
Шановні студенти групи ОО-31! Завтра 17.11.21 чекаю Вас на заплановану 

зустріч з дисципліни Охорона праці. Пара почнеться за розкладом  09:45 на 

платформі ZOOM. 
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Лекція 7 

Лекція-візуалізація 

 

Тема: ОСНОВИ ФІЗІОЛОГІЇ ТА ГІГІЄНИ ПРАЦІ 

 

 Навчальна мета: розкрити основні поняття фізіології, гігієни праці та 

виробничої санітарії; визначити роль центральної нервової  системи та втоми у  

трудовій діяльності людини; визначити роль дисципліни у формуванні знань 

майбутніх фахівців, умінь та навичок забезпечення безпеки під час виконання 

професійних обов’язків; вивчити вплив основних виробничих шкідливих та 

небезпечних чинників на працездатність людини. 

Виховна мета: виховувати у студентів інтерес до обраної професії, почуття 

поваги до людей праці, стимулювати розвиток тих якостей, які дадуть можливість 

реалізувати себе в галузі обраної справи. 

 Розвивальна мета: розвивати інтерес до охорони праці; спонукати до 

пізнавальної, творчої діяльності; навчити студентів свідомо використовувати в 

майбутній професійній діяльності закономірності основ охорони праці. 

Методична мета: показати методику проведення лекції-візуалізації з 

застосуванням міжпредметних та міждисциплінарних зв’язків та візуального 

супроводу. 

 

 



План 

1. Шум, ультразвук та інфразвук. Параметри звукового поля: звуковий тиск, 

інтенсивність, частота, коливальна швидкість.Звукова потужність джерела звуку. 

Класифікація шумів за походженням, характером, спектром та часовими характерис-

тиками. Нормування шумів. Контроль параметрів шуму, вимірювальні прилади. 

Методи та засоби колективного й індивідуального захисту від шуму. Інфразвук й 

ультразвук. Джерела та параметри інфразвукових й ультразвукових коливань. 

Нормування та контроль рівнів, основні методи та засоби захисту від ультразвуку й 

інфразвуку. 

2. Електромагнітні поля та випромінювання радіочастотного діапазону. Джерела, 

особливості й класифікація електромагнітних випромінювань та електричних і 

магнітних полів. Характеристики полів і випромінювань. Нормування електро-

магнітних випромінювань. Прилади та методи контролю. Захист від електромагнітних 

випромінювань і полів. 

 

Література: 

1. Закон України «Про охорону праці»  від 21.11.2002 р. 

2. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного 

благополуччя населення» від 24.02 1994р. (редакція від 20.09.2015) 
3. Москальова В.М. Основи охорони праці. – К.: ВД "Професіонал", 2005. – С.281-

352. 

4. К. Н. Ткачук Основи охорони праці. – К. : Основа, 2014. – С. 149-161, 228-269 

5. Гандзюк М. П Основи охорони праці. - К.: Каравела, 2008. – С. 178-211 

6. Основи охорони праці. Частина 2. Опорний конспект лекцій для студентів 
кооперативних технікумів і коледжів. / Уклад.: Нілогова Л.А. – К.: НМЦ 
«Укоопосвіта», 2014. – С. 44-74. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Питання 1.  Шум, ультразвук та інфразвук. Параметри звукового поля: звуковий 

тиск, інтенсивність, частота, коливальна швидкість. Звукова потужність джерела 

звуку. Класифікація шумів за походженням, характером, спектром та часовими 

характеристиками. Нормування шумів. Контроль параметрів шуму, вимірювальні 

прилади. Методи та засоби колективного й індивідуального захисту від шуму. 

Інфразвук й ультразвук. Джерела та параметри інфразвукових й ультразвукових 

коливань. Нормування та контроль рівнів, основні методи та засоби захисту від 

ультразвуку й інфразвуку 

 

Звук - це розповсюдження звукової хвилі в пружному середовищі. Він 

характеризується частотою звукових коливань, амплітудою та часовими змінами 

коливань. Звуковий спектр поділяється на інфразвук, частота коливань звукової хвилі 

якого знаходиться в межах від 0 до 20 Гц - людина цих звуків органами слуху не 

сприймає. Звуки з частотою від 20 до 20 000 Гц - звуковий діапазон, який людина чує. 

Частота від 20 000 Гц до 109 Гц - ультразвук, від 109 і вище - гіперзвук - людське вухо 

їх не сприймає. 

Звук - коливальний рух частин пружного середовища, який поширюється у 

вигляді хвилі у твердому, рідкому і газоподібному середовищах 

 

Шум - це коливання звукової хвилі в звуковому діапазоні, що характеризується 

змінною частотою і амплітудою, непостійні в часі, які не несуть корисної інформації 

людині. 

Шум як фізичне явище це сукупність звуків різної частоти і інтенсивності, що 

знаходяться в хаотичному, безладному поєднанні 

Шум з фізіологічної точки зору - шкідливий подразнюючий чинник, який діє на 

органи слуху і весь організм людини. 

Параметри звукового поля 

Параметр Характеристика параметру 

Звуковий тиск 

 

 

 

 

Інтенсивність звуку 

(сила звуку) 

 

 

Частота звуку 

 

 

Коливальна швидкість 

різниця між миттєвим значенням тиску в даній точці 

середовища при проходженні через цю точку звукових 

хвиль і середнім тиском, який спостерігається в цій точці 

при відсутності звукових хвиль 

 

потік енергії , яку переносить звукова хвиля в одиницю 

часу, віднесений до одиниці площі поверхні, 

перпендикулярної напряму поширення звукової хвилі 

 

визначається кількістю коливань пружного середовища за 

одиницю часу 

 

коливання більшої частоти називають ультразвуком, 

меншої - інфразвуком 

 

 

 

 

 

 



Звукова потужність джерела звуку 

Джерело звуку Рівень звуку,  дБ 

Поріг чутності 
0 

Спокійне дихання 10 

Тихий шепіт на відстані 1 м 10-15 

Шум спокійного саду 20 

Цокіт годинника 30 

Шелестіння газетних сторінок 30 

Звичайний шум у будинку 40 

Шум води з-під крану 40-45 

Робота пилососа 50 

Шум друкарської машинки 50 

“Спокійна” робота 60 

Звуки радіо 70 

Пожвавлений вуличний рух 80 

Шум телевізора 80-95 

Шум поїзда на естакаді 90 

Шум у вагоні метро  100 

Шум літака 105 

Шум вертольота 110 

Грім 110 

Шум рок-ансамблю на останніх рядах 

                                   у  перших рядах 

100-110 

118-120 

Робота відбійного молотка  120 

Поріг неприємних больових відчуттів 120 

 

Ступінь впливу шуму на організм людини залежить: від рівня та характеру шуму, 

форми та тривалості впливу,  індивідуальних особливостей людини. 

Класифікація шумів 

1. За походженням:  

 аеродинамічний 

 механічний 

 гідравлічний 

2. За характером спектру: 

 широкосмуговий 

 тональний 

3. За часовими характеристиками: 

 постійний 

 непостійний 

          Непостійні шуму поділяються на: 

 коливні в часі (мінливі) 

 переривчасті 

 імпульсивні 

 
 

 



            

Вплив шуму на організм людини 

Рівень шуму, дБ Вплив на людину 

до 50 не викликає шкідливого впливу на людину в процесі трудової 

діяльності 

50 - 60   психологічний вплив: погіршення розумової діяльності, 

послаблення уваги, швидкості реакції, утруднюється робота з 

масивами інформації 

65 - 90 фізіологічний вплив: пульс учащається, тиск підвищується, 

звуження судин, що призводить до порушення кровообігу 

90 - 120 призводить до функціональних порушень в органах та системах 

організму людини: знижується слухова чутливість, погіршується 

діяльність шлунку та  кишечнику, з’являється відчуття нудоти, 

головний біль, шум у вухах 

120 здійснюється механічний вплив, може виникнути навіть розрив 

барабанної перетинки. Звукові хвилі, проникаючи через шкіру, 

руйнуються нервові клітини, розриви дрібних судин 

135 забороняється перебувати в зонах з таким рівнем звукового 

тиску 

140 пошкодження слухового апарату 

150 травми нервової системи 

155 викликають опіки 

160 викликає смерть тварин протягом кількох хвилин 

180 настає втома металу; призводить до смерті людини 

190 вириває заклепки з конструкцій 

 

Прилади для вимірювання рівня шуму: 

 шумомір ШМ -1 

 вимірювач шуму і вібрації ВШВ-003 та ВШВ-1 

 акустична вимірювальна апаратура 

 
Методи та засоби колективного й індивідуального захисту від шуму 

 

Методи захисту Заходи та засоби захисту 

 

Колективні заходи та засоби захисту 

Архітектурно – 

планувальні 

 

 

 

Організаційно – 

технічні 

 

 

 

 

 

Ґрунтуються на впровадженні акустичних розробок при 

плануванні будівель, раціональному розміщенні обладнання і 

робочих місць, а також зон і режимів руху транспортних засобів 

і вантажопотоків 

 

Застосування сучасного технологічного устаткування з 

низькими рівнями шуму, впровадження дистанційного 

керування машинами з підвищеними рівнями шуму і 

дистанційного контролю, заміна ударної взаємодії деталей 

машин безударними, дотримання режимів праці й відпочинку 

 

 



Акустичні Звукоізоляція: звукоізолюючі будівельні перегородки 

знижують рівень шуму в суміжних приміщеннях залежно від 

товщини і властивостей матеріалу на 30 – 50 дБ; скло товщиною 

3 – 4 мм зменшує рівень шуму на 28 дБ. 

Звукопоглиннання – зменшення шуму залежить від якості 

матеріалу. Це можуть бути звукопоглинальне облицювання 

стелі; верхніх частин стін і штучні звукопоглиначі 

Індивідуальний захист 

Індивідуальні 

засоби захисту 

Здійснюється за допомогою антифонів (рівень шуму 

знижується до 30 дБ); Навушники противошумові ПШ – 00 , 

каска протишумна ВЦАИИОТ – 2; м’які шоломи (знижує шум до 

3 –14 дБ); вата з воском (до 30 дБ). 

 

Інфразвук та ультразвук 

Інфразвук - це коливання в пружному середовищі, що мають однакову з шумом 

фізичну природу, але поширюються з частотою меншою за 20 Гц. Основними 

джерелами інфразвуку на виробництві є тихохідні масивні установки та механізми 

(вентилятори, поршневі компресори, турбіни, електроприводи та ін.), що здійснюють 

обертові та зворотно-поступальні рухи з повторенням циклу менше, ніж 20 разів за 

секунду (інфразвук механічного походження). Інфразвук аеродинамічного походження 

виникає при турбулентних процесах у потоках газів чи рідин. 

 

Хоча людина і не чує інфразвуку, він чинить несприятливий вплив на весь 

організм людини, в тому числі й на орган слуху, знижуючи його рівень чутності 

практично на всьому частотному діапазоні звукових хвиль. Інфразвукові коливання 

сприймаються людиною як фізичне навантаження, що зумовлює передчасне 

втомлення, запаморочення, біль голови, порушення функції вестибулярного апарату, 

зниження гостроти зору та слуху, появу відчуття страху, загальну немічність. Медики 

виявили, що інфразвук може також впливати і на психіку людини. 

 

Несприятливий вплив інфразвуку суттєво залежить від рівня звукового тиску, 

тривалості впливу та діапазону частот. Найбільш небезпечною вважається частота 

інфразвукових коливань близько 7 Гц, оскільки вона збігається з альфа-ритмом 

біострумів мозку і може спричинити резонансні явища. 

 

Інфразвук поділяють на постійний і непостійний. У першого рівень звукового 

тиску змінюється не більше 10 дБ за 1 хв, а у другого - понад 10 дБ за 1 хв. Відповідно 

до ДСНу 3.3.6.037-99 характеристиками інфразвуку, що нормуються на робочих 

місцях, є рівні звукового тиску в октавних смугах частот з середньогеометричними 

частотами 2, 4, 8 і 16 Гц (для постійного інфразвуку) та загальний еквівалентний 

рівень звукового тиску за шкалою "Лінійна" шумоміра в дБл1и (для непостійного 

інфразвуку).  

 

Традиційні методи боротьби з шумом, засновані на звукоізоляції та 

звукопоглинанні, є малоефективними щодо інфразвуку, оскільки останній має значно 

вищу проникну здатність. Тому необхідно, перш за все, домогтися усунення або 

зниження рівня інфразвуку в джерелі, що його генерує. Для цього підвищують 

циклічність устаткування (понад 20 ц/с), жорсткість коливних конструкцій великих 

розмірів, установлюють глушники реактивного типу тощо. 



Ультразвук частота коливань звукової хвилі більше 20000 гц, органи слуху 

людини не сприймають. 

Ультразвук широко використовується в багатьох галузях промисловості для 

інтенсифікації процесів хімічного травлення, нанесення металевого покриття, 

очищення, змивання та знежирення деталей і виробів, дефектоскопії (оцінка якості 

зварних швів, структури сплаву) та ін. 

Ультразвук, так само як і інфразвук, орган слуху людини не сприймає, однак 

він може спричиняти біль голови, загальну втому, розлади серцево-судинної та 

нервової систем. 

Види ультразвуку 

За способом передачі від джерела до людини ультразвук поділяють на: 

повітряний (передається через повітря) та контактний (передається на руки людини, 

що працює через тверде чи рідинне середовище). 

За спектром ультразвук поділяють на: низькочастотний (коливання частотою 

від 1,2 o 104 до 1,0 o 106 Гц передаються людині повітряним чи контактним шляхом) 

та високочастотний (коливання частотою від 1,0 * 105 до 1,0 o 109 Гц передаються 

людині тільки контактним шляхом). 

 

Для унеможливлення впливу контактного ультразвуку роботи з коливними 

рідинними середовищами (завантаження, вивантаження) необхідно проводити при 

вимкненому джерелі ультразвуку або використовувати для цього спеціальні 

інструменти, що мають ручки з еластичним покриттям, наприклад, гумовим. Як засоби 

індивідуального захисту використовують протишумові навушники (дія через повітря) 

та двошарові рукавички із зовнішнім гумовим шаром (контактна дія). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Захист від ультразвуку 

Використовують захисні екрани, звукоізольовані 

кабіни, звукоізоляційні кожухи 

Необхідні спеціальні інструменти, що мають ручки з 

еластичним покриттям, яке поглинає ультразвук 

Потрібно використовувати протишумні навушники, 

двошарові рукавички із зовнішнім еластичним гумовим 

шаром 



Питання 2. Електромагнітні поля та випромінювання радіочастотного діапазону. Джерела, 

особливості й класифікація електромагнітних випромінювань та електричних і магнітних полів. 

Характеристики полів і випромінювань. Нормування електромагнітних випромінювань. Прилади 

та методи контролю. Захист від електромагнітних випромінювань і полів 

 

Електромагнітні випромінювання (ЕМВ) - це процес утворення вільного 

електромагнітного поля, що випромінює заряджені частинки, які прискорено 

рухаються. 

Біосфера впродовж своєї еволюції знаходилась під впливом електромагнітних 

полів (ЕМП), фонового випромінювання, викликаного природними чинниками. 

Навколо Землі існують електричне та магнітне поля, інтенсивність яких не 

залишається постійною. Спостерігаються річні, добові коливання цих полів під дією 

грозових розрядів, опадів, вітрів, а також під дією сонячної активності (магнітні бурі).  

 

У процесі науково-технічного розвитку людство додало до фонового 

випромінювання цілий ряд факторів, які підсилили це випромінювання в декілька 

разів (антропогенні ЕМП). У побуті та промисловості набули масового застосування 

обладнання та прилади, робота яких пов'язана з утворенням електромагнітних 

випромінювань широкого діапазону частот. Зростання рівня ЕМП різко підсилилось з 

початку 30-х років XX століття. В окремих районах їх рівень в сотні разів перевищує 

рівень полів природного походження. Джерелами випромінювань електромагнітної 

енергії є потужні радіо та телевізійні станції, ретранслятори, засоби радіозв'язку 

різного призначення, в тому числі і супутникового, промислові установки 

високочастотного нагрівання металів, високовольтні лінії електропередач, 

електротранспорт, вимірювальні прилади, персональні комп'ютери (ПК). 

 

Дія електромагнітного випромінювання на організм людини 

Електромагнітні поля негативно впливають на організм людини, яка 

безпосередньо працює з джерелом випромінювання, а також на населення, яке мешкає 

поблизу джерел випромінювання. Встановлено, що переважна частина населення 

знаходиться в умовах підвищеної активності ЕМП.  

Ступінь впливу електромагнітних випромінювань на організм людини взагалі 

залежить від діапазону частот, тривалості опромінення, характеру опромінення, 

режиму опромінення, розмірів поверхні тіла, яке опромінюється, та індивідуальних 

особливостей організму. 

У результаті дії ЕМП на людину можливі гострі та хронічні форми порушення 

фізіологічних функцій організму. Ці порушення виникають в результаті дії 

електричної складової ЕМП на нервову систему, а також на структуру кори головного 

та спинного мозку, серцево-судинної системи. 

У більшості випадків такі зміни в діяльності нервової та серцево-судинної 

системи мають зворотній характер, але в результаті тривалої дії вони накопичуються, 

підсилюються з плином часу, але, як правило, зменшуються та зникають при 

виключенні впливу та поліпшенні умов праці. Тривалий та інтенсивний вплив ЕМП 

призводить до стійких порушень та захворювань. 

Поряд із радіохвильовою хворобою (як специфічним результатом дії ЕМП) 

зростає ризик виникнення загальних захворювань, захворювань органів дихання, 

травлення тощо.  

У результаті дії на організм людини електромагнітних випромінювань в діапазоні 

ЗО кГц - 300 МГц спостерігається: загальна слабкість, підвищена втома, сонливість, 



порушення сну, головний біль та біль в ділянці серця. З'являється роздратованість, 

втрачається увага, сповільнюються рухово-мовні реакції. Виникає ряд симптомів, які 

свідчать про порушення роботи окремих органів - шлунку, печінки, підшлункової 

залози. Погіршуються харчові та статеві рефлекси, діяльність серцево-судинної 

системи, фіксуються зміни показників білкового та вуглеводневого обміну, змінюється 

склад крові, зафіксовані зміни на рівні клітин. 

 

При систематичній дії ЕМП високої та надвисокої частоти на організм людини 

спостерігається підвищення кров'яного тиску, трофічні явища (випадіння волосся, 

ламкість нігтів). ЕМП викликають зміну поляризації молекул та атомів, які є 

складовою частиною клітин, в результаті чого виникає небезпечний нагрів. Надмірне 

тепло може нанести шкоду як окремим органам, так і всьому організму людини. 

Професійні захворювання виникають у працівників при тривалому та інтенсивному 

опроміненні. 

 

Для попередження професійних захворювань, які виникають у результаті 

тривалої дії електромагнітних випромінювань, встановлені гранично допустимі 

рівні електромагнітних випромінювань. Відповідно до ГОСТ 12.1.006-84 "ССБТ. 

Электромагнитное поле радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и 

требования к проведению контроля"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль за дотриманням допустимих значень ЕМП - здійснюється шляхом 

вимірювання напружностей на робочих місцях персоналу, в яких є джерела ЕМП. 

Контроль необхідно проводити періодично, однак не рідше ніж один раз на рік 

 

Результати вимірів фіксують у спеціальному журналі або в протоколі 

вказуючи:  

 вказують дату вимірів, найменування, тип та номер установки, рік випуску; 

 режим роботи, джерело ЕМП, частоту, потужність; 

 місце вимірів, висоту де проводили виміри, результати вимірів, прилади, які 

використовували тощо; 

 висновки та підпис керівника, представника служби безпеки; 

 

 

 

 

 

 

 

Основні параметри електромагнітних 

коливань 

Довжина хвилі 

Частота коливань 

Швидкість розповсюдження 

Напруга електричного і 

магнітного полів 



Захист від електромагнітних випромінювань і полів 

 

Способи захисту Заходи та засоби захисту 

Колективний захист 

Організаційні 

заходи захисту 

 

 

 

 

 

Технічні заходи 

 

 

Метод 

рефлектування  

 

Метод 

поглинаючих 

навантажень 

- заборона допуску до роботи підлітків до 18 років, осіб, що 

страждають на хвороби серця, крові, нервової системи, очей 

- проведення щорічних медоглядів 

- встановлення оптимального режиму  роботи персоналу, 

надання додаткової відпустки, скороченого робочого дня 

- раціональне  розташування обладнання 

 

реалізуються використанням здатності полів рефлектуватись 

(відбиватись) або поглинатись 

 

металеві екрани з високою електропровідністю. Екрани бувають 

сітчасті та суцільні. Екрани потрібно заземлювати 

 

Використовуються екрани з поглинаючим покриттям, матеріали з 

каучуку, пінополістиролу, спеціальна гума 

 

Індивідуальний захист 

Засоби 

індивідуального 

захисту 

Індивідуальні екрани,  комбінезони, радіозахисні окуляри, 

капюшони, халати тощо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ: 

 

1. Які існують параметри звукового поля? 

2. Які існують методи та засоби захисту від шуму? 

3. Що вважається джерелами електромагнітних випромінювань? 

4. У чому полягають особливості інфрачервоного випромінювання? 

5. Яка існує специфіка захисту від лазерного випромінювання? 

6. Які існують види іонізуючого випромінювання? 

7. На які вимоги слід звертати увагу при розміщенні підприємств? 

8. Які загальні вимоги пред’являють до виробничих будівель та споруд? 

9. На які групи поділяються допоміжні приміщення? 

 
 

Викладач:            Н.В.Правда 
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