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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Ознайомити курсантів з основними причинами виникнення проблеми 

безпеки життєдіяльності; актуальністю проблем безпеки життєдіяльності на 
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сучасному етапі; загальними причинами зростання рівня небезпек; негативними 

процесами в Україні з точки зору безпеки життєдіяльності; міжнародним 

співробітництвом щодо підвищення рівня техногенно-екологічної безпеки 

людини; основними поняттями та визначеннями в безпеці життєдіяльності. 

Сформувати в курсантів свідоме відношення до того, що безпека 

життєдіяльності є серйозною проблемою сучасності. В процесі вивчення 

матеріалу лекції викладач повинен прагнути виробити в курсантів ідеологію 

безпеки та безпечного мислення й поведінки. 

 

ВСТУП 

Проблема безпеки життєдіяльності (БЖД) людини й всього суспільства 

в сучасних умовах набула особливої гостроти й актуальності. БЖД 

обговорюється на сторінках газет і журналів, ученими, представниками 

громадськості, політичними діячами, тобто є об‘єктом уваги всіх прошарків 

суспільства та держави. Вчені давно почали турбуватися про небажані та 

негативні наслідки антропогенного впливу на природу й навколишнє 

середовище. Футурологи різних країн світу розробляли різноманітні моделі 

майбутнього збалансування розвитку людського суспільства з навколишнім 

середовищем в умовах величезних техногенних навантажень на біосферу. 

За даним ВООЗ смертність внаслідок нещасних випадків займає третє 

місце в світі після серцево-судинних та онкологічних захворювань. Якщо від 

загальних захворювань вмирають переважно літні люди, то від нещасних 

випадків переважно гине працездатна молодь. Статистика свідчить про те, що 

травматизм є основною причиною смерті людини у віці від 15 до 41 року. 

На останньому етапі розвитку набувають великої гостроти проблеми 

соціальної напруженості суспільства в країнах з перехідною економікою. 

Причинами соціальної напруженості в суспільстві є незадовільні умови 

життя, праці, незадовільний матеріальний та культурний стан, зіткнення 

інтересів релігійного, ідеологічного характеру, система розподілу матеріальних 

благ, низький рівень освіти. 

 
 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

 

Виходячи з сучасних уявлень, безпека життєдіяльності є багатогранним 

об‘єктом розуміння й сприйняття дійсності, який потребує інтеграції різних 

стратегій, сфер, аспектів, форм і рівнів пізнання. Складовими цієї галузі є 

різноманітні науки про безпеку. Згідно з Європейською програмою навчання в 

сфері наук з ризиків ―FORM-OSE‖ науки про безпеку мають світоглядно-

професійний характер. До них належать: гуманітарні (філософія, теологія, 

лінгвістика); природничі (математика, фізика, хімія, біологія); інженерні науки 

(опір матеріалів, інженерна справа, електроніка); науки про людину (медицина, 

психологія, ергономіка, педагогіка); науки про суспільство (соціологія, 

економіка, право). 

Гуманітарні, природничі, інженерні науки, науки про людину та про 

суспільство є складовими галузі знань, яка зветься безпекою життєдіяльності, 
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свого роду корінням генеалогічного дерева знань у сфері безпеки 

життєдіяльності. Кроною цього дерева є охорона праці, гігієна праці, пожежна 

безпека, інженерна психологія, цивільна оборона, основи медичних знань, 

охорона навколишнього середовища, промислова екологія й багато інших 

дисциплін. 

Слід відмітити, що безпека життєдіяльності поки що не може вважатися 

наукою, оскільки в ній відсутні деякі ознаки, обов'язково притаманні кожній 

науці, такі як особливі методи та структура досліджень тощо. Водночас є 

підстави вважати, що саме зараз вона формується як наука. 

Наведемо визначення безпеки. Безпека - це збалансований, за експертною 

оцінкою, стан людини, соціуму, держави, природних, антропогенних систем 

тощо. 

Термін "життєдіяльність" складається з двох означень: життя та діяльність. 

Життя - це одна з форм існування матерії, яку відрізняє від інших здатність 

до розмноження, росту, розвитку, активної регуляції своїх функцій, до різних 

форм руху, діяльності. Таким чином термін "життя" вже в деякій мірі 

передбачає діяльність. 

Діяльність - специфічна форма відношення до навколишнього світу, зміст 

якого складає його доцільна зміна та перетворення в інтересах людей, яке 

включає в себе мету, засоби, результат і сам процес. 

Необхідно зазначити, що людська активність має особливість, яка 

відрізняє її від активності решти живих організмів та істот. Ця особливість 

полягає в тому, що людина не лише пристосовується до навколишнього 

середовища, а й трансформує його до задоволення власних потреб, активно 

взаємодіє з ним, завдяки чому і досягає свідомо поставленої мети, що виникла 

внаслідок прояву в неї певної потреби. 

Отже, під життєдіяльністю розуміється властивість людини не просто 

діяти в життєвому середовищі, яке її оточує, а процес збалансованого існування 

та самореалізації індивіда, групи людей, суспільства і людства загалом в 

єдності їх життєвих потреб і можливостей. 

Безпека життєдіяльності (БЖД) - це галузь знання та науково-практична 

діяльність, спрямована на вивчення загальних закономірностей виникнення 

небезпек, їх властивостей, наслідків їхнього впливу на організм людини, основ 

захисту здоров'я та життя людини й середовища її проживання від небезпек, а 

також на розробку та реалізацію відповідних засобів та заходів щодо створення 

й підтримки здорових та безпечних умов життя і діяльності людини як у 

повсякденних умовах побуту та виробництва, так і в умовах надзвичайних 

ситуацій. 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ  

Безпека — це стан діяльності людини, за якої з певною вірогідністю 

виключена можливість заподіяння шкоди її здоров‘ю. 
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БЖД вивчає явища, об‘єкти, процеси з позиції їх оптимізації за 

параметрами безпеки.  

Управління безпекою, розробка правил та  рекомендацій базується на 

основі знання законів, принципів і методів забезпечення безпеки. 

Мета БЖД — забезпечення оптимальних умов життя для кожної людини 

окремо та людства в цілому. 

Актуальність проблем БЖД в теперішній час визначається рядом причин:  

1) порушення екологічної рівноваги природного середовища внаслідок 

надмірного антропогенного навантаження на біосферу; 

2) зростання числа техногенних аварій і катастроф при взаємодії людини 

зі складними технічними системами; 

3) соціально-політична напруженість у суспільстві. 

 
 

ІІ. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ У БЕЗПЕЦІ 

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

Безпека життєдіяльності - це одна з молодих наук, які почали розвиватися 

в Україні за роки незалежності. Кожна наука має власний методологічний 

апарат, структуру досліджень, мову . Виходячи з цього, безпека 

життєдіяльності - це така характеристика життя й діяльності людини, що 

відображає збалансованість чинників, які загрожують життю людини, та 

чинників, які запобігають наслідкам дії таких загроз. Основними чинниками, 

які характеризують загрози, є чинники небезпеки та безпеки. Серед 

характеристик сфери життя людини БЖД є однією з найважливіших. Як більш 

загальну характеристику цієї сфери життя людини використовують термін 

"Якість життя". Всесвітня організації охорони здоров'я дає таке визначення 

небезпеки: "Це ситуація в довкіллі, при якій в певних умовах можливе 

виникнення чинників, здатних призвести до одного або сукупності небажаних 

наслідків для людини чи навколишнього середовища Такими небажаними 

наслідками можуть бути: відхилення в здоров'ї людини (захворювання або 

смерть); погіршення стану довкілля". 

Сутність основних понять безпеки життєдіяльності стає більш 

зрозумілою, коли їх розглядати із загально-філософських позицій . Філософи 

вважають, що життя - це одна з форм існування матерії, яку відрізняє від інших 

здатність до розмноження, росту, розвитку, активної регуляції свого складу та 

функцій, різних форм руху, можливість пристосування до середовища та 

наявність обміну речовин і реакції на подразнення Вся сукупність видів 

людської активності узагальнюється поняттям "діяльність". Саме діяльність і 

відрізняє людину від інших живих істотю Вона є формою активності, яка 

притаманна лише людині, тобто необхідною умовою існування людського 

суспільства Діяльністю займаються всі: діти, дорослі, люди похилого віку, тому 

безпека діяльності стосується всіх людей. Форми діяльності можуть бути 

самими різноманітними. Вони охоплюють практичні, інтелектуальні й духовні 

процеси, які протікають в побуті, громадській, культурній, виробничій, 

науковій, освітній та інших сферах життя. 
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Діяльність - це активна взаємодія людини з навколишнім середовищем, 

завдяки чому вона досягає свідомо поставленої цілі, що виникла в наслідок 

прояву у неї певної потреби. В результаті діяльності чоловік використає та 

розвиває свій життєвий ресурс, використає та поповнює ресурси оточення. 

Життєдіяльність можна визначити як процес існування та самореалізації 

індивіда в єдності його життєвих потреб і можливостей. 

Життєдіяльність – властивість людини не просто діяти в 

навколишньому життєвому середовищі, а процес збалансованого існування та 

саморегуляції індивіда, групи людей, суспільства й людства в цілому в єдності 

їх життєвих потреб і можливостей, тобто єдності життєвого й природних 

ресурсів. Життєдіяльність людини протікає в певних умовах, тобто сукупності 

біологічних, фізичних та соціальних явищ, які визначають спосіб існування 

індивідуума, груп та суспільства в цілому. Умови можуть бути звичайними, 

надзвичайними, екстремальними, сприятливими, комфортними. Характер умов 

залежить як від стану оточуючого середовища, так і від внутрішнього стану 

людини, від ступеню відповідності ресурсів середовища та людини. Взагалі 

зовнішні та внутрішні умови можуть сприяти життєдіяльності людини 

(використанню життєвого ресурсу) або навпаки – шкодити. 

Основним поняттям безпеки життєдіяльності є поняття безпеки. 

Безпека - це стан діяльності, при якому з певною ймовірністю 

виключається прояв небезпек. Безпека - це мета, а безпека життєдіяльності - 

засоби, шляхи, методи її досягнення. 

Небезпеки - це складові будь-якого процесу або явища, які 

характеризуються фізичними, хімічними та біологічними діями з 

несприятливими наслідками для людини та навколишнього середовища Вони 

мають такі характерні ознаки: загроза функціонуванню органів і організму 

людини в цілому (загроза життю), зміна психіки, поведінкових реакцій, 

матеріальні втрати, шкода здоров'ю, забруднення навколишнього середовища. 

За природою походження небезпеки бувають абіотичні, біотичні і 

антропічні - вплив сучасної діяльності людини з негативним проявом наслідків. 

Небезпеки, які пов'язані з віддаленою минулою діяльністю людини 

називаються антропогенними В класифікаціях небезпек окремо виділяють 

соціально-економічний напрямок: технічні, природно-екологічні, соціально-

економічні та військові В окрему групу небезпек виділяють реальні та 

потенційні (приховані) небезпеки. 

Небезпека - це умова чи ситуація, яка існує в навколишньому середовищі 

і здатна призвести до небажаного вивільнення енергії, що може спричинити 

фізичну шкоду, поранення чи пошкодження. Небезпека - важливе поняття 

курсу безпека життєдіяльності, що об'єднує явища, процеси, об'єкти, здатні в 

певних умовах наносити шкоду здоров'ю людини. Небезпека властива всім 

системам, які мають енергію або хімічні, біологічні чи інші, несумісні з 

життєдіяльністю людини, компоненти. Небезпеки підстерігають людей не 

тільки на виробництві, а в усіх сферах діяльності. Тому вивчення проблеми 

травматизму у виробничій сфері в системі загальної безпеки життєдіяльності є 

лише часткою загальної проблеми БЖД. Причин виникнення небезпек є дуже 
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багато, але найголовнішою серед них є людина. При розпізнаванні небезпек 

виходять з принципу "все впливає на все", тобто джерелом небезпеки може 

бути все живе й неживе, а підлягати небезпеці також може все живе й неживе. 

Безпека життєдіяльності (БЖД) - наука, що вивчає проблеми безпечного 

перебування людини в довкіллі в процесі різних видів її діяльності (в т.ч. 

трудової). Це галузь знання та науково - практичної діяльності, спрямованої на 

вивчення закономірностей виникнення небезпек, їх властивостей, наслідків 

впливу їх на життєвий ресурс, основ захисту здоров‘я та життя людини й 

середовища її проживання від небезпек, а також на розроблення та реалізацію 

відповідних засобів та заходів щодо створення й підтримання здорових та 

безпечних умов життя й діяльності людини як в повсякденних умовах побуту й 

виробництва, так і в умовах надзвичайних ситуацій (НС). 

Небезпека реалізується шляхом виникнення небезпечних, шкідливих та 

уражаючих факторів. 

Небезпечний фактор — це фізичне, природне, соціальне явище або 

процес у середовищі існування, які потенційно можуть порушувати життєвий 

або природний ресурс. 

Шкідливий фактор — небезпечний фактор, вплив якого на людину за 

певних умов призводить або може привести до захворювання або зниження 

життєво важливих функцій організму, а також працездатності, завдає шкоди 

матеріальним цінностям, викликає негативні процеси в суспільстві та природі. 

Уражаючий фактор – шкідливий фактор, який скорочує життєвий та 

природний ресурс, знищує матеріальні цінності. Під скороченням життєвого 

ресурсу розуміється порушення будь-якого компоненту життєвого ресурсу або 

сукупності його компонентів. 

Потенційна небезпека стає реальною в тому випадку, коли виникають 

небезпечні фактори, які впливають на суб‘єкт або об'єкт. Кожна складова 

системи „людина – життєве середовище‖ може бути предметом, який 

необхідно захищати від небезпек. До об'єктів захисту належать: людина, 

суспільство, держава, біосфера, техносфера тощо. Основним бажаним станом 

об'єктів є безпечний стан. Стан безпеки досягається або при повній відсутності 

впливу конкретної небезпеки, або за умови, коли вплив небезпеки на об'єкт 

знижено до допустимого рівня впливу. Виходячи з цього, можна 

конкретизувати визначення безпеки. Безпека — це стан об'єкта, коли 

негативний вплив на нього всіх потоків речовини, енергії та інформації не 

перевищує максимально допустимих рівнів. 

Середовище існування — це навколишнє середовище, яке на даний 

момент складається із сукупності факторів (фізичних, хімічних, біологічних, 

соціальних), що здатні прямо або посередньо, миттєво чи на відстані впливати 

на діяльність людини, її здоров'я та потомство, інші компоненти, які в підсумку 

складають життєвий ресурс. 

Взаємодія людини із середовищем існування може бути позитивною або 

негативною, характер якої визначається потоками речовин, енергії та 

інформації. 
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Людина та навколишнє середовище гармонічно взаємодіють та 

розвиваються лише в комфортних умовах, коли потоки речовини, енергії та 

інформації знаходяться в межах, які добре сприймаються людиною та 

природним середовищем. Комфортно означає зручно, затишно, спокійно. 

Комфортне та гармонічне життя в кінцевому підсумку визначає відповідність 

життєвого ресурсу людини ресурсу середовища існування. 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Безпека життєдіяльності, як наука, розглядає проблеми охорони здоров‘я 

і безпеки людини в навколишньому середовищі, виявляє небезпечні та шкідливі 

фактори, розробляє методи та способи захисту людини шляхом зниження 

небезпечних і шкідливих факторів до допустимих значень, розробляє способи 

ліквідації наслідків небезпечних і надзвичайних ситуацій. 

Безпека життєдіяльності - це одна з молодих наук, які почали розвиватися 

в Україні за роки незалежності. Безпека життєдіяльності - це така 

характеристика життя й діяльності людини, що відображає збалансованість 

чинників, які загрожують життю людини, та чинників, які запобігають 

наслідкам дії таких загроз. Основними чинниками, які характеризують загрози, 

є чинники небезпеки та безпеки. Серед характеристик сфери життя людини 

безпека життєдіяльності є однією з найважливіших. Як більш загальну 

характеристику цієї сфери життя людини використовують термін "Якість 

життя". Всесвітня організації охорони здоров'я дає таке визначення небезпеки: 

"Це ситуація в довкіллі, при якій в певних умовах можливе виникнення 

чинників, здатних призвести до одного або сукупності небажаних наслідків для 

людини чи навколишнього середовища. Такими небажаними наслідками 

можуть бути: відхилення в здоров'ї людини (захворювання або смерть); 

погіршення стану довкілля" 
 

 

ІІІ. ПОНЯТТЯ ПРО РИЗИК ЯК МІРУ ЧАСТОТИ МОЖЛИВОЇ 

НЕБЕЗПЕКИ 

Людська практика свідчить, що будь-яка діяльність є потенційно 

небезпечною. Для людини завжди існує ризик небезпеки. Ризик можна уявити 

як поєднання ймовірності події з певними небажаними наслідками: вихід з ладу 

обладнання, травмування, захворювання, загибель людей, матеріальні втрати 

тощо. Варто зазначити, що кількість ризиків небезпек щодо загибелі людей як у 

всьому світі, так і в Україні зростає. 

Оцінка допустимого ступеня ризику людини в розвинутих країнах 

вважається індивідуальним ризиком, який дорівнює 10~6 на рік. Малим 

вважається індивідуальний ризик загибелі 10~4 на рік. На сьогодні розроблена 

й існує концепція прийнятого (допустимого) ризику, сутність якої полягає в 

прагненні забезпечити такий ступінь безпеки, яку сприймає суспільство в даний 

час. 

Для цього, на основі аналізу й оцінки ризику, потрібно вжити заходів 

щодо вдосконалення управління системою безпеки. Досвід розвинутих країн 

свідчить, що саме цей метод дозволяє передбачати і здійснювати ефективні 



10 
 

запобіжні заходи щодо ймовірних можливих небезпек. За оцінками експертів, 

його впровадження дозволяє за рахунок підвищення ефективності заходів у 7—

10 разів скоротити витрати на розробку й створення безпечних систем. 

У наукових дослідженнях управління ризиком визначається як системне 

регулярне дослідження виникнення ймовірних ризиків, які загрожують людині, 

майну, інтересам, діяльності. Дослідження ризику дозволяє заздалегідь 

передбачати певні тенденції розвитку небезпек, допустимості параметрів 

їхнього впливу на людину, навколишнє середовище. Зрештою, як зазначають 

окремі автори, врахування ризику повинно стати невід'ємною складовою всіх 

сфер життя людини. В словнику ризик визначається як "можливість небезпеки". 

Людина, якій від народження властивий інстинкт самозбереження, зазвичай 

схильна уникати ризику залежно від виховання, умов життя, світогляду, 

досвіду, інформованості, але абсолютна безпека не може бути гарантована 

жодному індивідууму. 

У повсякденну діяльність фахівців увійшли такі поняття як ризик, аналіз 

ризику, допустимий ризик, оцінка ризику тощо. 

Ризик — це усвідомлена кількісна оцінка ймовірності виникнення події з 

певними небажаними наслідками. 

Аналіз ризику — це систематичне використання інформації про ризик, 

порівняння його з прийнятним ризиком, обґрунтування раціональних заходів 

захисту. 

Допустимий ризик — це ризик, який у конкретній ситуації вважається 

допустимим до рівня, прийнятого в суспільстві, виходячи з економічних і 

соціальних чинників. 

Прийнятний ризик — це ризик, який не перевищує на території об'єкта 

підвищеної небезпеки або за її межами гранично допустимого рівня. 

Оцінка ступеня ризику — це кількісна оцінка впливу будь-якої 

небезпеки. 

На підставі аналізу ризику та його кількісної оцінки здійснюється 

управління ризиком. 

Управління ризиком — це процес прийняття рішень і здійснення 

заходів, спрямованих на забезпечення мінімально можливого ризику. Мета 

управління ризиком — завчасне передбачення (прогнозування) ризику, 

виявлення чинників, що впливають на ситуацію, вживання відповідних заходів 

щодо їхнього відповідного впливу. 

Управління ризиком — це інтерактивний процес з чітко визначеними 

етапами: 

- виявлення та ідентифікація небезпек (ситуацій), які можуть призвести 

до небажаних результатів; 

- аналіз і оцінка ризику небезпек (визначається ймовірність та рівень 

ризику); 

- моніторинг і прогнозування розвитку небезпек; 

- оцінка можливих наслідків небезпек; 

- розробка заходів і засобів щодо мінімізації наслідків небезпеки. 
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Ідентифікація небезпек— це кількісна та якісна оцінка небезпеки за 

можливими передбачуваними наслідками. 

Моніторинг і прогнозування небезпек полягає в спостереженні, 

контролі та передбаченні небезпечних процесів і явищ природи, технічної та 

соціальної сфер, які є джерелом небезпек; динаміки їх розвитку з метою 

зменшення негативного впливу. 

Існують довгострокові та короткострокові прогнози. Довгострокові 

прогнози — це далекоглядне передбачення наслідків, наприклад, у 

сейсмонебезпечних районах, у районах, де можливі сельові потоки або зсуви, 

затоплення; окреслення кордонів ураження у разі техногенних аварій тощо. 

Короткострокові прогнози орієнтовно визначають час виникнення можливої 

небезпечної ситуації. 

Оцінка ризику може здійснюватися різними методами: 

1. Інженерний. Базується на використанні теорії надійності матеріалів та 

передбачає виявлення можливих шляхів виникнення відмов на об'єктах з 

розрахунком імовірності їх виникнення. При цьому ризик може оцінюватися не 

тільки за нормальних умов безаварійної експлуатації об'єктів, але й у разі 

виникнення аварійної ситуації. 

2. Експертний. Полягає в проведенні оцінки ризику з залученням 

експертів (спеціалістів) у тій чи іншій галузі. 

3. Статистичний. Дозволяє проводити оцінку ризику небезпеки за 

допомогою інформаційного матеріалу (звіти про небезпечні ситуації, які 

траплялися на досліджуваному об'єкті). 

4. Аналоговий. Базується на використанні та порівнянні небезпек і 

факторів ризику, які відбувалися в подібних умовах та ситуаціях. 

5. Соціологічний. Здійснюється з метою експертної оцінки можливого 

виникнення ризику у працівників певних професій, спеціальностей, груп 

населення. 

Важливу роль в управлінні ризиком відіграє так званий людський чинник. 

Людський чинник — це причини ризику, що пов'язані з помилкою 

людини в середовищі, де відбувається її діяльність. Він включає різнобічні 

елементи. Серед них: поведінка людини та її працездатність, проектування, 

улаштування засобів виробництва на робочому місці; прийняття рішень на 

виконання виробничого завдання та інші елементи. Здебільшого причиною 

аварій, катастроф, нещасних випадків є людський чинник. 

 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Ризик можна уявити як поєднання ймовірності події з певними 

небажаними наслідками: вихід з ладу обладнання, травмування, захворювання, 

загибель людей, матеріальні втрати тощо. 

Ризик — це усвідомлена кількісна оцінка ймовірності виникнення події з 

певними небажаними наслідками. 

Управління ризиком — це процес прийняття рішень і здійснення 

заходів, спрямованих на забезпечення мінімально можливого ризику. Мета 

управління ризиком — завчасне передбачення (прогнозування) ризику, 
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виявлення чинників, що впливають на ситуацію, вживання відповідних заходів 

щодо їхнього відповідного впливу. 

Ідентифікація небезпек— це кількісна та якісна оцінка небезпеки за 

можливими передбачуваними наслідками. 

 
 

IV. КОНЦЕПЦІЯ ПРИЙНЯТНОГО (ДОПУСТИМОГО) РИЗИКУ 

Ризик — це усвідомлена можливість небезпеки або ж ймовірність 

небезпеки, яка визначається як співвідношення кількості подій з небажаними 

наслідками до максимально можливої їх кількості за конкретний період часу. 

Прийнятним вважається такий рівень ризику, який суспільство може 

прийняти (дозволити), враховуючи техніко-економічні та соціальні можливості 

на даному етапі свого розвитку. 

Гранично допустимий ризик — це максимальний ризик, який не повинен 

перевищуватись, незважаючи на очікуваний результат. Надмірний ризик 

характеризується виключно високим рівнем, який у переважній більшості 

випадків призводить до негативних наслідків. 

На практиці досягти нульового рівня ризику, тобто абсолютної безпеки, 

неможливо. Через це вимога абсолютної безпеки, що приваблює своєю 

гуманністю, може обернутися на трагедію для людей. Знехтуваний ризик у 

теперішній час також неможливо забезпечити з огляду на відсутність технічних 

та економічних передумов для цього. Тому сучасна концепція безпеки 

життєдіяльності базується на досягненні прийнятного (допустимого) ризику. 

Сутність концепції прийнятного (допустимого) ризику полягає в 

прагненні створити таку малу безпеку, яку сприймає суспільство в даний час. 

Прийнятний ризик поєднує технічні, економічні, соціальні та політичні аспекти 

і є певним компромісом між рівнем безпеки й можливостями її досягнення. 

Розмір прийнятного ризику можна визначити, використовуючи витратний 

механізм, який дозволяє розподілити витрати суспільства на досягнення 

заданого рівня безпеки між природною, техногенною та соціальною сферами. 

Необхідно підтримувати відповідне співвідношення витрат у зазначених 

сферах, оскільки порушення балансу на користь однієї з них може спричинити 

різке збільшення ризику і його рівень вийде за межі прийнятних значень. 

Сумарний ризик має мінімум при визначеному співвідношенні інвестицій 

у технічну та соціальну сфери. Цю обставину потрібно враховувати при виборі 

ризику, з яким суспільство поки що змушене миритися. 

Максимально прийнятним рівнем індивідуального ризику загибелі 

людини звичайно вважається ризик, який дорівнює 106 на рік. Малим 

вважається індивідуальний ризик загибелі людини, що дорівнює 10-8 на рік. 

Концепція прийнятного ризику може бути ефективно застосована для 

будь-якої сфери діяльності, галузі виробництва, підприємств, організацій, 

установ. Справді, коли працюють, навіть дотримуючись усіх встановлених 

відповідними правилами охорони праві стандартних значень, все ще існує 

деякий рівень залишкового ризику, який неминуче повинен бути присутнім. 

Наскільки ризик є прийнятним чи неприйнятним — вирішує керівництво. 
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Результат цього рішення буде впливати на багато вхідних даних та 

міркувань, серед яких не останнє місце посідає вартість ризику, оскільки 

головним завданням управління є і завжди буде визначення вартості ризику. 

 

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 

Отже, безпека є насправді відносним поняттям того, що не існує 

абсолютної безпеки для всіх обставин та умов. Просте запитання: «Яка безпека 

є достатньою?» не має простої відповіді. Вираз «безпека на 99,9%», що 

використовується для визначення високого рівня гарантії або низького рівня 

ризику не може вважатися коректним. 

Для того, щоб визначити серйозність небезпеки, існують різні критерії. 

Категорії серйозності небезпеки встановлюють кількісне значення відносної 

серйозності ймовірних наслідків небезпечних умов. Використання категорій 

серйозності небезпеки дуже корисно для визначення відносної важливості 

використання профілактичних заходів для забезпечення безпеки 

життєдіяльності, коли вона застосовується для певних умов чи пошкоджень 

системи. 

Рівні ймовірності небезпеки є якісним відображенням відносної 

ймовірності того, що відбудеться небажана подія, яка є наслідком неусунутої 

або непідконтрольної небезпеки. Базуючись на вищій імовірності небезпеки 

будь-якої системи, можна дійти висновку щодо специфічних видів діяльності 

людей. Тому, використовуючи водночас методики визначення серйозності та 

ймовірності небезпеки, можна визначити, вивчити небезпеки, віднести їх до 

певного класу і вирішити їх, виходячи з серйозності небезпеки, потенційно 

ймовірних наслідків та ймовірності, якщо такі наслідки будуть мати місце. 

Сутність концепції прийнятного (допустимого) ризику полягає в 

прагненні створити таку малу безпеку, яку сприймає суспільство в даний час. 

Прийнятний ризик поєднує технічні, економічні, соціальні та політичні аспекти 

та є певним компромісом між рівнем безпеки й можливостями її досягнення. 

 

V. УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ 

 

Основним питанням теорії й практики безпеки життєдіяльності є питання 

підвищення рівня безпеки. Порядок пріоритетів при розробці будь-якого 

проекту потребує, щоб вже на перших стадіях розробки продукту або системи у 

відповідний проект, наскільки це можливо, були включені елементи, що 

виключають небезпеку. На жаль, це не завжди можливо. Якщо виявлену 

небезпеку неможливо виключити повністю, необхідно знизити ймовірність 

ризику до допустимого рівня шляхом вибору відповідного рішення. Досягти 

цієї мети, як правило, в будь-якій системі чи ситуації можна кількома шляхами. 

Такими шляхами, наприклад, є: повна або часткова відмова від робіт, операцій 

та систем, які мають високий ступінь небезпеки; заміна небезпечних операцій 

іншими — менш небезпечними; удосконалення технічних систем та об'єктів; 

розробка та використання спеціальних засобів захисту; заходи організаційно-

управлінського характеру, в тому числі контроль за рівнем безпеки, навчання 
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людей з питань безпеки, стимулювання безпечності роботи та поведінки. 

Кожен із зазначених напрямів має свої переваги і недоліки, й тому часто 

заздалегідь важко сказати, який з них кращий. Як правило, для підвищення 

рівня безпеки завжди використовується комплекс цих заходів та засобів. 

Для того, щоб надати перевагу конкретним заходам та засобам або 

певному їх комплексу, порівнюють витрати на ці заходи та засоби та рівень 

зменшення шкоди, який очікується в результаті їх запровадження. Такий підхід 

до зменшення ризику небезпеки зветься управління ризиком. 

У питаннях управління ризиком не останнє місце посідає вартість цього 

управління. Як приклад, можна навести дії з запуску космічного човна. З точки 

зору експлуатації цілої системи рівень ризику, пов'язаний з запуском і 

посадкою човника, на декілька порядків перевищує ризик польоту на авіалінії, а 

ризики, які містить у собі політ на авіалінії, ризик пілотування легкого 

одномоторного літака. Але в даному разі такий ризик приймається тому, що, 

по-перше, його практично неможливо усунути на даному рівні розвитку 

космонавтики, а по-друге, кожен політ космічного човна відкриває нові 

перспективи для розвитку багатьох галузей науки, техніки, оборони, народного 

господарства. 

Отже, вартість не є єдиним та головним критерієм встановлення 

прийнятного ризику. Важливу роль, як показано вище, відіграє оцінка процесу, 

пов'язана з визначенням та контролем ризику. 

Для того, щоб чіткіше уявити собі, як на практиці використовується 

методика управління ризиком, розглянемо приклад, пов'язаний з ризиком 

небезпеки лише однієї технологічної операції — операції покриття меблів 

кількома шарами лаку в процесі їх виготовлення. Цей приклад покаже не лише, 

як потрібно використовувати методику управління ризиком, а й те, коли і як 

використовуються заради окремих напрямів безпеки життєдіяльності, а саме 

охорони праці, захисту навколишнього середовища та цивільної оборони. 

Наведені вище питання безпеки належать до компетенції охорони праці, 

але забруднене повітря, яке буде вилучатись з фарбувальної камери, може 

становити небезпеку для людей, які живуть або з тих чи інших причин 

знаходяться поблизу цього виробництва. Це вже сфера дії іншого 

законодавства, а саме законодавства про захист навколишнього середовища, 

інших нормативних документів та інших органів контролю. Для того, щоб 

отримати дозвіл на запровадження нового технологічного процесу, підприємцю 

необхідно узгодити можливість і кількість викидів з органами санітарного 

нагляду та захисту навколишнього середовища. У даному разі мова йде про 

можливість забруднення повітря, і, можливо, цей приклад не зовсім показовий, 

бо в інших виробництвах можуть використовуватися значно агресивніші 

речовини або у набагато більших кількостях, ніж ті, про які йдеться тут, але все 

ж цей приклад наочно демонструє ризики, з якими пов'язане будь-яке 

виробництво, та необхідність застосування методики управління ними. 

Для того, щоб виключити або зменшити можливість впливу шкідливих 

речовин на людей та навколишнє середовище в разі аварії, стихійного лиха чи 

катастрофи, на підприємстві згідно з вимогами законодавства і нормативних 
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актів з питань цивільної оборони та охорони праці власником мають бути 

опрацьовані й затверджені план попередження надзвичайних ситуацій і план 

(інструкція) ліквідації аварій (надзвичайних ситуацій). 

У плані попередження надзвичайних ситуацій розглядаються можливі 

аварії та інші надзвичайні ситуації техногенного і природного походження, 

прогнозуються наслідки, визначаються заходи щодо їх попередження, терміни 

виконання, а також сили і засоби, що залучаються до цих заходів. У плані 

(інструкції) ліквідації аварій (надзвичайних ситуацій) мають бути перелічені всі 

можливі аварії та інші надзвичайні ситуації, визначені дії посадових осіб і 

працівників підприємства під час їх виникнення, обов'язки професійних 

аварійно-рятувальних формувань або працівників інших підприємств, установ і 

організацій, які залучаються до ліквідації надзвичайних ситуацій. 

Розробивши всі необхідні організаційні, санітарно-гігієнічні та технічні 

заходи забезпечення безпеки працівників і узгодивши їх з місцевою інспекцією 

Комітету по нагляду за охороною праці, виконавши розрахунки ГДВ шкідливих 

речовин і узгодивши їх з відповідними органами охорони здоров'я та захисту 

навколишнього середовища, розробивши і узгодивши з органами цивільної 

оборони план попередження надзвичайних ситуацій і план (інструкцію) 

ліквідації аварій (надзвичайних ситуацій), підприємець, якщо немає інших 

перешкод, може розпочинати виробництво продукції. Але йому не слід 

забувати також про можливість несанкціонованого доступу до шкідливих 

речовин, наприклад; з метою крадіжки. В деяких випадках, наприклад, яких 

мова йде про радіоактивні речовини, сильнодіючі отруйні речовини, 

агрохімікати тощо підприємець несе відповідальність за належне їх збереження 

й транспортування та контроль за ними. 

Іншим аспектом того, як встановлюється співвідношення витрат з 

розміром прийнятного ризику, є можливість контролювання чи ліквідації 

ризику. 

Отже, вартість не є єдиним та головним критерієм встановлення 

прийнятного ризику. Важливу роль, відіграє оцінка процесу, пов'язана з 

визначенням та контролем ризику. Деякі небезпеки, що мають відносно 

низький рівень ризику, вважаються недопустимими, тому що їх досить легко 

контролювати та ліквідувати. 

 

ВИСНОВКИ ДО П’ЯТОГО ПИТАННЯ 

Основне питання теорії й практики безпеки «Як підвищити рівень 

безпеки»? Очевидно, що для цієї мети кошти можна витрачати за трьома 

напрямами: а) удосконалювання технічних систем та об‘єктів; б) підготовка 

персоналу; в) ліквідація наслідків. 

Для того щоб надати перевагу конкретним заходам та засобам або 

певному їх комплексу, порівнюють витрати на ці заходи та засоби і рівень 

зменшення шкоди, який очікується в результаті їх запровадження. Такий підхід 

до зменшення ризику небезпеки зветься управління ризиком. 

Перехід до ризику відкриває принципово нові можливості підвищення 

безпеки технічної сфери. До технічних, організаційних, адміністративних 
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додаються економічні методи керування ризиком. До останніх відноситься: 

страхування, грошова компенсація ушкодження, платежі за ризик тощо. 

Спеціалісти вважають доцільним у законодавчому порядку запровадити квоти 

на ризик. 

Для розрахунку ризику необхідні обґрунтовані дані. Гостра потреба в 

даних у нинішній час визнана у всьому світі на національному та 

міжнародному рівні. 

Необхідна чітко аргументована розробка бази і банків даних та їх 

реалізація в умовах підприємства, регіону. 

В основі керування ризиком лежить методика порівняння видатків та 

вигод, які отримують від зменшення ризику. 

Послідовність вивчення небезпек включає: 1) попередній аналіз 

небезпеки: виявити джерела небезпеки; визначити частини системи, які можуть 

викликати ці небезпеки; ввести обмеження на аналіз, тобто виключити 

небезпеки, які не будуть вивчатися; 2) виявлення послідовності небезпечних 

ситуацій, побудова дерева подій та небезпек; 3) аналіз наслідків. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

БЖД як наука розглядає проблеми охорони здоров‘я і безпеки людини у 

навколишньому середовищі, виявляє небезпечні та шкідливі фактори, 

розробляє методи і способи захисту людини шляхом зниження небезпечних і 

шкідливих факторів до допустимих значень, розробляє способи ліквідації 

наслідків небезпечних і надзвичайних ситуацій. 

Безпека життєдіяльності є порівняно молодою науковою дисципліною, 

перебуває в стані зародження та формування і має виконувати складний 

соціально-педагогічний процес із відповідними функціями. Це такі функції, як 

освітня, виховна та психологічна. 

Мета освітньої функції полягає в тому, щоб забезпечити відповідні 

сучасним вимогам знання студентів про загальні закономірності виникнення і 

розвитку небезпек, надзвичайних ситуацій, їх властивості, можливий вплив на 

життя і здоров‘я людей та сформувати необхідні в майбутній практичній 

діяльності спеціаліста уміння і навички для їх запобігання і ліквідації, захисту 

людей та навколишнього середовища. 

Мета виховної функції – формувати у студентів новий науковий 

світогляд, активну соціальну позицію, творче мислення при вирішенні 

виробничих та життєвих проблем. 

Психологічна функція полягає у формуванні психологічної готовності 

до безпечної діяльності в умовах сучасного техногенного середовища. 

Психологічний вплив небезпечних ситуацій проявляється у людей 

неоднозначно, бо він має індивідуально виражену особисту реакцію. Відчуття 

небезпеки одних робить зовсім безпомічними, розгубленими і нездатними до 

цілеспрямованих дій, до адекватного захисту, а в інших ця ж обставина здатна 

викликати піднесення душевних та фізичних сил, спонукати до активної 

протидії обставинам. У деякої частини людей самозбереження проявляється 

втечею від небезпечних обставин, у інших – навпаки: мобілізується готовність 
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до дій, до відповідного ризику, основаного на тверезому розрахунку і 

впевненості у можливості протидіяти небезпеці. 

Головна мета безпеки життєдіяльності полягає у тому, щоб сформувати 

в людини свідоме та відповідальне ставлення до питань особистої безпеки й 

безпеки тих, хто її оточує. Навчити людину розпізнавати й оцінювати 

потенційні небезпеки, визначати шлях надійного захисту від них, уміти 

надавати допомогу в разі потреби собі та іншим, а також оперативно 

ліквідовувати наслідки прояву небезпек у різноманітних сферах людської 

діяльності. 

Науковий зміст дисципліни – теоретичні основи БЖД людини в системі 

―людина – середовище існування‖. Дисципліна розглядає: загальні питання 

безпеки; взаємодію людини з навколишнім середовищем; основи фізіології і 

раціональних умов праці; анатомо-фізіологічні наслідки дії на людину 

небезпечних, шкідливих і вражаючих факторів, причини їх формування; 

ідентифікація небезпечних, шкідливих і вражаючих факторів надзвичайних 

ситуацій; способи й методи підвищення безпеки технічних способів і 

технологічних процесів; основи проектування і використання екобіозахисної 

техніки; методи дослідження стійкості функціонування об‘єктів і технічних 

систем у надзвичайних ситуаціях, прогнозування надзвичайних ситуацій і 

розробка моделей їх наслідків; розробка дій для захисту населення і 

виробничого персоналу та ліквідації наслідків аварій, катастроф і стихійних 

лих; правові, нормативно-технічні та організаційні основи безпеки 

життєдіяльності, контроль і управління умовами життєдіяльності. 

Безпека життєдіяльності – це інтегрована дисципліна гуманітарно-

технічного спрямування, яка вивчає загальні закономірності виникнення 

небезпек, їх властивості, наслідки впливу їх на організм людини, основи 

захисту здоров‘я та життя людини і середовища її проживання від небезпек, а 

також розробку і реалізацію відповідних засобів та заходів щодо створення і 

підтримки здорових та безпечних умов життя і діяльності людини. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

У ході лекції розглянуто лише частину з того значного кола питань, що 

необхідно опанувати майбутнім правоохоронцям та юристам при вивченні 

курсу. Саме тому при підготовці до семінарських і практичних занять з теми 

рекомендується звернутись не лише до базових підручників, але й до інших 

джерел, які можна знайти в бібліотеці університету, чи використати Інтернет-

ресурси. 

У процесі вивчення теми лекції пропонується для кращого засвоєння 

навчального матеріалу ознайомитись з чинними Законами та нормативно-

правовими актами, підручниками та посібниками з числа зазначених у списку 

літератури. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Ознайомити курсантів з поняттям ―середовище‖, в якому живе людина, 

класифікувати навколишнє середовище, дати характеристику природного, 

техногенного та соціально-політичного середовища, знати параметри 

навколишнього середовища, засвоїти сутність поняття ноосфери як сфери 

розуму. 

Сформувати у курсантів свідоме відношення до того, що безпека 

життєдіяльності є серйозною проблемою сучасності. В процесі вивчення 

матеріалу лекції викладач повинен прагнути виробити у курсантів ідеологію 

безпеки та безпечного мислення і поведінки. 

 

ВСТУП 

Проблема безпеки життєдіяльності (БЖД) людини і всього суспільства в 

сучасних умовах набула особливої гостроти й актуальності. БЖД 

обговорюється на сторінках газет і журналів, ученими, представниками 

громадськості, політичними діячами, тобто є об‘єктом уваги всіх прошарків 

суспільства та держави. Вчені давно почали турбуватися про небажані та 

негативні наслідки антропогенного впливу на природу й навколишнє 

середовище. Футурологи різних країн світу розробляли різноманітні моделі 

майбутнього збалансування розвитку людського суспільства з навколишнім 

середовищем в умовах величезних техногенних навантажень на біосферу. 

Причинами соціальної напруженості в суспільстві є незадовільні умови 

життя, праці, незадовільний матеріальний та культурний стан, зіткнення 

інтересів релігійного, ідеологічного характеру, система розподілу матеріальних 

благ, низький рівень освіти. 

Найбільша цінність суспільства – людина, її життя, здоров‘я. Проте з 

кожним роком збільшується кількість факторів, що негативно впливають на її 

життя і здоров‘я. В більшості випадків вони породжуються самою людиною: її 

діяльністю, небезпечною поведінкою, науково-технічним прогресом. 

 

І. ЛЮДИНА ТА ЇЇ ПОХОДЖЕННЯ 

 

У найзагальнішому розумінні термін ―людина‖ вказує на належність до 

людського роду – вищої сходинки живої природи на нашій планеті. 

Серед питань, які цікавлять науку, релігію, кожну людину, 

найважливішим є питання про природу людини, її походження і призначення, 

виникнення життя на Землі, зв‘язок із Космосом, місце у Всесвіті. Ці питання 

надзвичайно складні й суперечливі. Незважаючи на досить розгалужену 

систему досліджень, накопичені результати, проблему виникнення життя і 

походження людини не можна вважати розв‘язаною. Міркування з цього 

приводу можна класифікувати як моделі або гіпотези. Одні – більше 

обґрунтовані, інші – менше. Проте кожна гіпотеза не підтверджується 

практично. Коротко охарактеризуємо кожну з них. 

Одна з гіпотез базується на божественному творенні – креаційна 

(релігійна) гіпотеза походження життя людини.  
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Релігійна концепція походження світу зосереджується навколо ідеї про 

існування всесильного, вічного Творця, який мав певний план і призначення 

для Свого творіння. Всесвіт, Сонячна система, наша планета Земля, а також усе 

живе виникло і стало існувати за планом і замислом надрозумної істоти.  

Не менш привабливо виглядає космічна гіпотеза походження людини. 

Вона ґрунтується на твердженні про відвідування Землі прибульцями з Космосу 

або проникненням на Землю своєрідних животворних космічних променів. 

Творцем цієї гіпотези (―теорія палеоконтакту‖) вважається американський 

природодослідник Ч.Х. Форт. Німецький учений Е. Фон Деннікер у своїх 

книгах наполегливо доводить цю гіпотезу до рівня наукової обґрунтованості. 

З космічною гіпотезою походження людини погодитись так само важко, 

як і заперечити її. Справа в тому, що поки не встановлено спілкування з 

неземними цивілізаціями, якщо вони є. Однак пошук земних цивілізацій триває. 

Разом з тим, існує еволюційна гіпотеза походження життя і людини. 

Засновником еволюційного вчення про походження видів вважається 

англійський природодослідник Чарльз Дарвін (1809–1882). У фундаментальній 

праці ―Походження видів шляхом природного добору‖ учений показав, що 

основними чинниками еволюції органічного світу є мінливість, спадковість і 

природний добір. 

Згідно з цією гіпотезою, зародження та розвиток життя можливі лише з 

того природного оточення, на якому воно розгортає своє єство. Життя виникає 

завдяки фотосинтезу та обміну речовин в унікальних кліматичних умовах, що 

створились (мабуть, випадково) на землі декілька мільярдів років тому. Серед 

таких умов вирізняються показники температури ґрунту, повітря; наявність 

води, деяких солей, радіації тощо.  

Удосконалюючись у ході еволюції, організми на планеті еволюціонували 

у тваринний світ і перетворювалися в сучасні зразки (у тому числі й людини) 

внаслідок природного добору. 

Новітні наукові відомості підтверджують думку Дарвіна, що 

найближчими нашими родичами є мавпи, а саме – людиноподібні. Вважається, 

що процес перетворення мавпи в людину почався приблизно три мільйони 

років тому. Молекулярні дослідження показали, що людина, горила й шимпанзе 

– це не двоюрідні брати, як думали раніше, а рідні. Їх слід об‘єднати в один рід. 

Людина сучасного фізіологічного типу за останніми науковими даними, які 

отримані за допомогою аналізу ДНК (спадкові речовини), з‘явилася порівняно 

недавно: 50–250 тисяч років тому, причому приблизно в одному місці – в 

Африці. 

Дарвін не дав відповіді на питання, що саме стало причиною виділення 

людини з тваринного світу. На нього намагався відповісти Ф. Енгельс: деякі 

види людиноподібних мавп під впливом природно-кліматичних умов були 

змушені достатньо різко змінити свій спосіб життя. Вони перебралися з дерев 

на землю, внаслідок чого функції їх передніх кінцівок стали суттєво 

відрізнятися від функцій задніх. Поступово розвиваючись, руки ставали 

органом для виробництва та використання знарядь праці. Праця привела до 

розвитку мозку, появи мислення і мови. 
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Розвиток наук у ХХ столітті вніс поправки в ці ідеї. Зокрема, звернена 

увага на те, що знайдені до нашого часу стоянки давніх наших предків 

територіально ―прив‘язані‖ до зони Великих Східно-африканських розломів. 

Саме тут був високий ―викид‖ радіації, який викликає різкі зміни у спадковому 

фонді живих істот, тобто мутацію. До цього слід додати, що і тектонічні, і 

вулканічні, сейсмічні та радіаційні катаклізми здійснювали суттєвий вплив на 

живих істот як мутагенні фактори. 

Еволюційна гіпотеза походження людини до цього часу вважається 

найбільш обґрунтованою. 

У межах суттєвої протилежності гіпотези мають дещо спільне, що єднає 

їх:  

1) за всіма гіпотезами, життя виникає на земній основі; 

2) життя людини органічно пов‘язане з Космосом (у релігійному 

варіанті – через Бога, в еволюційному – через фотосинтез, у космічному – 

безпосередньо) та з працею, спрямованою на забезпечення умов існування 

людини як людини; 

3) життя існує завдяки постійній діяльності (організму чи людини), 

спрямованої на обмін речовин, виживання, боротьбу за існування.  

Визначень поняття ―життя‖ дуже багато. Як загальне поняття, життя є 

особливою формою існування і руху матерії, вищою, за відношенням до 

фізичної, хімічної, формою. Ф. Енгельс визначив життя як спосіб існування 

білкових тіл, суттєвим моментом якого є постійний обмін з оточуючим їх 

зовнішнім середовищем.  

Життя (за К.М. Ситником) – це особлива форма руху матерії зі 

специфічним обміном речовин, самовідновленням, системним управлінням, 

саморозвитком, фізичною і функціональною дискретністю живих істот і їх 

суспільних конгломератів. З цього досить складного визначення випливає 

головне: життя можна розглядати як послідовний, упорядкований обмін 

речовин і енергії. 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Отже, Людина являє собою цілісну єдність біологічного, психічного та 

соціального рівня. При цьому людський індивід – це інтегральна єдність усіх 

рівнів, яка є основою до виникнення нового якісного ступеня особистості. 

Особистість – це міра цілісності людини, що включає в себе всю множину 

взаємопов‘язаних характеристик і елементів. 

Головною підсумковою властивістю особистості виступає світогляд. 

Особливим компонентом особистості є її моральність. 

 

ІІ. БІОЛОГІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ОЗНАКИ ЛЮДИНИ 

 

Значення терміна «людина» багатогранне, про що свідчить понятійний 

апарат наук, які вивчають людину. 

Філософію цікавить людина з точки зору її становища у світі, передусім 

як суб'єкта пізнання й творчості. 
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Психологія аналізує людину як цілісність психологічних процесів, 
властивостей і відносин: темпераменту, характеру, здібностей, вольових 
властивостей тощо. Тобто психологія шукає стабільні характеристики психіки, 
які забезпечують незмінність людської природи. 

Якщо економічна наука припускає, що людина здатна на раціональний 
вибір, то психологія виходить з того, що мотиви людської поведінки 
здебільшого ірраціональні та незбагненні. 

Історики, навпаки, проявляють інтерес до того, як під впливом культурно-
історичних факторів змінюється людська істота. 

Соціологія досліджує людину насамперед як особистість, як елемент 
соціального життя, розкриває механізми її становлення під впливом соціальних 
факторів, а також шляхи й канали зворотного впливу особистості на соціальний 
стан. 

Результатом еволюції життя на Землі є людина як частина природи, 
біологічний суб‘єкт. За своєю тілесною будовою та фізіологічними функціями 
людина належить до тваринного світу. Характерно, що з погляду біології, 
принципової різниці між людиною й тваринним світом немає.  

Але людина – вища сходинка розвитку живої природи на нашій планеті. Це 
поняття вказує на якісну відмінність людей від тварин і характеризує загальні, 
притаманні всім людям якості й особливості, що знаходять свій вияв у терміні 
―Нomo sapiens‖ – ―людина розумна‖. Людина як біологічний вид має: 

– характерні тілесні ознаки (прямоходіння, руки пристосовані до праці 
тощо); 

– високорозвинений мозок, здатний відобразити світ у поняттях і 
перетворювати його відповідно до своїх потреб, інтересів, ідеалів; 

– свідомість як здатність до пізнання сутності як зовнішнього світу, так і 
своєї особистої природи. 

Людська здатність самозаглиблення має діяльний суспільний характер. 
Про людський характер життєдіяльності можна говорити з того моменту, коли 
людиноподібна істота виготовила перше знаряддя праці. Саме з цього почалася 
розбудова людиною власного світу – соціального. 

Зміст і характер людського життя визначається способом людської 
діяльності, головними чинниками якого є засоби виробництва та спілкування. 

Якщо тварина живе в природі, то людина – у соціумі. Соціум – це 
особливий спосіб життя особливих істот – людей.  

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Отже, найголовніша відмінність між людиною і тваринним світом 

полягає в способі життя. Тваринне життя здійснюється природним чином, 

тобто як існування, людське — суспільним, соціальним, як життєдіяльність. 

Все що є в суспільстві, як і саме суспільство, — результат людської діяльності. 

Збалансований розвиток людини можливий тільки тоді, коли вона 

захищена на біологічному та соціальному рівнях. Знання основ безпеки 

дозволить людині вирішити цю проблему, розширити аспекти самозахисту 

особистості й, зокрема, розвинути у неї здатність піклуватися про себе, 

задовольняти свої потреби та одержувати задоволення від життя. 
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ІІІ.  ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ. ПРАЦЯ ЯК ФОРМА ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Діяльність – це специфічний спосіб ставлення людини до світу. Вона 

поєднує біологічну, соціальну та духовно-культурну сутність людини. 

Діяльність постає як засіб перетворення природи на предмети споживання, 

творіння культури. 

На основі того, що людська діяльність є системою усвідомлених 

цілеспрямованих дій, що передбачає зміну або перетворення навколишнього 

світу, можна сформулювати таке визначення: діяльність – це активна взаємодія 

людини з навколишнім середовищем, завдяки чому вона досягає свідомо 

поставленої мети, яка виникла внаслідок прояву у неї певної потреби.  

Життєдіяльність – це складна система, що може підтримати і забезпечити 

в середовищі існування певні умови життя та всі види діяльності людей. 

Потреби – це необхідність для людини того, що забезпечує її існування і 

самозабезпечення. 

Потреби поділяються на групи: 

- фізіологічні й сексуальні (у відтворенні людей, в їжі, диханні, русі, 

одязі, житлі, відпочинку); 

- екзистенціальні (існування; це потреби у безпеці свого існування, 

впевненості у завтрашньому дні, стабільності суспільства, гарантованості 

праці); 

- соціальні (у належності до колективу, групи чи спільноти у спілкуванні, 

турботі про інших та увазі до себе, в участі у спільній трудовій діяльності); 

- престижні (у повазі з боку інших, визнанні та високій оцінці своїх 

якостей, у службовому зростанні та високому статусі у суспільстві); 

- духовні (у самовираженні через творчість). 

Перші дві групи потреб є первинними і вродженими, три інші – 

набутими. 

Діяльність людини має предметний і духовний характер. Діяльність є 

предметною, тому що її результатом є матеріальні предмети. У цих предметах 

людина втілює свої розуміння світу, розум, властивості, інтереси, потреби, 

почуття. 

Види діяльності забезпечують існування людини та її формування як 

особистості. До видів діяльності належать: праця, гра, навчання, спілкування. 

До типів діяльності належать такі, що будуються за ознаками суспільних 

відносин, потреб та предметів: 

– перетворювальна: предметна (люди – природа, матеріальні цінності); 

– соціальна (люди – люди, управління, освіта, лікування); 

– духовно-пізнавальна: дослідження теоретичні, прикладні, практичні; 

– ціннісно-орієнтаційна: пізнавання світу з позицій добра і зла (мораль, 

ідеологія); 

– комунікативна; 

– художньо-творча: пізнання світу в художніх образах; 

– споживча: матеріальне, духовне, споживче. 
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Але жодний тип діяльності не реалізується у чистому вигляді. Наприклад, 

праця – це і пізнання, і оцінка, і спілкування. 

Кожна людина має свою ієрархію видів і типів діяльності. Взагалі, 

ієрархія видів і типів діяльності – це, певною мірою, програма життя людини. 

Праця як форма діяльності. 

Однією із специфічних форм діяльності є праця. К. Маркс визначає 

працю як процес, що відбувається між людиною і природою. Перетворюючи 

природу, людина перетворює і себе. У процесі праці розвиваються здібності 

людини, а також мислення, чуттєве сприйняття світу. У цьому розумінні цілком 

справедливим є твердження Ф. Енгельса, що ―праця створила людину‖. 

Праця – це цілеспрямована діяльність людини, у процесі якої вона 

впливає на природу та використовує її з метою виробництва матеріальних благ, 

необхідних для задоволення своїх потреб. Але праця – це не тільки процес, у 

якому люди вступають між собою у певні виробничі відносини. Вона 

проявляється в кожній суспільно-економічній формації у конкретній історичній 

формі, має особливий характер і свою організацію. З фізіологічної точки зору 

праця – це витрати фізичної і розумової енергії людини, але вона необхідна й 

корисна для людини. І тільки у шкідливих умовах праці або при надмірному 

напруженні сил людини в тій чи іншій формі можуть проявлятися негативні 

наслідки праці. 

Людська праця докорінно відрізняється від ―праці‖ тварин. 

Найголовнішою відмінністю є те, що людина використовує знаряддя праці, які 

виготовлені знаряддями праці. Тварина цього не вміє робити.  

Друга відмінність полягає в універсальності людської праці. Тварина 

―працює‖ лише за вимогами свого роду (ластівки будують гніздо під дахом 

будинку, бджоли – соти, бобри – греблю) і не може здійснити те, що не 

закладено в неї природою. Людина ж – істота універсальна. Вона може 

побудувати і житло, і греблю. Вона перетворює природу і сама встановлює собі 

міру праці й перетворення, що докорінно відрізняє її від тварини, робить 

суспільною істотою.  

Крім того, людина модулює майбутній результат творення в мозку, а 

потім завдяки праці переносить його в реальність. Вона ставить собі цілі, 

змінює їх згідно зі своїми новими уявленнями, домагається втілення їх у життя. 

Цілеспрямованість притаманна лише людині. Жодна тварина не робить мету 

предметом свого роздуму. І хоч вона мислить, аналізує, робить висновки, все ж 

цілеспрямованість властива лише людині. 

За допомогою праці людина постійно змінює умови всього існування, 

перетворюючи їх згідно з своїми постійно зростаючими потребами, створює 

світ матеріальної і духовної культури. Праця не можлива в одиночному прояві 

та з самого початку виступає як колективний, соціальний. У соціальному 

відношенні праця призвела до формування нових, соціальних якостей людини: 

мови, мислення, спілкування, переконання, цінності орієнтації, світогляду. 

Змінюється психологія людини, інстинкти перетворюються у двох планах: у 

плані їх стримування, гальмування (підкорення контролю розуму) і в плані їх 
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перетворення у новий якісний стан пізнавальної діяльності людини – інтуїцію. 

Все це притаманне людині як соціальному суб‘єкту. 

Ми підходимо до суті людини за трьома різними вимірами: біологічним, 

психічним і соціальним. Під психічним розуміється внутрішній духовний світ 

людини – його воля, переживання, пам‘ять, характер, темперамент тощо. 

Соціальне й біологічне існує як нерозривна єдність. Біологічне, природне 

можна спрощено назвати системою, ―що живе‖, а соціальне – ―як живе‖. Але і 

―що живе‖, і ―як живе‖ злилися в єдине ціле, у соціальну істоту на ім‘я Людина. 

Природне функціонування її організму соціально обумовлене, залежить від тих 

об‘єктивних історичних умов, у яких живе і які нею ж створені шляхом 

перетворення навколишнього середовища для задоволення своїх різноманітних 

потреб. 

Головною підсумковою властивістю особистості виступає світогляд. 

Особливим компонентом особистості є її моральність. 

 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Діяльність – це активна взаємодія людини з навколишнім середовищем, 

завдяки чому вона досягає свідомо поставленої мети, яка виникла внаслідок 

прояву у неї певної потреби. 

Праця – це цілеспрямована діяльність людини, в процесі якої вона 

впливає на природу та використовує її з метою виробництва матеріальних благ, 

необхідних для задоволення своїх потреб. 

Мета життя людини проявляється в різноманітних видах діяльності – в 

праці, вихованні, сімейному житті, захопленні наукою, літературою та 

мистецтвом, в активній суспільній діяльності тощо. При цьому праця – не 

самоціль, а реальна основа створення об‘єктивних умов для того, щоб кожна 

людина могла проявити себе, розгорнути свої здібності, виявити таланти. 

 

IV. СЕРЕДОВИЩЕ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ 

 

Розглядаючи безпеку людини як поняття, що стосується сутності 

людського життя, сфери її діяльності і взаємозв'язків з навколишнім 

середовищем, ми повинні розглянути таке поняття, як «середовище», в якому 

живе та діє людина. 

1. Природне середовище 

Навколишнє природне середовище в широкому розумінні — космічний 

простір, а у вужчому — біосфера, зовнішня оболонка Землі, яка охоплює 

частину атмосфери, гідросферу і верхню частину літосфери, що взаємозв‘язані 

складними біогеохімічними циклами міграції речовин і енергії. 

Земля — одна з планет Сонячної системи, найбільша з планет земної 

групи (Меркурій, Венера, Марс, Земля), середній радіус — 6371 км, відстань до 

Сонця — 150 млн. км, маса Землі становить 1/330000 маси Сонця. 

Сонце — це найголовніша зірка Сонячної системи, температура поверхні 

близько 6000 °С. Земля отримує всього одну двомільярдну частину сонячного 
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випромінювання. Цього досить, щоб обігріти Землю та постачати необхідною 

енергією весь рослинний та тваринний світ. 

Атмосфера — це газова оболонка Землі, яка обертається разом з нею. 

Дуже своєрідні кліматичні умови в атмосфері. Атмосфера поділяється на 

шари, в яких з висотою змінюється температура. На висоті 8-Ю км температура 

становить 40-50°С нижче нуля, а на висоті біля 60-70 км знаходиться 

повітряний шар з досить помірною температурою, близькою до 0°С. Причини 

виникнення цього теплого шару атмосфери пояснюються явищем абсорбції 

(поглинання) молекулами озону і кисню ультрафіолетового випромінювання 

Сонця. 

Саме тут проходить озоновий захист життя Землі від жорсткого для 

всього живого випромінювання Сонця. Енергія радіації, що абсорбується, 

перетворюється у теплову енергію газових молекул. Сонячна радіація, яка 

проходить до земної поверхні, має зовсім безпечні границі, а всі 

ультрафіолетові промені з меншою довжиною хвилі в'язнуть у цьому 

невидимому, легкому, але непроникному шарі повітряного океану. 

З віддаленням від Землі змінюється не тільки густина повітря, а і його 

склад. Склад повітря залишається порівняно постійним на висотах до 100 км. 

До складу атмосфери входять азот — 78,08%, кисень - 20,95% і аргон — 0,93%. 

На частку вуглекислого газу, неону, гелію і всіх інших газів, які присутні у 

повітрі в мікрокількості, припадає лише трохи більше 0,04%. 

У придонних шарах атмосфери, особливо в містах, склад повітря 

змінюється. Важливою змінною складової атмосфери є вуглекислий газ. Ще 

100 років тому вміст вуглекислого газу в повітрі був 0,0298%, а тепер — 

0,0318%, а в містах ще вищий. Цікаво, що акселерацію — прискорений і 

посилений ріст дітей, особливо в містах, — деякі вчені пояснюють підвищеним 

вмістом вуглекислого газу в повітрі. Навіть незначне збільшення вмісту 

вуглекислого газу в повітрі значно посилює дихальний процес, починається 

швидкий ріст грудної клітини і відповідно всього організму. 

Атмосферне повітря — один з найважливіших природних ресурсів, без 

якого життя на Землі було б абсолютно неможливим. Атмосферний кисень О2, 

необхідний для дихання людей, тварин, переважної більшості рослин і 

мікроорганізмів. Організму людини і тварин необхідний постійний притік 

кисню. Основне джерело утворення кисню — це фотосинтез зелених рослин. 

Підраховано, що рослини за рік виділяють в атмосферу близько 70 млрд. тон 

кисню. Близько 80% всього кисню в атмосферу постачає морський 

фітопланктон, 20% виробляє наземна рослинність. 

Вуглекислий газ — обов'язковий компонент фотосинтезу рослин. 

З основних компонентів атмосфери найбільше змінюється вміст у повітрі 

водяної пари. Вміст водяної пари в атмосфері визначається співвідношенням 

процесів випарювання, конденсації і горизонтального перенесення. 

Водяна пара — це джерело утворення хмар, туманів, опадів. Наявні в 

атмосфері водяна пара й діоксид вуглецю захищають земну поверхню від 

надмірного охолодження, створюючи так званий парниковий ефект: якби не 
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було атмосфери, то середня температура поверхні земної кулі була б не + 15, а -

23 °С. 

Атмосфера регулює теплообмін Землі з космічним простором, впливає на 

її радіаційний та водяний баланс. Одним з найважливіших факторів, що 

визначають стан атмосфери, є її взаємодія з океаном, процеси газообміну і 

теплообміну між ними суттєво впливають на клімат Землі. 

Клімат — це багаторічний режим погоди, властивий тій чи іншій  

місцевості. Кліматичні умови Землі створюються внаслідок взаємопов'язаних 

процесів теплообміну, вологообміну й загальної циркуляції атмосфери. Клімат 

характеризується середніми показниками світла, температури, вологості 

повітря, рівнем опадів, рівнем радіації, атмосферного тиску, напрямками вітрів 

тощо. 

Великий вплив на погоду та життєдіяльність людини мають процеси, які 

відбуваються на Сонці. Виплески сонячної активності розігрівають зовнішні 

шари атмосфери Землі, змінюють їх густину і хімічний склад, могутні потоки 

заряджених частинок і випромінювань проникають в атмосферу, 

«переколочують» всю повітряну оболонку. Від цього змінюється і сама погода, 

і реакція на її зміни в організмі людини. 

Гідросфера — це водяна оболонка Землі. До надземної частини 

гідросфери, що вкриває 70% поверхні земної кулі, належать океани, моря, 

озера, ріки, а також льодовики, в яких вода перебуває у твердому стані. 

Основна частина води (понад 80%) перебуває у глибинних зонах Землі — в її 

мантії. Підземна частина гідросфери охоплює ґрунтові, підґрунтові, напірні й 

безнапірні води, тріщині води і води карстових порожнин у легкорозчинних 

гірських породах (вапняках, гіпсах тощо). 

Вода є основою існування життя на Землі. Для величезної кількості 

живих організмів, особливо на ранніх етапах розвитку біосфери, вода була 

середовищем зародження та розвитку. Без води неможливий фотосинтез, який 

відбувається в зелених рослинах і лежить в основі біологічного кругообігу 

речовин на нашій планеті. Вода — своєрідний мінерал, який забезпечує 

існування живих організмів на Землі. Живі організми на 60-98% складаються з 

води, і всі їхні життєві функціональні процеси пов'язані з водою. Обмін 

речовин в організмах можливий лише за наявності води, бо майже всі хімічні, 

колоїдно-хімічні та фізіологічні процеси відбуваються у водних розчинах 

органічних та неорганічних речовин або за обов'язкової участі в них води. 

Процеси травлення і засвоєння їжі у травному каналі та синтез живої речовини 

в клітинах організмів відбуваються виключно у рідкому середовищі. Втрата 

організмом лише 10-20% води веде до його загибелі. Без води людина може 

прожити не більше п'яти діб. 

Без води не може існувати й людська цивілізація, бо вода використо-

вується людьми не лише для пиття, а й для забезпечення своїх санітарно-

гігієнічних та господарсько-побутових потреб. Вода використовується у 

промисловості, побуті, сільському господарстві як джерело енергії. 

Багато джерел і водоймищ мають лікувальне призначення. 
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Не всяка прісна вода може використовуватись людьми. До якості води 

висуваються певні вимоги залежно від галузей її використання. Найбільш 

жорсткими є вимоги до якості питної води та води у водоймищах, що 

використовуються для розведення риби. Вода повинна відповідати санітарним 

вимогам — гранично допустимим нормам (ГДН) вмісту тих чи інших 

компонентів, що забезпечують склад і властивості води. Така вода повинна 

бути безпечною щодо бактеріального складу, нешкідливою за вмістом і 

складом розчинених хімічних речовин. В основі гігієнічного нормування якості 

питної води лежить відповідність її санітарним нормам безпеки в 

епідеміологічному, патофізіологічному і токсикологічному відношеннях, а 

також — естетичним вимогам (нормальної реакції людини). Якщо джерела 

водопостачання не відповідають нормам, їх заздалегідь очищують від бактерій, 

позбувають зважених часток. Проте є такі забруднення, які усунути неможливо, 

тому така вода для використання непридатна. 

Зовнішня тверда оболонка Землі, яка включає земну кору з частиною 

верхньої мантії Землі й складається з осадових, вивержених і метаморфічних 

порід, називається літосферою. 

Товщина літосфери на континентах і під океанами різниться і становить в 

середньому відповідно 25-200 і 5-100 км. Переважна частина земної 

поверхні — це рівнини континентів і океанічного дна. Основна частина 

літосфери складається з вивержених магматичних порід (95%), серед яких на 

континентах переважають граніти, а в океані — базальти. 

Літосфера є середовищем усіх мінеральних ресурсів, одним з основних 

суб'єктів антропогенної діяльності людини. У верхній частині континентальної 

земної кори розвинені ґрунти, значення яких для людини важко переоцінити. 

Ґрунт - органічно-мінеральний продукт багаторічної (сотні та тисяч років) 

спільної діяльності живих організмів, води, повітря, сонячного тепла та світла  

— є одним з найважливіших природних ресурсів. Залежно від кліматичних і 

геолого-географічних умов ґрунти мають товщину від 15-25 см до 2-3 м. 

У межах літосфери періодично відбуваються сучасні фізико-географічні 

процеси (зсуви, селі, обвали, ерозія), які мають величезне значення для 

формування екологічних ситуацій у різних регіонах планети. 

 

2. Техносфера 

Людина давно живе не в «природі», а мешкає в антропогенно зміненому 

середовищі, трансформованому під впливом своєї діяльності. В життєвому 

циклі людина і навколишнє середовище утворюють постійно діючу систему 

«людина — довкілля». 

Довкілля — навколишнє середовище людини, зумовлене в даний момент 

сукупністю факторів, здатних чинити пряму або непряму, негайну або 

віддалену дію на людину, її здоров'я і життя. 

З появою людей на Землі почався вплив їхньої діяльності на кругообіг 

речовин та енергетичний обмін у біосфері, почалася трагедія біосфери. На 

шлях, який посилює конфронтацію з біосферою, предки сучасної людини 

ступили близько 1,5—3 млн. років тому, коли підпорядковуючись командам 
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свого розумового апарату — головного мозку, який потребував все більшої 

кількості енергії для задоволення своїх потреб, вперше запалили вогнище в 

надрах Африки і Північної Якутії (у селищі Дирин-Юрях). З того моменту 

шляхи людини і біосфери остаточно розійшлися, почалося їх протистояння, 

наслідком якого може стати колапс біосфери або зникнення людини. 

Людство, розростаючись чисельно і розповсюджуючись на планеті, 

автоматично і неминуче відтіснило інших мешканців природи. Та і саму 

природу воно відкинуло на задвірки біосфери, замінюючи останню вже не 

ноосферою Вернадського, а техносферою або біотехносферою. 

Техносфера — це регіон біосфери в минулому, перетворений людиною за 

допомогою прямого або непрямого впливу технічних засобів з метою 

найкращої відповідності своїм матеріальним і соціально-економічним 

потребам. 

Створюючи техносферу, людина прагнула до підвищення комфортності 

довкілля, до зростання комунікабельності, до забезпечення захисту від 

природних негативних впливів. Усе це позитивно вплинуло на умови життя і в 

сукупності з іншими факторами (поліпшення медичного обслуговування тощо) 

на тривалість життя людей. 

Але створення руками і розумом людини техносфери, призначеної 

максимально задовольняти її потреби в комфорті і безпеці, далеко не 

виправдувала надії людей. Нераціональна господарська діяльність, 

багаторазово підсилена здобутками науково-технічного прогресу, призвела до 

пошкодження і вичерпання природних ресурсів, зміни регенераційних 

механізмів біосфери, деформації сформованого протягом багатьох мільйонів 

років природного кругообігу речовин та енергетичних потоків на планеті, 

порушення динамічної рівноваги глобальної земної соціоекосистеми. 

У глобальній екосистемі, біосфері, яка є єдиним цілим, ніщо не може 

бути виграно або втрачено, не може бути об'єктом загального поліпшення. Усе, 

що добуто з неї людською працею, повинно бути повернене. Оплати цього 

«векселя» неможливо уникнути, він може бути лише відстрочений. 

Техносфера включає в себе регіони міста, промислової зони, 

виробничого і побутового середовищ. До нових, техносферних, належать 

умови проживання людини в містах і промислових центрах, виробничі, 

транспортні і побутові умови життєдіяльності. 

Щоб жити, людина має забезпечити своє життя, насамперед матеріально. 

Матеріальне виробництво — передусім це діяльність, спрямована на 

освоєння навколишнього природного середовища. 

Воно включає в себе промисловість і сільськогосподарську діяльність. 

Матеріальне виробництво є основою суспільного розвитку, тому що саме воно 

задовольняє найрізноманітніші людські потреби. Провідну роль у системі 

матеріального виробництва відіграли: 

1) аграрне виробництво, що домінувало в Європі практично до початку 

XVIIІ ст.; 

2) промислове виробництво, яке розпочалося з того моменту, коли пара й 

машина здійснили революцію в промисловості; 
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3) інформаційне виробництво — виробництво знань, що все більше 

перетворюється на визначальну форму праці. На третьому етапі виробництво 

ідей, знань, інформації виходить на перший план. 

 

3. Ноосфера 

Тварини та рослини своєю діяльністю за життя та біомасою після смерті 

мільярди років створювали та вдосконалювали умови, сприятливі для життя, 

тобто біосферу, перш ніж з'явилася людина, котра через кілька сотень тисяч 

років стала руйнувати її своєю нерозумною діяльністю. 

В.І.Вернадський дав таке визначення біосфери: «Біосфера являє собою 

оболонку життя — область існування живої речовини». Він зазначив, що жива 

речовина, як і біосфера, має свою особливу організованість. Організованість не 

є механізмом, вона різко відрізняється від механізму тим, що безперервно 

перебуває в становленні, у русі всіх її найдрібніших матеріальних та 

енергетичних частинок. 

Земна оболонка, біосфера, що охоплює всю земну кулю, значною мірою 

зумовлюється існуванням в ній живої та неживої речовини. Між її неживою 

частиною, неживими природними тілами і живою речовиною, що її населяє, 

постійно існує обмін. Цей обмін у ході часу виражається рівновагою, що 

закономірно змінюється і прагне до стійкості. 

З точки зору історичного часу, життя людського індивіда ми можемо 

говорити лише про те, що ноосфера є своєрідним «світлим майбутнім» для 

людства, єдиною альтернативою вмиранню природи внаслідок людської 

діяльності по її перетворенню, а також смерті самої людини як біологічної 

істоти, що буде позбавлена природних умов свого існування. Тому 

«переведення» біосфери в її якісно новий стан — ноосферу, є одним із 

найважливіших завдань, які стоять перед людством сьогодні. 

Освоєння природного простору людиною призводить до того, що 

людина, втручаючись у кругообіги речовини та енергії в біосфері, порушує 

функціонування механізмів підтримки динамічної рівноваги між її складовими 

частинами. Якщо на ранніх етапах існування суспільства природа була здатною 

справлятись з цими порушеннями за допомогою своїх традиційних методів 

встановлення рівноваги, то з наростанням обсягу знань людства, а разом з тим і 

сукупної продуктивної сили, їй стає все тяжче робити це без серйозних 

наслідків для існування самої біосфери. Біосфера почала швидко втрачати 

здатність до відтворення своїх основних функцій, вона «не встигає» 

переробляти результати людської діяльності. Людина створила багато таких 

речовин, які не існували в природі до неї і для яких вона не виробила способів 

та механізмів утилізації. 

Перед людством постала реально загроза деструкції механізмів 

підтримки та відновлення основних функціональних характеристик біосфери, 

знищення природи як сукупності умов існування біологічного людського 

організму, самознищення людства. Локальні екологічні катастрофи зливаються 

в єдине ціле. Глобальна екологічна криза, викликана людською діяльністю, 
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загрожує перерости у глобальну екологічну катастрофу, коли процеси 

руйнування природи матимуть незворотний характер. 

Збереження умов біологічного існування людини залежить саме від того, 

що й породило їй загрозу — від особливості людського способу буття. 

 

4. Соціально-політичне середовище 

Виділяють такі сфери суспільного життя: 

- матеріальна — охоплює процеси матеріального виробництва, розподілу, 

обміну, споживання; 

- соціально-політична — включає соціальні та політичні стосунки людей 

у суспільстві — класові, національні, групові, міждержавні тощо. Саме ця 

сфера охоплює такі явища й процеси, як революція, реформа, еволюція, війна, 

класова боротьба. В цій сфері функціонують такі соціальні інститути, як партія, 

держава, громадські організації; 

- духовна — це широкий комплекс ідей, поглядів, уявлень, тобто весь 

спектр виробництва свідомості, трансформації її від однієї інстанції до іншої 

(засоби масової інформації), перетворення на індивідуальний духовний світ 

людини; 

- культурно-побутова — це такі явища, як вироблення культурних 

цінностей, життя, побутові проблеми (організація відпочинку, вільного часу), 

освіта, виховання тощо. 

Людське суспільство протягом усієї своєї історії існує, створюючи 

різного роду колективи — спільноти. Це зумовлено біологічною 

взаємозалежністю людей, перевагами співробітництва і розподілу праці, а 

також винятковою здатністю встановлювати взаємини через символічні 

комунікації. Спільна діяльність людей породжує складну систему соціальних 

зв'язків, яка згуртовує індивідів у єдине соціальне ціле — соціальну спільноту і 

через неї у соціальну систему. 

У сучасному суспільстві кожна людина належить до безлічі різних 

соціальних інститутів, тобто форм закріплення і способів здійснення 

спеціалізованої діяльності, яка забезпечує стабільне функціонування 

суспільних відносин. Людина є членом сім'ї, навчається в школі, працює на 

виробництві, користується громадським транспортом тощо. Кожного разу вона 

є членом окремої соціальної спільноти. 

Соціальна спільнота — форма соціальної взаємодії; реально існуюча 

сукупність людей, об'єднаних відносно стійкими соціальними зв'язками, 

відносинами, яка має загальні ознаки, умови і спосіб життя, риси свідомості, 

культури, що надають їй неповторної своєрідності, цільності. 

Здавна такі соціальні спільноти, як рід, сім'я, плем'я тощо, забезпечували 

людям засоби до існування, репродукцію людини, спільну протидію силам 

природи, іншим племенам тощо. Все це допомогло людству не тільки вціліти, а 

й закласти основи подальшого прогресу, розвитку цивілізації. 

Соціальні спільноти відзначаються великим різноманіттям видів, форм. 

За кількісним складом вони змінюються від союзу двох людей (діади), до 

таких, які налічують десятки і сотні мільйонів, а перед загрозою знищення 
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життя на Землі найбільшою соціальною спільнотою можна розглядати все 

людство, яке налічує понад 6 млрд. людей. 

Функціонально соціальні спільноти спрямовують дії своїх членів на 

досягнення групової мети. Ця мета може мислитися досить широко — від 

призначення, що має виконувати військовий колектив, до необхідності певної 

кількості людей проживати на спільній території (соціально-територіальна 

спільнота). Соціальні спільноти можуть виникати спонтанно (мимовільно) чи 

інституціоналізовано (організовано), бути формальними чи неформальними. 

Будь-яка соціальна група може розглядатися як суб'єкт системи 

«людина — життєве середовище» й визначати рівень цієї системи. 

 

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 

Навколишнє природне середовище в широкому розумінні — космічний 

простір, а у вужчому — біосфера, зовнішня оболонка Землі, яка охоплює 

частину атмосфери, гідросферу і верхню частину літосфери, що взаємозв‘язані 

складними біогеохімічними циклами міграції речовин і енергії. 

Техносфера — це регіон біосфери в минулому, перетворений людиною за 

допомогою прямого або непрямого впливу технічних засобів з метою 

найкращої відповідності своїм матеріальним і соціально-економічним 

потребам. 

Виділяють такі сфери суспільного життя: 

- матеріальна — охоплює процеси матеріального виробництва, розподілу, 

обміну, споживання; 

- соціально-політична — включає соціальні та політичні стосунки людей у 

суспільстві — класові, національні, групові, міждержавні тощо; 

- духовна — це широкий комплекс ідей, поглядів, уявлень, тобто весь спектр 

виробництва свідомості, трансформації її від однієї інстанції до іншої, 

перетворення на індивідуальний духовний світ людини; 

- культурно-побутова — це такі явища, як вироблення культурних цінностей, 

життя, побутові проблеми (організація відпочинку, вільного часу), освіта, 

виховання тощо. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

Збалансований розвиток людини можливий тільки тоді, коли вона 

захищена на біологічному та соціальному рівнях. Знання основ безпеки 

дозволить людині вирішити цю проблему, розширити аспекти самозахисту 

особистості й, зокрема, розвинути у неї здатність піклуватися про себе, 

задовольняти свої потреби та одержувати задоволення від життя. 

Діяльність – це активна взаємодія людини з навколишнім середовищем, 

завдяки чому вона досягає свідомо поставленої мети, яка виникла внаслідок 

прояву в неї певної потреби. 

Праця – це цілеспрямована діяльність людини, в процесі якої вона 

впливає на природу та використовує її з метою виробництва матеріальних благ, 

необхідних для задоволення своїх потреб. 
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Мета життя людини проявляється в різноманітних видах діяльності – в 

праці, вихованні, сімейному житті, захопленні наукою, літературою та 

мистецтвом, в активній суспільній діяльності тощо. При цьому праця – не 

самоціль, а реальна основа створення об‘єктивних умов для того, щоб кожна 

людина могла проявити себе, розгорнути свої здібності, виявити таланти. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

У ході лекції розглянуто лише частину з того значного кола питань, що 

необхідно опанувати майбутнім правоохоронцям та юристам при вивченні 

курсу. Саме тому при підготовці до семінарських і практичних занять з теми 

рекомендується звернутись не лише до базових підручників, але й до інших 

джерел, які можна знайти в бібліотеці університету, чи використати джерела 

Інтернет-ресурсу. 

У процесі вивчення теми лекції пропонується для кращого засвоєння 

навчального матеріалу ознайомитись з чинними Законами та нормативно-

правовими актами, підручниками та посібниками з числа зазначених у списку 

літератури. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Ознайомити курсантів з високою відповідальністю майбутнього фахівця як 

керівного персоналу і працівника адміністрації за долю населення, яке підпадає 

під дію НС, адже в центрі уваги повинна бути людина як головна цінність 

держави. 

Сформувати у курсантів свідоме відношення щодо вивчення загальних 

закономірностей виникнення й розвитку небезпек та практичної реалізації 

набутих умінь та навичок для їх запобігання і ліквідації, захисту людей та 

навколишнього середовища. 

ВСТУП 

Проблема безпеки життєдіяльності людини і всього суспільства в 

сучасних умовах набула особливої гостроти й актуальності. Ці питання 

обговорюється на сторінках газет і журналів, ученими, представниками 
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громадськості, політичними діячами, тобто є об‘єктом уваги всіх прошарків 

суспільства та держави. Учені давно почали турбуватися про небажані та 

негативні наслідки антропогенного впливу на природу й навколишнє 

середовище. Футурологи різних країн світу розробляли різноманітні моделі 

майбутнього збалансування розвитку людського суспільства з навколишнім 

середовищем в умовах величезних техногенних навантажень на біосферу. 

Величезне виробництво зброї, збільшення кількості атомних 

електростанцій, урбанізація, колосальна насиченість інфраструктурою, 

гіпертрофічний розвиток автомобільного транспорту, хімічних та інших 

шкідливих виробництв суттєво змінили якість природного середовища (води, 

повітря, ґрунту, клімату та інших характеристик природного середовища), 

зробили життя людини більш небезпечним, а перспективи – не найкращими. 

 

І. ПАТОГЕННА ДІЯ ФІЗИЧНИХ, ХІМІЧНИХ, МЕХАНІЧНИХ ТА 

БІОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ 

 

Патогенна дія факторів зовнішнього середовища пов‗язана, головним 

чином, із впливом фізичних чинників: 1) механічної травми, 2) високої та 

низької температури; 3) іонізуючого випромінювання, 4) високого та низького 

атмосферного тиску, 5) електричного струму, 6) ультрачервоного та 

ультрафіолетового випромінювання. 

Механічна травма - це ушкодження тканини твердим тілом чи 

поширенням вибухової хвилі. Місцево травма проявляється у вигляді розривів, 

забитих місць, переломів, роздавлювання чи їхньою комбінацією. Часто 

механічна травма поєднується з крововтратою, ушкодженням нервових 

стовбурів і шкірних покривів. Найбільш важкими загальними проявами травми 

є травматичний шок і синдром тривалого роздавлювання (краш-синдром). 

Краш-синдром - це патологічний процес, який розвивається в потерпілих 

у результаті тривалого (4-8 годин і більше) роздавлювання м‘яких тканин 

кінцівок уламками зруйнованих будинків, споруджень, брилами ґрунту при 

обвалах у шахтах тощо. 

При загальній дії на організм високої температури розвивається 

гіпертермія (перегрівання), при місцевому - опіки. Тривале перебування 

організму в умовах низької температури призводить до розвитку гіпотермії, 

місцева ж дія низької температури є причиною відмороження. 

У розвитку гіпер- і гіпотермії виділяють 2-і стадії: 1) компенсації і 2) 

декомпенсації. У 1-у стадію завдяки захисно-компенсаторним реакціям 

організму температура ядра тіла не міняється, незважаючи на дію термічних 

факторів. Якщо зазначені реакції будуть недостатні, то настає стадія 

декомпенсації, основною ознакою якої є вихід температури тіла за межі норми. 

Патогенною дією володіють усі види іонізуючого випромінювання: 

корпускулярні та електромагнітні хвилі (рентгенівське, г-випромінювання). 

Розрізняють пряму і непряму дію іонізуючого випромінювання. 

Під прямою дією розуміють безпосередній вплив іонізуючого 

випромінювання на макромолекули і надмолекулярні структури клітин. Енергія 
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іонізуючої радіації, що перевищує енергію внутрішньомолекулярних і 

внутрішньоатомних зв'язків, викликає: а) іонізацію молекул, б) розрив найменш 

стійких зв'язків, в) утворення вільних радикалів тощо. 

Структурними проявами прямої дії радіації є ушкодження геному клітин: 

а) розрив хромосом, б) розщеплення молекул ДНК, РНК, в) набрякання 

органоїдів клітин. 

Вплив зниженого і підвищеного атмосферного тиску на організм 

людини. Вплив зниженого атмосферного тиску людина випробовує на собі при 

підйомі на висоту: в літаку, в горах. За цих умов на організм людини діють 

наступні патогенні фактори: 

1) Власне зменшення атмосферного тиску. Цей фактор викликає розвиток 

синдрому декомпресії, що проявляється болем у вухах і лобових пазухах в 

результаті розширення повітря, яке заповнює їхні порожнини; метеоризмом; 

кровотечами з носа внаслідок розриву дрібних судин. 

2) Зменшення парціального тиску кисню у вдихуваному повітрі є 

причиною розвитку кисневого голодування (гіпоксії). 

Вплив підвищеного атмосферного тиску людина відчуває на собі при 

зануренні під воду під час водолазних і кесонних робіт. При цьому на організм 

людини діють наступні патогенні фактори: 

1) власне підвищення атмосферного тиску (компресія). Цей фактор 

викликає втиснення барабанних перетинок, у результаті чого з'являється біль у 

вухах. При різкому і дуже швидкому підвищенні атмосферного тиску 

можливий розрив легеневих альвеол. В умовах компресії в крові і тканинах 

організму розчиняється додаткова кількість газів (сатурація); 

2) при диханні стисненим повітрям свою патогенну дію здійснює азот, що 

проявляється в порушенні діяльності ЦНС: спочатку незначне збудження, що 

нагадує ейфорію ("глибинний захват"), надалі - явища наркозу й інтоксикації; 

3) при підвищенні атмосферного тиску токсичною дією володіє кисень. 

Це пов'язано з тим, що в умовах гіпероксії активуються процеси 

вільнорадикального окислювання, які викликають ушкодження клітин. 

Крім того, при гіпероксії порушується виведення з тканин вуглекислого 

газу, що викликає їх своєрідне "задушення". 

Хвороба декомпресії виникає при швидкому поверненні людини в умови 

нормального атмосферного тиску після водолазних робіт, робіт у кесонах 

(кесонна хвороба). При цьому розчинені в крові і тканинах гази (азот, кисень) у 

великій кількості переходять у газоподібний стан, утвориючи безліч пухирців, 

відбувається десатурація. Пухирці газів можуть стати причиною виникнення 

газової емболії. Щоб уникнути подібних порушень декомпресію необхідно 

проводити повільно, щоб швидкість утворення газів не перевищувала 

можливості легень по їх виведенню. 

Вибухова декомпресія виникає у випадках швидкого перепаду 

атмосферного тиску від нормального до зниженого, що буває при 

розгерметизації висотних літальних апаратів (літаків, космічних кораблів). У 

розвитку цього синдрому має значення: а) баротравма легень, б) серця і 

великих судин унаслідок різкого підвищення внутрішньолегеневого тиску. 
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Дія електричного струму визначається: 

1) фізичними параметрами електричного струму: а) перемінний чи 

постійний струм (при напрузі понад 500 В більш небезпечним є постійний 

струм); б) частота перемінного струму (найбільш небезпечним є струм міської 

мережі - 50 Гц), в) напруга і сила електричного струму (існує пряма залежність 

між напругою і силою струму, з одного боку, та його ушкоджуючою дією - з 

іншого). 

2) шляхом проходження струму в організмі. Самим небезпечним є 

проходження електричного струму через серце і головний мозок. У цих 

випадках може наступити смерть у результаті фібриляції серця чи центральної 

зупинки дихання; 

3) фізіологічним станом організму. Мають значення: а) стан шкірних 

покровів (при зволоженні чи ушкодженні шкіри ступінь пошкоджень 

електричним струмом збільшується); б) загальний стан (шкідлива дія струму 

зростає при перегріванні, охолодженні, крововтраті тощо); в) адаптація до 

електричного струму (люди, які працюють із струмом, є менш чутливими до 

його дії). 

Місцевий вплив електричного струму проявляється: а) електротермічною 

дією – опіки; б) електрохімічною дією – електроліз; в) електромеханічною дією 

- розриви тканин, переломи кісток. 

Безпосередньою причиною смерті при дії електричного струму на 

організм може бути: 

1) фібриляція серця. При проходженні струму через серце виникають 

часті асинхронні скорочення окремих м'язових волокон міокарда шлуночків, 

що призводить до асистолії і зупинки серця; 

2) центральна зупинка дихання. Виникає при проходженні струму через 

структури головного мозку, які регулюють зовнішнє дихання. Смерть настає в 

результаті паралічу дихального центра; 

3) периферична зупинка дихання. Виникає в результаті: а) судом 

дихальної мускулатури; б) спазму голосових зв'язок. 

Вплив на організм інфрачервоного й ультрафіолетового випромінювання. 

Інфрачервоне випромінювання має тепловий ефект, тому при 

інтенсивному впливі на тканини воно може викликати термічні опіки. 

Ультрафіолетове випромінювання має теплову, фотохімічну і слабку 

іонізуючу дію. 

При місцевому його впливі може розвиватися еритема (почервоніння). 

Спочатку вона короткочасна, з'являється через кілька хвилин і швидко 

проходить. Виникає рефлекторно і пов'язана з тепловим впливом 

ультрафіолетового випромінювання (первинна еритема). Через кілька годин 

з'являється стійке почервоніння з явищами набряку, болем, загальними 

проявами (слабість, головний біль, інтоксикація). Це вторинна еритема, яка 

обумовлюється утворенням і вивільненням у тканину біологічно активних 

речовин (гістаміну, серотоніну, кинінів, простагландинів), а також утворенням 

токсичних продуктів, які утворюються при розпаді тканинних білків, 

викликаному ультрафіолетовим випромінюванням. 



38 
 

Крім того, тривалий вплив ультрафіолетового випромінювання може 

мати генетичні наслідки: а) мутації, б) розвиток злоякісних пухлин шкіри і 

поверхневих тканин. 

Підвищення чутливості організму до дії ультрафіолетового 

випромінювання носить назву фотосенсибілізації. 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Вплив на людину тих чи інших факторів зовнішнього середовища 

створює різноманітні умови теплообміну організму з навколишнім 

середовищем та забезпечує певне функціональне теплове становище. 

Температура повітря є одним з важливих факторів середовища існування 

людини. Відхилення температури більше ніж на 30
0
С від оптимального 

(підвищення або зниження) може призвести до охолодження кінцівок та 

рефлекторної зміни температури верхніх дихальних шляхів. 

Треба завжди пам‘ятати про те, що здоров'я людини в її власних руках. 

Щоб мати гарне здоров'я, необхідно забезпечувати оптимальні умови 

мікроклімату, оскільки дискомфортні умови при довготривалій дії викликають 

зміщення і напруження апарату терморегуляції і призводять до послаблення 

загального та специфічного опору організму, послабленню імунітету та захисту 

організму від негативного впливу фізичних і хімічних факторів навколишнього 

середовища. 

 

ІІ. ХІМІЧНІ ФАКТОРИ НЕБЕЗПЕК 

 

Сучасне довкілля – природне, техногенне: промисловість, сільське 

господарство, побут надзвичайно насичені хімічними речовинами різних класів 

небезпеки, часто першого та другого. Це ставить проблему розробки 

виробничих технологій, які б убезпечували людину - працівника. 

Зниженню надходження у повітря робочої зони шкідливих речовин 

сприяє щільна герметизація устаткування, ведення процесів у вакуумі, 

застосування замкнутих технологічних циклів, заміна застарілого обладнання 

більш сучасним, прогресивним, своєчасний і якісний ремонт технологічного 

устаткування. Зменшенню пиловиділенню сприяє заміна сухих способів 

переробки матеріалів мокрими, випуск кінцевих продуктів у формах, які не 

утворюють пилу, що може знизити пилоутворення від 5 до 10 разів. Але навіть 

найсучасніші технології, використання засобів безпеки - колективних, 

індивідуальних, не можуть повністю виключити негативний вплив хімічних 

речовин на здоров'я працівника. В останні роки відмічається все більше фактів, 

які свідчать про те, що сполуки свинцю, ртуті, хрому, нікелю, кадмію, 

сірковуглецю викликають різноманітного роду пухлини, серцево-судинні 

захворювання. 

Дуже небезпечними є агрохімікати - пестициди, добрива, які 

розкладаючись, вступають у численні хімічні реакції і часто утворюються 

вторинні небезпечні речовини - канцерогени. Природно, що для профілактики 
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фахових злоякісних новоутворень насамперед необхідно вилучити канцерогени 

із виробництва. 

Одним із небезпечних наслідків деяких інтоксикацій є різноманітні 

пороки розвитку і каліцтва, що виникають як від безпосереднього впливу 

отрути на статеві залози, так і від розладу внутрішньо-утробного розвитку. 

До речовин, що діють в цьому напрямку (тератогени) токсикологи 

відносять бензол і його похідні, які широко застосовують у малярному 

виробництві та побуті, а також сірковуглець, сполуки ртуті (медичний 

термометр), свинцю (автомобільний акумулятор, мисливський дріб), марганцю 

(медичний препарат у побуті, зварочні аерозолі у виробництві). Отже, сучасне 

виробництво, побут насичені небезпечними речовинами. Ще у 19 ст. виникла 

необхідність дослідження дії речовин, які використовують або виникають як 

побічні в промислових умовах. 

Ряд процесів супроводжуються значним виділення пилу. Пил, який 

знаходиться у повітрі, називають аерозолем,а скупчення осілого пилу –

аерогелями. Отруйні пили можуть розчинятися в біологічних середовищах 

організму та викликати отруєння. Шкідливість впливу залежить від кількості 

вдихуваного пилу, від ступеня його дисперсності та форми порошин, їх 

хімічного складу. 

За фізіологічним впливом виділяють наступні групи шкідливих речовин: 

1) дратівливі, які вражають дихальні шляхи, шкіру, слизуваті оболонки 

(кислоти, луги, сірчисті сполуки, аміак, хлор тощо); 2) задушливі (інертні гази, 

вуглекислий газ, метан, азот тощо); 3) отрути, що пошкоджують внутрішні 

органи, кровоносні судини, нервову систему (спирти, ефіри, бензол, фенол, пил 

таких токсичних металів, як олово, свинець, ртуть, марганець); 4) летючі 

наркотики (ацетилен, летючі вуглеводні, ацетон); 5) пил (інертний, або такий, 

що викликає алергійні реакції). 

Слід пам'ятати, що джерелами шкідливих хімічних факторів є не тільки 

виробництво - промисловість, сільське господарство, автомобільний транспорт, 

але й побутова сфера. Наприклад, при спалюванні органічних речовин - 

опалого листя, полімерних матеріалів - пляшок, кульків виділяються у великих 

кількостях надотруйні речовини - бензопирен та диоксини, для яких притаманні 

чітко виражені канцерогенні, тератогенні та мутагенні властивості. В 

особливо великих кількостях такі речовини виникають у вогнищах, які 

утворюють багато диму при підвищенній вологості - це смог, який саме їх і 

містить. 

Великою проблемою є деструкція (руйнування) полімерних матеріалів, 

яка відбувається в довкіллі, нехай і повільно, але постійно, навіть при звичайній 

температурі. Проблемою для здоров'я людини, всього живого є ті полімерні 

пляшки, кульки, які розкидані усюди. 

Отже, правий був великий хімік М.В. Ломоносов, коли казав, що широко 

простирає хімія руки свої в справи людини, ніби передбачаючи не тільки 

позитивні, але й негативні наслідки хімізації життя, природи. Тому й виникла 

потреба в розвитку галузі науки на стику хімії, біології, медицини - 
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промислової токсикології, основна мета якої - визначити джерела та дію 

токсичних речовин на людину. 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Щоб забезпечити належну безпеку людям, які працюють в умовах 

шкідливого виробництва, необхідно зменшити, а краще виключити можливість 

їх контакту із шкідливими речовинами, наприклад за допомогою комплексної 

механізації, автоматизації виробничих процесів. Велике значення має 

впровадження новітніх технологій, які виключають використання шкідливих 

речовин - заміна шкідливих речовин менш токсичними. 

 

ІІІ. БІОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ НЕБЕЗПЕК 
 

Одним з видів небезпеки є біологічні речовини, до яких відносять 

макроорганізми (рослини та тварини) і патогенні мікроорганізми, збудники 

інфекційних захворювань (бактерії, віруси, грибки, рикетсії, спірохети, 

найпростіші). 

Біологічні фактори небезпеки можуть бути як на робочих місцях, так і в 

домашніх умовах. Тому попередження ураження біологічними факторами 

небезпеки має дуже важливе завдання. 

Отруйні рослини. Близько 700 видів рослин можуть викликати важкі чи 

смертельні отруєння людей. Токсичною речовиною отруйних рослин є різні 

сполуки, які належать переважно до алкалоїдів, глюкозидів, кислот, смол, 

вуглеводнів тощо. За ступенем токсичності рослини поділяють на: отруйні (біла 

акація, бузина, конвалія, плющ тощо); дуже отруйні (наперстянка, олеандр 

тощо); смертельно отруйні (білена чорна, беладона, дурман звичайний). 

Отруйні тварини. Серед тваринних організмів отруйні форми 

трапляються частіше, ніж в рослинних організмах. Отрути, що виробляються 

тими чи іншими організмами, є хімічними чинниками, які беруть участь у 

міжвидових взаємодіях. Приклади використання хімічних речовин для нападу 

або захисту можна знайти на всіх сходинках еволюційного розвитку. Наведемо 

приклади деяких небезпечних тварин. Укус павука тарантула викликає 

надзвичайно сильні больові відчуття, головний біль, слабкість, порушення 

свідомості, судоми, тахікардія, підвищення тиску й призводить до летального 

випадку. Укуси комах (оси, бджоли, мурашки, жуки ) призводять до алергічних 

реакцій, анафілактичного шоку, неврозів шкіри, запалення, больових відчуттів і 

летальних наслідків. 

Особливостями дії мікроорганізмів є: 

- висока ефективність зараження людей; 

- здатність викликати захворювання внаслідок контакту здорової людини 

із хворою або з певними зараженими предметами; 

- наявність певного інкубаційного періоду, тобто з моменту зараження до 

прояву повного захворювання (від декількох годин до десятків днів); 

- певні труднощі з визначенням окремих видів збудників; 

- здатність проникати в негерметизовані приміщення, інженерні споруди і 

заражати в них людей. 
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В організм людини збудники інфекцій можуть потрапляти: 

- через верхні дихальні шляхи (повітрям); 

- через шлунково-кишковий тракт (повітряно-крапельним); 

- через потрапляння в кров (переважно кровососними паразитами); 

- через шкіру та слизові оболонки. 

Основними інфекційними захворюваннями в наш час вважають чуму, 

сибірку, сап, холеру, лихоманку, віспу, ботулізм, грип тощо. Проникаючи у 

внутрішні органи людини, збудники інфекційних захворювань можуть 

викликати різні розлади як клінічного, так і анатомічного характеру. Деякі із 

збудників захворювань можуть спричиняти інфекційні хвороби через харчі 

(вода, молоко, продукти), вживаючи які людина хворіє. Поширенню багатьох 

інфекцій сприяють комахи, а також недотримання правил особистої гігієни. 

Дуже велика кількість інфекційних, захворювань передається через дихальні 

шляхи. Збудники цих захворювань паразитують на слизових оболонках носа, 

горла, гортані, тобто на слизових так званих верхніх дихальних шляхів. При 

спілкування хворого зі здоровою людиною збудник захворювання передається 

під час розмови – з носа і рота найдрібніші частки слизу розбризкуються і 

внаслідок цього відбувається ураження здорової людини. Патогенні 

мікроорганізми легко проникають у верхні дихальні шляхи здорової людини. 

Внаслідок цього відбувається поширення епідемій, особливо в місцях 

скупчення людей. Боротьба з цими захворюваннями ведеться ізоляцією хворих, 

за допомогою правил особистої гігієни та безпеки. 

При зараженні кров'яними інфекціями, що передаються в момент укусу 

комахами, необхідно використовувати такі засоби, як ізоляція інфікованих 

людей, їх лікування, захист неінфікованих людей від укусів комах, знищення 

збудників інфекційних захворювань тощо. 

Хворих, уражених інфекцією зовнішніх покривів, необхідно повністю 

ізолювати, зробити родичам та близьким потерпілого відповідні щеплення. 

Біологічна зброя. Цей дуже небезпечний вид зброї призначений для 

масового ураження живих організмів (людей, тварин, рослин), а також для 

пошкодження військових об'єктів. Основу такого виду зброї становлять 

патогенні організми (бактерії, віруси, грибки, рикетсії) та токсини, що 

виробляють бактерії. 

Біологічна (або бактеріологічна) зброя — це спеціальний вид зброї, 

зарядженої біологічними засобами. 

Методи захисту від біологічних факторів небезпеки. 

Особливих методів захисту від негативної дії отруйних рослин і тварин 

не існує. Лише необхідно досконало знати їх, знати симптоми їх дії, вміти 

вирізняти їх серед інших і якомога рідше з ними «зустрічатися». 

Одним з найефективніших методів боротьби з інфекційними 

захворюваннями є їх специфічна профілактика. Вона заснована на створю-ванні 

штучного імунітету шляхом попереджувальних щеплень. У наш час широкого 

вжитку набули щеплення проти чуми, туляремії, бруцельозу, туберкульозу, 

сибірки, правця, дифтерії, черевного тифу, висипного тифу, натуральної віспи, 

коклюшу тощо. Проти деяких захворювань попереджувальні щеплення 
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проводяться за певним розробленим планом (проти віспи, дифтерії, 

туберкульозу). Проти інших інфекцій щеплення проводять лише в тих 

випадках, коли виникає загроза їх поширення. 

Для успішної боротьби з інфекційними захворюваннями навіть в умовах 

мирного часу у багатьох випадках необхідно здійснювати масові щеплення в 

дуже короткі терміни. 

У наш час існує велика кількість захворювань, збудники яких можуть бути 

використані ворогом як бактеріальні засоби. Зробити щеплення проти всіх цих 

захворювань неможливо, тому що жодна людина не витримає такої кількості 

щеплень. У цих випадках, особливо для встановлення виду застосованого 

збудника, вдаються до антибіотиків та інших спеціальних препаратів. Вони 

забезпечують загибель вірусу у незахищеному щепленням організмі, а також 

допомагають організму, якому зроблено щеплення, легше справитись із 

збудниками захворювання. Також для лікування використовуються 

бактеріофаги та лікувальні сироватки. Бактеріофаги викликають в організмі 

людини розчинення хвороботворних мікробів та упереджують розвиток 

хвороби або забезпечують лікувальний ефект. Сироваткам властиве швидке 

створення в організмі штучного несприйняття того чи іншого інфекційного 

захворювання. 

Для захисту від проникнення в організм людини інфекції використовують 

такі ж засоби, як і для захисту від радіоактивних та хімічних отруйних речовин. 

Ці засоби захисту поділяють на: 

- індивідуальні (протигази, захисні маски і засоби захисту шкіри); 

- колективні (спеціально обладнані інженерні споруди). 

У комплексі заходів, спрямованих на протибіологічний захист, 

обов‘язковими складовими є дезинфекція, дезинсекція і дератизація. 

Дезинфекція — це знищення або вилучення хвороботворних мікробів із 

зовнішнього середовища. Поряд з дегазацією та дезактивацією дезинфекція 

входить у поняття спеціальної обробки різних об'єктів з метою ліквідації 

наслідків застосування бактеріологічної зброї. 

Дезинсекція проводиться для зниження шкідливих для людини комах та 

кліщів — збудників інфекційних захворювань. 

Дератизація проводиться для боротьби з гризунами, які можуть бути 

джерелом або переносниками інфекцій. 

 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Отже, близько 700 видів рослин можуть викликати важкі чи смертельні 

отруєння людей. Токсичною речовиною отруйних рослин є різні сполуки, які 

належать переважно до алкалоїдів, глюкозидів, кислот, смол, вуглеводнів тощо. 

Серед тваринних організмів отруйні форми трапляються частіше, ніж в 

рослинних організмах. Отрути, що виробляються тими чи іншими організмами, 

є хімічними чинниками, які беруть участь у міжвидових взаємодіях. Основними 

інфекційними захворюваннями в наш час вважають чуму, сибірку, сап, холеру, 

лихоманку, віспу, ботулізм, грип тощо. Проникаючи у внутрішні органи 

людини, збудники інфекційних захворювань можуть викликати різні розлади, 
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як клінічного, так і анатомічного характеру. Деякі із збудників захворювань 

можуть спричиняти інфекційні хвороби, через харчі (вода, молоко, продукти), 

вживаючи які людина хворіє. Поширенню багатьох інфекцій сприя-ють комахи, 

а також недотримання правил особистої гігієни. 

Хворих, уражених інфекцією зовнішніх покривів, необхідно повністю 

ізолювати, зробити родичам та близьким потерпілого відповідні щеплення. 

Біологічна (або бактеріологічна) зброя — це спеціальний вид зброї, 

зарядженої біологічними засобами. 

Особливих методів захисту від негативної дії отруйних рослин і тварин 

не існує. Лише необхідно досконало знати їх, знати симптоми їхньої дії, вміти 

вирізняти їх серед інших і якомога рідше з ними «зустрічатися». 

 

IV. ІОНІЗУЮЧІ ВИПРОМІНЮВАННЯ 

 

Іонізуючим випромінюванням (радіацією) називається будь-яке 

випромінювання, що прямо чи побічно викликає іонізацію середовища. 

Техногенними джерелами іонізуючого випромінювання є підприємства 

ядерно-паливного циклу, прискорювачі заряджених часток, рентгенівські 

установки тощо. 

У природі існують стійкі і нестійкі хімічні елементи. Нестійкі елементи 

розпадаються на ядра атомів інших елементів. 

Процес спонтанного перетворення ядер атомів нестійких елементів 

називається радіоактивним розпадом. Цей самовільний розпад неможливо 

прискорити, сповільнити або зупинити. Розпад ядер супроводжується 

випромінюванням, компонентами якого є альфа- ( ) , бета- ( ), гамма- ( ) 

випромінювання та нейтрони. 

Основною властивістю іонізуючого випромінювання є його 

всепроникаюча здатність. 

Під час роботи з радіоактивними елементами значення має не їх маса, а 

кількість ядер, що розпадаються за секунду. Час, протягом якого кількість ядер 

внаслідок самочинних перетворень зменшується вдвічі, називається періодом 

напіврозпаду. Період напіврозпаду для різних ізотопів коливається від долі 

секунди до багатьох мільярдів років. 

При випромінюванні радіоактивних речовин середовище (об‘єкт) 

поглинає відповідну кількість енергії, тому зміни, що будуть в ньому 

відбуватися, залежать від кількості поглинутої їм енергії та маси. Позасистемна 

одиниця поглинутої дози – рад. 

На організм людини різні види іонізуючого випромінювання навіть при 

однаковій поглинутій дозі будуть чинити різну біологічну дію. Тому для оцінки 

ступеня опромінення людини необхідно знати не лише поглинуту дозу, а й вид 

випромінювання. 

Для оцінки біологічної дії радіації на організм людини вводиться поняття 

еквівалентної дози, що визначається як добуток поглинутої дози на коефіцієнт 

якості даного випромінювання. Одиницею еквівалентної дози є бер 

(біологічний еквівалент рада). 
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Одиницею експозиційної дози, яку використовують для кількісної оцінки 

іонізуючої дії, є рентген (Р). 

Організм людини не може відчути навіть будь-якої дози 

переопромінення, без спеціальних приладів не може дізнатися про наявний 

рівень радіації. 

Іонізуюче випромінювання, проходячи через біологічні тканини, 

викликає їх іонізацію, призводить до утворення позитивних і негативних іонів, 

до складних функціональних і морфологічних змін. Молекули води, що входять 

до складу організму розпадаються утворюючи вільні атоми та радикали, які 

мають велику окислювальну здатність. Вільні радикали пошкоджують тканини 

і порушують нормальні біохімічні процеси у живій тканині. 

Залежно від поглинутої дози ці зміни можуть бути зворотними і 

незворотними. 

Ураження органів людини внаслідок дії різних видів іонізуючого 

випромінювання називається променевою хворобою. Існує гостра і хронічна 

форма променевої хвороби. 

Надходження радіоактивних речовин в організм можливе при: 

 вдиханні забрудненого повітря; 

 через шлунково-кишковий тракт; 

 шкіряні покриви. 

Певні радіоактивні речовини вибірково діють на організм, тому 

чутливість різних органів до дії опромінення неоднакова. У зв‘язку з цим 

введено таке поняття як критичний орган. 

Критичним органом називається орган або частина тіла людини, 

опромінення якого завдає найбільшої шкоди здоров‘ю. 

Радіоактивні речовини виводяться з організму через шлунково-кишковий 

тракт, нирки, дихальні шляхи, шкіру, а також через молочні залози. Залежно від 

періоду піврозпаду деякі речовини швидко виводяться, інші - повільно, 

утворюючи так зване депо. Наприклад, радій і стронцій накопичуються у 

кістковій тканині, полоній - у печінці, селезінці, плутоній – у кістках, легенях 

тощо. 

Вибіркова здатність дії радіоактивних речовин обумовлює в першу чергу, 

захворювання критичних органів. 

Найчутливішими до радіації є клітини, що швидко ростуть. Відносно 

стійкою є м‘язова тканина. При опроміненні дозами, що значно перевищують 

допустимі, людина може миттєво загинути – так звана ―смерть під променем‖. 

При роботі з радіоактивними речовинами найбільші дози, що впливають 

на організм, називаються гранично допустимими дозами (ГДД). 

Річний рівень опромінення має бути таким, щоб при рівномірному 

накопиченні протягом 50 років не виникали зміни не лише у здоров‘ї 

працюючого, а й у здоров‘ї його нащадків. 

Допустимі дози опромінення регламентуються у Нормах радіаційної 

безпеки України (НРБУ). 

Згідно з цим документом визначено такі категорії осіб які зазнають 

опромінювання: 
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 категорія А (особи, які працюють з іонізуючими джерелами); 

 категорія Б (населення, яке з причини розміщення робочих місць 

або проживання може зазнати дії джерел випромінювання); 

 категорія В (все інше населення країни). 

За ступенем чутливості до іонізуючого випромінювання встановлено три 

групи критичних органів, опромінення яких спричиняє найбільшу шкоду для 

здоров‘я людини: 

 усе тіло, гонади, червоний кістковий мозок; 

 щитовидна залоза, м‘язи, жирова тканина, печінка, нирки, 

селезінка, шлунково-кишковий тракт, легені, кришталик ока тощо, що не 

належать до І або ІІІ груп; 

 шкіра, кісткова тканина, кисті рук, передпліччя, стопи. 

Захист працюючих від внутрішнього та зовнішнього опромінення 

забезпечується системою: 

 технічних; 

 санітарно-гігієнічних; 

 лікувально-профілактичних заходів. 

Дози опромінення будуть тим меншими, чим більшою буде відстань до 

джерела радіації, меншим часом контактування і надійним екрануванням. 

Заходи захисту працюючих можна поділити на 2 групи: 

 засоби біологічного захисту від проникаючої радіації; 

 заходи запобігання забруднення виробничого середовища, повітря, 

одягу та шкірного покриву людини. 

Санітарно-гігієнічні вимоги передбачають такі заходи: 

 радіаційне планування та оздоровлення приміщень; 

 дистанційне управління й контролювання виробничого процесу; 

 облаштування ефективної припливно-витяжної вентиляції; 

 обладнання санпропускників із системою дозиметричного 

контролю; 

 забезпечення відповідних ЗІЗ; 

 відповідне зберігання і транспортування радіоактивних речовин та 

відходів. 

Залежно від характеру роботи вдаються також і до організаційних 

заходів: 

 надання дозиметричного наряду-допуску; 

 дотримання санітарно-пропускного режиму; 

 проведення інструктажів радіаційної безпеки; 

 систематичний радіаційний контроль, його реєстрація та зберігання; 

 попередні і періодичні медичні огляди (1 таз на рік); 

 використання радіопротекторів, які підвищують стійкість організму 

до іонізуючого випромінювання. 

 

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 

Під впливом іонізуючого випромінювання в організмі порушуються 

функції кровотворних органів, зростає крихкість та проникність судин, 
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порушується діяльність шлунково-кишкового тракту, знижується опірність 

організму, він виснажується. Нормальні клітини перероджуються в злоякісні, 

виникають лейкози, променева хвороба. 

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

внутрішнім. Внутрішнє опромінення виникає при вдиханні, ковтанні 

радіоізотопів та проникненні їх в організм через шкіру. 

Можуть бути локальні ураження, оскільки деякі речовини поглинаються і 

накопичуються в конкретних органах. Наприклад, кальцій, радій, стронцій 

тощо накопичуються в кістках. Ізотопи йоду викликають ушкодження 

щитовидної залози. Рідкоземельні елементи викликають переважно пухлини 

печінки. Ізотопи цезія, рубідія викликають порушення кровотворення, атрофію 

яєчників, пухлини м'яких тканин. 

Захист працюючих від внутрішнього та зовнішнього опромінення 

забезпечується системою технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-

профілактичних заходів. 

 

V. ПРИРОДНО-СОЦІАЛЬНІ НЕБЕЗПЕКИ 

 

Природно-соціальні небезпеки – химерні етноси, наркоманія, епідемії 

інфекційних захворювань, венеричні захворювання, СНІД тощо. 

Епідемія – масове розповсюдження інфекційного захворювання людини 

в будь-якій місцевості, країні, яке суттєво перевищує загальний рівень 

захворюваності. 

Соціальні хвороби – це захворювання людини, виникнення і 

розповсюдження яких пов'язане переважно з несприятливими соціально-

економічними умовами (венеричні захворювання, туберкульоз тощо). 

В Україні зафіксовано 9 мільйонів випадків інфекційних захворювань на 

рік. Розглянемо деякі найвідоміші інфекційні хвороби, викликані вірусами. 

Найбільш поширена вірусна інфекція – грип, яка виникає як епідемія 

щорічно. Щорічно в світі хворіє на грип від 5 до 15% населення, смертельних 

випадків від грипу налічується близько 2 млн. Хвороба Боткіна, або вірусний 

гепатит, досить поширена вірусна інфекція. Епідемія туберкульозу в Україні 

стала реальністю. Наведемо деякі сумні факти про туберкульоз (або, як казали 

раніше, сухоти). За всю історію людства від туберкульозу померло понад 330 

млн. осіб. Паличкою Коха (збудник туберкульозу) інфіковано 2 млрд. осіб, 

тобто майже третина населення Землі, 10% інфікованих хворіє. Хворий на 

відкриту форму туберкульозу інфікує 10-15 осіб за рік. Від туберкульозу 

помирає більше дорослих, ніж від усіх інших інфекційних захворювань разом 

узятих. 26% усіх померлих у слабо розвинених країнах загинуло від 

туберкульозу. Третина хворих на СНІД помирає від туберкульозу. На 

туберкульоз хворіють частіше люди віком від 15 до 44 років, тобто найбільш 

працездатна частина населення, це збільшує негативний економічних ефект 

хвороби. Неправильне застосування анти туберкульозних препаратів призвело 

до того, що понад 50 млн. осіб хворіють на стійку до ліків форму туберкульозу. 

У світі щорічно з`являється не менше 8 млн. хворих на туберкульоз і помирає 
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близько 2 млн. За прогнозами ВООЗ кількість хворих у найближчі часи може 

вирости до 90 млн. 30 млн. з них можуть померти ще в цьому десятиріччі. Тому 

з 1993 р. ВООЗ оголосила цю хворобу "глобальної небезпеки для людства‖. 

Харчові отруєння. Збудники харчових отруєнь на відміну від збудників 

харчових інфекцій здатні жити та розмножуватись на продуктах. При цьому 

харчові продукти стають отруйними внаслідок накопичених в них токсинів. 

Особливістю харчових отруєнь є досить швидкий прояв ознак хвороби. Через 2-

24 години після вживання їжі можуть виникнути блювота, різкі болі в області 

живота, головний біль і загальна слабкість, пронос, а в окремих випадках і 

більш важкі симптоми з наслідками. 

Найбільш небезпечними харчовими отруєннями є ботулізм та отруєння, 

які викликають стафілококи. 

Захворювання, які передаються статевим шляхом. В останні роки в 

Україні різко погіршилось становище щодо захворюваності на хвороби, які 

передаються статевим шляхом (ЗПСШ). 

Згідно з міжнародною класифікацією ВООЗ, сьогодні налічується близько 

30 захворювань, які передаються статевим шляхом. У цю категорію входять 

декілька груп, наприклад: 

- хвороби, які викликають віруси – геніальний герпес, СНІД, вірусні геніальні 

бородавки тощо; 

- паразитарні – короста тощо; оптимальні умови для передавання створюються 

при статевих контактах; 

- бактеріальні – сифіліс, гонорея, а також різноманітні уретрити, бактеріальний 

вагіноз; 

- грибкові – кандідоз на статевих органах тощо. Можуть виникати і без 

зараження, а як наслідок антибіотикотерапії, але передаються і статевим 

шляхом. 

СНІД – синдром набутого імунодефіциту. За оцінками ООН та ВООЗ у 

світі нараховується 50 млн. осіб, інфікованих вірусом імунодефіциту людини. 

Більше 16 мільйонів осіб померли від СНІДу. Більшість випадків інфікування 

припадає на африканські країни. Половина нових випадків інфекції припадає на 

молодих людей у віці 15-24 років. 

Особливе значення має той факт, що 80% всіх ВІЛ-інфікованих 

становлять ін'єкційні наркомани у віці статевої активності (від 15 до 30 років). 

Найбільша кількість випадків ВІЛ-інфекції сьогодні реєструється в Одеській, 

Миколаївській, Донецькій, Дніпропетровській областях, Автономній Республіці 

Крим та місті Київ. 

Наркотики та наркоманія. Кількість наркоманів зростає в усьому світі, 

в тому числі і в Україні. Наркоманія в Україні, на думку спеціалістів, давно 

набула ознак епідемії. Реальна цифра людей, що вживають наркотики, за 

оцінками МВС, в 10-12 разів більша, і може скласти 600-800 тисяч, а тенета 

наркобізнесу ловлять все нові жертви. За даними Інтерполу, в Україні 

зареєстровано 65 тисяч розповсюджувачів наркотиків. 
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Психічна залежність – це форма взаємовідносин між наркотиком і 

особистістю. Ці взаємовідносини залежать як від специфічності ефекту 

наркотику, так і від потреб особистості, яку цей наркотик задовольняє. 

Фізична залежність – це стан адаптації, який виражається в явних 

порушеннях фізіології у випадку припинення вживання наркотиків. Це явище 

перебуває в безпосередньому зв'язку з фармакологічною дією наркотику на 

живу клітину. 

Наркотиком вважається кожна речовина рослинного чи синтетичного 

походження, яка при введенні в організм може змінити одну чи декілька 

функцій та внаслідок багаторазового вживання призвести до психічної або 

фізичної залежності. Відчути дію наркотику і не втягнутись неможливо. 

Наркоманія – це важке захворювання, що завдає серйозної шкоди 

здоров'ю, призводить до деградації особистості, інвалідності й смерті в 

молодому віці. 

 

ВИСНОВКИ ДО П’ЯТОГО ПИТАННЯ 

Здоров‗я людини в Україні розглядається як одне з найголовніших 

немайнових благ особи. Статтею 3 Конституції України здоров`я людини, як і її 

життя, особиста честь і гідність, недоторканність та безпека, визначене 

найвищою соціальною цінністю. Згідно із статтею 49 Конституції України 

кожен має право на охорону здоров`я. 

Здоровий спосіб життя - це діяльність людей, яка спрямована на 

зміцнення, поліпшення і збереження свого здоров'я, попередження виникнення 

і розвитку захворювань. 

Сфера виробничої діяльності людини є складовою довкілля і значною 

мірою впливає на формування стану здоров'я працюючих. Формування 

професійної патології в Україні обумовлене майже 140 професійними 

шкідливими факторами – це різні види виробничого пилу, шум, локальна та 

загальна вібрація, різні хімічні речовини, несприятливий мікроклімат, 

електромагнітні іонізуючі та неіонізуючі випромінювання. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

Здоров‗я людини в Україні розглядається як одне з найголовніших 

немайнових благ особи. Статтею 3 Конституції України здоров`я людини, як і її 

життя, особиста честь і гідність, недоторканність та безпека, визначене 

найвищою соціальною цінністю. Згідно із статтею 49 Конституції України 

кожен має право на охорону здоров`я. 

Здоровий спосіб життя - це діяльність людей, яка спрямована на 

зміцнення, поліпшення й збереження свого здоров'я, попередження виникнення 

й розвитку захворювань. 

Одним з найефективніших методів боротьби з інфекційними 

захворюваннями є їх специфічна профілактика. Вона заснована на створюванні 

штучного імунітету шляхом попереджувальних щеплень. 

Щоб мати гарне здоров'я, необхідно забезпечувати оптимальні умови 

мікроклімату, оскільки дискомфортні умови при довготривалій дії викликають 
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зміщення і напруження апарату терморегуляції і призводять до послаблення 

загального та специфічного опору організму, послабленню імунітету та захисту 

організму від негативного впливу фізичних і хімічних факторів навколишнього 

середовища. 

Щоб забезпечити належну безпеку людям, які працюють в умовах 

шкідливого виробництва, необхідно зменшити, а краще виключити можливість 

їх контакту із шкідливими речовинами, наприклад за допомогою комплексної 

механізації, автоматизації виробничих процесів. Велике значення має 

впровадження новітніх технологій, які виключають використання шкідливих 

речовин - заміна шкідливих речовин менш токсичними. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

У ході лекції розглянуто лише частину з того значного кола питань, що 

необхідно опанувати майбутнім правоохоронцям та юристам при вивченні 

курсу. Саме тому при підготовці до семінарських і практичних занять з теми 

рекомендується звернутись не лише до базових підручників, але й до інших 

джерел, які можна знайти в бібліотеці університету, чи використати Інтернет-

ресурси. 

У процесі вивчення теми лекції пропонується для кращого засвоєння 

навчального матеріалу ознайомитись з чинними Законами та нормативно-

правовими актами, підручниками та посібниками з числа зазначених у списку 

літератури. 

 

ТЕМА 4. ДЖЕРЕЛА НЕБЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ ТА 

ПОРОДЖЕНІ НИМИ ФАКТОРИ 

(2 години) 
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набутих умінь та навичок для їх запобігання і ліквідації, захисту людей та 
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ВСТУП 

 

Безпека життєдіяльності як наука розглядає проблеми охорони здоров‘я 

і безпеки людини у навколишньому середовищі, виявляє небезпечні та шкідливі 

фактори, розробляє методи і способи захисту людини шляхом зниження 

небезпечних і шкідливих факторів до допустимих значень, розробляє способи 

ліквідації наслідків небезпечних і надзвичайних ситуацій. 

Психологічний вплив небезпечних ситуацій проявляється у людей 

неоднозначно, бо він має індивідуально виражену особисту реакцію. Відчуття 

небезпеки одних робить зовсім безпомічними, розгубленими і нездатними до 

цілеспрямованих дій, до адекватного захисту, а в інших ця ж обставина здатна 

викликати піднесення душевних та фізичних сил, спонукати до активної 

протидії обставинам. У деякої частини людей самозбереження проявляється 

втечею від загрожуючих обставин, у інших – навпаки: мобілізується готовність 

до дій, до відповідного ризику, основаного на тверезому розрахунку і 

впевненості у можливості протидіяти небезпеці. 

Головна мета безпеки життєдіяльності полягає у тому, щоб сформувати 

в людини свідоме та відповідальне ставлення до питань особистої безпеки й 

безпеки тих, хто її оточує. Навчити людину розпізнавати й оцінювати 

потенційні небезпеки, визначати шлях надійного захисту від них, уміти 

надавати допомогу в разі потреби собі та іншим, а також оперативно 

ліквідовувати наслідки прояву небезпек у різноманітних сферах людської 

діяльності. 

 

1. КЛАСИФІКАЦІЯ ПРИРОДНИХ НЕБЕЗПЕК. ТЕКТОНІЧНІ СТИХІЙНІ 

ЛИХА 

 

Ми багато знаємо про інші планети, але сили природи Землі нам все ще 

не підкорені. У наш цивілізований, технічно розвинений час людство дуже 

залежить від природних явищ, які часто носять катастрофічний характер. 

Виверження вулканів, землетруси, посухи, селеві потоки, снігові лавини, повені 

викликають загибель багатьох тисяч людей, величезні матеріальні збитки. 

Найбільші збитки з усіх стихійних лих спричиняють повені (40 %), на 

другому місці – тропічні циклони (20 %), на третьому і четвертому (по 15 %) – 

землетруси та посухи. 

Стихійні лиха – це природні явища, які призводять до порушення 

нормальної діяльності населення, загибелі людей, руйнування і знищення 

матеріальних цінностей. 

За причиною їх виникнення стихійні лиха поділяють на: 

- тектонічні (пов‘язані з процесами, які відбуваються в надрах землі), – 

землетруси, виверження вулканів; 

- топологічні (пов‘язані з процесами, які відбуваються на поверхні землі), – 

повені, зсуви, селі; 

- метеорологічні (пов‘язані з процесами, які відбуваються в атмосфері), – спека, 

урагани, посуха тощо. 
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Виверження вулканів. За руйнівною дією та кількістю енергії, яка 

виділяється при виверженні вулкана, саме це стихійне лихо належить до 

найнебезпечніших для життєдіяльності людства. Під попелом та лавою гинули 

цілі міста. 

На земній кулі нараховується приблизно 600 активних вулканів, тобто 

таких, які після більш–менш тривалої перерви можуть знову ожити.  

Незважаючи на великий історичний досвід, людство не знайшло 

надійного засобу зменшити катастрофічні наслідки виверження вулканів. За 

останні 500 років з цієї причини загинуло 200 тисяч чоловік. У XX сторіччі 

загинуло декілька десятків тисяч чоловік.  

Шляхом спостережень вдалося з‘ясувати розміри зон небезпечного 

впливу вулканів. Лавовий потік при великих виверженнях розповсюджується 

до 30 км, деколи досягає 100 км. Розпечені гази складають небезпеку в радіусі 

декількох кілометрів. До 400–500 км розповсюджується зона випадання 

кислотних дощів, які викликають опіки у людей, отруєння рослинності, ґрунту. 

Селеві потоки, які виникають на вершинах вулканів під час раптового танення 

снігу та льоду в період виверження, мають довжину від декількох десятків 

кілометрів до 100–300 км. Розроблені та застосовуються заходи захисту та 

зменшення негативного впливу вулканічної діяльності. Наприклад, для 

запобігання негативного впливу потоку лави використовується метод 

відведення його в бік від населених пунктів шляхом створення штучного русла, 

можливе будівництво дамб, охолодження лавових потоків водою.  

Ми багато знаємо про інші планети, але сили природи Землі нам все ще 

не підкорені. У наш цивілізований, технічно розвинений час людство дуже 

залежить від природних явищ, які часто носять катастрофічний характер. 

Виверження вулканів, землетруси, посухи, селеві потоки, снігові лавини, повені 

викликають загибель багатьох тисяч людей, величезні матеріальні збитки. 

Землетруси – це сильні коливання земної кори, викликані тектонічними 

причинами, які призводять до руйнування споруд, пожеж та людських жертв. 

Щорічно вчені фіксують близько одного мільйона сейсмічних і 

мікросейсмічних коливань, 100 тисяч із яких відчуваються людьми та 1000 

завдають значних збитків.  

До 30–х років нашого сторіччя сила землетрусу вимірювалась 

спричиненими збитками. Зараз використовується більш досконалий засіб, так 

звана шкала Ріхтера, градуйована на 12 балів. 

Щорічно наша планета здригається більше мільйона разів. 99,5 % цих 

землетрусів легкі, їх сила не перевищує 2,5 бала за шкалою Ріхтера. Незначна 

кількість землетрусів досягає сили 8–9 балів. Землетруси більшої сили 

спостерігались двічі за сторіччя. 

Землетруси переважно бувають у вигляді серії поштовхів, головний з 

яких має найбільшу інтенсивність. Сила, число та тривалість поштовхів суто 

індивідуальні для кожного землетрусу. Тривалість поштовхів переважно 

досягає декількох секунд. 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 



53 
 

Стихійні лиха – це природні явища, які призводять до порушення 

нормальної діяльності населення, загибелі людей, руйнування і знищення 

матеріальних цінностей. 

За руйнівною дією та кількістю енергії, яка виділяється при виверженні 

вулкана, саме це стихійне лихо належить до найнебезпечніших для 

життєдіяльності людства. Під попелом та лавою гинули цілі міста. 

Землетруси – це сильні коливання земної кори, викликані тектонічними 

причинами, які призводять до руйнування споруд, пожеж та людських жертв. 

 

2. ТОПОЛОГІЧНІ СТИХІЙНІ ЛИХА. ПОВЕНІ 

 

Повінь – це значне затоплення місцевості внаслідок підйому рівня води в 

річці, озері, водосховищі, спричинене зливами, весняним таненням снігу, 

вітровим нагоном води, руйнуванням дамб, гребель тощо. Повені завдають 

великої матеріальної шкоди та призводять до людських жертв. 

Повені періодично спостерігаються на більшості великих річок України. 

Серед них – Дніпро, Дністер, Прип‘ять, Західний Буг, Тиса та інші. Повені 

бувають також на невеликих річках та в районах, де взагалі немає визначених 

русел. У цих районах повені формуються за рахунок зливових опадів. 

Повені, викликані нагоном води, виникають переважно при сильних 

вітрах на пологих ділянках узбережжя Азовського та Чорного морів. Ці повені 

небезпечні, в першу чергу, своєю раптовістю, інтенсивністю, висотою хвилі та 

високим підйомом води. 

Наслідки повеней: 

 затоплення шаром води значної площі землі; 

 ушкодження та руйнування будівель та споруд; 

 ушкодження автомобільних шляхів та залізниць; 

 руйнування обладнання та комунікацій, меліоративних систем; 

 загибель свійських тварин та знищення врожаю сільськогосподарських 

культур; 

 вимивання родючого шару ґрунту; 

 псування та знищення сировини, палива, продуктів харчування, добрив 

тощо; 

 загроза інфекційних захворювань (епідемії); 

 погіршення якості питної води; 

 загибель людей.  

Повені відрізняються від інших стихійних лих тим, що деякою мірою 

прогнозуються. 

Від надійного та завчасного прогнозування повені залежить ефективність 

профілактичних заходів для зниження збитків. Завчасний прогноз повеней 

може коливатися від декількох хвилин до декількох діб та більше. 

Основний напрям боротьби з повенями полягає у зменшенні 

максимального прибування води в річці завдяки перерозподілу стоку в часі 

(насадження лісозахисних смуг, оранка ґрунту поперек схилу, збереження 

узбережних смуг рослинності, терасування схилів тощо). Для середніх та 
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великих річок досить дієвий засіб – це регулювання паводкового стоку за 

допомогою водосховищ. Окрім того, для захисту від повеней широко 

застосовується давно відомий спосіб – влаштування дамб. Для ліквідації 

небезпеки утворення заторів проводиться розчищення та заглиблення окремих 

ділянок русла ріки, а також руйнування криги вибухами за 10–15 днів до 

початку льодоходу. 

Ще один досить важливий шлях регулювання стоку й запобігання 

повеней – ландшафтно-меліоративні заходи. Необхідно обмежити або повністю 

заборонити ті види господарської діяльності, які сприяють посиленню повеней. 

Мова йдеться про збереження лісів на водозаборі, забороні будівництва мостів, 

дорожніх насипів та інших споруд у поймі, бо всі вони сприяють затриманню 

потоків води та піднімають її рівень. 

Деякі рекомендації щодо правил поведінки при повені: 

 при отриманні попередження про затоплення необхідно терміново вийти 

в небезпечне місце – на височину (попередньо відключити воду, газ, 

електроприлади); 

 якщо повінь розвивається повільно, необхідно перенести майно в 

безпечне місце, а самому зайняти верхні поверхи (горища), дахи будівель; 

 для того, щоб залишити місця затоплення, можна скористатися човнами, 

катерами та всім тим, що здатне утримати людину на воді (колоди, бочки, 

автомобільні камери тощо); 

 коли людина опинилась у воді, їй необхідно скинути важкий одяг та 

взуття, скористатись плаваючими поблизу засобами й чекати допомоги. 

Зсуви – це ковзькі зміщення мас гірських порід униз по схилу, які 

виникають через порушення рівноваги та ослаблення міцності гірських порід 

внаслідок вивітрювання, вимивання опадами та підземними водами, 

систематичними поштовхами, нерозважливою господарською діяльністю 

людини тощо. 

Зсуви можуть бути на всіх схилах з нахилом у 20 градусів і більше в 

будь-яку пору року. За швидкістю зміщення порід зсуви класифікують на: 

 повільні (швидкість складає декілька десятків сантиметрів за рік); 

 середні (декілька метрів за годину або добу); 

 швидкі (десятки кілометрів за годину). 

Тільки швидкі зсуви можуть спричиняти катастрофи з людськими 

жертвами. Об‘єм порід, які зміщуються при зсувах, знаходиться в межах від 

декількох сот до багатьох мільйонів кубічних метрів. 

Найзначніші осередки зсувів на території України зафіксовані на 

правобережжі Дніпра, на Чорноморському узбережжі, в Закарпатті та 

Чернівецькій області. 

Зсуви руйнують будівлі, знищують сільськогосподарські угіддя, 

створюють небезпеку при добуванні корисних копалин, викликають 

ушкодження комунікацій, водогосподарських споруд, головним чином гребель. 

Найбільш дієвим захистом від зсувів є їх запобігання – відведення 

поверхневих вод, штучне перетворення рельєфу (зменшення навантаження на 

схили), фіксація схилу за допомогою підпорів. 
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Снігові лавини також належать до зсувів і виникають так само, як і інші 

зсувні зміщення. Сили зчеплення снігу переходять певну межу, і гравітація 

викликає зміщення снігових мас по схилу.  

Великі лавини виникають на схилах у 25–60 градусів через 

перевантаження схилу після великого випадання снігу, найчастіше під час 

відлиги, внаслідок формування в нижніх частинах снігової товщі горизонту 

розрихлення.  

В історії людства було багато лавинних катастроф. В Альпах відома 

страшна трагедія, яка відбулася під час Першої світової війни. На австро-

італійському фронті, що проходив сніжними гірськими перевалами, стихія 

згубила близько 10 тисяч солдат. Найбільш лавинонебезпечною країною 

вважається Швейцарія, де протягом року сходить приблизно до 10 тисяч лавин. 

На території України снігові лавини поширені в гірських районах Карпат та 

Криму. 

Схід снігових лавин може бути спричинений різними чинниками, а саме: 

перенапруженням снігового покрову, яке виникнуло внаслідок пересування 

тварин або людей, різким поривом вітру, звуковою хвилею, різкою зміною 

метеорологічних умов тощо.  

Що ж можуть зробити снігові лавини, які несуть у собі десятки і сотні 

тисяч тонн? Рухаючись зі швидкістю майже 200 кілометрів за годину, лавина 

спустошує все на своєму шляху. Небезпека руйнівної сили лавини полягає ще в 

тому, що сніговий вал жене поперед себе повітряну хвилю, а повітряний таран 

більш небезпечний, ніж удар снігової маси – перевертає будинки, ламає дерева, 

контузить і душить людей. Така хвиля повітря мало чим відрізняється від тієї, 

що викликає вибух великої бомби. 

Існує пасивний та активний захист від лавин. При пасивному захисті 

уникають використання лавинонебезпечних схилів або ставлять на них 

загороджувальні щити. При активному захисті проводять обстріл 

лавинонебезпечних схилів, що викликає схід невеликих, безпечних лавин, 

запобігаючи, таким чином, накопиченню критичних мас снігу. 

Для захисту від снігових лавин будують лавинорізи, галереї, вітрові 

щитки, на схилах гір висаджують дерева, проводять попереджувальний обстріл 

схилів із спеціальних гармат. 

При захопленні людини сніговою лавиною необхідно зробити все, щоб 

опинитись на її поверхні (звільнитись від вантажу, намагатись рухатись вверх, 

рухи як при плаванні); якщо ні, то потрібно намагатися закрити обличчя 

курткою, щоб створити повітряну подушку (сніговий пил потрапляє в ніс і рот, 

і людина задихається). 

Направляючись у гори, необхідно мати при собі лавинні мотузки 

яскравого кольору (мотузку намагатися викинути на поверхню, щоб завдяки їй 

людину, яка потрапила у снігову лавину, могли знайти). 

Селі – це паводки з великою концентрацією ґрунту, мінеральних часток, 

каміння, уламків гірських порід (від 10–15 до 75 % об‘єму потоку). Виникають 

вони в басейнах невеликих гірських річок внаслідок злив, інтенсивного танення 

снігів, проривів завальних озер, обвалів, зсувів, землетрусів. 
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―Сель‖ (сайль) – слово арабське і в перекладі означає ―бурхливий потік‖, 

тобто за зовнішнім виглядом селевий потік – це шалено вируюча хвиля 

висотою з п‘ятиповерховий будинок, яка мчить ущелиною з великою 

швидкістю. 

Селі трапляються в гірських районах багатьох країн. В Україні селеві 

потоки зустрічаються в Карпатах та Криму. 

Небезпека селів – не тільки в руйнівній силі, але й у раптовості їх появи. 

Засобів прогнозування селей на сьогодні не існує, оскільки наука точно не знає, 

що саме провокує початок схо-ду потоку. Однак відомо, що необхідні дві 

основні передумови – достатня кількість уламків гірських порід і вода. Разом із 

тим, для деяких селевих районів встановлені певні критерії, які дозволяють 

оцінити вірогідність їх виникнення. Наприклад, для районів з великою 

вірогідністю селей, викликаних зливами, визначається критична сума осадів за 

1–3 доби. У Закарпатті відмічено декілька десятків селевих осередків. 

Засоби боротьби з селевими потоками досить різноманітні: будівництво 

гребель, каскаду запруд для руйнації селевого потоку, стінок для закріплення 

обкосів тощо. 

Деякі рекомендації щодо правил поведінки при зсувах, снігових лавинах 

та селях 

У випадку попередження про селевий потік або зсув, які насуваються, 

якомога швидше залишити приміщення і вийти в небезпечне місце. 

Надавати допомогу людям, які потрапили в селевий потік, 

використовуючи дошки, палки, мотузки та інші засоби; виводити людей з 

потоку в напрямку його руху, поступово наближаючись до краю. 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Повінь – це значне затоплення місцевості внаслідок підйому рівня води в 

річці, озері, водосховищі, спричинене зливами, весняним таненням снігу, 

вітровим нагоном води, руйнуванням дамб, гребель тощо. Повені завдають 

великої матеріальної шкоди та призводять до людських жертв. 

Селі – це паводки з великою концентрацією ґрунту, мінеральних часток, 

каміння, уламків гірських порід (від 10–15 до 75 % об‘єму потоку). Виникають 

вони в басейнах невеликих гірських річок внаслідок злив, інтенсивного танення 

снігів, проривів завальних озер, обвалів, зсувів, землетрусів. 

Зсуви – це ковзькі зміщення мас гірських порід униз по схилу, які 

виникають через порушення рівноваги та ослаблення міцності гірських порід 

внаслідок вивітрювання, вимивання опадами та підземними водами, 

систематичними поштовхами, нерозважливою господарською діяльністю 

людини тощо. 
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3. МЕТЕОРОЛОГІЧНІ СТИХІЙНІ ЛИХА. УРАГАНИ 

Вітри – це так звані ―сумішні прилади‖ Землі. Вони забезпечують обмін 

між забрудненим повітрям міст та чистим, насиченим киснем полів і лісів, 

теплим екваторіальним та холодним повітрям полярних областей, розганяють 

хмари і приносять дощові хмари на поля, на яких без них нічого б не росло. 

Таким чином, вітер – це один з найважливіших компонентів життя. Але він 

може бути і руйнівним, набагато небезпечнішим від багатьох стихій. 

Англійський адмірал Ф. Бофорт ще в 1806 запропонував 12– бальну 

шкалу вітрів. 

Він поділив вітри залежно від швидкості переміщення повітряних мас. 

Вітер силою в 9 балів, коли швидкість становить від 20 до 24 м/сек., руйнує 

старі будівлі, зриває дахи. Цей вітер носить назву шторм. Шторми 

найнебезпечніші на морських узбережжях та гирлах великих річок. Шторм 

жене величезні хвилі висотою понад 10 м, які заливають узбережжя і руйнують 

все, що не зруйнував вітер. 

Якщо швидкість вітру досягає 32 м/сек., то це – ураган. Урага-нами 

називають також тропічні циклони, які виникають у Тихому океані поблизу 

узбережжя Центральної Америки. На Далекому Сході і в районах Індійського 

океану урагани (циклони) носять назву тайфуни. Суть усіх явищ однакова. 

Ураган, тайфун, тропічний циклон – це велетенські віхоли нашої планети. 

Американські вчені підрахували, що енергії урагану вистачило, щоб цілих 5 

місяців забезпечити всю Західну Європу електроенергією. Щорічно на земній 

кулі виникає та повністю розвивається не менше 70 тропічних циклонів зі 

штормовими та ураганними вітрами. 

Тропічні урагани найчастіше виникають влітку над Атлантикою або 

Тихим океаном, коли нагріта сонцем вода віддає своє тепло повітрю. Діаметр 

такого урагану може досягати 900 км, а швидкість обертання повітряних мас – 

500 км/год., в чому і полягає його руйнівна сила. 

Подібно до землетрусів, тайфуни і урагани особливо небезпечні, коли 

відбуваються над водою. Коли ураган наближається до узбережжя, він жене 

поперед себе величезні маси води. Штормовий вал, який супроводжується 

зазвичай зливами і смерчами, шалено накатує на узбережжя і знищує все живе. 

Одне з найстрашніших стихійних лих, яке трапилось на нашій планеті, 

приніс тропічний ураган, який відбувся у листопаді 1970 року в Бенгальській 

затоці. Тайфун, який там виникнув, рушив на північ, у гирло Гангу. Води 

―великої священної‖ ріки Індії затопили 800 000 кв. км узбережжя. Ураган мав 

силу вітру 200–250 км/год., морські хвилі досягали висоти 10 м. У цій 

катастрофі загинуло близько 400 тисяч чоловік. 

На сьогодні існують сучасні методи прогнозу ураганів. Кожне підозріле 

скупчення хмар, де б воно не виникало, фотографується метеорологічними 

супутниками з космосу, літаки метеослужби летять до ―ока тайфуну‖, щоб 

отримати точні дані. Ця інформація закладається в комп‘ютери, щоб 

розрахувати шлях і тривалість урагану та заздалегідь сповістити населення про 

небезпеку. 
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Досить небезпечне явище – смерчі, вони зустрічаються частіше, ніж 

урагани й тайфуни. Щорічно в Америці відбувається близько 900 смерчів, які 

там називаються торнадо. Найчастіше це стихійне лихо трапляється на 

території штатів Техас і Огайо, де від нього гине в середньому 114 чоловік на 

рік. Зазвичай смерчі починаються так: на горизонті з‘являється зловісна грозова 

хмара, яка заливає всю навколишню місцевість незвичайним зеленуватим 

світлом, зростає задушлива волога спека, стає важко дихати. Піднімається 

спочатку несильний вітер, починає накрапати дощ. Раптом температура різко 

падає на 15 градусів, з хмар до землі спускається гігантський ―хобот‖, який 

обертається з шаленою швидкістю, на зустріч йому з поверхні, яка схожа на 

перевернуту вирву, тягнеться інший вихор. Коли вони стикаються, то 

утворюється величезний стовп, який обертається проти часової стрілки зі 

швидкістю біля 400 км/год. З ревом котиться цей стовп між небом та землею, 

всмоктуючи в себе все, що трапляється йому на шляху: вирвані з корінням 

дерева, пісок, автомобілі, будинки, людей. 

Смерч спричиняє знищення будівель, пожежі, руйнування різноманітної 

техніки; вихрові рухи повітряних потоків смерчу здатні піднімати машини, 

потяги, мости тощо.  

Трапляються смерчі і в Україні, південні смерчі спостерігаються на 

Чорному та Азовському морях. 

Аналогічно ураганам, смерчі спочатку розпізнають із космічних 

метеорологічних супутників погоди, а потім за допомогою зйомок 

просліджують їх розвиток та рух. 

 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Деякі рекомендації щодо правил поведінки при ураганах: 

Після отримання повідомлення про ураган необхідно щільно зачинити 

двері, вікна. 

З дахів та балконів забрати предмети, які при падінні можуть травмувати 

людину. 

У будівлях необхідно знаходитись подалі від вікон, щоб не отримати 

травми від осколків розбитого скла. 

Найбезпечнішими місцями під час урагану є підвали, сховища, метро та 

внутрішні приміщення перших поверхів цегляних будинків. 

Коли ураган застав людину на відкритій місцевості, найкраще знайти 

укриття в западині (ямі, яру, канаві). 

Ураган може супроводжуватись грозою, тому необхідно уникати 

ситуацій, при яких збільшується ймовірність ураження блискавкою: не стояти 

під окремими деревами, не підходити до ліній електропередач тощо. 

 

4. ПОЖЕЖІ 

 

Кодекс цивільного захисту України містить наступне визначення: пожежа 

- неконтрольований процес знищування або пошкодження вогнем майна, під 
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час якого виникають чинники, небезпечні для істот та навколишнього 

природного середовища; 

Причинами виникнення пожеж є недбале поводження людей з вогнем, 

порушення правил пожежної безпеки, природні явища (блискавка, посуха). 

Відомо, що 90 % пожеж виникає з вини людини і тільки 7–8 % спричинені 

блискавками. 

Під час пожеж вигорає родючий шар ґрунту, який утворювався протягом 

тисячоліть. Після пожеж у гірських районах розвиваються ерозійні процеси, а в 

північних – відбувається заболоченість лісових земель. 

Основними видами пожеж як стихійних лих, які охоплюють великі 

території (сотні, тисячі, мільйони гектарів) є ландшафтні пожежі – лісові і 

степові. 

Лісові пожежі поділяють на низові, верхові, підземні. За інтенсивністю 

горіння лісові пожежі поділяються на слабкі, середні, сильні. 

Лісові низові пожежі характеризуються горінням сухого трав‘яного 

покриву, лісової підстилки і підліску без захоплення крон дерев. Швидкість 

руху фронту низової пожежі складає від 0,3–1 м/хв. (слабка пожежа) до 16 м/хв. 

(сильна пожежа), висота полум‘я – 1–2 м, максимальна температура на кромці 

пожежі досягає 900 С. 

Лісові верхові пожежі розвиваються, як правило, з низових і 

характеризуються горінням крон дерев. При швидкій верховій пожежі полум‘я 

розповсюджується з крони на крону з великою швидкістю, яка досягає 8–25 

км/год., залишаючи деколи цілі ділянки незайманого вогнем лісу. При стійкій 

верховій пожежі вогнем охоплені не тільки крони, а й стовбури дерев. Полум‘я 

розповсюджується зі швидкістю 5–8 км/год., охоплює весь ліс від ґрунтового 

шару до верхівок дерев. 

Підземні пожежі виникають як продовження низових або верхових 

лісових пожеж і розповсюджуються за шаром торфу, який знаходиться на 

глибині 50 см. Горіння йде повільно, майже без доступу повітря, зі швидкістю 

0,1–0,5 м/хвилину, виділяється велика кількість диму і утворюються прогари 

(пустоти, які вигоріли). Тому підходити до осередку підземної пожежі треба 

обережно. Горіння може тривати довгий час навіть зимою під шаром ґрунту. 

Степові (польові) пожежі виникають на відкритій місцевості, де є суха 

пожухла трава або хліба, які дозріли. Вони носять сезонний характер і частіше 

бувають влітку, рідше – навесні й практично відсутні взимку. Швидкість їх 

розповсюдження може досягати 20–30 км/год. 

Основними заходами боротьби з лісовими низовими пожежами є: 

- нахльостування кромки вогню; 

- засипання його землею; 

- заливання водою (хімікатами); 

- створення мінералізованих протипожежних смуг; 

- пуск зустрічного вогню. 

Гасіння лісової верхової пожежі здійснювати складніше. Її гасять шляхом 

створення протипожежних смуг, застосовують воду і пускають зустрічний 

вогонь. Степові (польові) пожежі гасять тими ж засобами, що і лісові. 
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Гасіння підземних пожеж здійснюється в більшості випадків двома 

засобами. При першому засобі навколо торф‘яної пожежі на відстані 8–10 м від 

її кромки копають траншею глибиною до мінералізованого шару ґрунту або до 

рівня ґрунтових вод і заповнюють її водою. При другому засобі влаштовують 

навколо пожежі смугу, яка насичена розчинами хімікатів. Спроби заливати 

підземну пожежу водою успіху не мали. 

Деякі рекомендації щодо правил поведінки при пожежах: 

при пожежах треба застерігатися високої температури, задимленості й 

загазованості, вибухів, падіння дерев і будівель, провалів у прогорілий ґрунт; 

небезпечно входити в зону задимлення, якщо видимість менше 10 м; 

перед тим, як увійти в палаюче приміщення, треба накри-тися з головою 

вологим простирадлом, пальтом, плащем, шмат-ком тканини тощо; 

двері в задимлене приміщення треба відчиняти обережно, щоб запобігти 

спалаху полум‘я від швидкого притоку свіжого повітря; 

в дуже задимленому приміщенні треба плазувати; 

для захисту від чадного газу треба дихати через вологу тканину; 

якщо на людині загорілась одежа, потрібно лягти на землю та збити 

полум‘я, бігти не можна, це ще більше роздує полум‘я; 

якщо побачите людину в палаючій одежі, накиньте на неї пальто, плащ, 

будь–яке простирадло і щільно притисніть; 

при гасінні пожежі використовуйте вогнегасники, воду, пісок, землю, 

простирадла та інші засоби; 

виходити із зони пожежі треба проти вітру;  

при гасінні лісових пожеж використовуйте гілля листяних дерев (берези, 

ліщини), лопати тощо; гілками слід захльостувати кромку пожежі, за 

допомогою лопат засипати її ґрунтом. 

 

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 

Пожежі – це неконтрольований процес горіння, який викликає загибель 

людей та знищення матеріальних цінностей. 

Причинами виникнення пожеж є недбале поводження людей з вогнем, 

порушення правил пожежної безпеки, природні явища (блискавка, посуха).  

Під час пожеж вигорає родючий шар ґрунту, який утворювався протягом 

тисячоліть. Після пожеж у гірських районах розвиваються ерозійні процеси, а в 

північних – відбувається заболоченість лісових земель. 

 

 

5. ОЦІНКА ПРИРОДНОГО ТА ТЕХНОГЕННОГО РИЗИКУ НЕБЕЗПЕКИ 

 

Небезпека – це негативна властивість матерії, яка проявляється у 

здатності її завдавати шкоди певним елементам Всесвіту, потенційне джерело 

шкоди. Якщо мова йде про небезпеку для людини, то це явища, процеси, 

об‘єкти, властивості, здатні за певних умов завдавати шкоди здоров‘ю чи 

життю людини або системам, що забезпечують життєдіяльність людей. 
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Кожна людина відчуває небезпеку інтуїтивно і розуміє значення її по-

своєму. Згідно з висновками експертів ООН, більшість людей пов‘язують 

відчуття небезпеки з буденними проблемами і повсякчасними клопотами, а не 

ґрунтують його на побоюванні глобальних катастроф чи міжнародних 

конфліктів. Захист житла, робочого місця, достатку, здоров'я, довкілля – 

основні проблеми безпечного самопочуття людини. 

Відчуття небезпеки має також глибоко індивідуальний відтінок, який 

головним чином залежить від: 

а) рівня соціального і духовного розвитку особистості; 

б) ситуації і суспільного устрою, які позитивно чи негативно впливають на 

світосприйняття громадянина. 

Джерелами (носіями) небезпек є: 

-  природні процеси та явища; 

- елементи техногенного середовища; 

- людські дії, що криють у собі загрозу небезпеки. 

Небезпеки існують у просторі і часі та реалізуються у вигляді потоків 

енергії, речовини та інформації. Небезпеки не діють вибірково, а виникнувши, 

вони впливають на все матеріальне довкілля. Причинами, через які окремі 

об‘єкти не страждають від певних небезпек або ж одні страждають більше, а 

інші менше, є властивості самих об‘єктів. 

З метою аналізу, узагальнення та розробки заходів щодо запобігання 

негативним наслідкам існує необхідність класифікації небезпек, джерел, що 

породжують їх, та тих чинників (факторів), які безпосередньо призводять до 

негативного впливу на людину. 

Залежно від конкретних потреб існують різні системи класифікації – за 

джерелом походження, локалізацією, наслідками, збитками, сферою прояву, 

структурою, характером впливу на людину тощо. Найбільш вдалою є 

класифікація небезпек життєдіяльності людства за джерелами походження, 

згідно з якою всі небезпеки поділяються на чотири групи: природні, техногенні, 

соціально-політичні та комбіновані. Перші три вказують на те, що небезпеки за 

своїм походження належать до трьох елементів життєвого середовища, яке 

оточує людину – природного, техногенного (матеріально-культурного) та 

соціального. До четвертої групи належать природно-техногенні, природно-

соціальні та соціально-техногенні небезпеки, джерелами яких є комбінація 

різних елементів життєвого середовища. 

Така класифікація майже збігається з класифікацією надзвичайних 

ситуацій, визначеною в Кодексі цивільного захисту України. Згідно ст. 5 КЦЗУ 

надзвичайні ситуації класифікуються за характером походження, ступенем 

поширення, розміром людських втрат та матеріальних збитків. 

Залежно від характеру походження подій, що можуть зумовити 

виникнення надзвичайних ситуацій на території України, визначаються такі 

види надзвичайних ситуацій: 

1) техногенного характеру; 

2) природного характеру; 

3) соціальні; 
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4) воєнні. 

Природні джерела небезпеки – це природні об‘єкти, явища природи та 

стихійні лиха, які становлять загрозу для життя чи здоров'я людини 

(землетруси, зсуви, селі, вулкани, повені, снігові лавини, шторми, урагани, 

зливи, град, тумани, ожеледі, блискавки, астероїди, сонячне та космічне 

випромінювання, небезпечні рослини, тварини, риби, комахи, грибки, бактерії, 

віруси, заразні хвороби тварин та рослин). 

Техногенні джерела небезпеки – це передусім небезпеки, пов‘язані з 

використанням транспортних засобів, з експлуатацією підіймально-

транспортного обладнання, використанням горючих, легкозаймистих і 

вибухонебезпечних речовин та матеріалів, з використанням процесів, що 

відбуваються при підвищених температурах та підвищеному тиску, з 

використанням електричної енергії, хімічних речовин, різних видів 

випромінювання (іонізуючого, електромагнітного, акустичного). Джерелами 

техногенних небезпек є відповідні об‘єкти пов‘язані з впливом на людину 

об‘єктів матеріально-культурного середовища. 

До соціальних джерел небезпек належать небезпеки, викликані низьким 

духовним та культурним рівнем: бродяжництво, проституція, п‘янство, 

алкоголізм, злочинність тощо. Джерелами цих небезпек є незадовільний 

матеріальний стан, погані умови проживання, страйки, повстання, революції, 

конфліктні ситуації на міжнаціональному, етнічному, расовому чи релігійному 

ґрунті. 

Джерелами політичних небезпек є конфлікти на міжнаціональному та 

міждержавному рівнях, духовне гноблення, політичний тероризм, ідеологічні, 

міжпартійні, міжконфесійні та збройні конфлікти, війни. 

І все ж більшість джерел небезпек мають комбінований характер. Ось 

лише невелика їх частка: 

- природно-техногенні небезпеки – смог, кислотні дощі, пилові бурі, 

зменшення родючості ґрунтів, виникнення пустель та інші явища, породжені 

людською діяльністю; 

- природно-соціальні небезпеки – химерні етноси, наркоманія, епідемії 

інфекційних захворювань, венеричні захворювання, СНІД тощо; 

- соціально-техногенні небезпеки – професійна захворюваність, 

професійний травматизм, психічні відхилення та захворювання, викликані 

виробничою діяльністю, масові психічні відхилення та захворювання, 

викликані впливом на свідомість і підсвідомість засобами масової інформації та 

спеціальними технічними засобами, токсикоманія. 

Коли говорять про такі джерела небезпеки, як професійна захворюваність, 

професійний травматизм тощо, то мають на увазі не захворювання однієї особи, 

конкретний вид хвороби, травму чи нещасний випадок, а явище в певній галузі, 

регіоні, країні, яке призводить до зменшення продуктивного потенціалу 

суспільства, соціальної напруженості, підвищення загальної захворюваності 

населення, а, інколи, й до соціальних конфліктів, які вже у свою чергу є носіями 

різного роду небезпечних та шкідливих факторів. 
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Існування джерела небезпеки свідчить передусім про існування або ж 

можливість утворення конкретної небезпечної ситуації. при якій буде заподіяна 

шкода. До матеріальних збитків, пошкодження, шкоди здоров‘ю, смерті або 

іншої шкоди призводить конкретний вражаючий фактор. 

Під вражаючими факторами розуміють такі чинники життєвого 

середовища, які за певних умов завдають шкоди як людям, так і системам 

життєзабезпечення людей, призводять до матеріальних збитків. За своїм 

походженням вражаючі фактори можуть бути фізичні, в тому числі 

енергетичні, хімічні, біологічні, соціальні та психофізіологічні. Залежно від 

наслідків впливу конкретних вражаючих факторів на організм людини вони в 

деяких випадках поділяються на шкідливі та небезпечні. 

Шкідливими факторами прийнято називати такі чинники життєвого 

середовища, які призводять до погіршення самопочуття, зниження 

працездатності, захворювання і навіть до смерті як наслідку захворювання. 

Небезпечними факторами називають такі чинники життєвого середовища, 

які призводять до травм, опіків, обморожень, інших пошкоджень організму або 

окремих його органів і навіть до раптової смерті. 

За характером та природною впливу всі небезпечні та шкідливі фактори 

поділяються на чотири групи: фізичні, хімічні, біологічні та психофілогічні. 

Фізичні: підвищена швидкість руху повітря; підвищена або понижена 

вологість; підвищений або понижений атмосферний тиск; недостатня 

освітленість; конструкції, що руйнуються; підвищений рівень статичної 

електрики тощо. Хімічні: хімічні елементи, речовини та сполуки, які 

перебуваються у різному агрегатному стані (твердому, газоподібному, 

рідкому), які різними шляхами проникають в організм людини (через органи 

дихання, шлунково-кишковий тракт, шкірні покрови та слизові оболонки), які 

за характером дії виділяють речовини (токсичні, наркотичні, подразнюючі, 

задушливі, сенсибілізуючі, канцерогенні, мутагенні, такі, що впливають на 

репродуктивну функцію). Біологічні: макроорганізми (рослини та тварини); 

мікроорганізми (бактерії, віруси, рикетсії, спірохети, грибки, найпростіші). 

Психофізіологічні: фізичні перевантаження (статичні, динамічні); нервово-

психічні перевантаження (розумові перевантаження, перевантаження 

аналізаторів, монотонність праці, емоційні перевантаження). 

 

ВИСНОВКИ ДО П’ЯТОГО ПИТАННЯ 

Сучасне життєве середовище, навіть побутове, не кажучи вже про 

виробниче, містить багато джерел небезпек. Це і електрична мережа та 

електроапаратура, система водопостачання, медикаменти, отруйні та 

пожежонебезпечні речовини тощо. Для того, щоб виникла реальна небезпечна 

ситуація, необхідна причина або умова. своєрідний ―пусковий механізм‖, при 

якому потенційна небезпека переходить у реальну. Логічним процесом 

розвитку небезпеки, реалізації потенційної загрози є тріада ―джерело небезпеки 

– причина (умова) – небезпечна ситуація‖. 
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6. НЕБЕЗПЕКИ В СУЧАСНОМУ УРБАНІЗОВАНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

 

Сучасній людській цивілізації властиві стрімкі темпи урбанізації. Вони 

вирішально зумовлені двома факторами – "демографічним вибухом‖ другої 

половини ХХ ст. та науково-технічною революцією в усіх сферах. 

Урбанізація (від лат. urbanos – міський) означає процес зростання міст і 

міського населення та підвищення їх ролі в соціально-економічному та 

культурному житті суспільства. 

Способи виникнення міст в історії людства були різними. Міста виникали 

як сумісні поселення ремісників, що полегшувало їх виробничу діяльність, як 

центри торгівлі, як воєнні укріплення (фортеці). 

Проявився процес урбанізації і в Україні. До 1918 р. країна була аграрною 

і в містах проживало 18% населення. Інтенсивна урбанізація в Україні 

розпочалася в 1926-1939 рр., коли було взято курс на індустріалізацію 

народного господарства, тобто всього лише за 13 років чисельність міського 

населення зросла у 2,4 рази. За 1940-70 рр. чисельність міського населення в 

Україні зростала вже значно нижчими темпами, бо за 30 років воно 

збільшилось у 1,9 рази. З середини 50-х років ХХ ст. почався новий етап 

інтенсивного зростання кількості міст і чисельності міського населення в 

Україні. Тільки за останні 30 років частка міського населення в Україні зросла у 

2,2 рази та становила на кінець ХХ ст. близько 70% загальної чисельності 

населення. За кількістю великих міст (з населення понад 100 тис.) наша 

держава тепер посідає одне з провідних місць серед країн світу, таких міст зара 

– 61. В Україні є 7 міст з населенням, яке перевищило або майже сягає мільйона 

осіб: Київ, Дніпропетровськ, Одеса, Донецьк, Харків, Запоріжжя та Кривий Ріг. 

До речі, для Києва останні 30 років був характерний надзвичайно інтенсивний 

демографічний розвиток: чисельність його населення зросла майже у 2,5 рази і 

досягла на 2000 рік 2 млн. 600 тисяч мешканців. 

Сучасне місто надає своїм жителям багато переваг економічного, 

соціального та суб'єктивного характеру, а саме: 

· наявність місць роботи та можливість зміни роботи; 

· зосередження закладів науки та культури; 

· забезпечення висококваліфікованої медичної допомоги; 

· можливість створювати кращі житлові та соціально-побутові умови життя; 

· розвиток міжнародного та регіональної культури. 

Незважаючи на переваги міського життя, міське середовище для людей є 

штучним і відірваним від природного, того, в якому тисячоліттями проходило 

їхнє життя. Штучне міське середовище шкідливо впливає на здоров'я населення 

через забруднення атмосферного повітря, дефіцит сонячного проміння, води, а 

також скупченістю населення, недостатністю зелених насаджень тощо. Також 

небезпеку для здоров'я людей у місті становлять шумові, вібраційні 

навантаження, транспортні проблеми, вплив електричних, магнітних, 

іонізаційних полів. 

Визначимо основні небезпеки життя в урбанізованому середовищі. 
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Екологічне середовище в містах 

Основними джерелами забруднення атмосфери міста є транспорт, 

енергетичні системи міста та промисловість. 

Зниження якості атмосферного повітря небезпечне для здоров'я міських 

мешканців. Людина за добу вживає в середньому 25 кг повітря. Навіть, якщо 

відносний вміст забруднювачів в повітрі незначний, їх сумарна кількість, яка 

потрапляє в організм людини при диханні, може виявитись токсичною. 

Найбільш поширеною шкідливою домішкою повітряного середовища є чадний 

газ. Надмірна кількість цього газу в повітрі призводить до швидкої 

втомлюваності людини, головного болю, запаморочення, ослаблення пам'яті, 

порушення діяльності серцево-судинної та інших систем організму. 

Специфіка проживання в місті веде до того, що люди 80-95% свого часу 

проводять в приміщеннях (житлові будинки, метро, службові приміщення). 

Одним з показників якості міського життя є повітря приміщень. Згідно з 

оцінкою Агентства з охорони навколишнього середовища США, повітря 

всередині міських приміщень забруднено у 100 разів більше, ніж зовні. 

Причини забруднення повітря приміщень: 

- забруднення від спалювання деревини, вугілля в камінах; 

- невентильовані гази від газових плит та водонагрівачів; 

- аерозолі; 

- очисники, які містять хлор або аміак; 

- лакові та воскові покриття підлог; 

- зволожувачі повітря; 

- розпилювачі від комах (інсектициди); 

- дим від цигарок. 

- токсичні матеріали приміщень – олійні фарби і розчинники, килимовий клей, 

меблевий лак, із яких виділяються бензол, толуол та інші речовини. 

Заходи щодо поліпшення якості повітря в приміщеннях: 

 ефективний засіб проти токсинів – домашні рослини; 

 замість освіжувачів повітря використовувати оцет, наливши його в 

тарілку і поставити на 1-2 години в кімнаті; в закритих невеликих 

приміщення (холодильники, туалет) поставити відкриту коробку з харчовою 

содою; внести в кімнату свіжу гілку ялини або сосни; 

 замість підбілювачів використовувати харчову соду або буру; 

 робити регулярне вологе прибирання приміщення, а також 

провітрювання; 

 не залишати відкритими пляшки з миючими та дезінфікуючими засобами. 

Питна вода – найважливіший фактор здоров'я людини. В крани міських 

квартир питна вода потрапляє з річок, водосховищ, озер, з підземних глибин. 

Найчистіша – підземна (особливо глибинна, артезіанська) вода. Але для 

великих міст цієї води не вистачає. 

За даними ВООЗ, вода може містити 13 тисяч токсичних речовин, водою 

передається до 80% усіх захворювань, від яких у світі щорічно вмирає 25 млн 

осіб. 
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Щоб природна вода була придатна для вживання, вона проходить декілька 

стадій очищення та знезараження на водопровідних станціях. Способи 

очищення забруднених вод можна об'єднати в такі групи: механічні, фізичні, 

фізико-механічні, фізико-хімічні; біологічні, комплексні. 

Після визначених методів очищення у воді можуть знаходитись різноманітні 

віруси та бактерії (дизентерійні бактерії, холерний вібріон, збудники черевного 

тифу, вірус поліомієліту, вірус гепатиту та ін.). Знешкодити мікроорганізми, які 

залишились, можна чотирма способами: 

 термічно (скип'ятити); 

 за допомогою сильних окисників (наприклад, хлору, озону, марганцевого 

калію); 

 впливом іонів благородних металів (зазвичай використовується срібло); 

 фізичними методами (за допомогою ультрафіолетових променів або 

ультразвуку). 

Шумове, вібраційне та електромагнітне забруднення міст 
Для мешканців міста шум – справа звичайна. Досить часто людина навіть 

не замислюється над його протиприродністю. В будь-якому регіоні міста 

шумить автотранспорт, гуркоче трамвай, з певним шумом працює 

підприємством, поблизу літають з аеродрому літаки. В квартирах шумлять 

холодильники і пральні машини, в під'їздах – ліфти. Цей перелік можна 

продовжити. 

Для позначення комплексного впливу шуму на людину медики ввели 

термін – "шумова хвороба‖. Симптомами цієї хвороби є головний біль, нудота, 

дратівливість, які досить часто супроводжуються тимчасовим зниженням 

слуху. До шумової хвороби схильні більшість мешканців великих міст, які 

постійно отримують шумові навантаження. Наприклад, нормативні рівні звуку 

в дБ для мешканців житлових кварталів повинні становити 55 вдень і 45 вночі. 

Однак різні джерела техногенного шуму вносять вагомий внесок у звукове 

середовище міста. У сучасних міських районах зі значним рухом транспорту 

рівень шуму близький до небезпечної межі у 80 дБ. 

Поради щодо зменшення шуму в квартирі 
- відрегулюйте в найбільш сприятливому для вас режимі гучність дзвоника 

вхідних дверей та телефону; 

- для звукоізоляції стін використовуйте гіпоскартонні плити або спеціальні 

прокладки з натуральної пробки під лінолеум, килимове покриття або паркет; 

- щоб двері не скрипіли, змажте їх машинним маслом, щоб не грюкали, 

прибийте до косяка смужку тонкої гуми; 

- замініть двері в ванну кімнату на пластикові або дерев'яні, які герметично 

закриваються ; 

- коли на кухні відкритий кран або працює витяжка, не вмикайте там телевізор; 

- привчайте домочадців щільніше прикривати двері в свої кімнати, не вмикати 

телевізор і магнітофон на повну гучність. 

До негативних фізичних чинників міста належить також вібрація. 

Джерелами вібрації в містах є: рейковий транспорт, автомобільний транспорт, 

будівельна техніка, промислові установки тощо. 



67 
 

Несприятливо впливають на організм людини і електромагнітні 

випромінювання промислової частоти (50 герц) та частот радіохвильового 

діапазону. В помешканнях електромагнітні поля створюють: радіоапаратура, 

телевізори, холодильники тощо, що становить певну небезпеку. 

Безперечно, обійтися без електропобутових приладів неможливо, та й не 

потрібно. Головне – дотримуватись певних правил: 

 у спальні не варто встановлювати комп'ютер, "базу‖ для радіотелефона, а 

також вмикати на ніч пристроїв для підзарядки батарейок та 

акумуляторів; 

 телевізор, музичний центр, відеомагнітофон на ніч треба вимикати з 

електромережі; 

 електронний будильник не повинен стояти в головах; 

 потужність мікрохвильнових печей може змінюватись, тому час від часу 

треба звертатись до майстра, щоб контролювати рівень випромінювання. 

 

ВИСНОВКИ ДО ШОСТОГО ПИТАННЯ 

Урбанізація (від лат. urbanos – міський) означає процес зростання міст і 

міського населення та підвищення їх ролі в соціально-економічному та 

культурному житті суспільства. 

В умовах великого міста загострюються всі сторони життєзабезпечення 

людей: постачання достатньої кількості повноцінних продуктів харчування та 

питної води; контроль і запобігання забруднення повітря; водних ресурсів, 

грунтів; утилізація та захоронення нагромаджуваних шкідливих виробничих та 

побутових відходів, а також соціальні проблеми, пов'язані з різким зменшенням 

вільного "життєвого‖ простору, зростанням міст у висоту, збільшенням 

захворювань, зумовлених забрудненням тощо. 

 

7. ЕКСТРЕМАЛЬНІ СИТУАЦІЇ КРИМІНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ 

ТА СПОСОБИ ЇХ УНИКНЕННЯ 

 

Боротьба зі злочинністю органічно входить до загальної системи 

соціальної діяльності нашої держави, спрямованої на вдосконалення способу 

життя українського народу. В умовах економічної кризи, нерівномірності 

суспільного розвитку, значних недоліків у законодавстві та інших негативних 

чинників усе більше з'являється осіб, які схильні до вчинення злочинів. 

Що стосується причин зростання злочинності, то вони загалом 

випливають: 

— по-перше, з економічної кризи в країні і, як наслідок, різкого спаду 

рівня життя, що спонукає певну частину населення, особливо молодь, 

поліпшити рівень особистого життя будь-якою ціною; 

— по-друге, з недосконалості законодавчої і правової бази, що дає 

можливість окремим особам використовувати незаконні шляхи для власного 

збагачення; 

— по-третє, із зовнішнього фактора, який полягає в тому, що сучасне 

покоління через історичні обставини не має високого рівня національної 
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культури та християнських цінностей, які виховують людей на засадах 

заповідей Божих; 

— по-четверте, з негативного впливу на свідомість окремих людей масової 

культури Заходу: перегляд кінофільмів, відеозаписів, що пропагандують 

насильство, розбій, секс. 

В умовах криміногенної ситуації, що склалася в нашій країні, питання 

особистої безпеки хвилює кожного громадянина, адже кожен може стати 

жертвою злочину. Дійовим засобом проти посягань на особистість є 

самозахист. 

Самозахист — це законні дії громадян за умови, що при цьому 

дотримуються певні вимоги, основною з яких є глибоке розуміння таких 

важливих положень у кримінальному праві, як необхідна оборона. Під 

необхідною обороною розуміють правомірний захист від суспільно-

небезпечних посягань на інтереси держави, суспільні чи особисті інтереси 

шляхом заподіяння шкоди тому, хто посягає. 

Суть особистої оборони полягає в її моральному змісті та соціальній 

спрямованості. Тобто, необхідною визнається оборона лише тоді, коли вона 

була направлена на відбиття суспільно-небезпечного нападу, на захист прав та 

інтересів людини, яка обороняється від загрози заподіяння шкоди. Закон 

встановлює, що особа, яка заподіяла в момент необхідної оборони шкоду 

нападаючому, не відповідає за це, оскільки її дії присікають чи запобігають 

нападу. Правом на самозахист може користуватися кожна людина. 

Законодавством України передбачено, що при захисті особистих інтересів 

можливе заподіяння шкоди тому, хто на них посягає. 

Щоб захиститись, необхідна як фізична, так і психологічна готовність до 

екстремальної ситуації. Це значно підвищить шанси дати відсіч зловмисникові. 

Бажано, в інтересах кожної особи чоловічої і жіночої статі, оволодіти хоча б 

елементарними прийомами самбо, боксу чи інших аналогічних видів спорту. 

Для цього існує достатньо різних спортивних секцій, гуртків, де можна за 

короткий час навчитися навичкам самозахисту. Добре мати при собі газову 

зброю, придбану в установленому порядку. В жодному разі не рекомендується 

озброюватись холодною зброєю, бо лише її зберігання — це вже порушення 

правових норм. 

Треба зауважити, що в життєвих ситуаціях криміногенного характеру є 

деякі правила щодо використання необхідної оборони, які треба знати і 

враховувати перед тим, як прийняти рішення про самозахист. 

У відповідній літературі зазначено, що такими правилами, зокрема, є: 

— суспільна небезпека посягання (нападу) і його дієвість; 

— можливість захисту державних, громадянських, особистих (своїх 

власних та інших осіб) інтересів; 

— заподіяння шкоди тільки нападаючому; 

— захист не повинен перевищувати меж необхідності. 

Іншими словами, щоб оборона вважалась правомірною дією, потрібно, 

щоб усіх цих правил було дотримано. 
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Форми самозахисту — крайня необхідність. Її можна застосовувати лише 

тоді, коли небезпека від дій нападаючого не могла бути усунута іншими 

засобами. 

Формами самозахисту можуть бути: 

— застосування фізичної сили (найпоширеніша форма), тобто рукопашний 

бій; 

— застосування спеціальних засобів (газовий пістолет, газовий 

аерозольний балончик тощо); 

— застосування спеціально тренованої собаки. 

Потрібно звернути увагу на те, що застосування фізичної сили до злочинця 

вимагає певної сили, швидкості, спритності та координації рухів. Важливим є 

уникати необґрунтованого ризику для свого життя чи здоров'я. Варто 

замислитися над тим, чинити фізичний опір чи ні. 

Тактика захисту від злочинця не містить готових штампів та рецептів на 

всі випадки. Доцільно діяти залежно від ситуації, але у будь-якому випадку 

потрібно бути націленим на перемогу, діяти безпомилково, впевнено. Тут на 

допомогу приходить уміння володіти своїм психічним станом, спроможність 

застосувати психологічний пресинг на злочинця, який пригнічує його волю. 

 

ВИСНОВКИ ДО СЬОМОГО ПИТАННЯ 

В умовах криміногенної ситуації, що склалася в нашій країні, питання 

особистої безпеки хвилює кожного громадянина, адже кожен може стати 

жертвою злочину. Дійовим засобом проти посягань на особистість є 

самозахист. 

Самозахист — це законні дії громадян за умови, що при цьому 

дотримуються певні вимоги, основною з яких є глибоке розуміння таких 

важливих положень у кримінальному праві, як необхідна оборона. Під 

необхідною обороною розуміють правомірний захист від суспільно-

небезпечних посягань на інтереси держави, суспільні чи особисті інтереси 

шляхом заподіяння шкоди тому, хто посягає. 

Формами самозахисту можуть бути: 

— застосування фізичної сили (найпоширеніша форма), тобто рукопашний 

бій; 

— застосування спеціальних засобів (газовий пістолет, газовий 

аерозольний балончик тощо); 

— застосування спеціально тренованої собаки. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

Отже, дамо визначення основних понять з теми. 

Стихійні лиха – це природні явища, які призводять до порушення 

нормальної діяльності населення, загибелі людей, руйнування і знищення 

матеріальних цінностей. 

За причиною їх виникнення стихійні лиха поділяють на: тектонічні 

(пов‘язані з процесами, які відбуваються в надрах землі); топологічні (пов‘язані 
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з процесами, які відбуваються на поверхні землі); метеорологічні (пов‘язані з 

процесами, які відбуваються в атмосфері). 

Повінь – це значне затоплення місцевості внаслідок підйому рівня води в 

річці, озері, водосховищі, спричинене зливами, весняним таненням снігу, 

вітровим нагоном води, руйнуванням дамб, гребель тощо. 

Селі – це паводки з великою концентрацією ґрунту, мінеральних часток, 

каміння, уламків гірських порід (від 10–15 до 75 % об‘єму потоку). Виникають 

вони в басейнах невеликих гірських річок внаслідок злив, інтенсивного танення 

снігів, проривів завальних озер, обвалів, зсувів, землетрусів. 

Зсуви – це сковзкі зміщення мас гірських порід униз по схилу, які 

виникають через порушення рівноваги та ослаблення міцності гірських порід 

внаслідок вивітрювання, вимивання опадами та підземними водами, 

систематичними поштовхами, нерозважливою господарською діяльністю 

людини тощо. 

Пожежі – це неконтрольований процес горіння, який викликає загибель 

людей та знищення матеріальних цінностей. 

Урбанізація (від лат. urbanos – міський) означає процес зростання міст і 

міського населення та підвищення їх ролі в соціально-економічному та 

культурному житті суспільства. 

Самозахист — це законні дії громадян за умови, що при цьому 

дотримуються певні вимоги, основною з яких є глибоке розуміння таких 

важливих положень у кримінальному праві, як необхідна оборона. Під 

необхідною обороною розуміють правомірний захист від суспільно-

небезпечних посягань на інтереси держави, суспільні чи особисті інтереси 

шляхом заподіяння шкоди тому, хто посягає. 

Формами самозахисту можуть бути: 

— застосування фізичної сили (найпоширеніша форма), тобто рукопашний 

бій; 

— застосування спеціальних засобів (газовий пістолет, газовий 

аерозольний балончик тощо); 

— застосування спеціально тренованої собаки. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

 

У ході лекції розглянуто лише частину з того значного кола питань, що 

необхідно опанувати майбутнім правоохоронцям та юристам при вивченні 

курсу. Саме тому при підготовці до семінарських і практичних занять з теми 

рекомендується звернутись не лише до базових підручників, але й до інших 

джерел, які можна знайти в бібліотеці університету, чи використати Інтернет-

ресурси. 

У процесі вивчення теми лекції пропонується для кращого засвоєння 

навчального матеріалу ознайомитись з чинними Законами та нормативно-

правовими актами, підручниками та посібниками з числа зазначених у списку 

літератури. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Ознайомити курсантів з основними законодавчими актами про охорону 

праці в Україні, основними положеннями Закону України «Про охорону праці», 

а також організаційними основами в цій галузі. Передусім, визначити органи, 

що здійснюють державне управління охороною праці в Україні, їх компетенцію 

та повноваження, а також органи державного нагляду й громадського 

контролю. 

Звернути особливу увагу на функції Міністерства внутрішніх справ України 

в галузі охорони праці, яке здійснює єдину науково-технічну політику в галузі 

охорони праці, розробляє та реалізує комплексні заходи поліпшення умов і 

охорони праці, здійснює методичне керівництво діяльністю підрозділів з 

охорони праці в системі Національної поліції, фінансує розробку й перегляд 

нормативних актів про охорону праці, організує та контролює навчання й 

перевірку знань з питань охорони праці, здійснює внутрішньовідомчий 

контроль за станом охорони праці в Національної поліції. 

 

ВСТУП 

Трудова діяльність є найважливішою формою взаємодії людини з 

навколишнім середовищем, яка реалізується в планомірному процесі праці. 

Праця – це заздалегідь осмислений процес свідомої діяльності людини з 

урахуванням її досвіду, матеріальних і духовних потреб. 

У ст. 3 Основного закону України сказано, що «людина, її життя і 

здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека є в Україні вищою 

соціальною цінністю». У ст. 43 Конституції України уточнюється, що «кожний 

має право на нормальні, безпечні і здорові умови праці...». На жаль, під час 

виконання службових обов'язків трапляються нещасні випадки, що нерідко 

призводять до загибелі людей або втрати ними здоров'я чи працездатності. 

Держава створює умови для повної зайнятості працездатного населення, 

рівні можливості для громадян у виборі професії й трудової діяльності, 

затверджує програми навчання, підготовки і перепідготовки працівників. 

Реалізація цих прав здійснюється через виконання вимог, викладених у 

законодавчих актах з питань охорони праці. 

 

1. ЗАКОНОДАВЧА ТА НОРМАТИВНА БАЗА З ПИТАНЬ 

ОХОРОНИ ПРАЦІ 

Основні законодавчі акти про охорону праці. Законодавство про 
охорону праці складається із Закону України "Про охорону праці", Кодексу 
законів про працю України, Закону України "Про загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та 
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" та 
прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів. 

Нормативно-правові акти з охорони праці - це правила, норми, 

регламенти, положення, стандарти, інструкції та інші документи, обов'язкові 

для виконання. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/322-08
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/322-08
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1105-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1105-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1105-14
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Нормативно-правові акти з охорони праці призначені для уточнення, 

поглиблення та конкретизації положень законодавчих актів з питань охорони 

праці, а також регламентації вимог безпеки щодо виробничого середовища, 

трудового процесу, виробничого устаткування, знарядь праці, засобів захисту 

працюючих, порядку ведення робіт тощо. 

Нормативно-правові акти з охорони праці переглядаються в міру 

впровадження досягнень науки і техніки, що сприяють поліпшенню безпеки, 

гігієни праці та виробничого середовища, але не рідше одного разу на десять 

років. 

У ст. 43 Конституції України записано: "Кожен має право на працю, що 

включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або 

на яку вільно погоджується", "Кожен має право на належні, безпечні і здорові 

умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом"; 

"Використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров'я 

роботах забороняється". 

"Кожен, хто працює, має право на відпочинок" (ст. 45 Конституції 

України). Це право забезпечується наданням днів щотижневого відпочинку, а 

також оплачуваної щорічної відпустки, встановленням скороченого робочого 

дня щодо окремих професій і виробництв, скороченої тривалості роботи у 

нічний час. 

У тексті ст. 46 Конституції України наголошено на тому, що "громадяни 

мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі 

повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, 

безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших 

випадках, передбачених законом". 

Основним законодавчим документом у галузі охорони праці є Закон 

України "Про охорону праці", дія якого поширюється на юридичних та 

фізичних осіб, які, відповідно до законодавства, використовують найману 

працю, та на всіх працюючих. 

Основні положення Закону України "Про охорону праці". З набуттям 
незалежності Україна перша серед республік колишнього Союзу прийняла 
14 жовтня 1992 р. Закон України "Про охорону праці". Цей Закон визначає 
основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на 
охорону їх життя і здоров'я в процесі трудової діяльності, на належні, 
безпечні й здорові умови праці, регулює за участю відповідних органів 
державної влади відносини між роботодавцем і працівником з питань 
безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний 
порядок організації охорони праці в Україні. 

Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, 

організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних 

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

людини у процесі трудової діяльності. 

Державна політика в галузі охорони праці базується на принципах: 

пріоритету життя і здоров'я працівників, повної відповідальності 

роботодавця за створення належних, безпечних і здорових умов праці; 
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підвищення рівня промислової безпеки шляхом забезпечення суцільного 

технічного контролю за станом виробництв, технологій та продукції, а також 

сприяння підприємствам у створенні безпечних та нешкідливих умов праці; 

комплексного розв'язання завдань охорони праці на основі 

загальнодержавної, галузевих, регіональних програм з цього питання та з 

урахуванням інших напрямів економічної і соціальної політики, досягнень в 

галузі науки і техніки та охорони довкілля; 

соціального захисту працівників, повного відшкодування шкоди особам, 

які потерпіли від нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань; 

встановлення єдиних вимог з охорони праці для всіх підприємств та 

суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності та видів 

діяльності; 

адаптації трудових процесів до можливостей працівника з урахуванням 

його здоров'я та психологічного стану; 

використання економічних методів управління охороною праці, участі 

держави у фінансуванні заходів щодо охорони праці, залучення добровільних 

внесків та інших надходжень на ці цілі, отримання яких не суперечить 

законодавству; 

інформування населення, проведення навчання, професійної підготовки і 

підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці; 

забезпечення координації діяльності органів державної влади, установ, 

організацій, об'єднань громадян, що розв'язують проблеми охорони здоров'я, 

гігієни та безпеки праці, а також співробітництва і проведення консультацій 

між роботодавцями та працівниками (їх представниками), між усіма 

соціальними групами під час прийняття рішень з охорони праці на місцевому та 

державному рівнях; 

використання світового досвіду організації роботи щодо поліпшення 

умов і підвищення безпеки праці на основі міжнародного співробітництва. 

Для реалізації цих принципів було створено Національну раду з питань 

безпечної життєдіяльності населення при Кабінеті Міністрів України, 

Держгірпромнагляд та його територіальні органи, Фонд соціального 

страхування від нещасних випадків, Національний науково-дослідний інститут 

промислової безпеки та охорони праці, навчально-методичні центри. 

Розроблені та реалізуються загальнодержавна, галузеві, регіональні програми 

покращення стану безпеки, гігієни праці і виробничого середовища. В обласних 

і районних державних адміністраціях діють відповідні ради з питань безпечної 

життєдіяльності, а в центральних та міських органах виконавчої влади 

функціонують підрозділи, що займаються питаннями охорони праці. Великими 

накладами видаються нормативно-правові акти, наочні посібники, навчальна, 

довідкова та інша література з охорони праці. При Держгірпромнагляді 

створюються комп'ютерні мережі, опрацьовуються та впроваджуються 

автоматизовані інформаційні системи з найважливіших питань охорони праці. 
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Основні положення законодавства про працю, що регулюють трудові 

відносини всіх працівників, відображені в Кодексі законів про працю України 

(КЗпП). Розглянемо деякі з них. 

Громадяни України мають право на вільний вибір професії, роду занять і 

роботи, причому оплата праці повинна бути не нижче встановленого державою 

мінімального розміру. Держава забезпечує рівність трудових прав усіх 

громадян. 

Працівник реалізує право на працю шляхом укладання трудового 

договору. 

Трудовий договір - це угода між працівником і роботодавцем, за якою 

працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з 

дотриманням внутрішнього трудового розпорядку, а роботодавець 

зобов'язується сплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови 

праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством і угодою 

сторін. Особливою формою трудового договору є контракт. 

Трудовий договір може бути укладений на: 

- невизначений термін (безстроковий); 

- визначений термін, встановлений за погодженням сторін; 

- термін виконання певної роботи. 

Роботодавець не має права вимагати від працівника виконання роботи, не 

обумовленої трудовим договором. 

До початку роботи працівника роботодавець зобов'язаний: 

- пояснити працівникові його права і обов'язки та поінформувати під 

розписку про умови праці, наявність на його робочому місці небезпечних і 

шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх 

впливу та про права працівника на пільги та компенсації за роботу в таких 

умовах; 

- ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового 

розпорядку та колективним договором; 

- визначити працівникові робоче місце, забезпечити необхідними для 

роботи засобами; 

- проінструктувати працівника з питань охорони праці, виробничої 

санітарії, гігієни праці й протипожежної охорони. 

У процесі трудової діяльності працівників роботодавець зобов'язаний: 

- правильно організувати працю працівників, створювати умови для 

зростання продуктивності праці; 

- забезпечити трудову і виробничу дисципліну; 

- неухильно дотримуватись законодавства про працю і охорону праці; 

- уважно ставитися до потреб і запитів працівників, поліпшувати умови їх 

праці та побуту. 

У свою чергу працівник зобов'язаний: 

- своєчасно і точно виконувати законні розпорядження роботодавця; 

- виконувати доручену йому роботу особисто, не передоручати її іншій 

особі, за винятком випадків, передбачених законодавством; працювати чесно і 

сумлінно; 
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- дотримуватись трудової та технологічної дисципліни, вимог 

нормативно-правових актів з охорони праці; 

- дбайливо ставитись до майна роботодавця. 

Роботодавець має право відсторонити працівника від роботи у разі: 

- появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або 

токсичного сп'яніння; 

- відмови або ухилення від обов'язкових медичних оглядів, навчання, 

інструктажу і перевірки знань з охорони праці та протипожежної охорони; 

- в інших випадках, передбачених законодавством. 

З метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних 

відносин і узгодження інтересів працівників та роботодавця між ними 

укладається колективний договір. Від імені працівників (трудового колективу) 

право укласти колективний договір надається, як правило, профспілковому 

комітету підприємства. Термін дії колективного договору - один рік. З-поміж 

інших питань до колективного договору належать питання охорони праці. 

Сторони, які підписали колективний договір, щорічно в строки, передбачені 

договором, звітують про його виконання. 

КЗпП запроваджена нормальна та скорочена тривалість робочого часу. 

Нормальна тривалість робочого часу працівників не перевищує 40 год. на 

тиждень. Скорочена тривалість робочого часу встановлюється для: 

- працівників віком від 16 до 18 років - 36 год. на тиждень; 

- осіб віком від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які 

працюють під час канікул) - 24 год на тиждень; 

- працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці, - не 

більше як 36 год на тиждень. 

Працівникам надається перерва для відпочинку і харчування тривалістю 

не більше двох годин. Така перерва не враховується в робочий час. Час початку 

і закінчення перерви регламентується правилами внутрішнього трудового 

розпорядку. Працівники використовують час перерви на свій розсуд. На цей час 

вони можуть відлучатися з місця роботи. 

Конституція України (ст. 24) на вищому законодавчому рівні закріпила 

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

фізіологічні особливості організму жінки, інтереси охорони материнства і 

дитинства, встановлює спеціальні норми, що стосуються охорони праці та 

здоров'я жінок. 

Відповідно до ст. 174 КЗпП забороняється застосування праці жінок на 

важких роботах і на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці, а 

також на підземних роботах, крім деяких підземних робіт (нефізичних робіт або 

робіт з санітарного та побутового обслуговування). 

Забороняється також залучати жінок до підіймання і переміщення речей, 

маса яких перевищує чинні для жінок норми. Міністерство охорони здоров'я 

України 10 грудня 1993 р. видало наказ №241, яким встановлені граничні 

норми підіймання і переміщення важких речей жінками: 

- підіймання і переміщення вантажів при чергуванні з іншою роботою (до 

двох разів на годину) - 10 кг; 
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- підіймання і переміщення вантажів постійно протягом робочої зміни - 7 

кг. 

Сумарна маса вантажу, який переміщується протягом кожної години 

робочої зміни, не повинна перевищувати: з робочої поверхні - 350 кг; з підлоги 

- 175 кг. 

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

за винятком тих галузей народного господарства, де це зумовлено необхідністю 

і дозволяється як тимчасовий захід (ст. 175 КЗпП). 

У законодавчих актах про охорону праці приділяється значна увага 

наданню пільг вагітним жінкам і жінкам, які мають дітей віком до трьох років. 

Таких жінок забороняється залучати до роботи у нічний час, до надурочних 

робіт і робіт у вихідні дні, а також направляти у відрядження (ст. 176 КЗпП). 

Крім цього, жінки, що мають дітей віком від трьох до чотирнадцяти років або 

дітей-інвалідів, не можуть залучатися до надурочних робіт або направлятися у 

відрядження без їх згоди (ст. 177 КЗпП). Вагітним жінкам відповідно до 

медичного висновку знижують норми виробітку, норми обслуговування, або їх 

переводять на іншу роботу, яка є легшою і унеможливлює вплив несприятливих 

виробничих чинників, із збереженням середнього заробітку за попередньою 

роботою (ст. 178 КЗпП). 

Відповідно до Закону України "Про відпустки" (ст. 17) на підставі 

медичного висновку жінкам надається оплачувана відпустка у зв'язку з 

вагітністю та пологами тривалістю 126 календарних днів (70 днів до і 56 днів 

після пологів). Після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами за 

бажанням жінки їй надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення 

нею трирічного віку та додаткова неоплачувана відпустка по догляду за 

дитиною до досягнення нею шести років. Час цих відпусток зараховується як у 

загальний, так і в безперервний стаж роботи і в стаж за спеціальністю (ст. 181 

КЗпП). 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Таким чином, найважливішими надбаннями Закону України "Про 

охорону праці" є: 

- запровадження норм прямої дії щодо порядку організації охорони праці 

безпосередньо на підприємстві, в установі, організації будь-якої форми 

власності; чітке визначення функцій, обов'язків, прав, відповідальності 

роботодавця і конкретних посадових осіб та працівників; забезпечення 

визначених Законом основоположних складових частин системи управління 

охороною праці на виробничому рівні; 

- зміцнення позиції та підтвердження вагомого статусу служб охорони 

праці щодо прав і повноважень працівників цих служб, їх підпорядкування 

безпосередньо керівникові та прирівнення до основних виробничо-технічних 

служб підприємства, необхідність створення служб охорони праці як на 

підприємствах, так і в усіх органах управління, включаючи місцеві державні 

адміністрації; 
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- визначення вагомого місця та ролі колективного договору підприємства 

у вирішенні завдань охорони праці, забезпечення прав і соціальних гарантій 

працівників; 

- формування системи загальнообов'язкового державного соціального 

страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили втрату працездатності; 

- встановлення порядку створення в Україні власної нормативної бази з 

питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища згідно з вимогами 

сьогодення, із урахуванням ринкових перетворень та необхідності забезпечення 

єдиних державних нормативів з охорони праці на рівні, не нижчому від 

міжнародних стандартів; 

- визначення курсу на забезпечення неперервного якісного навчання 

населення з питань безпечної життєдіяльності та охорони праці, впровадження 

в усіх навчальних закладах системи освіти відповідної дисципліни; 

започаткування підготовки спеціалістів з охорони праці у технічних вузах 

країни; 

- поширення принципів демократизму і гласності на сферу охорони праці, 

закріплення за відповідальними посадовими особами всіх рівнів та 

роботодавцями обов'язків щодо надання населенню країни або відповідного 

регіону вичерпної інформації про стан умов і безпеки праці, причини аварій, 

нещасних випадків, профзахворювань та про вжиті профілактичні заходи; 

- забезпечення активної участі професійних спілок та інших громадських 

формувань у роботі щодо покращення охорони праці, створення можливостей 

щодо формування нових громадських інституцій: комісій з питань охорони 

праці підприємства, уповноважених трудового колективу з цих питань. 

 

2. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ 

Органи державного управління охороною праці, їх компетенція і 

повноваження. Державна політика в галузі охорони праці визначається 

відповідно до Конституції України Верховною Радою України і спрямована на 

створення належних, безпечних і здорових умов праці, запобігання нещасним 

випадкам та професійним захворюванням. 

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" державне управління 

охороною праці здійснюють: 

Кабінет Міністрів України; 

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері охорони праці; 

міністерства та інші центральні органи виконавчої влади; 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні 

адміністрації та органи місцевого самоврядування. 

Закон містить норми прямої дії, що визначають обов'язки, права та 

повноваження кожного з цих органів. 

Кабінет Міністрів України: 

забезпечує проведення державної політики в галузі охорони праці; 
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подає на затвердження Верховною Радою України загальнодержавну 

програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища; 

спрямовує і координує діяльність міністерств, інших центральних органів 

виконавчої влади щодо створення безпечних і здорових умов праці та нагляду 

за охороною праці; 

встановлює єдину державну статистичну звітність з питань охорони 

праці. 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з 

питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, 

забезпечує проведення державної експертизи умов праці із залученням 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

санітарного та епідемічного благополуччя населення, здійснює контроль за 

якістю проведення атестації робочих місць за умовами праці. 

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України 

(Держгірпромнагляд України) є центральним органом виконавчої влади, 

діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. 

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері охорони праці: 

здійснює комплексне управління охороною праці на державному рівні, 

реалізує державну політику в цій галузі та здійснює контроль за виконанням 

функцій державного управління охороною праці міністерствами, іншими 

центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної 

Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями та органами 

місцевого самоврядування; 

розробляє за участю міністерств, інших центральних органів виконавчої 

влади, Фонду соціального страхування України, всеукраїнських об'єднань 

роботодавців та профспілок загальнодержавну програму поліпшення стану 

безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і контролює її виконання; 

здійснює нормопроектну діяльність, розробляє правила, норми, 

положення, інструкції та інші нормативно-правові акти з охорони праці або 

зміни до них та вносить відповідні пропозиції на розгляд центрального органу 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у зазначеній 

сфері; 

координує роботу міністерств, інших центральних органів виконавчої 

влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних 

адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, інших суб'єктів 

підприємницької діяльності в галузі безпеки, гігієни праці та виробничого 

середовища; 

одержує безоплатно від міністерств, інших центральних органів 

виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих 

державних адміністрацій, органів статистики, підприємств, інших суб'єктів 

підприємницької діяльності відомості та інформацію, необхідні для виконання 

покладених на нього завдань; 



80 
 

видає дозволи на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та 

початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування 

підвищеної небезпеки; 

бере участь у міжнародному співробітництві та в організації виконання 

міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою 

України, з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, вивчає, 

узагальнює і поширює світовий досвід з цих питань, опрацьовує та подає у 

встановленому порядку пропозиції щодо удосконалення і поступового 

наближення чинного законодавства про охорону праці до відповідних 

міжнародних та європейських норм. 

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади: 

проводять єдину науково-технічну політику в галузі охорони праці; 

розробляють і реалізують галузеві програми поліпшення стану безпеки, 

гігієни праці та виробничого середовища за участю профспілок; 

здійснюють методичне керівництво діяльністю підприємств галузі з 

охорони праці; 

укладають з відповідними галузевими профспілками угоди з питань 

поліпшення умов і безпеки праці; 

беруть участь в опрацюванні та перегляді нормативно-правових актів з 

охорони праці; 

організовують навчання і перевірку знань з питань охорони праці; 

створюють у разі потреби аварійно-рятувальні служби, здійснюють 

керівництво їх діяльністю, забезпечують виконання інших вимог 

законодавства, що регулює відносини у сфері рятувальної справи; 

здійснюють відомчий контроль за станом охорони праці на підприємствах 

галузі. 

Органи місцевого самоврядування у межах своєї компетенції: 

затверджують цільові регіональні програми поліпшення стану безпеки, 

умов праці та виробничого середовища, а також заходи з охорони праці у складі 

програм соціально-економічного і культурного розвитку регіонів; 

приймають рішення щодо створення комунальних аварійно-рятувальних 

служб для обслуговування відповідних територій та об'єктів комунальної 

власності. 

Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад забезпечують 

належне утримання, ефективну і безпечну експлуатацію об'єктів житлово-

комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, 

транспорту і зв'язку, що перебувають у комунальній власності відповідних 

територіальних громад, додержання вимог щодо охорони праці працівників, 

зайнятих на цих об'єктах. 

З метою координації діяльності органів державного управління охороною 

праці створюється Національна рада з питань безпечної життєдіяльності 

населення. 

Система управління охороною праці (СУОП) - це сукупність органів 

управління підприємством, які на підставі комплексу нормативної документації 

проводять цілеспрямовану, планомірну діяльність щодо здійснення завдань і 
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функцій управління з метою забезпечення здорових, безпечних і 

високопродуктивних умов праці, запобігання травматизму та 

профзахворюванням, а також додержання прав працівників, гарантованих 

законодавством з питань охорони праці. 

Створення СУОП здійснюється шляхом послідовного визначення мети і 

об'єкта управління, завдань і заходів щодо охорони праці, функцій і методів 

управління, побудови організаційної структури управління, складання 

нормативно-методичної документації. 

У спрощеному вигляді будь-яку систему управління (керування) можна 

розподілити на дві підсистеми: таку, що управляє, і таку, якою управляють 

(мал. 1): 

 
Мал. 1. Спрощена структурна схема СУОП підприємства 

У свою чергу, в системі управління виділяють об'єкт, яким управляють та 

орган, який здійснює таке управління. Останній на основі аналізу отриманої 

інформації - зовнішньої (наприклад, наказу міністерства) або внутрішньої - про 

стан об'єкта розробляє і видає управлінську інформацію (наприклад, наказ по 

підприємству). Як правило, на великих та середніх підприємствах на підставі 

управлінської інформації деякий виконавчий орган (наприклад, керівники 

структурних підрозділів) здійснюють управлінську дію на об'єкт. У багатьох 

випадках орган, що здійснює управління, та виконавчий; орган об'єднують 

одним поняттям - суб'єкт управління. 

Отже, СУОП підприємства можна зобразити у вигляді структурної схеми 

(мал. 2). 
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Мал. 2. Структурна схема СУОП підприємства 

До основних функцій управління охороною праці належать: 

- прогнозування і планування робіт, їх фінансування; 

- організація та координація робіт; 

- облік показників стану умов і безпеки праці; 

- аналіз та оцінка стану умов і безпеки праці; 

- контроль за функціонуванням СУОП; 

- стимулювання діяльності з охорони праці. 

Основні завдання управління охороною праці: 

- навчання працівників з питань охорони праці та пропаганда безпечних 

методів праці; 

- забезпечення безпеки технологічних процесів, виробничого 

устаткування, будівель і споруд, виробничих приміщень; 

- нормалізація санітарно-гігієнічних умов праці; 

- забезпечення працівників засобами колективного та індивідуального 

захисту; 

- забезпечення оптимальних режимів праці та відпочинку; 

- організація лікувально-профілактичного та санітарно-побутового 

обслуговування працівників; 
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- професійний відбір працівників певних професій; 

- удосконалення нормативної бази підприємства з питань охорони праці; 

- планування роботи з охорони праці. 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Отже, у сучасних ринкових умовах лише комплексне управління 

охороною праці з боку держави, роботодавця та працівників здатне забезпечити 

підвищення ефективності у цій сфері. У той же час, як свідчить практика на 

підприємствах, поодинокі заходи з охорони праці не дають необхідного ефекту, 

тому в даному питанні потрібний системний підхід, за якого заходи з охорони 

праці застосовуються виважено, взаємопов'язано, комплексно. З цією метою на 

підприємстві, з урахуванням його особливостей, розробляється система 

управління охороною праці. 

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" державне управління 

охороною праці здійснюють: 

Кабінет Міністрів України; 

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері охорони праці; 

міністерства та інші центральні органи виконавчої влади; 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні 

адміністрації та органи місцевого самоврядування. 

Закон містить норми прямої дії, що визначають обов'язки, права та 

повноваження кожного з цих органів. 

 

3. ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД І ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА 

ОХОРОНОЮ ПРАЦІ 

Державний нагляд за додержанням законів та інших нормативно-

правових актів про охорону праці здійснюють: 

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері охорони праці; 

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері ядерної та радіаційної безпеки; 

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з 

питань нагляду та контролю за додержанням законодавства у сферах пожежної 

і техногенної безпеки; 

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення. 

Органи державного нагляду за охороною праці не залежать від будь-яких 

господарських органів, суб'єктів підприємництва, об'єднань громадян, 

політичних формувань, місцевих державних адміністрацій і органів місцевого 

самоврядування, їм не підзвітні і не підконтрольні. 

Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці 

здійснюють професійні спілки, їх об'єднання в особі своїх виборних органів і 

представників. 
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Професійні спілки здійснюють громадський контроль за додержанням 

законодавства про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов 

праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням 

працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та 

колективного захисту. У разі загрози життю або здоров'ю працівників 

професійні спілки мають право вимагати від роботодавця негайного 

припинення робіт на робочих місцях, виробничих дільницях, у цехах та інших 

структурних підрозділах або на підприємствах чи виробництвах фізичних осіб, 

які відповідно до законодавства використовують найману працю, в цілому на 

період, необхідний для усунення загрози життю або здоров'ю працівників. 

Професійні спілки також мають право на проведення незалежної 

експертизи умов праці, а також об'єктів виробничого призначення, що 

проектуються, будуються чи експлуатуються, на відповідність їх нормативно-

правовим актам про охорону праці, брати участь у розслідуванні причин 

нещасних випадків і професійних захворювань на виробництві та надавати свої 

висновки про них, вносити роботодавцям, державним органам управління і 

нагляду подання з питань охорони праці та одержувати від них аргументовану 

відповідь. 

У разі відсутності професійної спілки на підприємстві громадський 

контроль за додержанням законодавства про охорону праці здійснює 

уповноважена найманими працівниками особа. 

Дійове управління охороною праці можна здійснювати тільки за 

наявності повної, своєчасної й точної інформації про стан охорони праці на 

об'єкті. Одержати таку інформацію, виявити можливі відхилення від норм та 

правил з охорони праці, перевірити додержання вимог законодавства з охорони 

праці та виконання відповідних планів, програм, приписів, прийнятих рішень 

можна тільки на підставі регулярного та об'єктивного контролю. Тому контроль 

за станом охорони праці є найбільш відповідальною та трудомісткою функцією 

процесу управління. 

Контроль за охороною праці може бути (мал. 3): 

- відомчим, що здійснюється посадовими особами, повноважними 

представниками та службами міністерства або іншого центрального органу 

виконавчої влади, а також асоціації, корпорації, концерну або іншого 

об'єднання підприємств; 

- регіональним, що здійснюється посадовими особами, повноважними 

представниками та службами місцевих органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування; 

- громадським, що здійснюється виборними органами та представниками 

професійних спілок, інших громадських організацій; 

- страховим, що здійснюється страховими експертами з охорони праці 

Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань; 

- внутрішнім, що здійснюється в межах підприємства (установи, 

організації) відповідними службами, посадовими особами та громадськими 

інспекторами (уповноваженими трудових колективів) цього підприємства. 
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Мал. 3. Форми контролю за охороною праці 

 

Надто важливе значення має внутрішній контроль, який на відміну від 

інших видів контролю здійснюється значно частіше та від дієвості якого 

залежить стан охорони праці на підприємстві. Внутрішній контроль поділяється 

на: оперативний (повсякденний); такий, що здійснюється службою охорони 

праці підприємства; громадський; адміністративно-громадський триступеневий. 

Оперативний контроль з боку керівників робіт і підрозділів, а також 

інших посадових осіб підприємства здійснюється згідно із затвердженими 

посадовими обов'язками. 

Служба охорони праці контролює виконання вимог з охорони праці в усіх 

структурних підрозділах та службах підприємства. 

У справі створення здорових та безпечних умов праці значна роль 

відводиться громадському контролю, який покладено на громадських 

інспекторів з охорони праці або представників трудових колективів (якщо 

профспілкова організація на підприємстві не створювалася), а також комісію з 

питань охорони праці підприємства (за рішенням загальних зборів або 

конференції працівників підприємства). 

Адміністративно-громадський триступеневий контроль здійснюється на 

трьох рівнях (ступенях). На першому рівні контролю начальник виробничої 

дільниці (майстер) спільно з громадським інспектором профгрупи щоденно 

перевіряють стан охорони праці на виробничій дільниці. На другому рівні 

начальник цеху спільно з громадським інспектором та спеціалістами 

відповідних служб цеху (механік, електрик, технолог) два рази на місяць 

(згідно із затвердженим графіком) перевіряють стан охорони праці в цеху. На 

третьому рівні контролю щомісячно (згідно із затвердженим графіком) комісія 

підприємства під головуванням керівника (головного інженера) перевіряє стан 

охорони праці в цілому на підприємстві. До складу комісії входять: керівник 

служби охорони праці, голова комісії з охорони праці (або представник 

профкому), керівник медичної служби, працівник пожежної охорони та головні 

спеціалісти підприємства (технолог, механік, енергетик). Результати роботи 
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комісії фіксуються в журналі триступеневого контролю і розглядаються на 

нараді. За результатами наради видається наказ по підприємству. 

Окрім контролю за станом охорони праці, на підприємстві здійснюється 

державний нагляд за додержанням законодавчих та інших нормативно-

правових актів з охорони праці з боку уповноважених органів і посадових осіб 

(державних інспекторів). 

 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Таким чином, дійове управління охороною праці можна здійснювати 

тільки за наявності повної, своєчасної й точної інформації про стан охорони 

праці на об'єкті. Одержати таку інформацію, виявити можливі відхилення від 

норм та правил з охорони праці, перевірити додержання вимог законодавства з 

охорони праці та виконання відповідних планів, програм, приписів, прийнятих 

рішень можна тільки на підставі регулярного та об'єктивного нагляду й 

контролю. Тому державний нагляд і громадський контроль за станом охорони 

праці є найбільш відповідальною та трудомісткою функцією процесу 

управління. 

Державний нагляд за додержанням законів та інших нормативно-

правових актів про охорону праці здійснюють: 

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері охорони праці; 

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері ядерної та радіаційної безпеки; 

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з 

питань нагляду та контролю за додержанням законодавства у сферах пожежної 

і техногенної безпеки; 

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення. 

Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці 

здійснюють професійні спілки, їх об'єднання в особі своїх виборних органів і 

представників. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

Отже, основним законодавчим документом у галузі охорони праці є Закон 

України "Про охорону праці", дія якого поширюється на юридичних та 

фізичних осіб, які, відповідно до законодавства, використовують найману 

працю, та на всіх працюючих. 

Законодавство про охорону праці складається із Закону України "Про 

охорону праці", Кодексу законів про працю України, Закону України "Про 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на 

виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності" та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів. 

Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, 

організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних 
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заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності 

людини у процесі трудової діяльності. 

Державна політика в галузі охорони праці визначається відповідно до 

Конституції України Верховною Радою України і спрямована на створення 

належних, безпечних і здорових умов праці, запобігання нещасним випадкам та 

професійним захворюванням. 

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" державне управління 

охороною праці здійснюють: 

Кабінет Міністрів України; 

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері охорони праці; 

міністерства та інші центральні органи виконавчої влади; 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні 

адміністрації та органи місцевого самоврядування. 

Закон містить норми прямої дії, що визначають обов'язки, права та 

повноваження кожного з цих органів. 

Державний нагляд за додержанням законів та інших нормативно-

правових актів про охорону праці здійснюють: 

 центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері охорони праці; 

 центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері ядерної та радіаційної безпеки; 

 центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

політику з питань нагляду та контролю за додержанням 

законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки; 

 центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя 

населення. 

Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці 

здійснюють професійні спілки, їх об'єднання в особі своїх виборних органів і 

представників. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

У ході лекції розглянуто лише частину з того значного кола питань, що 

необхідно опанувати майбутнім правоохоронцям та юристам при вивченні 

курсу. Саме тому при підготовці до семінарських занять з теми рекомендується 

звернутись не лише до базових підручників, але й до інших джерел, які можна 

знайти в бібліотеці університету, чи використати Інтернет-ресурси. 

У процесі вивчення теми лекції пропонується для кращого засвоєння 

навчального матеріалу ознайомитись з чинними Законами та нормативно-

правовими актами, підручниками та посібниками з числа зазначених у списку 

літератури. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ 

Ознайомити курсантів з основними факторами виробничого середовища, 

що визначають та формують умови праці на виробництві, особливостями 

освітлення виробничих приміщень. Визначити поняття й дати загальну 

характеристику таких явищ як вібрація, ультразвук та інфразвук. Ознайомити з 

поняттям і впливом на організм людини виробничого шуму. Дати загальну 

характеристику електромагнітним випромінюванням, інфрачервоного, 

ультрафіолетового, лазерного та іонізуючого випромінювання. 

Сформувати у курсантів свідоме відношення щодо вивчення загальних 

закономірностей виникнення й розвитку небезпек та практичної реалізації 

набутих умінь і навичок для їх запобігання й ліквідації, захисту людей та 

навколишнього середовища. 

 

 

ВСТУП 

У ст. 3 Конституції України сказано, що «людина, її життя і здоров'я, 

честь і гідність, недоторканність і безпека є в Україні вищою соціальною 

цінністю». У ст.43 Конституції України уточнюється, що «кожний має право на 

нормальні, безпечні і здорові умови праці...». На жаль, під час виконання 

службових обов'язків трапляються нещасні випадки, що нерідко призводять до 

загибелі людей або втрати ними здоров'я чи працездатності. 

Людина, що працює, проводить на виробництві значну частину свого 

життя. Тому для її нормальної життєдіяльності в умовах виробництва треба 

створити санітарні умови, які б дали змогу їй плідно працювати, не 

перевтомлюючись та зберігаючи своє здоров'я. Для цього треба, щоб 

енергетичні витрати при праці компенсувалися відпочинком та умовами 

оточуючого середовища. 

Ці умови створюються забезпеченням для працюючого: 

- зручного робочого місця; 

- чистого повітря, необхідного для нормальної життєдіяльності; 

- захисту від дії шкідливих речовин та випромінювань, що можуть 

потрапити в робочу зону; 

- нормованої освітленості; 

- захисту від шуму та вібрацій; 

- засобами безпеки при роботі з травмонебезпечним обладнанням; 

- робочим одягом та різними засобами індивідуального захисту (за 

необхідності); 

- побутовими приміщеннями та спеціальними службами, що призначені 

створювати безпечні та нормальні санітарні умови праці; 

- медичного обслуговування та санітарно-профілактичними заходами, що 

призначені для збереження здоров'я. 
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1. ОСНОВНІ ФАКТОРИ ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА, ЩО 

ВИЗНАЧАЮТЬ ТА ФОРМУЮТЬ УМОВИ ПРАЦІ НА ВИРОБНИЦТВІ 

 

Мікроклімат виробничих приміщень — це умови внутрішнього 

середовища цих приміщень, що впливають на тепловий обмін працюючих з 

оточенням. Як фактор виробничого середовища, мікроклімат впливає на 

теплообмін організму людини з цим середовищем і, таким чином, визначає 

тепловий стан організму людини в процесі праці. 

Мікрокліматичні умови виробничих приміщень характеризуються такими 

показниками: 

 температура повітря; 

 відносна вологість повітря; 

 швидкість руху повітря; 

 інтенсивність теплового (інфрачервоного) опромінювання від 

поверхонь обладнання та активних зон технологічних процесів (в ливарному 

виробництві, при зварюванні тощо). 

При виконанні роботи в організмі людини відбуваються певні 

фізіологічні (біологічні) процеси інтенсивність яких залежить від загальних 

затрат на виконання робіт і які супроводжуються тепловим ефектом і завдяки 

яким підтримується функціонування організму. Частина цього тепла 

споживається самим організмом, а надлишки тепла повинні відводитись в 

оточуюче організм середовище.  

Значення параметрів мікроклімату суттєво впливають на самопочуття та 

працездатність людини і, як наслідок цього, рівень травматизму. Тривала дія 

високої температури повітря при одночасно підвищеної його вологості 

приводить до збільшення температури тіла людини до 38-40 0С (гіпертермія), в 

наслідок чого здійснюється різноманітні фізіологічні порушення у організмі: 

зміни у обміні речовин, у серцево-судинної системи, зміни функцій внутрішніх 

органів (печінки, шлунка, жовчного міхура, нірок), змінні у системі дихання, 

порушення центральної та периферичної нервових систем . 

При підвищенні температури значного збільшується потовиділення, в 

наслідок чого здійснюється різке порушення водного обміну. З потом із 

організму виділяється значна кількість солей , головним образом хлористого 

натрію, калію, кальцію. Зростає вмісту у крові молочний кислоти, мочевини. 

Змінюються другі параметрі крові, в наслідок чого вона згущається. В умовах 

високої температури збільшується частота пульсу (до 100 -180 поштовхів за 

хвилину), збільшується артеріальний тиск. Перегрів тіла людини 

супроводжується головними болями, запамороченням, нудотою, загальною 

слабістю, часом могуть виникати судоми та втрата свідомості. Негативна дія 

високої температури збільшується при підвищеної вологості, тому що при 

цьому зніжує процес випарювання поту, тобто погіршується тепловіддача від 

тіла людини. Зміни в організму при підвищеної температурі безумовно 

відображаються на працездатність людини. Так, збільшення температури 

повітря виробничого середовища з 20 0С до 350С приводить до зниження 

працездатності людини на 50-60%. 
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Суттєві фізіологічні зміни в організмі здійснюються також при 

холодовому впливу, яке приводить до переохолоджуванню організму 

(гіпотермія) . Найбільш виражені реакції на низку температуру є звуження 

судин м‘язів та шкіри. При цьому зніжується пульс, збільшується об‘єм 

дихання і споживання кисню. Тривала дія знижених температур приводить до 

появи таких захворювань як радикуліт, невралгія, суглобного та м‘язового 

ревматизму, інфекційних запалювань дихального тракту, алергії тощо. 

Охолодження температури тіла викликає порушення рефлекторних реакції, 

зниження тактильних та інших реакцій, ускладнюються рухи. Це також може 

бути причиною збільшення виробничого травматизму. 

Недостатня вологість повітря (нижче 20%) приводять до підсихання 

слизових оболонок дихального тракту та очей, внаслідок чого зменшується їх 

захисна здатність протистояти мікробам.  

Фізіологічна дія рухомого потоку повітря пов‘язана з змінами у 

температурному режиму організму, а також механічної дії (повітряному тиску) 

, яка вивчена ще недостатня. Встановлено, що максимальна швидкість повітря 

на робочих місцях не повинна перевищувати 2 м/с. 

Гігієнічна класифікація умов праці 

Умови праці – це сукупність факторів виробничого середовища та 

трудового процесу, які впливають на здоров‘я та працездатність людини в 

процесі її професійної діяльності.  

Шкідливий виробничий фактор  чинник трудового процесу та 

виробничого середовища, вплив якого на організм людини в певних умовах 

може призвести до погіршення здоров‘я.  

Небезпечний виробничий фактор  чинник трудового процесу та 

виробничого середовища, вплив якого на організм людини в певних умовах 

може призвести до травми або іншого раптового погіршення здоров‘я.  

Важкість (тяжкість) праці  характеристика трудової діяльності людини, 

яка визначає ступінь залучення до роботи м‘язів і відображає фізіологічні 

витрати внаслідок фізичного навантаження.  

Напруженість праці  характеристика трудового процесу, що відображає 

переважне навантаження на центральну нервову систему. 

Безпечні умови праці  умови праці, за яких вплив шкідливих і 

небезпечних виробничих факторів на працюючих виключений або їх рівні не 

перевищують гігієнічні нормативи. 

Виходячи з принципів Гігієнічної класифікації, умови праці поділяються 

на 4 класи: 

1 клас  оптимальні умови праці  такі умови, при яких зберігається не 

лише здоров‘я працюючих, а й створюються передумови для підтримання 

високого рівня працездатності. Оптимальні гігієнічні нормативи виробничих 

факторів встановлені для мікрокліматичних параметрів і факторів трудового 

процесу. Для інших факторів за оптимальні умовно приймаються такі умови 

праці, за яких несприятливі фактори виробничого середовища не перевищують 

рівнів, прийнятих за безпечні для населення.  
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2 клас  допустимі умови праці  характеризуються такими рівнями 

факторів виробничого середовища і трудового процесу, які не перевищують 

встановлених гігієнічних нормативів для робочих місць, а можливі зміни 

функціонального стану організму відновлюються за час регламентованого 

відпочинку або до початку наступної зміни та не чинять несприятливого впливу 

на стан здоров‘я працюючих і їх потомство в найближчому та віддаленому 

періоді. 

3 клас  шкідливі умови праці  характеризуються наявністю 

шкідливих виробничих факторів, що перевищують гігієнічні нормативи і здатні 

чинити несприятливий вплив на організм працюючого та (або) його потомство. 

4 клас  небезпечні (екстремальні) умови праці, що характеризуються 

такими рівнями факторів виробничого середовища, вплив яких протягом 

робочої зміни (або ж її частини) створює високий ризик виникнення важких 

форм гострих професійних уражень, отруєнь, каліцтв, загрозу для життя.  

Відповідно до наведеного вище клас праці визначається тим чинником 

виробничого середовища, напруженості або тяжкості праці, який має найбільше 

відхилення від нормативних вимог. 

Шкідливі умови праці за ступенем перевищення гігієнічних нормативів та 

змін в організмі працюючих поділяються на 4 ступені: 

1 ступінь  умови праці, що характеризуються такими відхиленнями від 

гігієнічних нормативів, які, як правило, викликають функціональні зміни, що 

виходять за межі фізіологічних коливань та найчастіше сприяють зростанню 

захворюваності з тимчасовою втратою працездатності. 

2 ступінь  умови праці, що характеризуються такими рівнями факторів 

виробничого середовища і трудового процесу, які здатні викликати стійкі 

функціональні порушення, призводять у більшості випадків до зростання 

захворюваності з тимчасовою втратою працездатності, підвищення частоти 

загальної захворюваності, появи окремих ознак професійної патології.  

3 ступінь  умови праці, що характеризуються такими рівнями 

шкідливих факторів виробничого середовища і трудового процесу, які 

призводять до зниження працездатності та розвитку, як правило, початкових 

стадій професійних захворювань.  

4 ступінь  умови праці, що характеризуються такими рівнями факторів 

виробничого середовища, які здатні призводити до розвитку виражених форм 

захворювань, значного зростання хронічної патології та рівнів захворюваності з 

тимчасовою втратою працездатності. 

Реальні умови праці мають виключати передумови для виникнення травм 

та професійних захворювань. 

Згідно чинного законодавства забезпечення санітарного благополуччя 

досягається такими основними заходами: 

 гігієнічною регламентацією та контролем (моніторингом) усіх 

шкідливих і небезпечних факторів навколишнього та виробничного 

середовища; 

 державною санітарно-гігієнічною експертизою проектів, 

технологічних регламентів, інвестиційних програм та діючих об‘єктів; 
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 включенням вимог безпеки щодо здоров‘я та життя людини в 

державні стандарти та нормативно-технічну документацію усіх сфер діяльності 

суспільства; 

 ліцензуванням видів діяльності, пов‘язаних з потенційною 

небезпекою для здоров‘я людей; 

 пред‘явленням відповідних гігієнічних вимог до проектування, 

забудови, та експлуатації будівель, споруд, приміщень, територій, розробкою та 

впровадженням нових технологій і обладнання; 

 контролем та аналізом стану здоров‘я населення та робітників; 

 профілактичними санітарно лікувальними заходами; 

 запровадженням санкцій до відповідальних осіб за порушення 

санітарно-гігієнічних вимог. 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Мікроклімат виробничих приміщень — це умови внутрішнього 

середовища цих приміщень, що впливають на тепловий обмін працюючих з 

оточенням. Як фактор виробничого середовища, мікроклімат впливає на 

теплообмін організму людини з цим середовищем і, таким чином, визначає 

тепловий стан організму людини в процесі праці. 

Умови праці – це сукупність факторів виробничого середовища та 

трудового процесу, які впливають на здоров‘я та працездатність людини в 

процесі її професійної діяльності.  

Шкідливий виробничий фактор  чинник трудового процесу та 

виробничого середовища, вплив якого на організм людини в певних умовах 

може призвести до погіршення здоров‘я.  

Небезпечний виробничий фактор  чинник трудового процесу та 

виробничого середовища, вплив якого на організм людини в певних умовах 

може призвести до травми або іншого раптового погіршення здоров‘я.  

Реальні умови праці мають виключати передумови для виникнення травм 

та професійних захворювань. 

 

2. ОСВІТЛЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ 

 

Світло – один із суттєвих чинників виробничого середовища, завдяки 

якому забезпечується зоровий зв‘язок працівника з його оточенням. Відомо, що 

біля 80% всієї інформації про навколишнє середовище надходить до людини 

через очі – наш зоровий апарат. Правильно організоване освітлення позитивно 

впливає на діяльність центральної нервової системи, знижує енерговитрати 

організму на виконання певної роботи, що сприяє підвищенню працездатності 

людини, продуктивності праці і якості продукції, зниженню виробничого 

травматизму тощо. Так, наприклад, збільшення освітленості від 100 до 1000 

люкс при напруженій зоровій роботі приводить до підвищення продуктивності 

праці на 10-20%, зменшення браку на 20%, зниження кількості нещасних 

випадків на 30%. Вважають, що 5% травм можуть спричинюватись такою 

професійною хворобою як робоча міокопія (короткозорість). 
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Слід відмітити особливо важливу роль в життєдіяльності людини 

природного освітлення, його ультрафіолетової частини спектру. Природне 

освітлення стимулює біохімічні процеси в організмі, поліпшує обмін речовин, 

загартовує організм, йому властива протибактерицидна дія тощо. У зв‘язку з 

цим при недостатньому природному освітленні в умовах виробництва 

санітарно-гігієнічні нормативи вимагають у системі штучного освітлення 

застосовувати джерела штучного світла з підвищеною складовою 

ультрафіолетового випромінювання – еритемні джерела світла. 

Під час здійснення будь-якої трудової діяльності втомлюваність очей, в 

основному, залежить від напруженості процесів, що супроводжують зорове 

сприйняття. До таких процесів відносяться адаптація, акомодація, конвергенція. 

Адаптація – здатність ока пристосовуватися до різної освітленості 

звуженням і розширенням зіниці в діапазоні 2 - 8 мм . 

Акомодація – пристосування ока до зрозумілого бачення предметів, що 

знаходяться від нього на різній відстані, за рахунок зміни кривизни 

кришталика. 

Конвергенція – здатність ока при розгляданні близьких предметів займати 

положення, при якому зорові осі обох очей перетинаються на предметі. 

Види виробничого освітлення. Залежно від джерел світла освітлення 

може бути природним, що створюється прямими сонячними променями та 

розсіяним світлом небосхилу; штучним, що створюється електричними 

джерелами світла, та суміщеним, при якому недостатнє за нормами природне 

освітлення доповнюється штучним. 

Природне освітлення поділяється на: бокове (одно- або двобічне), що 

здійснюється через світлові отвори (вікна) в зовнішніх стінах; верхнє, 

здійснюється через отвори (ліхтарі) в дахах і перекриттях; комбіноване – 

поєднання верхнього та бокового освітлення.  

Штучне освітлення може бути загальнім та комбінованим. Загальне 

освітлення передбачає розміщення світильників у верхній зоні приміщення (не 

нижче 2,5 м над підлогою) для здійснювання загальне рівномірного або 

загального локалізованого освітлення (з урахуванням розтушування 

обладнання та робочих місць). Місцеве освітлення створюється світильниками, 

що концентрують світловий потік безпосереднього на робочих місцях. 

Комбіноване освітлення складається із загального та місцевого. Його доцільно 

застосувати при роботах високої точності, а також, якщо необхідно створити 

певний або змінний, в процесі роботи, напрямок світла. Одне місцеве 

освітлення у виробничих приміщеннях заборонене. 

За функціональним призначенням штучне освітлення поділяється на 

робоче, чергове, аварійне, евакуаційне, охоронне .  

Робоче освітлення створює необхідні умови для нормальної трудової 

діяльності людини. 

Чергове освітлення – зніжений рівень освітлення, що передбачається у 

неробочий час, при цьому використовують частину світильників інших видів 

освітлення. 
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Аварійне освітлення вмикається при вимиканні робочого освітлення. 

Світильники аварійного освітлення живляться від автономного джерела і 

повинні забезпечувати освітленість не менше 5 % величини робочого 

освітлення, але не менше 2 лк на робочих поверхнях виробничих приміщень і 

не менше 1 лк на території підприємства. 

Евакуаційне освітлення вмикається для евакуації людей з приміщення під 

час виникнення небезпеки. Воно встановлюється у виробничих приміщеннях з 

кількістю працюючих більше 50, а також у приміщеннях громадських та 

допоміжних будівель промислових підприємств, якщо в них одночасно можуть 

знаходитися більше 100 чоловік. Евакуаційна освітленність у приміщеннях має 

бути 0,5 лк, поза приміщенням  0,2 лк. 

Охоронне освітлення передбачається вздовж границь територій, що 

охороняються, і має забезпечувати освітленість 0,5 лк. 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Слід відмітити особливо важливу роль в життєдіяльності людини 

природного освітлення, його ультрафіолетової частини спектру. Природне 

освітлення стимулює біохімічні процеси в організмі, поліпшує обмін речовин, 

загартовує організм, йому властива протибактерицидна дія тощо. У зв‘язку з 

цим при недостатньому природному освітленні в умовах виробництва 

санітарно-гігієнічні нормативи вимагають у системі штучного освітлення 

застосовувати джерела штучного світла з підвищеною складовою 

ультрафіолетового випромінювання – еритемні джерела світла. 

Під час здійснення будь-якої трудової діяльності втомлюваність очей, в 

основному, залежить від напруженості процесів, що супроводжують зорове 

сприйняття. До таких процесів відносяться адаптація, акомодація, конвергенція. 

Світло – один із суттєвих чинників виробничого середовища, завдяки 

якому забезпечується зоровий зв‘язок працівника з його оточенням. 

 

3. ВІБРАЦІЯ 

Вібрація - це механічні коливання пружних тіл або коливальні рухи 

механічних систем. Для людини вібрація є видом механічного впливу, якій має 

негативні наслідки для організму.  

Причиною появи вібрації є неврівноважені сили та ударні процеси в 

діючих механізмах. Створення високопродуктивних потужних машин і 

швидкісних транспортних засобів при одночасному зниженні їх 

матеріалоємності неминуче призводить до збільшення інтенсивності і 

розширення спектру вібраційних та віброакустичних полів. Цьому сприяє 

також широке використання в промисловості і будівництві високоефективних 

механізмів вібраційної та віброударної дії . Дія вібрації може приводити до 

трансформування внутрішньої структури і поверхневих шарів матеріалів, зміни 

умов тертя і зносу на контактних поверхнях деталей машин, нагрівання 

конструкцій. Через вібрацію збільшуються динамічні навантаження в 

елементах конструкцій, стиках і сполученнях, знижується несуча здатність 

деталей, ініціюються тріщини, виникає руйнування обладнання. Усе це 
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приводить до зниження строку служби устаткування, зростання імовірності 

аварійних ситуацій і зростання економічних витрат. Вважають, що 80% аварії в 

машинах і механізмах здійснюється в наслідок вібрації. Крім того, коливання 

конструкцій часто є джерелом небажаного шуму. Захист від вібрації є складною 

і багатоплановою в науково-технічному та важливою у соціально-

економічному відношеннях проблемою нашого суспільства. 

Дія вібрації визначається інтенсивністю коливань, їх спектральним 

складом, тривалістю впливу та напрямком дії. Показниками інтенсивності є 

середньоквадратичні або амплітудні значення віброприскорення, 

віброшвидкості, віброзміщення. 

За способом передачі на тіло людини розрізняють загальну та локальну 

(місцеву) вібрацію. Загальна вібрація та, що викликає коливання всього 

організму, а місцева (локальна) - втягує в коливальні рухи лише окремі частини 

тіла (руки, ноги). 

Локальна вібрація, що діє на руки людини, утворюється багатьма 

ручними машинами та механізованим інструментом, при керуванні засобами 

транспорту та машинами, при будівельних та монтажних роботах. 

Загальну вібрацію за джерелом виникнення поділяють на такі категорії:  

Категорія 1 - транспортна вібрація, яка діє на людину на робочих місцях 

самохідних та причіпних машин, транспортних засобів під час руху по 

місцевості, агрофонах і дорогах (в тому числі при їх будівництві). До джерел 

транспортної вібрації відносять, наприклад, трактори сільськогосподарські та 

промислові, самохідні сільськогосподарські машини; автомобілі вантажні (в 

тому числі тягачі, скрепери, грейдери, котки та ін.); снігоприбирачі, самохідний 

гірничошахтний рейковий транспорт.  

Категорія 2 - транспортно-технологічна вібрація, яка діє на людину на 

робочих місцях машин з обмеженою рухливістю та таких, що рухаються тільки 

по спеціально підготовленим поверхням виробничих приміщень, промислових 

майданчиків та гірничих виробок. До джерел транспортно-технологічної 

вібрації відносять, наприклад, екскаватори (в тому числі роторні), крани 

промислові та будівельні, машини для завантаження мартенівських печей 

(завалочні), гірничі комбайни, самохідні бурильні каретки, шляхові машини, 

бетоноукладачі, транспорт виробничих приміщень.  

Категорія 3 - технологічна вібрація, яка діє на людину на робочих місцях 

стаціонарних машин чи передається на робочі місця, які не мають джерел 

вібрації. До джерел технологічної вібрації відносяться, наприклад, верстати та 

метало-деревообробне, пресувально-ковальське обладнання, ливарні машини, 

електричні машини, окремі стаціонарні електричні установки, насосні агрегати 

та вентилятори, обладнання для буріння свердловин, бурові верстати, машини 

для тваринництва, очищення та сортування зерна (в тому числі сушарні), 

обладнання промисловості будматеріалів (крім бетоноукладачів), установки 

хімічної та нафтохімічної промисловості тощо. 

Загальну технологічну вібрацію за місцем дії поділяють на такі типи:  

а) на постійних робочих місцях виробничих приміщень підприємств;  
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б) на робочих місцях складів, їдалень, побутових, чергових та інших 

виробничих приміщень, де немає джерел вібрації;  

в) на робочих місцях заводоуправлінь, конструкторських бюро, 

лабораторій, учбових пунктів, обчислювальних центрів, медпунктів, 

конторських приміщень, робочих кімнат та інших приміщень для працівників 

розумової праці.  

За джерелом виникнення локальну вібрацію поділяють на таку, що 

передається від:  

- ручних машин або ручного механізованого інструменту, органів 

керування машинами та устаткуванням;  

- ручних інструментів без двигунів (наприклад, рихтувальні молотки) та 

деталей, які оброблюються.  

За часовими характеристиками загальні та локальні вібрації поділяють на:  

- постійні, для яких величина віброприскорення або віброшвидкості 

змінюється менше ніж у 2 рази (менше 6 дБ) за робочу зміну;  

- непостійні, для яких величина віброприскорення або віброшвидкості 

змінюється не менше ніж у 2 рази (6 дБ і більше) за робочу зміну. 

 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Вібрація - це механічні коливання пружних тіл або коливальні рухи 

механічних систем. Для людини вібрація є видом механічного впливу, якій має 

негативні наслідки для організму.  

Причиною появи вібрації є неврівноважені сили та ударні процеси в 

діючих механізмах. 

Дія вібрації визначається інтенсивністю коливань, їх спектральним 

складом, тривалістю впливу та напрямком дії. 

 

4. ВИРОБНИЧИЙ ШУМ 

Шум – це будь-який небажаний звук, якій наносить шкоду здоров‘ю 

людини, знижує його працездатність, а також може сприяти отриманню травми 

в наслідок зниження сприйняття попереджувальних сигналів. З фізичної точки 

зору - це хвильові коливання пружного середовища, що поширюються з певної 

швидкістю в газоподібній, рідкій або твердій фазі. 

Звукові хвилі виникають при порушенні стаціонарного стану середовища 

в наслідок впливу на них сили збудження и поширюючись у ньому утворюють 

звукове поле. Джерелами цих порушень бути механічні коливання конструкцій 

або їх частин, нестаціонарні явища в газоподібних або рідких середовищах. 

Основними характеристиками таких коливань служить амплітуда 

звукового тиску, частота. Звуковий тиск – це різниця між миттєвим значенням 

повного тиску в середовищі при наявності звуку та середнім тиском в цьому 

середовищі при відсутності звуку. Поширення звукового полю 

супроводжується перенесенням енергії, яка може бути визначена інтенсивністю 

звуку. 

За частотою звукові коливання поділяються на три діапазони: 

інфразвукові з частотою коливань менше 20 Гц, звукові (ті, що ми чуємо)  від 
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20 Гц до 20 кГц та ультразвукові  більше 20 кГц . Швидкість поширення 

звукової хвилі С (м/с) залежить від властивостей середовища і, насамперед, від 

його щільності. Так, в повітрі при нормальних атмосферних умовах C~344 м/с; 

швидкість звукової хвилі в воді ~1500 м/с , у металах ~ 3000-6000 м/с.  

Людина сприймає звуки в широкому діапазоні інтенсивності (від 

нижнього порога чутності до верхнього – больового порога ). Але звуки різних 

частот сприймаються неоднаково. Найбільша чутність звуку людиною 

відбувається у діапазоні 800-4000 Гц. Найменша – в діапазоні 20-100 Гц. 

Спектр шуму – залежність рівнів інтенсивності від частоти. Розрізняють 

спектри суцільні (широкосмугові), в яких спектральні складові розташовані по 

шкалі частот безперервно, й дискретні (тональні), коли спектральні складові 

розділені ділянками нульової інтенсивності. На практиці спектральну 

характеристику шуму звичайно визначають як сукупність рівнів звукового 

тиску (інтенсивності) у частотних октавних смугах. Оскільки сприйняття звуку 

людиною різняця за частотою, для вимірів шуму, що відповідає його 

суб‘єктивному сприйняттю, вводять поняття коректованого рівня звукового 

тиску. Корекція здійснюється за допомогою поправок, які додаються у 

частотних смугах. Значення загального рівня шуму з урахуванням вказаної 

корекції по частотним смугам називають рівнем звука. 

За часовими характеристиками шуми поділяють на постійні і непостійні. 

Постійними вважають шуми, у яких рівень звуку протягом робочого дня 

змінюється не більше ніж на 5 дБА. Непостійні шуми поділяються на 

переривчасті, з коливанням у часі, та імпульсні. При переривчастому шумі 

рівень звуку може різко падати до фонового рівня, а довжина інтервалів, коли 

рівень залишається постійним і перевищує фоновий рівень, досягає 1 с та 

більше. При шумі з коливаннями у часі рівень звуку безперервно змінюється у 

часі. До імпульсних відносять шуми у вигляді окремих звукових сигналів 

тривалістю менше 1 с кожний, що сприймаються людським вухом як окремі 

удари. 

Джерело шуму характеризують звуковою потужністю W(Вт), під якою 

розуміють кількість енергії у ватах, яка випромінюється цим джерелом у 

вигляді звуку в одиницю часу. 

 

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 

Шум - це будь-який небажаний звук, якій наносить шкоду здоров‘ю 

людини, знижує його працездатність, а також може сприяти отриманню травми 

в наслідок зниження сприйняття попереджувальних сигналів. З фізичної точки 

зору - це хвильові коливання пружного середовища, що поширюються з певної 

швидкістю в газоподібній, рідкій або твердій фазі.  

Звукові хвилі виникають при порушенні стаціонарного стану середовища 

в наслідок впливу на них сили збудження и поширюючись у ньому утворюють 

звукове поле. Джерелами цих порушень бути механічні коливання конструкцій 

або їх частин, нестаціонарні явища в газоподібних або рідких середовищах  

Шумові характеристики обов‘язково встановлюють в стандартах або 

технічних умовах на машини і вказують у їх паспортах. Значення шумових 
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характеристик встановлюють, виходячи з вимог забезпечення на робочих 

місцях, житловій території і в будинках допустимих рівнів шуму. 

 

5. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ 

ВИПРОМІНЮВАНЬ 

В процесі еволюції біосфера постійно перебуває під впливом 

електромагнітного і магнітного полів Землі, космічних променів. Нині людство 

широко використовує штучні джерела ЕМП у різних галузях науки і техніки 

(термообробка, радіолокація, радіозв‘язок, у мобільному і стільниковому 

зв‘язку, радіонавігації, медицині тощо). 

Основним джерелом ЕМП є трансформатори, лінії електропередач, 

антенні пристрої радіотелевізійних станцій, інше електричне устаткування, що 

працює в широкому діапазоні частот. 

Устаткування, що генерує електромагнітну енергію, випромінює в 

оточуючий простір електромагнітні хвилі зі швидкістю близькою до швидкості 

світла (3108 м/с). Основними параметрами ЕМП є довжина хвилі, частота 

коливань і швидкість розповсюдження. Електромагнітне поле навколо джерела 

випромінювання хвиль умовно поділяться на три діапазони: 

 ближня (зона індукції); 

 проміжна (зона інтерференції); 

 дальня (хвильова або зона випромінювання). 

Значним джерелом ЕМП є струми промислової частоти 50Гц. Під ЛЕП 

напруженість може досягти декількох тисяч вольт на метр. Хвилі такого 

діапазону сильно поглинаються землею, тому вже через 50-100 м від лінії 

електропередач напруженість зменшується до сотень і навіть десятків В/м. 

Проблема електромагнітного забруднення навколишнього середовища 

постала лише тоді коли було виявлено небезпечний вплив ЕМП на здоров'я 

людини. 

В багатьох сферах діяльності та умовах побуту людина наражається на 

шкідливу дію ЕМП і не підозрює, що ця дія є причиною захворювання або 

навіть смерті. 

Дія електромагнітних хвиль на організм залежить від інтенсивності 

джерела, тривалості опромінення, довжини хвиль, характеру випромінювання 

(безперервне, імпульсне) та режиму опромінення (постійне, інтермітуюче). 

Основою функціонування організму є дуже слабкі біоелектричні струми, 

що синхронізують природні біологічні режими. 

Штучні ЕМП, якщо співпадають з частотами біологічних ритмів мозку 

або біоелектричною активністю серця чи інших органів людини можуть 

призвести до десинхронізації функціональних процесів в організмі. 

Встановлено, що ЕМП (особливо високовольтні ЛЕП) при тривалій дії 

здатні викликати рак, лейкемію, пухлини мозку, розсіяний склероз та інші 

тяжкі захворювання. Встановлено , що ЕМП змінюють гени та генофонд усього 

живого. 

Механізм біологічної дії на організм людини полягає як у тепловому, так 

і нетепловому специфічному ефекті. Теплова дія ЕМП проявляються в 
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підвищенні температури тіла, а також локальному, вибірковому нагріванні 

тканин, органів, клітин унаслідок переходу електромагнітної енергії в теплову. 

На людину впливають перемінні ЕМП, статичні струми та ЕМП, що їх 

супроводять. Багато полімерних матеріалів накопичують електричні заряди, 

джерелом статичного струму може бути одяг людини, що легко електризується 

за рахунок тертя. 

Електризація тіла людини позначається на нервовій системі. Людина стає 

роздратованою, надмірно втомлюється, відчуває головні болі або алергічні 

реакції. 

Напруженість ЕМП величиною 300-1000В/см чинить негативний вплив 

на організм людини, а в діапазоні 5000-10000В/см викликає загибель тварин. 

Інтенсивність опромінення ЕМП у мешканців міста значно вища, ніж у 

мешканців села. У містах утворюються зони, напруженість ЕМП у, яких в 

десятки та сотні разів перевищує електромагнітний фон природних зелених зон 

та сільських поселень. 

Подальша урбанізація призведе до ще більшого забруднення середовища 

ЕМП, а відтак – до збільшення загрози здоров'я людини внаслідок інтенсивного 

електромагнітного опромінення. 

Остаточно весь механізм впливу ЕМП на організм людини, ще не зовсім 

досконало вивчений, але відомо, що його шкідлива дія проявляється на всіх 

рівнях – субклітинному, окремих органах та організмі в цілому. Встановлена 

кореляційна залежність між народженням дітей з хворобою Дауна та 

опромінення їх батьків НВЧ-енергією. 

У виробничих приміщеннях, де є джерела електромагнітних 

випромінювань радіочастотного діапазону, допустимі значення ЕМП 

контролюються не рідше одного разу на рік шляхом вимірювання його 

напруженості на робочих місцях. 

Напруженість електромагнітного поля вимірюється у вольтах на метер 

(В/м), напруженість магнітного поля – в амперах на метр (А/м). Результати 

вимірювання заносять у спеціальний журнал. 

Для забезпечення безпеки персоналу від дії ЕМП використовують такі 

заходи: 

організаційні; 

інженерно-технічні; 

лікувально-профілактичні. 

Організаційні заходи включають: раціональне розміщення радіотехнічних 

пристроїв, відповідний режим праці та відпочинку, створення санітарно-

захисних зон. 

До інженерно-технічних заходів належить герметизація установок, 

екранування, захист відстанню дистанційне управління. 

Для екранування робочого місця використовують відбиваючі, сіткові, 

еластичні та поглинаючі типи екранів. Форму, розміри й товщину екрана 

визначають розрахунком. 

Для захисту працюючих використовують спеціальний одяг, виготовлений 

із металізованої тканини у вигляді комбінезонів, халатів, фартухів, курток із 
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капюшонами з вмонтованими в них окулярами, скельця яких покриті шаром 

оксиду олова, що послаблює потужність хвиль. 

До лікувально-профілактичних заходів захисту належить проведення 

попередніх та періодичних медичних оглядів з метою виявлення ушкодження 

здоров'я на ранніх стадіях радіохвильової форми хвороби. 

Особи, які не досягли 18-річного віку, до робіт з генераторами 

радіочастот не допускаються. Особам, що контактують з джерелами КВЧ і УВЧ 

випромінювання, видається додаткова відпустка та скорочення тривалості 

робочого дня. 

ВИСНОВКИ ДО П'ЯТОГО ПИТАННЯ 

Сьогодні в світі існує безліч джерел електромагнітного випромінювання 

різної потужності. Будь-яких однозначних заходів захисту або обмеження їх 

впливу не існує, можна лише обмежити себе від впливу. 

У містах присутній досить високий рівень випромінювання від 

електричного транспорту. Розроблено спеціальні норми й ГОСТи для 

зменшення шкідливого впливу випромінювання на населення. В основному, всі 

вони зводяться до «захисту відстанню», тобто організацією санітарної зони 

близько джерел ЕМП, якими можуть бути трамвайні та тролейбусні тролеї та 

лінії метрополітену або електропоїздів. Ті ж заходи захисту повинні 

дотримуватися поблизу ліній електропередач. Залежно від потужності ЛЕП, 

ширина санітарної зони збільшується. Тому основний принцип забезпечення 

безпеки - дотримання встановлених Санітарними нормами і правилами 

гранично допустимих рівнів електромагнітного поля. 

 

VI. ІНФРАЧЕРВОНЕ, УЛЬТРАФІОЛЕТОВЕ, ЛАЗЕРНЕ 

ВИПРОМІНЮВАННЯ 

Стосовно організму людини джерелом ІЧВ може бути будь-яке тіло, що 

має температуру понад 36-37 С і чим вищою є ця різниця, тим інтенсивніше 

буде опромінення. 

За фізичною природою ІЧВ являє собою потік часток матерії, що мають 

хвильові й квантові властивості. 

Вплив ІЧВ на організм людини має в основному теплову дію. 

Інфрачервона радіація відіграє важливу роль у теплообмінних процесах 

людини із зовнішнім середовищем. 

Ефект дії ІЧВ залежить від довжини хвиль, які обумовлюють глибину їх 

проникнення. Поглинання й розсіювання променевої енергії залежить як від 

довжини хвиль, так і від тканин організму. 

Шкіряний покрив, завдяки своїм оптичним властивостям, володіє 

вибірковою характеристикою відбивання й пропускання різних ділянок спектру 

інфрачервоної радіації. Вплив ІЧВ на організм проявляється як у формі 

загальних, так і місцевих реакцій. 

Більш виражену дію на організм людини має короткохвильова радіація. 

Вона підвищує температуру глибоких тканин, наприклад, тривале опромінення 

очей веде до помутніння кришталика (професійна катаракта) або інших 

паталогічних змін у стані центральної нервової системи. Посилюється 
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секреторна діяльність шлунку, підшлункової та слинної залози. У центральній 

нервовій системі розвиваються процеси гальмування, зменшується нервово-

м‘язове збудження, знижується загальний обмін речовин. 

До важких ушкоджень призводить короткохвильове ІЧВ, яке проходить 

через мозкову оболонку й пливає на рецептори мозку. Може статися так званий 

сонячний або тепловий удар. 

У працюючих у гарячих цехах послаблюється імунно-біологічний статус 

організму, знижується загальна його резистентність, електрична чутливість 

очей, послаблюється умовно рефлекторна реакція судин, що може призвести до 

тяжких наслідків. 

Тепловий ефект дії ІЧВ залежить від: спектра, тривалості й 

безперервності та інтенсивності потоку, кута падіння променів, поверхні, яка 

опромінюється, розмірів ділянки організму, виду одягу тощо. 

З точки зору профілактики важливе значення має механізація важких 

видів робіт, впровадження дистанційного відкривання і закривання джерел ІЧВ, 

віддалення працюючих від потужних теплових джерел, зменшення фізичних 

навантажень, заміна вертикальних печей на тунельні для обпалювання цегли, 

сушки гончарних трубок, використання теплоізоляції та екранування робочих 

місць. 

При великих теплових навантаженнях найбільш ефективним способом 

захисту від променевої енергії є водяні завіси, які поглинають теплову 

інфрачервону радіацію. Суттєве значення має раціональний питний режим, 

відповідний режим праці з обов‘язковими перервами в роботі для відновлення 

процесів терморегуляції та раціональний спецодяг, що має теплозахисні 

властивості й відбиває інфрачервону радіацію. 

Інтенсивність ІЧВ вимірюють на робочих місцях або в робочій зоні 

поблизу джерела випромінювання актинометром, а спектральну інтенсивність – 

інфрачервоними спектрометрами. 

УЛЬТРАФІОЛЕТОВЕ ВИПРМІНЮВАННЯ 

Ультрафіолетові (УФ) випромінювання належать до оптичного діапазону 

електромагнітних хвиль і знаходяться між тепловими та іонізуючими 

(рентгенівськими) випромінюваннями, тому мають властивості як одних, так й 

інших. За способом генерації вони наближаються до теплового діапазону 

випромінювань (температурні випромінювачі починають генерувати УФ 

промені при температурі понад 1200 °С), а за біологічною дією - до іонізуючого 

випромінювання. Незважаючи на схожість біологічної дії на організм людини, 

негативні наслідки від ультрафіолетового опромінення значно менші, ніж від 

іонізуючого. Це обумовлено більшою довжиною його хвилі, а відтак і меншою 

енергією кванта УФ променів. 

Ультрафіолетового опромінення можуть зазнавати працівники при таких 

роботах: дугове електрозварювання, електроплавлення сталі, експлуатація 

оптичних квантових генераторів, робота з ртутно-кварцовими лампами тощо. 

Спектр УФ-випромінювань поділяється на три області: УФА - 

довгохвильова з довжиною хвилі від 400 до 320 нм; УФВ - середньохвильова - 

від 320 до 280 нм; УФС - короткохвильова - від 280 до 10 нм. Ультрафіолетові 
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випромінювання області УФА відзначаються слабкою біологічною дією. 

Середньо - та короткохвильові УФ промені, в основному, впливають на шкіру 

та очі людини. Значні дози опромінення можуть спричинити професійні 

захворювання шкіри (дерматити) та очей (електрофтальмію). УФ-

випромінювання впливають також на центральну нервову систему, що 

виявляється болем голови, підвищенням температури тіла, відчуттям млявості, 

передчасної втоми, нервового збудження тощо. Крім того, несприятлива дія УФ 

променів може посилюватись завдяки ефектам, що властиві для цього виду 

випромінювань, а саме іонізації повітря та утворенню озону. 

Слід зазначити, що УФ-випромінювання характеризується подвійною 

дією на організм людини: з одного боку, небезпекою надопромінення, а з 

іншого - його необхідністю для нормального функціонування організму, 

оскільки УФ промені є важливим стимулятором основних біологічних процесів. 

Природне освітлення, особливо сонячні промені, є достатнім для організму 

людини джерелом УФ-випромінювань, тому його відсутність або ж 

недостатність може створити певну небезпеку. З метою профілактики 

ультрафіолетової недостатності для працівників, на робочих місцях яких 

відсутнє природне освітлення, наприклад, шахтарів, необхідно до складу 

приміщень охорони здоров'я включати фітарії. 

Захист від інтенсивного опромінення ультрафіолетовими променями 

досягається: раціональним розташуванням робочих місць, "захистом 

відстанню", екрануванням джерел випромінювання, екрануванням робочих 

місць, засобами індивідуального захисту. Найбільш раціональним методом 

захисту вважається екранування (укриття) джерел УФ випромінювань. Як 

матеріали для екранів застосовують зазвичай непрозорі металеві листи або 

світлофільтри. До засобів індивідуального захисту належить спецодяг 

(костюми, куртки, білі халати), засоби для захисту рук (тканинні рукавички), 

лиця (захист щитки) та очей (окуляри зі світлофільтрами). 

ЛАЗЕРНЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ 

Лазерна техніка з кожним роком знаходить все ширше використання. Це 

зумовлено унікальними властивостями лазерного випромінювання: 

монохромністю (генерування хвилі лише однієї довжини хвилі), високою 

спрямованістю (малим кутовим розширенням променя навіть на значних 

відстанях), великою інтенсивністю (до 1014 Вт/см2). Лазерне випромінювання 

широко застосовується в інформаційних системах, радіотехніці, енергетиці, 

зв'язку, металургії, металообробці, біології, медицині. 

Джерелом лазерного випромінювання є оптичний квантовий генератор 

(лазер), принцип роботи якого базується на використанні вимушеного 

(стимульованого) електромагнітного випромінювання, яке генерується робочим 

елементом у результаті збудження (накачування) його атомів електромагнітною 

енергією. Лазери відрізняються за наступними ознаками: 

- за активним елементом, в якому енергія накачування перетворюється на 

випромінювання - газові, рідинні, твердотілі, напівпровідникові; 
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- за методом збудження (накачування) - пропусканням постійного, 

імпульсного чи високочастотного струму через газ; неперервним чи 

імпульсним світлом; опроміненням іонізуючими променями; 

- за довжиною світлової хвилі, що генерується, - ультрафіолетові, 

видимого випромінювання, інфрачервоні; 

- за режимом роботи - неперервний та імпульсний; 

- за конструктивним виконанням - закриті та відкриті; 

- за особливостями використання - стаціонарні та переносні; 

- за способом відведення тепла від лазера - з природним та примусовим 

охолодженням: повітряним чи водяним; 

- за ступенем безпеки випромінювання, що генерується лазером 

Дія лазерного випромінювання на організм людини відзначається 

складним характером, а біологічні ефекти, які при цьому виникають, можна 

поділити на дві групи: первинні ефекти - органічні зміни, що виникають 

безпосередньо в опромінених тканинах; вторинні ефекти - фізіологічні зміни, 

що виникають в організмі як реакція на опромінення. Вторинні ефекти 

виявляються у частих болях голови, швидкій втомлюваності, порушенні сну, 

підвищеній збудливості тощо. Оскільки лазерне випромінювання 

характеризується великою густиною енергії, то в опромінених тканинах можуть 

виникнути опіки різного ступеня. Найбільш небезпечне лазерне 

випромінювання для очей, оскільки кришталик фокусує та концентрує його на 

сітківці. Залежно від інтенсивності лазерне випромінювання може викликати 

тимчасову чи незворотну втрату зору внаслідок сильного опіку сітківки. При 

великій інтенсивності випромінювання можливе ураження не лише очей, але й 

шкіри, оболонок мозку, внутрішніх органів. 

При експлуатації лазера виникає небезпека, пов'язана не лише з дією 

лазерного випромінювання, а й з низкою супутніх несприятливих чинників, а 

саме: підвищеною запиленістю та загазованістю повітря робочої зони 

продуктами взаємодії лазерного випромінювання з матеріалом мішені та 

повітрям (утворюється озон, оксиди азоту та ін.); ультрафіолетовим 

випромінюванням імпульсних ламп накачки або кварцових газорозрядних 

трубок у робочій зоні; світлом високої яскравості від імпульсних ламп 

накачування і зони взаємодії лазерного променя з матеріалом мішені; 

іонізуючими випромінюваннями, які використовуються для накачування; 

електромагнітними випромінюваннями радіочастотного діапазону, які 

виникають при роботі генераторів накачування газових лазерів; підвищеною 

напругою в електричних колах керування та живлення лазера. 

У залежності від класу лазерної установки використовуються ті чи інші 

захисні засоби та заходи, які за організаційною ознакою поділяються на 

колективні та індивідуальні. 

До колективних заходів та засобів лазерної безпеки належать: 

- вибір лазера для технологічної операції за мінімально необхідним 

рівнем випромінювання; 

- розташування лазерів IV класу в ізольованих приміщеннях; 
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- встановлення попереджувального знака "Обережно! Випромінювання 

лазера"; 

- запровадження дистанційного керування; 

- огороджування зон можливого поширення лазерного випромінювання 

(прямого, розсіяного, відбитого); 

- оброблення внутрішніх поверхонь приміщення, в якому встановлені 

лазерні установки матеріалами з високим коефіцієнтом поглинання; 

- екранування променя лазера на всьому шляху його поширення, а також 

зони взаємодії променя й мішені; 

- встановлення на лазерній установці блокувальних засобів та сигналізації 

початку та закінчення роботи лазера; 

- проведення контролю рівнів лазерного опромінення. 

До засобів індивідуального захисту від лазерного випромінювання 

належать захисні окуляри із світлофільтрами, маски, щитки, халати, 

рукавичкию Іх вибір здійснюється з урахуванням інтенсивності та довжини 

хвилі лазерного випромінювання. 

 

ВИСНОВКИ ДО ШОСТОГО ПИТАННЯ 

Інфрачервоне випромінювання (теплове) виникає скрізь, де температура 

вище абсолютного нуля, і є функцією теплового стану джерела 

випромінювання. Більшість виробничих процесів супроводжується виділенням 

тепла. Тепло виділяється виробничим устаткуванням і матеріалами. 

За фізичною природою ІЧВ являє собою потік часток матерії, що мають 

хвильові й квантові властивості. 

Вплив ІЧВ на організм людини має в основному теплову дію. 

Інфрачервона радіація відіграє важливу роль у теплообмінних процесах людини 

із зовнішнім середовищем. 

УФ-випромінювання характеризується подвійною дією на організм 

людини: з одного боку, небезпекою надопромінення, а з іншого - його 

необхідністю для нормального функціонування організму, оскільки УФ 

промені є важливим стимулятором основних біологічних процесів. Природне 

освітлення, особливо сонячні промені, є достатнім для організму людини 

джерелом УФ-випромінювань, тому його відсутність або ж недостатність може 

створити певну небезпеку. 

Розширене застосування лазерних установок у різних галузях діяльності 

людини сприяє залученню великої кількості працівників для їх обслуговування. 

Поряд з унікальними властивостями (спрямованість і величезна щільність 

енергії в промені) й перевагами перед іншим устаткуванням лазерні установки 

створюють певну небезпеку для здоров'я обслуговуючого персоналу. 

Таким чином, швидкий розвиток ядерної енергетики й широке 

впровадження джерел іонізуючих, ультрафіолетових, лазерних випромінювань 

у різних галузях науки, техніки й народного господарства створили потенційну 

загрозу радіаційної небезпеки для людини та забруднення навколишнього 

середовища радіоактивними речовинами. 
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ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

 

Таким чином, були розглянуті наступні основні поняття. 

Умови праці – це сукупність факторів виробничого середовища та 

трудового процесу, які впливають на здоров‘я та працездатність людини в 

процесі її професійної діяльності. 

Безпечні умови праці  умови праці, за яких вплив шкідливих і 

небезпечних виробничих факторів на працюючих виключений або їх рівні не 

перевищують гігієнічні нормативи. 

Мікроклімат виробничих приміщень — це умови внутрішнього 

середовища цих приміщень, що впливають на тепловий обмін працюючих з 

оточенням. Як фактор виробничого середовища, мікроклімат впливає на 

теплообмін організму людини з цим середовищем і, таким чином, визначає 

тепловий стан організму людини в процесі праці. 

Шкідливий виробничий фактор  чинник трудового процесу та 

виробничого середовища, вплив якого на організм людини в певних умовах 

може призвести до погіршення здоров‘я.  

Небезпечний виробничий фактор  чинник трудового процесу та 

виробничого середовища, вплив якого на організм людини в певних умовах 

може призвести до травми або іншого раптового погіршення здоров‘я.  

Вібрація - це механічні коливання пружних тіл або коливальні рухи 

механічних систем. Для людини вібрація є видом механічного впливу, якій має 

негативні наслідки для організму. 

Шум - це будь-який небажаний звук, якій наносить шкоду здоров‘ю 

людини, знижує його працездатність, а також може сприяти отриманню травми 

в наслідок зниження сприйняття попереджувальних сигналів. З фізичної точки 

зору - це хвильові коливання пружного середовища, що поширюються з певної 

швидкістю в газоподібній, рідкій або твердій фазі. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

 

У ході лекції розглянуто лише частину з того значного кола питань, що 

необхідно опанувати майбутнім правоохоронцям та юристам при вивченні 

курсу. Саме тому при підготовці до семінарських занять з теми рекомендується 

звернутись не лише до базових підручників, але й до інших джерел, які можна 

знайти в бібліотеці університету, чи використати Інтернет-ресурси. 

У процесі вивчення теми лекції пропонується для кращого засвоєння 

навчального матеріалу ознайомитись з чинними Законами та нормативно-

правовими актами, підручниками та посібниками з числа зазначених у списку 

літератури. 
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навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з 

підвищеною небезпекою: Наказ Державного комітету України з нагляду за 

охороною праці №15 від 26.01.2005, зареєстрований в Міністерстві юстиції 

України 15.02.2005 за №231/10511. 

14. Інформаційні ресурси в Інтернеті 

 

МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Ознайомити курсантів з основними поняттями та визначеннями 

електробезпеки, обґрунтувати актуальність проблеми електробезпеки. 

Ознайомити із заходами електробезпеки у виробничих приміщеннях, 

організаційними та технічними заходами електробезпеки. 

Отримані курсантами знання сприятимуть набуттю навичок планування 

та організації проведення навчання та перевірки знань з питань електробезпеки 

серед особового складу органів внутрішніх справ; вміння здійснювати 

ідентифікацію, дослідження передумов виникнення та розвитку небезпек, 

забезпечення координації зусиль службового колективу в попередженні 

виникнення небезпек і ліквідації їх наслідків; розумінню місця, ролі та 

можливих обсягів планування й проведення превентивних та оперативних 

(аварійних) заходів реагування на небезпеки. 

 

ВСТУП 

Трудова діяльність є найважливішою формою взаємодії людини з 

навколишнім середовищем, яка реалізується в планомірному процесі праці. 

Праця – це заздалегідь осмислений процес свідомої діяльності людини з 

урахуванням її досвіду, матеріальних і духовних потреб. 

У ст. 3 Основного закону України сказано, що «людина, її життя і 

здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека є в Україні вищою 

соціальною цінністю». У ст.43 Конституції України уточнюється, що «кожний 

має право на нормальні, безпечні і здорові умови праці...». На жаль, під час 

виконання службових обов'язків трапляються нещасні випадки, що нерідко 

призводять до загибелі людей або втрати ними здоров'я чи працездатності. 

Держава створює умови для повної зайнятості працездатного населення, 

рівні можливості для громадян у виборі професії й трудової діяльності, 

затверджує програми навчання, підготовки і перепідготовки працівників. 

Реалізація цих прав здійснюється через виконання вимог, викладених у 

законодавчих актах з питань охорони праці. 

 

1. ОСНОВНІ ВИЗНАЧЕННЯ ТА АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ 

ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ 

 

Електробезпека — це система організаційних та технічних заходів і 

засобів, що забезпечують захист людей від шкідливого та небезпечного впливу 
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електричного струму, електричної дуги, електромагнітного поля і статичної 

електрики. 

Аналіз виробничого травматизму показує, що кількість травм, які 

спричинені дією електричного струму є незначною і складає близько 1%, однак 

із загальної кількості смертельних нещасних випадків частка електротравм вже 

складає 20-40% і займає одне з перших місць. Найбільша кількість випадків 

електротравматизму, в тому числі із смертельними наслідками, стається при 

експлуатації електроустановок напругою до 1000 В, що пов'язано з їх 

поширенням і відносною доступністю практично для кожного, хто працює на 

виробництві. Випадки електротравматизму, під час експлуатації 

електроустановок напругою понад 1000 В нечасті, що обумовлено незначним 

поширенням таких електроустановок і обслуговуванням їх 

висококваліфікованим персоналом. 

Основними причинами електротравматизму на виробництві є: випадкове 

доторкання до неізольованих струмопровідних частин електроустаткування; 

використання несправних ручних електроінструментів; застосування 

нестандартних або несправних переносних світильників напругою 220 чи 127 

В; робота без надійних захисних засобів та запобіжних пристосувань; 

доторкання до незаземлених корпусів електроустаткування, що опинилися під 

напругою внаслідок пошкодження ізоляції; недотримання правил улаштування, 

технічної експлуатації та правил техніки безпеки при експлуатації 

електроустановок тощо. 

Електроустаткування, з яким доводиться мати справу практично всім 

працівникам на виробництві, становить значну потенційну небезпеку ще й 

тому, що органи чуття людини не здатні на відстані виявляти наявність 

електричної напруги. В зв'язку з цим захисна реакція організму проявляється 

лише після того, як людина потрапила під дію електричної напруги. Проходячи 

через організм людини електричний струм справляє на нього термічну, 

електролітичну, механічну та біологічну дію. 

Термічна дія струму проявляється опіками окремих ділянок тіла, 

нагріванням кровоносних судин, серця, мозку та інших органів, через які 

проходить струм, що призводить до виникнення в них функціональних 

розладів. 

Електролітична дія струму характеризується розкладом крові та інших 

органічних рідин, що викликає суттєві порушення їх фізико-хімічного складу. 

Механічна дія струму проявляється ушкодженнями (розриви, 

розшарування тощо) різноманітних тканин організму внаслідок 

електродинамічного ефекту. 

Біологічна дія струму на живу тканину проявляється небезпечним 

збудженням клітин та тканин організму, що супроводжується мимовільним 

судомним скороченням м'язів. Таке збудження може призвести до суттєвих 

порушень і навіть повного припинення діяльності органів дихання та 

кровообігу. 

Подразнення тканин організму внаслідок дії електричного струму може 

бути прямим, коли струм проходить безпосередньо через ці тканини, та 
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рефлекторним (через центральну нервову систему), коли тканини не 

знаходяться на шляху проходження струму. 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Електробезпека — це система організаційних та технічних заходів і 

засобів, що забезпечують захист людей від шкідливого та небезпечного впливу 

електричного струму, електричної дуги, електромагнітного поля і статичної 

електрики. 

Основними причинами електротравматизму на виробництві є: випадкове 

доторкання до неізольованих струмопровідних частин електроустаткування; 

використання несправних ручних електроінструментів; застосування 

нестандартних або несправних переносних світильників напругою 220 чи 127 

В; робота без надійних захисних засобів та запобіжних пристосувань; 

доторкання до незаземлених корпусів електроустаткування, що опинилися під 

напругою внаслідок пошкодження ізоляції; недотримання правил улаштування, 

технічної експлуатації та правил техніки безпеки при експлуатації 

електроустановок тощо. 

 

2. ВИДИ ЕЛЕКТРИЧНИХ ТРАВМ 

Електротравма — це травма, яка спричинена дією електричного струму 

чи електричної дуги. За наслідками електротравми умовно підрозділяють на два 

види: місцеві електротравми, коли виникає місцеве ушкодження організму, та 

загальні електротравми (електричні удари), коли вражається весь організм 

внаслідок порушення нормальної діяльності життєво важливих органів і 

систем. Приблизний розподіл електротравм за їх видами має такий вигляд: 

місцеві електротравми — 20%; електричні удари — 25%; змішані травми 

(сукупність місцевих електротравм та електричних ударів) — 55%. 

Характерними місцевими електричними травмами є електричні опіки, 

електричні знаки, металізація шкіри, механічні ушкодження та 

електроофтальмія. 

Електричний опік — найбільш поширена місцева електротравма (близько 

60%), яка, в основному, спостерігається у працівників, що обслуговують діючі 

електроустановки. 

Електричні опіки залежно від умов їх виникнення бувають двох видів: 

струмові (контактні), коли внаслідок проходження струму електрична енергія 

перетворюється в теплову, та дугові, які виникають внаслідок дії на тіло 

людини електричної дуги. Залежно від кількості виділеної теплоти та 

температури, а також і розмірів дуги електричні опіки можуть уражати не лише 

шкіру, але й м'язи, нерви і навіть кістки. Такі опіки називаються глибинними і 

заживають досить довго. 

Електричні знаки (електричні позначки) являють собою плями сірого чи 

блідо-жовтого кольору у вигляді мозоля на поверхні шкіри в місці її контакту із 

струмопровідними частинами. 

Металізація шкіри — це проникнення у верхні шари шкіри найдрібніших 

часточок металу, що розплавляється внаслідок дії електричної дуги. Такого 
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ушкодження, зазвичай, зазнають відкриті частини тіла — руки та лице. 

Ушкоджена ділянка шкіри стає твердою та шорсткою, однак за відносно 

короткий час вона знову набуває попереднього вигляду та еластичності. 

Механічні ушкодження — це ушкодження, які виникають внаслідок 

судомних скорочень м'язів під дією електричного струму, що проходить через 

тіло людини. Механічні ушкодження проявляються у вигляді розривів шкіри, 

кровоносних судин, нервових тканин, а також вивихів суглобів і навіть 

переломів кісток. 

Електроофтальмія — це ураження очей внаслідок дії ультрафіолетових 

випромінювань електричної дуги. 

Найбільш небезпечним видом електротравм є електричний удар, який у 

більшості випадків (близько 80%, включаючи й змішані травми) призводить до 

смерті потерпілого. 

Електричний удар — це збудження живих тканин організму електричним 

струмом, що супроводжується судомним скороченням м'язів. Залежно від 

наслідків ураження електричні удари можна умовно підрозділити на чотири 

ступеня: 

I — судомні скорочення м'язів без втрати свідомості; 

II— судомні скорочення м'язів з втратою свідомості, але зі збереженням 

дихання та роботи серця; 

III— втрата свідомості та порушення серцевої діяльності чи дихання (або 

одного і другого разом); 

IV — клінічна смерть. 

Клінічна смерть — це перехідний період від життя до смерті, що настає з 

моменту зупинки серцевої діяльності та легенів і триває б—8 хвилин, доки не 

загинули клітини головного мозку. Після цього настає біологічна смерть, 

внаслідок якої припиняються біологічні процеси у клітинах і тканинах 

організму і відбувається розпадання білкових структур. 

Якщо при клінічній смерті негайно звільнити потерпілого від дії 

електричного струму та терміново розпочати надання необхідної допомоги 

(штучне дихання, масаж серця), то існує висока імовірність щодо збереження 

йому життя. 

Причинами летальних наслідків від дії електричного струму можуть бути: 

зупинка серця чи його фібриляція (хаотичне скорочення волокон серцевого 

м'яза); припинення дихання внаслідок судомного скорочення м'язів грудної 

клітки, що беруть участь у процесі дихання; електричний шок (своєрідна 

нервово-рефлекторна реакція організму у відповідь на подразнення 

електричним струмом, що супроводжується розладами кровообігу, дихання, 

обміну речовин і т. п.). Можлива також одночасна дія двох або навіть усіх 

трьох вищеназваних причин. Слід зазначити, що шоковий стан може тривати 

від кількох десятків хвилин до діб. При тривалому шоковому стані, зазвичай, 

настає смерть. 

Чинники, що впливають на наслідки ураження електричним струмом 

Характер впливу електричного струму на організм людини, а відтак і 

наслідки ураження, залежать від цілої низки чинників, які умовно можна 
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підрозділити на чинники електричного (сила струму, напруга, опір тіла людини, 

вид та частота струму) та неелектричного характеру (тривалість дії струму, 

шлях проходження струму через тіло людини, індивідуальні особливості 

людини, умови навколишнього середовища тощо). 

Сила струму, що проходить через тіло людини є основним чинником, 

який обумовлює наслідки ураження. Різні за величиною струми справляють і 

різний вплив на організм людини. Розрізняють три основні порогові значення 

сили струму: 

—пороговий відчутний струм — найменше значення електричного 

струму, що викликає при проходженні через організм людини відчутні 

подразнення; 

—пороговий невідпускаючий струм — найменше значення електричного 

струму, яке викликає судомні скорочення м'язів руки, в котрій затиснутий 

провідник, що унеможливлює самостійне звільнення людини від дії струму; 

—пороговий фібриляційний (смертельно небезпечний) струм — 

найменше значення електричного струму, що викликає при проходженні через 

тіло людини фібриляцію серця. 

Струм (змінний та постійний) більше 5 А викликає миттєву зупинку 

серця, минаючи стан фібриляції. 

Таким чином, чим більший струм проходить через тіло людини, тим 

більшою є небезпека ураження. Однак необхідно зазначити, що це твердження 

не є безумовним, оскільки небезпека ураження залежить також і від інших 

чинників, наприклад від індивідуальних особливостей людини. 

Чим вище значення напруги, тим більша небезпека ураження 

електричним струмом. Умовно безпечною для життя людини прийнято вважати 

напругу, що не перевищує 42 В (в Україні така стандартна напруга становить 36 

та 12 В), при якій не повинен статися пробій шкіри людини, що призводить до 

різкого зменшення загального опору її тіла. 

Електричний опір тіла людини залежить, в основному, від стану шкіри та 

центральної нервової системи. Загальний електричний опір тіла людини можна 

представити як суму двох опорів шкіри та опору внутрішніх тканин тіла. 

Найбільший опір проходженню струму чинить шкіра, особливо її зовнішній 

ороговілий шар (епідерміс), товщина якого становить близько 0,2 мм. Опір 

внутрішніх тканин тіла незначний і становить 300—500 Ом, В цьому можна 

переконатися, коли до язика прикласти контакти батарейки, при цьому 

відчувається легке пощіпування. Коли ці ж контакти прикласти до шкіри тіла, 

то відчутних подразнень не виникає, оскільки опір сухої шкіри (епідермісу) 

значно більший. 

Загальний опір тіла людини змінюється в широких межах — від 1 до 100 

кОм, а іноді й більше. При зволоженні, забрудненні та пошкодженні шкіри 

(потовиділення, порізи, подряпини тощо), збільшенні прикладеної напруги, 

площі контакту, частоти струму та часу його дії опір тіла людини зменшується 

до певного мінімального значення (0,5—0,7 кОм). 

Опір тіла людини зменшується також при захворюваннях шкіри, 

центральної нервової та серцево-судинної систем, проявах алергічної реакції 
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тощо. Тому нормативні акти про охорону праці передбачають обов'язкові 

попередній та періодичні медичні огляди працівників (кандидатів у працівники) 

для встановлення їх придатності щодо обслуговування діючих 

електроустановок за станом здоров'я. 

Вид та частота струму, що проходить через тіло людини, також 

впливають на наслідки ураження. Постійний струм приблизно в 4—5 разів 

безпечніший за змінний. Це пов'язано з тим, що постійний струм у порівнянні зі 

змінним промислової частоти такого ж значення викликає більш слабші 

скорочення м'язів та менш неприємні відчуття. Його дія, в основному, теплова. 

Однак, слід зауважити, що вищезазначене стосовно порівняльної небезпеки 

постійного та змінного струму є справедливим лише для напруги до 500 В. При 

більш високих напругах постійний струм стає небезпечнішим ніж змінний. 

Частота змінного струму також відіграє важливе значення стосовно 

питань електробезпеки. Так найбільш небезпечним вважається змінний струм 

частотою 20—100 Гц. При частоті меншій ніж 20 або більшій за 100 Гц 

небезпека ураження струмом помітно зменшується. Струм частотою понад 500 

кГц не може смертельно уразити людину, однак дуже часто викликає опіки. 

Тривалість дії струму на організм людини істотно впливає на наслідки 

ураження: чим більший час проходження струму, тим швидше виснажуються 

захисні сили організму, при цьому опір тіла людини різко знижується і важкість 

наслідків зростає. Наприклад, для змінного струму частотою 50 Гц гранично 

допустимий струм при тривалості дії 0,1 с становить 500 мА, а при дії протягом 

1 с — вже 50 мА). 

Шлях проходження струму через тіло людини є важливим чинником. 

Небезпека ураження особливо велика тоді, коли на шляху струму знаходяться 

життєво важливі органи — серце, легені, головний мозок. 

Індивідуальні особливості людини значною мірою впливають на наслідки 

ураження електричним струмом. Струм, ледь відчутний для одних людей може 

бути невідпускаючим для інших. Для жінок порогові значення струму 

приблизно в півтора рази є нижчими, ніж для мужчин. Ступінь впливу струму 

істотно залежить від стану нервової системи та всього організму в цілому. Так, 

у стані нервового збудження, депресії, сп'яніння, захворювання (особливо при 

захворюваннях шкіри, серцево-судинної та центральної нервової систем) люди 

значно чутливі до дії на них струму. Важливе значення має також уважність та 

психічна готовність людини до можливої небезпеки ураження струмом. В 

переважній більшості випадків несподіваний електричний удар призводить до 

важчих наслідків, ніж при усвідомленні людиною існуючої небезпеки 

ураження. 

Умови навколишнього середовища можуть підвищувати небезпеку 

ураження людини електричним струмом. Так, у приміщеннях з високою 

температурою та відносною вологістю повітря наслідки ураження можуть бути 

важчими, оскільки значне потовиділення для підтримання теплобалансу між 

організмом та навколишнім середовищем призводить до зменшення опору тіла 

людини. 
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ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Електротравма — це травма, яка спричинена дією електричного струму 

чи електричної дуги. За наслідками електротравми умовно підрозділяють на два 

види: місцеві електротравми, коли виникає місцеве ушкодження організму, та 

загальні електротравми (електричні удари), коли вражається весь організм 

внаслідок порушення нормальної діяльності життєво важливих органів і 

систем. 

Характерними місцевими електричними травмами є електричні опіки, 

електричні знаки, металізація шкіри, механічні ушкодження та 

електроофтальмія. 

Характер впливу електричного струму на організм людини, а відтак і 

наслідки ураження, залежать від цілої низки чинників, які умовно можна 

підрозділити на чинники електричного (сила струму, напруга, опір тіла людини, 

вид та частота струму) та неелектричного характеру (тривалість дії струму, 

шлях проходження струму через тіло людини, індивідуальні особливості 

людини, умови навколишнього середовища тощо). 

 

3. ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА В ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕННЯХ 

Допустимі значення струмів і напруг 

Для правильного визначення необхідних засобів та заходів захисту людей 

від ураження електричним струмом необхідно знати допустимі значення напруг 

доторкання та струмів, що проходять через тіло людини. 

Напруга доторкання – це напруга між двома точками електричного кола, 

до яких одночасно доторкається людина. Гранично допустимі значення напруги 

доторкання та сили струму для нормального (безаварійного) та аварійного 

режимів електроустановок при проходженні струму через тіло людини по 

шляху „рука – рука‖ чи „рука – ноги‖ регламентуються ГОСТ 12.1.038-88. 

Класифікація приміщень 

За ступенем небезпеки ураження електричним струмом всі приміщення 

поділяються на три категорії: приміщення без підвищеної небезпеки; 

приміщення з підвищеною небезпекою; особливо небезпечні приміщення. 

Приміщення з підвищеною небезпекою характеризуються наявністю 

однієї з наступних умов, що створюють підвищену небезпеку: 

 високої відносної вологості повітря (перевищує 75 % протягом 

тривалого часу); 

 високої температури (перевищує 35 °C протягом тривалого часу); 

 струмопровідного пилу; 

 струмопровідної підлоги (металевої, земляної, залізобетонної, цегляної 

тощо); 

 можливості одночасного доторкання до металевих елементів 

технологічного устаткування чи металоконструкцій будівлі, що з‘єднані із 

землею та металевих частин електроустаткування, які можуть опинитися під 

напругою. 

Особливо небезпечні приміщення характеризуються наявністю однієї із 

умов, що створюють особливу небезпеку: 
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 дуже високої відносної вологості повітря (близько 100 %); 

 хімічно активного середовища; 

 одночасною наявністю двох чи більше умов, що створюють підвищену 

небезпеку. 

Приміщення без підвищеної небезпеки характеризуються відсутністю 

умов, що створюють особливу або підвищену небезпеку. 

Оскільки наявність небезпечних умов впливає на наслідки випадкового 

доторкання до струмопровідних частин електроустаткування, то для ручних 

переносних світильників, місцевого освітлення виробничого устаткування та 

електрифікованого ручного інструменту в приміщеннях з підвищеною 

небезпекою допускається напруга живлення до 36 В, а у особливо небезпечних 

приміщеннях – до 12 В. 

Небезпека замикання на землю в електроустановках 

Замиканням на землю називається випадкове електричне з‘єднання 

частин електроустановки, які знаходяться під напругою, із землею. Таке 

замикання може відбутися при пошкодженні ізоляції та переході фазної 

напруги мережі на заземлені корпуси електроустановок, при падінні на землю 

проводу під напругою та в інших випадках. Струм від заземлених корпусів, що 

опинилися під напругою переходить у землю через електрод, який здійснює 

контакт з грунтом. Спеціальний металевий електрод, який для цього 

використовують прийнято називати заземлювачем. Струм, розтікаючись у 

грунті створює на його поверхні потенціали. Оскільки заземлювач може мати 

різні розміри та форму, то закон розподілу потенціалів визначається складною 

залежністю. Окрім того, електричні властивості грунту неоднорідні, особливо 

грунту з різними прошарками. 

Зоною розтікання струму називається зона землі, за межами якої 

електричні потенціали, обумовлені струмом замикання на землю можна умовно 

прийняти за нуль. Як правило, така зона обмежується об‘ємом півсфери 

радіусом приблизно 20 м. 

Людина, що стоїть на землі чи на струмопровідній підлозі в зоні 

розтікання струму і доторкається при цьому до заземлених струмопровідних 

частин, опиняється під напругою доторкання. Якщо ж людина стоїть чи 

проходить через зону розтікання то вона може опинитися під напругою кроку, 

коли її ноги знаходяться в точках з різними потенціалами. 

Напруга кроку. Людина, яка опиняється в зоні розтікання струму, 

знаходиться під напругою, якщо її ноги стоять на точках грунту з різними 

потенціалами. Напругою кроку (кроковою напругою) називається напруга між 

двома точками електричного кола, що знаходяться одна від одної на відстані 

кроку (0,8 м) і на яких одночасно стоїть людина. 

У випадку обриву проводу лінії електропередач забороняється 

наближатися до місця замикання проводу на землю в радіусі 8 м. Виходити із 

зони розтікання струму необхідно кроками, що не перевищують довжини 

ступні. Якщо необхідно наблизитися до місця замикання проводу на землю, то 

для запобігання ураження кроковою напругою необхідно вдягнути діелектричні 

калоші чи боти. 
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Електрозахисні засоби та запобіжні пристосування 

Електрозахисними засобами називаються вироби, що переносяться та 

перевозяться і слугують для захисту людей, які працюють з 

електроустановками, від ураження електричним струмом, від дії електричної 

дуги та електромагнітного поля. 

Залежно від призначення електрозахисні засоби поділяються на 

ізолюльвані, огороджувальні та запобіжні. 

Ізолювальні електрозахисні засоби призначені для ізоляції людини від 

частин електроустановок, що знаходяться під напругою та від землі, якщо 

людина одночасно доторкається до землі чи заземлених частин 

електроустановок та струмопровідних частин чи металевих конструктивних 

елементів (корпусів), які опинилися під напругою. 

Розрізняють основні та додаткові електрозахисні засоби. До основних 

належать такі електрозахисні засоби, ізоляція яких протягом тривалого часу 

витримує робочу напругу електроустановки, і тому ними дозволяється 

доторкатись до струмопровідних частин, що знаходяться під напругою: 

 при роботах у електроустановках з напругою до 1000 В – 

діелектричні рукавички, ізолювальні штанги, інструменти з ізольованими 

ручками, струмовимірювальні кліщі; 

 при роботах в електроустановках з напругою вище 1000 В – 

ізолювальні штанги, струмовимірювальні та ізолювальні кліщі, покажчики 

напруги. 

Додаткові ізолювальні захисні засоби мають недостатні ізолювальні 

властивості, тому призначені лише для підсилення захисної дії основних 

засобів, разом з якими вони і застосовуються. До них належать: 

 при роботах у електроустановках з напругою до 1000 В – 

діелектричні калоші, килимки, ізолювальні підставки; 

 при роботах в електроустановках з напругою вище 1000 В – 

діелектричні рукавички, боти, килимки, ізолювальні підставки. 

Огороджувальні електрозахисні засоби призначені для тимчасового 

огороджування струмопровідних частин (щити, бар‘єри, переносні огорожі), а 

також для заземлення вимкнутих струмопровідних частин з метою запобігання 

ураження струмом при випадковій появі напруги (тимчасове заземлення). 

Запобіжні електрозахисні засоби та пристосування призначені для 

захисту персоналу від випадкового падіння з висоти (запобіжні пояси); для 

забезпечення безпечного піднімання на висоту (драбини, „кігті‖), для захисту 

від світлової, теплової, механічної дії електричної дуги (захисні окуляри, 

щитки, спецодяг, рукавички тощо). 

 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

За ступенем небезпеки ураження електричним струмом всі приміщення 

поділяються на три категорії: приміщення без підвищеної небезпеки; 

приміщення з підвищеною небезпекою; особливо небезпечні приміщення. 

Електрозахисними засобами називаються вироби, що переносяться та 

перевозяться і слугують для захисту людей, які працюють з 
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електроустановками, від ураження електричним струмом, від дії електричної 

дуги та електромагнітного поля. 

Залежно від призначення електрозахисні засоби поділяються на 

ізолюльвані, огороджувальні та запобіжні. 

 

4. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ 

До роботи на електроустановках допускаються особи не молодші 18 

років, які пройшли інструктаж та навчання з безпечних методів праці, перевірку 

знань правил безпеки та інструкцій відповідно до займаної посади та 

кваліфікаційної групи з електробезпеки, і які не мають проти показів, 

визначених Міністерством охорони здоров‘я України. 

Для забезпечення безпеки робіт у діючих електроустановках належить 

виконувати наступні організаційні заходи: 

 призначення осіб, які відповідають за організацію та проведення 

робіт; 

 оформлення наряду чи розпорядження на проведення робіт; 

 організація нагляду за проведенням робіт; 

 оформлення закінчення робіт, перерв у роботі, переведення на інші 

робочі місця. 

До технічних заходів, які необхідно виконувати в діючих 

електроустановках для забезпечення безпеки робіт належать: 

1. При проведенні робіт зі зняттям напруги в діючих електроустановках 

чи поблизу них: 

 вимкнення установки (частини установки) від джерела живлення 

електроенергії; 

 механічне блокування приводів апаратів, які здійснюють 

вимкнення, зняття запобіжників, від‘єднання кінців лінії, яка здійснює 

електропостачання та інші заходи, що унеможливлюють випадкову подачу 

напруги до місця проведення робіт; 

 встановлення знаків безпеки та захисних огорож біля 

струмопровідних частин, що залишаються під напругою і до яких в процесів 

роботи можливе доторкання або наближення на недопустиму відстань; 

 встановлення заземлення (ввімкнення заземлювальних ножів чи 

встановлення переносних заземлень); 

 огородження робочого місця та вивішування плакатів безпеки; 

2. При проведенні робіт на струмопровідних частинах, які знаходяться під 

напругою та поблизу них: 

 виконання робіт за нарядом не менш ніж двома працівниками зі 

застосуванням електрозахисних засобів, під постійним наглядом, із 

забезпеченням безпечного розташування працівників, використовуваних 

механізмів та пристосувань. 

Захист від статичної електрики. Статична електрика – це сукупність 

явищ, що пов‘язані з виникненням, накопиченням та релаксацією вільного 

електричного заряду на поверхні або в об‘ємі діелектричних та 

напівпровідникових речовин, матеріалів та виробів. Виникнення зарядів 
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статичної електрики є результатом складних процесів перерозподілу електронів 

чи іонів при стиканні двох різнорідних тіл (речовин). 

Порушення поверхневого контакту при терті тіл призводить до 

електризації - виникнення електричних зарядів, які можуть утримуватись на 

поверхні цих тіл протягом тривалого часу. Такі заряди, на відміну від рухомих 

зарядів динамічної електрики (електричний струм) знаходяться у статичному 

стані. 

Електричні заряди виникають: 

 при терті діелектричних тіл один об одного або об метал 

(наприклад, пасові передачі); 

 при переливанні, перекачуванні, перевезенні в ємностях горючих та 

легкозаймистих рідин; 

 при транспортуванні горючих газів трубопроводом; 

 при подрібненні діелектриків; 

 при переміщенні сухого запиленого повітря зі швидкістю понад 15 

– 20 м/с тощо. 

За сприятливих умов, наприклад, при низькій вологості повітря статичні 

заряди не лише утворюються, а й накопичуються. Коли в результаті такого 

накопичення вони набудуть високого потенціалу, то може виникнути швидкий 

іскровий розряд між частинами устаткування або розряд на землю. Такий 

іскровий розряд при наявності горючих сумішей може спричинити вибух чи 

пожежу. В цьому і полягає основна небезпека статичної електрики. 

Заряди статичної електрики можуть утворюватись чи передаватись 

(контактним або індукційним шляхом) тілу людини. Якщо виникнуть іскрові 

розряди, то вони викликають фізіологічну дію у вигляді уколу чи незначного 

поштовху, які самі по собі не являють небезпеки для людини (сила струму 

розряду дуже мала). Однак, враховуючи неочікуваність такого розряду, у 

людини може виникнути переляк, внаслідок якого може відбутись 

рефлекторний рух, що в низці випадків призводить до травмування (робота на 

висоті, біля рухомих незахищених частин устаткування тощо). 

Захист від статичної електрики та її небезпечних проявів досягається 

трьома основними способами: 

1) запобіганням виникнення та накопичення статичної електрики, 

2) прискоренням стікання електростатичних зарядів, 

3) нейтралізацією електростатичних зарядів. 

Запобігти виникненню статичної електрики чи зменшити її величину 

можна заміною небезпечної технології, зменшенням швидкості руху речовини 

по трубопроводу, виготовленням поверхонь, що труться, з однорідних 

матеріалів. 

Прискоренню стікання зарядів сприяє заземлення устаткування, 

збільшення електропровідності матеріалів шляхом нанесення на їх поверхню 

антистатичних добавок чи присадок, підвищення відносної вологості повітря. 

Нейтралізація зарядів статичної електрики здійснюється внаслідок 

іонізації повітря індукційними, високовольтними, радіоактивними та 

комбінованими нейтралізаторами. 
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Блискавкозахист. Блискавкозахист — це система захисних пристроїв та 

заходів, що призначені для забезпечення безпеки людей, збереження будівель 

та споруд, устаткування та матеріалів від можливих вибухів, займань та 

руйнувань, спричинених блискавкою. 

Блискавка — особливий вид проходження електричного струму через 

величезні повітряні прошарки, джерелом якого є атмосферний заряд, 

накопичений грозовою хмарою. Умови утворення таких хмар — велика 

вологість та швидка зміна температури повітря. За таких умов у атмосфері 

Землі проходять складні фізичні процеси, які призводять до утворення та 

накопичення електричних зарядів. При підвищенні напруженості електричного 

поля до критичних значень виникає розряд, який супроводжується яскравим 

свіченням (блискавкою) та звуком (громом). Довжина каналу блискавки може 

досягати кількох кілометрів, сила струму — 200 000 А, напруга— 150 000 кВ, а 

температура — 10000 °С і більше. Час існування блискавки 0,1 — 1 с 

Щосекунди земну кулю уражають в середньому більше 100 блискавок. 

Розрізняють первинні (прямий удар) і вторинні прояви блискавки. 

Прямий удар блискавки (ураження блискавкою) — безпосередній контакт 

каналу блискавки з будівлею чи спорудою, що супроводжується протіканням 

через неї струму блискавки. Прямий удар блискавки здійснює на уражений 

об'єкт наступні дії: електричну, що пов'язана з ураженням людей і тварин 

електричним струмом та виникненням перенапруг на елементах, по яких струм 

відводиться в землю; теплову, що зумовлена значним виділенням теплоти на 

шляхах проходження струму блискавки через об'єкт; механічну, що спричинена 

ударною хвилею, яка поширюється від каналу блискавки, а також 

електродинамічними силами, що виникають у конструкціях, через які 

проходить струм блискавки. 

Під вторинними проявами блискавки розуміють явища під час близьких 

розрядів блискавки, що супроводжуються появою потенціалів на конструкціях, 

трубопроводах, електропроводах всередині будівель і споруд, які не зазнали 

прямого удару блискавки. Вони виникають внаслідок електростатичної та 

електромагнітної індукції. 

Електростатична індукція проявляється у наведені потенціалів на 

металевих елементах конструкції, в незамкнутих металевих контурах, що може 

викликати іскріння всередині будівель та споруд і тим самим ініціювати 

пожежу чи вибух. 

Електромагнітна індукція супроводжуються появою в просторі змінного 

магнітного поля, яке індукує в металевих контурах, що утворені із різних 

протяжних комунікацій (трубопроводів, електропроводів тощо) 

електрорушійну силу (ЕРС). 

У замкнутих контурах ЕРС призводить до появи наведених струмів. У 

контурах, в яких контакти недостатньо надійні в місцях з'єднання, такі струми 

можуть викликати іскріння або сильне нагрівання, що дуже небезпечно для 

приміщень, де утворюються вибухо- та (або) пожежонебезпечні концентрації. 

Ще однією особливістю вторинного прояву блискавки є занесення 

високих потенціалів у будівлю по металоконструкціях, які підведені в цю 
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будівлю (трубопроводах, рейкових шляхах, естакадах, проводах ліній 

електропередач тощо). Такі занесення супроводжуються електричними 

розрядами, які можуть стати джерелом вибуху чи пожежі. 

Захист об'єктів від прямих ударів блискавки забезпечується шляхом 

встановлення блискавковідводів. Захист від електростатичної індукції 

(вторинний прояв блискавки) здійснюється приєднанням устаткування до 

заземлювача для відведення електростатичних зарядів, індукованих 

блискавкою, в землю. Захист від електромагнітної індукції полягає у 

встановленні методом зварювання перемичок між протяжними 

металоконструкціями в місцях їхнього зближення менше ніж на 10 см.. 

Інтервал між перемичками повинен становити не більше 20 м. Це дає змогу 

наведеному струму блискавки переходити з одного контуру в інший без 

утворення електричних розрядів. Захист від занесення високих потенціалів у 

будівлю здійснюється шляхом приєднання до заземлювача металоконструкцій 

перед їх введенням у будівлю. 

Будівлі та споруди поділяються за рівнем блискавкозахисту на три 

категорії. Належність об'єкта, що підлягає блискавкозахисту, до тієї чи іншої 

категорії визначається головним чином його призначенням та класом 

вибухопожежонебезпечних зон. 

I категорія — будівлі та споруди або їх частини з вибухонебезпечними 

зонами класів В-І та В-ІІ. В них зберігаються чи знаходяться постійно або 

використовуються під час виробничого процесу легкозаймисті та горючі 

речовини, що здатні утворювати газо-, пило-, пароповітряні суміші, для вибуху 

яких достатньо невеликого електричного розряду (іскри). 

II категорія — будівлі та споруди або їх частини, в яких наявні 

вибухонебезпечні зони В-Іа, В-Іб, В-ІІа. Вибухонебезпечні газо-, пило-, 

пароповітряні суміші в них можуть з'явитися лише при аварії чи порушенні 

установленого технологічного процесу. До цієї ж категорії належать зовнішні 

установки класу В-Іг та склади, у яких зберігаються вибухонебезпечні 

матеріали, легкозаймисті та горючі рідини. 

III категорія — ціла низка будівель та споруд, зокрема: будівлі та споруди 

з пожежонебезпечними зонами класів П-І, П-ІІ та П-ІІа; зовнішні технологічні 

установки, відкриті склади горючих речовин, що належать до зон класів П-ІП; 

димові та інші труби підприємств і котельних, башти та вишки різного 

призначення висотою 15 м і більше. 

Об'єкти І та II категорій необхідно захищати як від прямих ударів 

блискавки, так і від вторинних її проявів. Будівлі та споруди III категорії 

повинні мати захист від прямих ударів блискавки та занесення високих 

потенціалів, а зовнішні установки — тільки від прямих ударів. 

При виборі пристроїв блискавкозахисту за категоріями враховують 

важливість об'єкта, його висоту, місце розташування серед сусідніх об'єктів, 

рельєф місцевості, інтенсивність грозової діяльності. Останній параметр 

характеризується середньорічною тривалістю гроз у годинах для даної 

місцевості. 

Для захисту об'єкта від прямих ударів блискавки застосовують 
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блискавковідвід — пристрій, який височіє над захищуваним об'єктом, сприймає 

удар блискавки та відводить її струм у землю. Захисна дія блискавковідводу 

базується на властивості блискавки уражати найбільш високі та добре заземлені 

металеві конструкції. За конструктивним виконанням блискавковідводи 

поділяються на стержневі, тросові та сітчасті, а за кількістю та загальною 

площею захисту — на одинарні, подвійні та багатократні. Окрім того, 

розрізняють блискавковідводи встановлені окремо та такі, що розташовані на 

захищуваному об'єкті. Будь-який блискавковідвід складається з 

блискавкоприймача 1 (металевий стержень, трос, сітка), який безпосередньо 

сприймає удар блискавки; несівної опори 2 (спеціальні стовпи, елементи 

конструкцій будівлі), на якій розташовується блискавкоприймач; 

струмовідводу 3 (металевий провідник, конструкція), по якому струм блискавки 

передається в землю; заземлювача 4, який забезпечує розтікання струму 

блискавки в землі. 

Блискавковідвід характеризується зоною захисту — частиною простору, 

навколо блискавковідводу, яка захищена від прямих ударів блискавки з 

відповідним ступенем надійності. За величиною ступеня надійності зони 

захисту можуть бути двох типів: зона А — ступінь надійності не менше 99,5%, 

зона Б — не менше 95%. Тип зони захисту блискавковідводу залежить від 

очікуваної кількості уражень блискавкою будівель та споруд без 

блискавкозахисту за рік. 

 

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 

 

Для забезпечення безпеки робіт у діючих електроустановках належить 

виконувати наступні організаційні заходи: 

 призначення осіб, які відповідають за організацію та проведення 

робіт; 

 оформлення наряду чи розпорядження на проведення робіт; 

 організація нагляду за проведенням робіт; 

 оформлення закінчення робіт, перерв у роботі, переведення на інші 

робочі місця. 

Статична електрика – це сукупність явищ, що пов‘язані з виникненням, 

накопиченням та релаксацією вільного електричного заряду на поверхні або в 

об‘ємі діелектричних та напівпровідникових речовин, матеріалів та виробів. 

Захист від статичної електрики та її небезпечних проявів досягається 

трьома основними способами: 

1) запобіганням виникнення та накопичення статичної електрики, 

2) прискоренням стікання електростатичних зарядів, 

3) нейтралізацією електростатичних зарядів. 

Блискавкозахист — це система захисних пристроїв та заходів, що 

призначені для забезпечення безпеки людей, збереження будівель та споруд, 

устаткування та матеріалів від можливих вибухів, займань та руйнувань, 

спричинених блискавкою. 

 



123 
 

5. БЕЗПЕКА ПРАЦІ КОРИСТУВАЧІВ ПК 

Ознакою сучасного науково-технічного прогресу є масове впровадження 

комп‘ютерних технологій в усіх сферах життя і діяльності людини. Зараз 

десятки мільйонів людей у всьому світі втягнуті у систему комп'ютеризації як у 

виробничій сфері, так і в побуті, в систему «людина комп'ютер». І комп'ютери, 

як і інші засоби праці, впливають на людей, що їх використовують. Саме це й 

зумовлює актуальність охорони праці користувачів комп‘ютерних технологій і, 

в першу чергу користувачів ПК. 

Робота на ПК - модель розумової праці, що тривалий час виконується в 

одноманітній позі, в умовах обмеження загальної м'язової активності і за 

рухливості рук, тривалого високого напруження зорових функцій, нервово-

емоційного напруження, в умовах впливу різноманітних фізичних чинників, які 

по різному впливають на людину. 

Шкідливі чинники під час роботи на ПК. Зараз виявлено прямий зв'язок 

між застосуванням ПК і багатьма захворюваннями, а саме: погіршенням зору, 

болями у спині і ділянці шиї, болями у кистевих, ліктевих і плечових суглобах, 

порушенням сну, хронічним головним болем, нудотою, слабкістю, стресовими 

станами, захворюваннями шкіри, природженими аномаліями, провокацією 

епілептичних приступів, інсультами та іншими захворюваннями. «З'явилися» 

дві нові хвороби: «синдром комп'ютерного зору» і «синдром інтернету». 

Основними симптомами синдрому комп'ютерного зору є стомленість 

очей, двоїння в очах (диплопія), порушення сприймання кольорів, сльозоточиві 

очі. Синдром інтернету - це сильна залежність та втрата контролю над своїми 

діями у разі тривалої роботи за комп'ютерами. 

Негативні впливи на здоров'я людини під час тривалої роботи з ПК - це 

об'єктивна реальність, в основі якої кільки причин. Перша полягає у тому, що 

органи зору людини сприймають навколишній світ у відбитому світлі, а засоби 

відображення інформації самі випромінюють світловий потік. Інтенсивність 

цього світлового потоку набагато вища тієї, до якої звикли наші очі. Крім того, 

малі кутові розміри символів, нерівномірна яскравість, виблиски, мигтіння та 

дрижання зображення, геометричні та нелінійні спотворення призводять до 

швидкої стомлюваності, скачків артеріального тиску, очних стресів, головного 

болю. Наступна причина полягає у тому, що засоби відображення інформації, 

виконані з використанням електронно-променевих трубок, генерують 

випромінювання широкого спектра ЕМП: статичного поля, поля в діапазоні 

низьких (50 Гц - 70 кГц) та високих (10 МГц - 1,5 ГГц) частот, м'яких 

рентгенівських випромінювань і випромінювань оптичного діапазону (ІЧВ та 

УФВ). Самі по собі реальні параметри цих ЕМП, випромінюваних окремими 

ПК, не досягають нормованих значень, але за наявності у приміщенні декількох 

ІІК через накладання ЕМП фактичні параметри їх можуть перевищувати 

допустимі значення. Джерелами ЕМП є не тільки монітор, а й клавіатура, 

джерела безперебійного живлення, електропроводка та інші пристрої. 

Виявлено, що монітор, будучи джерелом ЕМП, створює так зване торсійне 

поле, яке деякою мірою агресивне щодо людини. 

Таким чином, ЕМП, створювані сучасними ПК, хоч і знаходяться у межах 
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існуючих норм, але, впливаючи на людину в комплексі, можуть призводити по 

певних негативних наслідків. 

Високий рівень наелектризованості екрана та іонізація повітря біля 

дисплея притягують пил з повітря та викликають активацію мікробів у зоні 

дихання оператора. Це може призвести до алергічних реакцій і захворювання 

шкіри обличчя. Ці явища також негативно впливають на електричний режим 

атмосфери: уже через три години концентрація легких негативних іонів у 

повітрі знижується до нуля, натомість значно збільшується концентрація 

важких позитивно заряджених часточок усіх розмірів. Така асиметрія 

заряджених іонів не благотворно впливає на здоров'я користувача ПК, 

зумовлюючи підвищення артеріального тиску, прискорення серцевих скорочень 

(тахікардія), болі у ділянці серця (кардіалгія) та інше. 

Щодо порушення зорових функцій операторів ПК виявлені розлади 

акомодації, конвергенції, гостроти зору та контрастної чутливості ока. Ці зміни 

мають глибший характер, якщо робота супроводжується високою нервово-

емоційною напруженістю. Негативний вплив дисплеїв на органи зору 

характеризується зоровим дискомфортом і втомою, які виявляються в різі, 

печії, болю в очах, ломоті у надбрівних ділянках, у вигляді розмитих меж або 

нечіткого зображення об'єкта, що зумовлено порушенням світлочутливого 

апарата ока. Ці явища часто супроводжуються головними болями, тяжкістю в 

голові, загальною втомою, сонливістю. 

Функціональні порушення, пов'язані з експлуатацією ПК, - захворювання 

сухожиль, м'язів та нервових закінчень. Під час роботи з ПК користувачі з 

великою швидкістю повторюють одні рухи - швидке натискання клавіш, 

переміщення миші, нахили та повороти голови. Кожне натискання на клавішу 

пов'язане зі скороченням численної кількості м'язів, переміщенням сухожиль 

уздовж кісток і стисканням з внутрішніми тканинами. Таке тривале динамічне 

навантаження з одночасними стисканням нервових закінчень призводить до ' 

появи тунельного синдрому зап'ястного каналу. Його симптомами є: втрата 

чутливості та біль у зап'ястях, який поширюється вгору по передпліччю до 

плеча і вище до шиї і спини. Окрім цього, можливі оніміння й коліки та м'язові 

судоми. За перших ознак тунельного синдрому слід негайно звернутися до 

лікаря, бо хвороба, що розвинулася, вимагає тривалого лікування (більше ЗО 

днів). 

Функціональні порушення, пов'язані зі скелетом людини (сколіоз - 

дугоподібне викривлення хребта чи остеохондроз - дистрофічний процес у 

кістковій та хрящовій тканині), зумовлені тривалим статичним навантаженням 

та незадовільною організацією робочого місця. Перенапруженню окремих груп 

м'язів і зв'язок та перевантаженню скелетної системи сприяє стан захоплення 

людини комп'ютерним спілкування за якого знижується інтенсивність 

мікрорухів і погіршується процес обміну в тканинах. 

У деяких випадках ПК можна розглядати як джерело шуму з рівнем 50 

дБА, і тільки окремі застарілі принтери можуть створювати рівень шуму до 65 

дБА, що перевищує норму. 

Умови праці користувача ПК залежать від параметрів мікроклімату в 
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приміщенні, хімічного складу повітря, запиленості, віброакустичних умов та 

інших факторів довкілля. Усі ці параметри мають відповідати діючим 

нормативам. Встановлено, що з корпуса і плат виділяються в атмосферу 

забруднювальні речовини - фур'ян і діоксини, які є канцерогенами. 

Крім цього існують ще й психологічні чинники умов праці користувачів 

ПК. Вони визначаються якістю використовуваного програмного забезпечення і 

залежать від відповідності функцій системи психологічним процесам людини: 

від особливостей мозку, обсягу пам'яті, часу рефлекторної реакції, витрат часу 

на аналіз і переробку інформації. Невідповідність системи психологічним 

властивостям людини може призвести до появи в оператора стресових 

ситуацій. 

Вимоги до приміщень для експлуатації ПК такі: 

- площа на одне робоче місце з ПК має складати не менше 6 кв.м, а об'єм - 

не менше 20 куб.м; 

- приміщення з ПК не повинні межувати з приміщеннями, в яких рівні 

шуму та вібрації перевищують нормативні значення; 

- приміщення повинні обладнуватися системами опалення, 

кондиціонування, ефективною припливно-витяжною вентиляцією; 

- значення шкідливих виробничих чинників (мікроклімату, шуму, 

вібрації, ЕМВ та ін.) не повинні перевищувати гранично допустимі рівні; 

- приміщення повинні мати натуральне та штучне освітлення; 

- натуральне освітлення має здійснюватися через світлові прорізи, 

орієнтовані переважно на північ і північний схід; 

- робочі місця з ПК слід розміщувати так, щоб площина екрана була 

перпендикулярною до площини вікна; 

- найкраще розміщувати робочі місця з освітленням з лівого боку; 

- штучне освітлення у приміщеннях має здійснюватися системою 

загального рівномірного освітлення; 

- під час постійної роботи з документацією допускається застосування 

комбінованого освітлення - додаткового встановлення світильників місцевого 

освітлення. 

Вимоги до організації та обладнання робочих місць такі: 

- у розміщенні робочих місць із ПК мають враховуватися відстані між 

робочими столами з відеомоніторами - від затилля одного до екрана другого - 

не менше 2 м, а між боковими поверхнями відеомоніторів - не менше 1,2 м; 

- віконні прорізи мають бути обладнані регульованими жалюзі; 

- вимоги до робочого стола: висота стола має регулюватися у межах 680-

800 мм, а для нерегульованих - мати висоту 725 мм; площа робочої поверхні 

повинна бути не меншою за 800 х 800 мм; 

- робочий стілець (крісло) має бути підіймально-поворотним та 

регульованим по висоті і кутам нахилу сидіння і спинки; 

- конструкція стільця повинна забезпечувати ширину і глибину поверхні 

сидіння не менше 400 мм і регулювання висоти поверхні сидіння у межах 400-

550 мм. 

Під час виконання робіт з ПК протягом дня крім перерв для відпочинку і 
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споживання їжі та особистих потреб мають передбачатися додаткові перерви, 

що вводяться з урахуванням особливостей і характеру трудової діяльності. За 

характером трудової діяльності виділено три професійні групи: розробники 

програм (інженери-програмісти), оператори ЕОМ та оператори комп'ютерного 

набору. 

Працівники з ПК підлягають обов'язковим попереднім медичним оглядам 

під час влаштування на роботу й періодичним - один раз на два роки комісією в 

складі терапевта, невропатолога та офтальмолога. Медогляди мають за мету 

перевірку стану здоров'я працівника і виявлення відсутності в нього медичних 

протипоказань, які перешкоджають виконанню роботи з ПК. 

 

ВИСНОВКИ ДО П’ЯТОГО ПИТАННЯ 

Робота на ПК - модель розумової праці, що тривалий час виконується в 

одноманітній позі, в умовах обмеження загальної м'язової активності і за 

рухливості рук, тривалого високого напруження зорових функцій, нервово-

емоційного напруження, в умовах впливу різноманітних фізичних чинників, які 

по різному впливають на людину. 

Умови праці користувача ПК залежать від параметрів мікроклімату в 

приміщенні, хімічного складу повітря, запиленості, віброакустичних умов та 

інших факторів довкілля. Усі ці параметри мають відповідати чинним 

нормативам. 

Під час виконання робіт з ПК протягом дня крім перерв для відпочинку і 

споживання їжі та особистих потреб мають передбачатися додаткові перерви, 

що вводяться з урахуванням особливостей і характеру трудової діяльності. За 

характером трудової діяльності виділено три професійні групи: розробники 

програм (інженери-програмісти), оператори ЕОМ та оператори комп'ютерного 

набору. 

Працівники з ПК підлягають обов'язковим попереднім медичним оглядам 

під час влаштування на роботу й періодичним - один раз на два роки комісією в 

складі терапевта, невропатолога та офтальмолога. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

Електробезпека — це система організаційних та технічних заходів і 

засобів, що забезпечують захист людей від шкідливого та небезпечного впливу 

електричного струму, електричної дуги, електромагнітного поля і статичної 

електрики. 

Електротравма — це травма, яка спричинена дією електричного струму 

чи електричної дуги. За наслідками електротравми умовно поділяють на два 

види: місцеві електротравми, коли виникає місцеве ушкодження організму, та 

загальні електротравми (електричні удари), коли вражається весь організм 

внаслідок порушення нормальної діяльності життєво важливих органів і 

систем. 

Характерними місцевими електричними травмами є електричні опіки, 

електричні знаки, металізація шкіри, механічні ушкодження та 

електроофтальмія. 
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Характер впливу електричного струму на організм людини, а відтак і 

наслідки ураження, залежать від цілої низки чинників, які умовно можна 

поділити на чинники електричного (сила струму, напруга, опір тіла людини, 

вид та частота струму) та неелектричного характеру (тривалість дії струму, 

шлях проходження струму через тіло людини, індивідуальні особливості 

людини, умови навколишнього середовища тощо). 

За ступенем небезпеки ураження електричним струмом всі приміщення 

поділяються на три категорії: приміщення без підвищеної небезпеки; 

приміщення з підвищеною небезпекою; особливо небезпечні приміщення. 

Електрозахисними засобами називаються вироби, що переносяться та 

перевозяться і слугують для захисту людей, які працюють з 

електроустановками, від ураження електричним струмом, від дії електричної 

дуги та електромагнітного поля. 

Залежно від призначення електрозахисні засоби поділяються на 

ізолюльвані, огороджувальні та запобіжні. 

Статична електрика – це сукупність явищ, що пов‘язані з виникненням, 

накопиченням та релаксацією вільного електричного заряду на поверхні або в 

об‘ємі діелектричних та напівпровідникових речовин, матеріалів та виробів. 

Захист від статичної електрики та її небезпечних проявів досягається 

трьома основними способами: 

1) запобіганням виникнення та накопичення статичної електрики, 

2) прискоренням стікання електростатичних зарядів, 

3) нейтралізацією електростатичних зарядів. 

Робота на ПК - модель розумової праці, що тривалий час виконується в 

одноманітній позі, в умовах обмеження загальної м'язової активності і за 

рухливості рук, тривалого високого напруження зорових функцій, нервово-

емоційного напруження, в умовах впливу різноманітних фізичних чинників, які 

по різному впливають на людину. 

Умови праці користувача ПК залежать від параметрів мікроклімату в 

приміщенні, хімічного складу повітря, запиленості, віброакустичних умов та 

інших факторів довкілля. Усі ці параметри мають відповідати чинним 

нормативам. 

Під час виконання робіт з ПК протягом дня крім перерв для відпочинку і 

споживання їжі та особистих потреб мають передбачатися додаткові перерви, 

що вводяться з урахуванням особливостей і характеру трудової діяльності. За 

характером трудової діяльності виділено три професійні групи: розробники 

програм (інженери-програмісти), оператори ЕОМ та оператори комп'ютерного 

набору. 

Працівники з ПК підлягають обов'язковим попереднім медичним оглядам 

під час влаштування на роботу й періодичним - один раз на два роки комісією в 

складі терапевта, невропатолога та офтальмолога. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

У ході лекції розглянуто лише частину з того значного кола питань, що 

необхідно опанувати майбутнім правоохоронцям та юристам при вивченні 
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курсу. Саме тому при підготовці до семінарських і практичних занять з теми 

рекомендується звернутись не лише до базових підручників, але й до інших 

джерел, які можна знайти в бібліотеці університету, чи використати Інтернет-

ресурси. 

У процесі вивчення теми лекції пропонується для кращого засвоєння 

навчального матеріалу ознайомитись з чинними Законами та нормативно-

правовими актами, підручниками та посібниками з числа зазначених у списку 

літератури. 


