни 

Не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

навчальної 

дисципліни 

  



 

 

Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної 

дисципліни «Профілактика виробничого травматизму та професійних 

захворювань» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 

263 ‒ «Цивільна безпека» освітнього ступеня «Бакалавр» 
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