
Семінарське заняття 3. 

Тема 7. Основи фізіології та гігієни праці 

Тема: Основи фізіології праці 

План 

1. Законодавство в галузі гігієни праці. 

2. Особливості та характеристики різних видів діяльності. 

3. Характеристика шкідливих та небезпечних виробничих факторів 

(мікроклімат, вентиляція, освітлення, вібрація, шум, ультразвук та 

інфразвук, іонізуючі випромінювання, електромагнітні поля та 

електромагнітні випромінювання радіочастотного діапазону). . Заходи та 

засоби їх нормалізації. 

Рекомендовані  реферати 

1. Основи фізіології праці і комфортні умови життєдіяльності. 

2. Основні положення Закону України «Про забезпечення санітарного та 

епідеміологічного благополуччя населення». 

3. Фізіологічні особливості різних видів діяльності людини. 

4. Роль центральної нервової 

системи в трудовій діяльності людини. Втома. 

5. Мікроклімат робочої зони. 
6. Дія пилу на організм людини в умовах виробництва. 
7. Впливосвітлення на здоров’я та працездатність людини. 
8. Вплив шуму, ультразвуку та інфразвуку на організм людини та заходи 

боротьби з ними. 

9. Захист людини від впливу електромагнітних випромінювань і полів. 

10.Іонізуюче випромінювання. Засоби та заходи захисту від його впливу. 

11. Характеристика видів випромінювань оптичного діапазону. 

 

Ключові поняття: фізіологія праці, гігієна праці, виробнича санітарія, 

діяльність, втома, перевтома, гігієнічна класифікація праці, показники 

мікроклімату, кондиціонування повітря, шум, звук, інфразвук, ультразвук, 

іонізуюче випромінювання, природні та штучні джерела електромагнітного 

випромінювання, інфрачервоне, ультрафіолетове та лазерне випромінювання. 

 

Запитання для активізації пізнавальної діяльності студентів 

1. Які основні завдання передбачені гігієною праці? 

2. Які функції виконує центральна нервова система? 

3. Що таке втома та перевтома? 

4. Які умови визначає метеорологія? 

5. За допомогою яких приладів контролюють параметри мікроклімату? 

6. Які загальні заходи та засоби нормалізують параметри мікроклімату? 

7. Які складові містить повітря робочої зони? 

8. За якими ознаками класифікують виробничий пил? 

9. Які основні вимоги висувають до системи вентиляції? 

10. Які переваги має природне освітлення? 

11. У чому полягають особливості штучного освітлення? 

12. Які існують види виробничого освітлення? 

13. Які зміни спостерігаються в організмі людини під впливом вібрації? 



14. Які існують параметри звукового поля? 

15. Які існують методи та засоби захисту від шуму? 

16. Що вважається джерелами електромагнітних випромінювань? 

17. У чому полягають особливості інфрачервоного випромінювання? 

18. Яка існує специфіка захисту від лазерного випромінювання? 

19. Які існують види іонізуючого випромінювання? 

 

Ситуації для обговорення в аудиторії 

Ситуація 1 

На підприємстві, де Ви працюєте температурний режим коливається від 

+14  до +260С, що негативно впливає на робочий процес. 

Охарактеризуйте як впливають температурні умови на діяльність людини. 

Які існують правила захисту працівників в умовах впливу на них високої і 

низької температури? 

Ситуація 2 

Ви працюєте на виробничому підприємстві, де останнім часом було 

зафіксовано підвищений рівень шумового забруднення. 

Охарактеризуйте вплив шуму на організм людини. 

Які існують прилади для вимірювання рівня шуму? 

Поясніть суть методів та охарактеризуйте засоби колективного й 

індивідуального захисту від шуму. 

Ситуація 3 

Ви живете в багатоповерховому будинку, на даху якого встановлена 

антена для мобільного зв’язку. 

Яка небезпека загрожує здоров’ю жителів будинку? 

Яку роль відіграють електромагнітні поля у житті людини? 
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