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Лекція 6 

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. Основи фізіології праці. Гігієна праці, її значення. 

2. Роль центральної нервової системи в трудовій діяльності людини. Втома.  

3. Повітря робочої зони. Робоча зона та повітря робочої зони. Мікроклімат робочої зони. Нормування 

та контроль параметрів мікроклімату. Заходи та засоби нормалізації параметрів мікроклімату. 

Склад повітря робочої зони: джерела забруднення повітряного середовища шкідливими речовинами 

(газами, парою, пилом, димом, мікроорганізмами). Гранично допустимі концентрації (ГДК) 

шкідливих речовин. Контроль за станом повітряного середовища на виробництві. Заходи та засоби 

попередження забруднення повітря робочої зони. 

4. Вентиляція. Види вентиляції. Організація повітрообміну в приміщеннях, повітряний баланс, 

кратність повітрообміну. Природна вентиляція. Системи штучної (механічної) вентиляції, їх вибір, 

конструктивне оформлення. Місцева (локальна) механічна вентиляція. 

5. Освітлення виробничих приміщень. Основні світлотехнічні визначення. Природне, штучне та 

суміщене освітлення. Класифікація виробничого освітлення. Основні вимоги до виробничого 

освітлення. Нормування освітлення, розряди зорової роботи. Експлуатація систем виробничого 

освітлення. Джерела штучного освітлення, лампи та світильники. Загальний підхід до проектування 

систем освітлення. 
6. Вібрація. Джерела, класифікація та характеристики вібрації. Гігієнічне нормування вібрацій. Методи 

контролю параметрів вібрацій. Типові заходи та засоби колективного й індивідуального захисту 

від вібрацій. 
 

Література: 

1. Закон України «Про охорону праці»  від 14.10.1992 р. (Редакція від 20.01.2018, 

підстава 2249-19) 
2. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» 

від 24.02 1994р. (редакція від 20.09.2017) 

3. Москальова В.М. Основи охорони праці. - К.: Видавничий дім  "Професіонал", 2005..– С.170-

281. 

4. К. Н. Ткачук Основи охорони праці. – К. : Основа, 2014. – С. 138-149, 161-228 

5. Гандзюк М. П Основи охорони праці. - К.: Каравела, 2008. – С. 100-107, 121-176 

6. Основи охорони праці. Частина 2. Опорний конспект лекцій для студентів кооперативних 

технікумів і коледжів. / Уклад.: Нілогова Л.А. – К.: НМЦ «Укоопосвіта», 2014. – С. 4-44. 

 

Питання для самостійного опрацювання: 

Тема 6. Профілактика травматизму та професійних захворювань  
1. Виробничі травми, професійні захворювання, нещасні випадки виробничого характеру. Інциденти 

та невідповідності. Мета і завдання профілактики нещасних випадків професійних захворювань та 

отруєнь на виробництві.  

2. Основні причини виробничих травм та професійних захворювань. Основні заходи щодо 

запобігання травматизму та професійних  захворювань. 

Тема 7. Основи фізіології та гігієни праці 

1. Чинники, що визначають санітарно-гігієнічні умови праці. Загальні підходи до оцінювання умов 

праці та забезпечення належних, безпечних і здорових умов праці. 

2. Санітарно-захисні зони підприємств. Вимоги до розташування виробничого й офісного обладнання 

та організації робочих місць. 
3. Типові заходи та засоби колективного й індивідуального захисту від вібрацій. 

 

Література: 

1. Охорона праці (Основи охорони праці). Методичні рекомендації та конспективний виклад питань, 

визначених для самостійної роботи студентів кооперативних технікумів і коледжів / Укл.: Нілогова 

Л.А. – К.: НМЦ «Укоопосвіта», 2012. – С.24-42 

 

 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2249-19


Питання 1.  Основи фізіології праці. Гігієна праці, її значення 

 

Праця є життєвою функцією організму людини. Це його цілеспрямована 

діяльність, у процесі якої людина створює матеріальні цінності. Праця є умовою 

існування людини, і вона безпосередньо впливає на її психіку та діяльність усіх 

фізіологічних систем організму. Праця в біологічному аспекті є важливою функцією 

організму і характеризується відповідними фізіологічними змінами в ньому. 

 

Фізіологія -  наука, яка вивчає функціонування людського організму під час  

трудової діяльності. 

Фізіологія праці — це наука, що вивчає зміни функціонального стану організму 

людини під впливом його трудової діяльності й обґрунтовує методи та засоби 

організації трудового процесу, спрямовані на підтримку високої працездатності й 

збереження здоров’я працюючих. 

Основними завданнями фізіології праці є: 

 вивчення фізіологічних закономірностей трудової діяльності; 

 дослідження фізіологічних параметрів організму під час виконання різних видів 

робіт; 

 розробка практичних рекомендацій і заходів, спрямованих на оптимізацію 

трудового процесу, зниження втомлюваності, збереження здоров’я й високої 

працездатності впродовж тривалого часу. 

 

Гігієна праці - галузь практичної і наукової діяльності, що вивчає стан здоров’я 

працівників у певних      умовах праці і на цій основі обґрунтовує заходи і засоби щодо 

збереження і зміцнення здоров’я  працівників, профілактики несприятливого впливу 

умов праці. 

 

У системі законодавства щодо гігієни праці ключове місце посідає Закон 

України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення".  

Відповідно до вищезазначеного Закону забезпечення санітарного 

благополуччя досягається такими основними заходами: 

 гігієнічною регламентацією та державною реєстрацією небезпечних чинників 

навколишнього та виробничого середовища; 

 державною санітарно-гігієнічною експертизою проектів, технологічних 

регламентів, інвестиційних програм та діючих об'єктів і обумовлених ними 

небезпечних чинників на відповідність вимогам санітарних норм; 

 включенням вимог безпеки щодо здоров'я та життя в державні стандарти та іншу 

нормативну документацію; 

 ліцензуванням видів діяльності, пов'язаних з потенційною небезпекою для здоров'я 

людей; 

 пред'явленням гігієнічно обґрунтованих вимог до проектування, будівництва, 

розробки, виготовлення та використання нових засобів виробництва та технологій; 

до житлових та виробничих приміщень, територій, діючих засобів виробництва та 

технологій тощо; 

 обов'язковими медичними оглядами певних категорій населення та ін.  

 

 

 



Основні завдання гігієни праці 

 вивчення впливу на людину небезпечних і токсичних речовин, що викидаються в 

навколишнє середовище внаслідок технологічних процесів, роботи устаткування, 

та розроблення заходів захисту від них; 

 вивчення впливу шуму, вібрації, іонізуючого випромінювання на організм людини 

і розроблення заходів захисту від цих чинників; 

 вивчення освітленості робочих місць та розробка заходів і засобів його 

нормалізації; 

 розробка методів і засобів контролю умов праці; 

 розробка та впровадження індивідуальних засобів захисту; 

 розробка та обґрунтування вимог до санітарно – побутового забезпечення 

працівників. 

 

Виробнича санітарія - це система організаційних заходів і технічних засобів, що 

запобігають або зменшують вплив на працюючих шкідливих виробничих факторів, які 

в певних умовах можуть привести до травм або професійних захворювань. Основною 

метою є зменшення або повне усунення впливу несприятливих і шкідливих 

виробничих факторів на організм людини. Оскільки головним у діяльності з охорони 

праці є профілактика травматизму, заходів щодо поліпшення умов праці й побуту 

працюючих дозволяють не тільки знизити виробничий травматизм, професійну й 

загальну захворюваність, а й сприяють підвищенню продуктивності і якості праці. 

 

Найголовнішим у фізіології праці є обстеження робітника в конкретних умовах 

реального виробництва з урахуванням виробничої обстановки і соціальних чинників. 

Порушення та відновлення робочого динамічного стереотипу підпорядковані 

специфічним законам фізіології праці, і тільки пізнання цих законів дає змогу 

ефективно керувати трудовими процесами і підвищувати продуктивність праці. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Питання 2. Роль центральної нервової системи в трудовій діяльності людини. 

Втома. 

 

Нервова система має найголовніше значення в організмі людини. Вона 

координує, регулює роботу всіх внутрішніх органів і здійснює зв'язок організму із 

зовнішнім середовищем. 

 

Нервова система людини складається із центральної (ЦНС), яка включає 

головний і спинний мозок і периферійної (ПНС), яка складається з нервових волокон, 

що відходять від головного і спинного мозку. 

 

За функціями нервову систему поділяють на соматичну і вегетативну. 

Соматична нервова система регулює опорно-руховий апарат і всі органи чуття, а 

вегетативна - процес обміну речовин та роботу всіх внутрішніх органів (серця, нирок, 

легенів та ін.). Найпростіші рухи регулює спинний мозок. Довгастий мозок керує 

процесами травлення, дихання, кровообігу та іншими життєво важливими функціями. 

Підкіркова і кіркова частини головного мозку керують усією психічною діяльністю 

людини. 

 

Центральна нервова система виконує рефлекторну, інтегративну та 

координаційну функції. 

 

Рефлекторна діяльність мозку зумовлена безумовними та умовними 

рефлексами. Безумовні рефлекси є вродженими, мають велику стійкість і 

забезпечують пристосування організму до зовнішнього середовища. Умовні рефлекси 

набуваються залежно від обставин, розширюють діапазон пристосувальницьких 

можливостей організму і згасають, якщо потреби в них немає. 

Стійка і злагоджена система умовних рефлексів формується у процесі навчання і 

забезпечує виконання певного виробничого завдання. Стійкість системи умовних 

рефлексів може бути порушена при відхиленні трудової діяльності від програми, а 

надійність - під впливом несприятливих виробничих чинників. Такі порушення, якщо 

не вжити належних заходів, можуть призвести до зниження працездатності, травм або 

нещасних випадків. 

 

Виконуючи інтегративну функцію, ЦНС забезпечує злагоджену взаємодію всіх 

органів і систем організму, підтримує його стійкий внутрішній стан. Несприятливі 

умови праці можуть призвести до стомлення нервової системи, що послаблює її 

інтегративну функцію і може спровокувати розлад ряду фізіологічних систем: серцево-

судинної, шлунково-кишкової, дихальної тощо або призвести до різних захворювань 

(інфаркти, інсульти, виразкові хвороби та ін.). 

 

Завдяки координаційній функції ЦНС здійснює підпорядкування багатьох 

рефлексів одному, який має на даний час найважливіше значення для організму. 

 

Усі функції центральної нервової системи реалізуються в кожній конкретній 

реакції організму, забезпечуючи ефект найбільшого пристосування до мінливих умов 

зовнішнього середовища і підвищуючи фізіологічну опірність організму шкідливим 

зовнішнім впливам. 

 



Центральна нервова система бере участь у прийманні, обробці та аналізі будь-якої 

інформації, що надходить із зовнішнього і внутрішнього середовищ. При виникненні 

перенавантажень на організм людини нервова система визначає ступінь їхнього 

впливу і формує адаптаційно-захисну реакцію. 

 

Втома -  це сукупність тимчасових змін у фізіологічному та психологічному стані 

людини, які з’являються внаслідок напруженої чи тривалої праці і призводять до 

погіршення її кількісних і якісних показників, нещасних випадків. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показники розвитку втоми 

 фізіологічні: артеріальний кров’яний тиск, частота пульсу, систолічний і хвилинний 

об’єм крові, зміни у складі крові; 

 психічні: погіршення сприйняття  подразників, зменшення здатності концентрувати 

увагу, погіршення запам’ятовування та труднощі пригадування інформації, 

сповільнення процесів мислення, підвищення дратівливості, поява депресивних  

станів, порушення сенсомоторної координації, збільшення часу реакції на 

подразники, зміни частоти слуху, зору. 
 

Види втоми в залежності від виду трудової діяльності 

Фізична – при сильному напруженні продовження роботи стає неможливим, і 

виконання її автоматично припиняється. Відновлення сил відбувається інтенсивно у 

порівняно короткий період. Втому можна розглядати як сформоване в ході еволюції 

біологічне пристосування організму до навантажень 

Розумова – не має чітких меж. Втома виявляється в нервовому напруженні, яке 

впливає на серцево-судинну, збільшуючи артеріальний тиск і частоту пульсу, а також 

на терморегуляцію організму та емоційний стан. Відновлювальні процеси 

відбуваються повільніше, ніж після фізичної праці.. Захворюваннями працівників 

розумової праці є неврози, гіпертонія, атеросклерози, виразкові хвороби, інфаркти та 

інсульти. 

 

Перевтома -  сукупність стійких несприятливих для здоров’я працівників 

функціональних зрушень в організмі, які виникають внаслідок накопичення втоми. 
Методи боротьби зі втомою 

 Покращення санітарно–гігієнічних умов виробничого середовища (ліквідація забруднення 

повітря, шуму, вібрації, нормалізація мікроклімату, раціональне освітлення. 

 Організація робочого місця, правильне робоче положення, ритм роботи. 

 Раціоналізація трудового процесу використання емоційних стимулів, впровадження 

раціональних режимів праці і відпочинку. 
 

Види втоми 

загальна локальна 

зорова м’язова розумова 



Питання 3. Повітря робочої зони. Робоча зона та повітря робочої зони. Мікроклімат робочої 

зони. Нормування та контроль параметрів мікроклімату. Заходи та засоби нормалізації 

параметрів мікроклімату. Склад повітря робочої зони: джерела забруднення повітряного 

середовища шкідливими речовинами (газами, парою, пилом, димом, мікроорганізмами). 

Гранично допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин. Контроль за станом 

повітряного середовища на виробництві. Заходи та засоби попередження забруднення 

повітря робочої зони. 

Повітряне середовище характеризується складом та метеорологічними умовами. 

Для створення нормальних умов виробничої діяльності потрібно забезпечити 

необхідну чистоту повітря. Внаслідок виробничої діяльності у повітряне середовище 

приміщень можуть потрапляти різноманітні шкідливі речовини у вигляді газу, пилу, 

рідин. 
 

Мікроклімат (метеорологічні умови) - умови внутрішнього середовища 

приміщень, що впливають на тепловий обмін працюючих з оточенням. 

 

Метеорологічні умови визначають поєднання: температури, вологості, швидкості 

руху повітря, температури поверхонь, що оточують людину; атмосферний тиск 

 

Характеристика метеорологічних умов 

Температура повітря визначає теплову рівновагу організму людини. 

Підтримується  температура тіла за рахунок хімічної та фізичної терморегуляції. 

Терморегуляція властивість організму людини підтримувати тепловий баланс із 

навколишнім середовищем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вплив температурних умов на діяльність людини 

нормальна діяльність людини досягається в температурних 

умовах 16 – 20 0 С. 

при температурі навколишнього середовища більше 28 0 С 

з’являється загальна втома, погіршується розумова 

діяльність, послаблюється опір організму до захворювань. 

при виконанні тяжкої фізичної роботи з температурою понад 

300 С людина протягом зміни втрачає 10 – 12 л вологи, 

наступає зневоднення організму 

при зниженій температурі звужуються судини шкіри та 

м’язів. Шкіра втрачає чутливість, біліють пальці, виникають 

судинні розлади капілярів та дрібних артерій, шкіра 

припухає, синіє та свербить 

зниження температури тіла до 35 0 С викликає больові 

відчуття, при температурі тіла 27 0 С настає втрата свідомості. 

Подальше зниження температури призводить до смерті 



Вплив вологості на самопочуття людини 

 волологість впливає на загальний теплообмін в організмі; 

 вологе і холодне повітря поглинає велику кількість інфрачервоного випромінювання 

з організму людини; 

 висока вологість при високій температурі повітря може призвести до перегрівання 

організму. 

 

Швидкість руху повітря залежить від наявності вентиляції, герметизації й утеплення, 

від кількості  тепла, яке виділяють машини, люди. 

 
Вплив атмосферного тиску на організм людини 

 падіння тиску призводить до виникнення фізіологічних порушень в організмі і 

розвитку “гірської хвороби”, обумовленої кисневим голодуванням. Може 

розвинутись гіпертонія, головні болі, зниження працездатності; 

 різке підвищення атмосферного тиску може призвести до порушення функцій 

центральної нервової системи, розвитку “кесонної хвороби”. 

 

Нормування параметрів мікроклімату 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комфортні параметри мікроклімату для працівника 

Згідно з результатами досліджень, людина є працездатною і добре почувається, 

якщо температура навколишнього повітря не виходить за межі 18 – 20 0 С, відносна 

вологість – 40 – 60 %, швидкість руху повітря – 0,1 – 0,2 м/с 

 

Контроль за визначенням  параметрів мікроклімату 

Параметр мікроклімату Прилад 

Температура  термометр (ртутний або спиртовий), 

термограф, термопар, термоанемометр. 

Відносна вологість повітря психрометр (Августа, аспіраційний), гігрометр,  

гігрограф 

Принципи 

нормування 

параметрів 

мікроклімату 

базуються на диференційованій оцінці оптимальних та 

допустимих  метеорологічних умов у залежності від 

категорії робіт, періоду року та виду робочих місць 

Оптимальні 

мікрокліматичні 

умови 

це поєднання параметрів мікроклімату, які при 

тривалому та  систематичному впливі на людину 

забезпечують зберігання нормального теплового стану 

організму без активізації механізмів теплорегуляції. 

Вони забезпечують відчуття теплового комфорту та 

створюють передумови для високого рівня  

працездатності. 

Допустимі 

мікрокліматичні 

умови 

це поєднання параметрів мікроклімату, які при 

тривалому та систематичному впливі на людину  

можуть викликати зміни теплового стану організму, 

що швидко минають і нормалізуються та 

супроводжуються напруженням механізмів 

терморегуляції в межах фізіологічної норми. При 

цьому не виникає ушкоджень або порушень стану 

здоров’я, але можуть спостерігатись дискомфорт, 

погіршення самопочуття та зниження працездатності 



Швидкість руху повітря анемометр (крильчатий,  чашковий, 

індукційний) термоанемометр,  

кататермометр  

Температура нагрітих поверхонь електротермометр,  

термопар, контактні термометри 

Інтенсивність теплового опромінення актинометр,  

термостовбці,  

радіометри 

Атмосферний тиск барометр 

 

Загальні заходи та засоби нормалізації параметрів мікроклімату 

Основні заходи та засоби Наприклад 

Будівництво приміщень і споруд 

згідно вимог державних 

будівельних норм і правил 

Доцільний вибір території для розміщення 

підприємства і раціонального розташування на ній 

виробничих і допоміжних будівель і споруд 

Удосконалення технологічних 

процесів та устаткування 

Заміна гарячого способу обробки металу – 

холодним, горнові печі - тунельними 

Раціональне розміщення 

технологічного устаткування 

Розміщувати під аераційним ліхтарем, біля 

зовнішніх стін будівлі, але щоб теплові потоки не 

перехрещувались на робочих місцях. Розміщення 

обладнання в ізольованих приміщеннях 

Автоматизація та дистанційне 

керування технологічними 

процесами  

Автоматизоване завантаження печей у металургії, 

управління розливом сталі 

Раціональна вентиляція, опалення 

та кондиціонування повітря  

Повітряне та водоповітряне душування, захист від 

протягів, влаштування повітряних і повітряно-

теплових завіс на дверях 

Раціоналізація  режимів праці та 

відпочинку 

Скорочується  робоча зона, введення додаткових 

перерв, створення умов для відпочинку, приміщення 

для зігрівання 

Застосування теплоізоляції 

устаткування та захисних екранів 

Використання азбесту, мінеральної вати, 

склотканин, керамзит, пінопласт. Використання 

захисних екранів 

Використання засобів 

індивідуального захисту 

Спецодяг, каски, капелюхи, окуляри, маски 

 

Склад повітря робочої зони (%) 

Речовина Кількість 

азот               78,08 

кисень               20,95 

аргон                 0,9 

вуглекислий газ                 0,27 

малі домішки (водень, неон, гелій, метан, криптон)                 0,009 

Джерела забруднення повітряного середовища: 

 об’єкти енергетики, газо -  і нафтопереробна промисловість 

 хімічна промисловість 

 виробництво будівельних матеріалів 

 автотранспорт 



Шкідлива речовина -  речовина, що контактуючи з організмом людини, може 

викликати захворювання чи відхилення у стані здоров’я як під час впливу речовини, 

так і в подальший період життя. 

 

Шкідлива речовина повітря -  це гази, пар, пил, дим та мікроорганізми. 

 

Пил - тонко дисперсні частинки, які утворюються при різних виробничих 

процесах – дробленні, розмелені і обробці твердих тіл, при просіюванні і 

транспортуванні сипучих матеріалів. 

 

Класифікація виробничого пилу 
Ознака класифікації Вид пилу 

Залежно від походження  органічний  (тваринний, рослинний: борошняний, 

цукрови         цукровий, зерновий), 

 неорганічний (мінеральний: кварцовий, цементний, 

металевий), 

 змішаний 

За дисперсністю (ступенем 

здрібнювання) 

 той, що бачимо (розмір частинок більше 10 мкм), 

 мікроскопічний  (від 10 до 0,25 мкм), 

 ультрамікроскопічний(менше 0,25 мкм) 

Залежно від хімічного складу  отруйний (аерозолі свинцю, цинку, ртуті, миш’яку), 

 неотруйний 

Залежно від дії на організм людини  токсичний викликає ураження нервової системи, 

органів кровопостачання, шлунково – кишкового 

тракту. 

 нетоксичний 

За способом утворення  дезінтеграційний ( подрібнення, нарізання, 

шліфування) 

 димовий (сажа та частки речовини, що горить) 

 конденсаційний ( конденсація в повітрі пари 

розплавлених металів) 

 

Гранично допустима  концентрація (ГДК) шкідливих речовин у повітрі 

робочої зони максимальна концентрація  шкідливої речовини в повітрі робочої зони, 

яка при 40 годинній роботі на тиждень не призводить до зниження працездатності і 

захворювання. 

Класи небезпеки шкідливих речовин 

за величиною ГДК у повітрі робочої зони 

Клас небезпеки Назва класу Приклади речовин 

 

1 

Речовини надзвичайно небезпечні,  

ГДК менше 0,1 мг/м3 

свинець, ртуть, озон 

 

2 

Речовини високо небезпечні, ГДК  0,1 

– 1,0 мг/м3 

кислоти сірчана та соляна, 

хлор, фенол, їдкі луги 

 

3 

Речовини помірно небезпечні, ГДК  1,1 

– 10,0 мг/м3 

азот оксиду, кислота 

оцтова, спирт метиловий 

 

4 

Речовини мало небезпечні,  

ГДК  більше   10,0 мг/м3 

аміак, бензин, гас, ацетон,  

уайт-спірит 

Контроль за станом повітряного середовища на виробництві. 

 експрес-метод ґрунтується на зміні кольору індикаторного порошку, 

використовують газоаналізатори; 



 лабораторний метод полягає у відборі проб повітря з робочої зони і проведення 

фізико-хімічного аналізу; 

 метод неперервної автоматичної реєстрації визначає вміст в повітрі хімічних 

речовин з використанням газоаналізаторів та газосигналізаторів. 

 

Заходи та засоби попередження забруднення повітря 

робочої зони 

 вилучення шкідливих речовин у технологічних процесах;  

 заміна шкідливих речовин менш шкідливими; 

 удосконалення технологічних процесів та устаткування; 

 автоматизація і дистанційне керування технологічними процесами;  

 герметизація виробничого устаткування; 

 локалізація шкідливих виділень за рахунок місцевої вентиляції; 

 нормальне функціонування систем опалення, загальнообмінної вентиляції, 

кондиціонування повітря; 

 медичні огляди робітників; 

 профілактичне харчування; 

 дотримання правил особистої гігієни; 

 контроль за вмістом шкідливих речовин у повітрі робочої зони; 

 використання засобів індивідуального захисту. 

 
 

Питання 4. Вентиляція. Види вентиляції. Організація повітрообміну в 

приміщеннях, повітряний баланс, кратність повітрообміну. Природна 

вентиляція. Системи штучної (механічної) вентиляції, їх вибір, конструктивне 

оформлення. Місцева (локальна) механічна вентиляція. 

 

Вентиляція є одним із найважливіших санітарно-гігієнічних заходів, що 

забезпечують нормалізацію повітряного середовища у приміщенні. Ефективна робота 

систем вентиляції сприяє також вирішенню проблеми захисту повітряного басейну. 

Відповідно до СНиП 2.04.05-91 у всіх виробничих приміщеннях має бути передбачена 

система вентиляції. 

 

Вентиляція - сукупність заходів та засобів призначених для забезпечення на 

робочих місцях метеорологічних умов та чистоти повітряного середовища, що 

відповідають гігієнічним та технічним вимогам. 

 

Основні вимоги до систем вентиляції 

1. створювати в робочій зоні нормовані метеорологічні умови праці; 

2. повністю усувати з приміщень шкідливі гази, пари, пил та аерозолі або 

розчиняти їх до допустимих концентрацій; 

3. не вносити в приміщення забруднене повітря ззовні або шляхом засмоктування 

із суміжних приміщень; 

4. не створювати на робочих місцях протягів чи різкого охолодження; 

5. бути доступним для керування та ремонту під час експлуатації; 

6. дотримуватися пожежно- та вибухонебезпечних вимог. 

 
 

 



Види вентиляції 

Ознака класифікації Види 

За способом переміщення 

повітря 

 природна (організована і неорганізована) 

 штучна (механічна) 

 суміщена 

За напрямком потоку 

повітря 

 припливна 

 витяжна 

 припливно-витяжна 

За місцем дії  загальнообмінна 

 місцева 

 комбінована 

За призначенням   робоча 

 аварійна 

 

Організація повітрообміну в приміщеннях 

Для організації повітрообміну в приміщенні необхідно визначити кількість повітря, 

що необхідно подати або вилучити з приміщення. 

Повітрообмін визначають розрахунковим шляхом за конкретними даними про 

кількість шкідливих виділень, а саме теплоти, вологи, парів, газів та пилу. 

Кратність повітрообміну показує скільки разів протягом години необхідно 

замінити весь об’єм повітря в даному приміщенні для створення нормальних умов 

повітряного середовища. 

Визначивши за довідником кратність повітрообміну і знаючи об’єм приміщення 

можна порахувати кількість припливного повітря чи витяжки. 
Природна вентиляція – ця вентиляція здійснюється за рахунок вітру природними 

силами. Вітер через фрамуги, кватирки проникає у приміщення, а під дією розрідження 

забруднення повітря виходить назовні.  Перевагами є її дешевизна та простота експлуатації. 

Недоліком є те, що повітря надходить у приміщення без попереднього очищення, а 

відпрацьоване не очищається і забруднює довкілля. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Природна вентиляція 

ця вентиляція здійснюється за рахунок сили вітру 

природними силами. Вітер через фрамуги, кватирки 

проникає у приміщення, а під дією розрідження 

забруднення повітря виходить назовні 

ВИДИ ПРИРОДНОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ 

організована (аерація) здійснюється 

через спеціально обладнанні шахти, 

кватирки 

неорганізована відбувається при вході і 

виході через випадкові й нерегульовані 

отвори 



 

Система штучної (механічної) вентиляції 

Механічна вентиляція  - це очищення забрудненого повітря і заміна його на свіже за 

допомогою вентиляційних агрегатів. 

Характеристика штучної вентиляції 

 ця вентиляція дає можливість очищувати повітря перед його викидом в атмосферу, 

вловлювати шкідливі речовини безпосередньо біля місць їх утворення; 

 цілеспрямовано подавати повітря в робочу зону; 

 повітрообмін здійснюється внаслідок різниці тисків, що створюється вентилятором; 

 вона застосовується в тих випадках, коли виникає необхідність постійного 

повітрообміну незалежно від метеорологічних умов навколишнього середовища. 

 

Місцева (локальна) механічна 

вентиляція 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особливості місцевої вентиляції 

При припливній вентиляції здійснюється концентрована подача припливного повітря 

заданих параметрів (температури, вологості, швидкості руху). 

Витяжна забезпечує вловлювання шкідливих виділень (газів, парів, пилу) безпосередньо 

в місцях їх виділення, а відтак запобігає їх поширенню в приміщенні. 

Витяжна вентиляція не повинна бути громіздкою та заважати персоналу працювати. 

При вибору типу місцевої витяжки є характеристики шкідливих виділень (температура, 

густина парів, токсичність). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Види місцевої вентиляції 

місцева припливна 

вентиляція 

місцева витяжна 

вентиляція 

повітряні душі відкритого типу : 

витяжний зонт, 

всмоктувальна панель повітряні завіси 

закритого типу: 

витяжні шафи та камери, 

фасонні укриття 

повітряно – теплові 

завіси 



Питання 5. Освітлення виробничих приміщень. Основні світлотехнічні 

визначення. Природне, штучне та суміщене освітлення. Класифікація 

виробничого освітлення. Основні вимоги до виробничого освітлення. 

Нормування освітлення, розряди зорової роботи. Експлуатація систем 

виробничого освітлення. Джерела штучного освітлення, лампи та світильники. 

Загальний підхід до проектування систем освітлення. 

 

Освітлення – це отримання, розподіл та використання світлової енергії для 

забезпечення нормальних умов праці. 

Оптична частина спектру включає ультрафіолетові, видимі і інфрачервоні промені 

діапазоном хвиль від 0,01 до 340 мкм. 

Освітленість можна оцінити орієнтуючись на те, що освітленість Землі в місячну 

ніч становить приблизно 0,2 лк, а в сонячний день доходить до 100000 лк. 

Майже 90 % всієї інформації про довкілля людина одержує через органи зору. 

80% всього, що зберігається в нашій пам’яті, складає те, що ми побачили. Людське око 

розрізнює до 10 мільйонів кольорових відтінків. Люди, на відміну від комах, не бачать 

ультрафіолетового випромінювання. 

 

Основні світлотехнічні визначення 

Світловий потік - потужність світлового видимого випромінювання, що 

оцінюється оком людини за світловим відчуттям. 

Люмен - одиниця світлового потоку. 

Кандела - одиниця сили світла. 

Яскравість - визначається як відношення сили світла, що випромінюється 

поверхнею в заданому напрямку до площі поверхні, що світиться. 

Ніт  - одиниця яскравості. 

Освітленість -  відношення світлового  потоку, що падає на елемент поверхні, до 

площі цього елементу. 

Люкс  - одиниця освітленості. 

Фон  - поверхня, що безпосередньо прилягає до об’єкта розпізнання, на якій він 

розглядається. 

Видимість  - характеризує здатність ока сприймати об’єкт. 
 

Природне освітлення 

Це освітлення здійснюється світлом неба або прямим сонячним світлом. 

Освітлення здійснюється через світлові прорізи (вікна) в зовнішніх стінах або 

через ліхтарі (аероційні, зенітні), що встановлені на покрівлях виробничих будівель. 

В приміщенні, де постійно знаходяться люди, повинно бути природне освітлення, 

яке характеризується коефіцієнтом природної освітленості. 

На рівень освітленості приміщення при приданому освітленні впливають 

чинники: світловий клімат, площа та орієнтація  світлових отворів; ступінь чистоти 

скла в світлових отворах; пофарбування стін та стелі приміщення; глибина 

приміщення 

Переваги природного освітлення:стимулює фізіологічні процеси, підвищує 

обмін речовин, створює для працівників   відчуття безпосереднього зв’язку з 

довкіллям   Недоліки: воно непостійне в різні періоди доби та року, в різну погоду; 

нерівномірно розподіляється по площі виробничого приміщення; при незадовільній 

його організації може викликати засліплення органів зору. 

 



Штучне освітлення 

Цей вид освітлення здійснюється штучними джерелами світла і призначене для 

освітлення приміщень у темні години доби, або приміщень, які не мають природного 

освітлення. 

При загальному освітленні світильники розміщують у верхній зоні приміщення (не 

нижче 2,5 м над підлогою) рівномірно або з врахуванням робочих місць. 

Комбіноване освітлення застосовують при роботах високої точності, а також, 

якщо необхідно створити певний або змінний в процесі роботи  напрямок світла. 

Робоче освітлення є обов’язковим для всіх виробничих приміщень. Аварійне 

освітлення використовується коли раптово вимкнулось робоче освітлення. 

Мінімальна освітленість робочих поверхонь при аварійному освітленні повинна 

складати 5 % від нормальної освітленості робочого освітлення, але не менше 2 лк. 

Евакуаційне освітлення призначене для забезпечення евакуації людей з приміщень 

при аварійному вимкненні робочого освітлення. Його необхідно влаштувати в 

приміщеннях, де можуть одночасно працювати більше 50 чоловік, або знаходитись 100 

чоловік; у проходах; на сходових клітках.  

Мінімальна освітленість на підлозі основних проходів та нас ходах при 

евакуаційному освітленні повинна бути не менше 0,5 лк, а на відкритих майданчиках – 

не  менше 0,2 лк. 

Охоронне освітлення влаштовується вздовж меж території, яка охороняється в 

нічний час спеціальним персоналом. Найменша освітленість повинна бути  0,5 лк на 

рівні землі. Чергове освітлення передбачається у неробочий час, використовують 

частину світильників інших видів штучного освітлення. 

 

 

 

 

 

 

 

Класифікація  виробничого освітлення 

За джерелом світла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суміщене освітлення 

Це освітлення недостатнє за нормами природне освітлення доповнюється штучним 

Використовується для забезпечення високої освітленості на робочих поверхнях 

Суміщене Штучне Природне 

За функціональним призначенням 

Бокове Робоче Загальне 

Верхнє Аварійне Місцеве 

Комбіноване Евакуаційне 
Комбіноване 

Одностороннє 

двостороннє 

Охоронне 

Чергове 

Рівномірне 

Локалізоване 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Експлуатація систем виробничого освітлення 

Надійність та ефективність природного і штучного освітлення залежить від 

своєчасності і ретельності їх обслуговування. Забруднення скла світлових отворів, 

ламп та світильників може знизити освітленість приміщень в 1,5 – 2 рази. Вікна 

необхідно мити не рідше двох разів для приміщення, при значному виділенні пилу – не 

рідше чотирьох разів. Періодичність чищення світильників – 4 – 12 разів на рік. 

В світильниках з люмінесцентними лампами необхідно слідкувати за справністю 

схем включення, забезпечувати безпеку та зручність експлуатації і обслуговування 

світильників, своєчасно замінювати лампи. Не рідше одного разу на рік, необхідно 

перевіряти рівень освітленості в контрольних місцях виробничого приміщення. 

Основний прилад для вимірювання освітленості – люксметр. 

 

 

Джерела штучного освітлення, лампи та світильники 

Характеристика джерела штучного освітлення 

 

Лампи розжарювання Газорозрядні лампи 

(люмінесцентні) 

Переваги Недоліки Переваги Недоліки 
- простота 

конструкції та 

виготовлення; 

- відносно низька 

вартість; 

- зручність 

експлуатації; 

- відносно малий термін 

експлуатації   (до 2,5тис.   

       год); 

- переважання 

жовточервоних 

променів порівняно з 

природним світлом; 

- висока світлова 

віддача (40 – 100 

лм /Вт; 

- термін 

експлуатації (до 

10 тис. год; 

- спектр світлового 

- пульсація 

світлового 

потоку; 

- складність 

схеми 

включення; 

- шум дроселів; 

освітленість повинна відповідати характеру зорової роботи і не 

повинна бути нижчою за встановлені норми 

повинно бути надійним в експлуатації, економічним та естетичним 

Основні вимоги до виробничого освітлення 

рівень освітлення повинен бути достатнім, відповідати характеру 

здорової роботи і не нижчим встановлених гігієнічних норм 

спектральний склад світла, який забезпечується електронним 

джерелом, повинен бути близьким до сонячного 

освітленість повинна бути достатньо рівномірною та постійною, 

щоб запобігти частої переадаптації та втоми органів зору 

між об’єктом та фоном має бути певна контрастність 

на робочій поверхні не створювати різних та глибоких тіней 

від джерел освітлення та від інших предметів, що знаходяться в 

полі зору не повинно бути засліплювальної дії 

джерело світла повинно бути без пульсації 



- широкий діапазон 

напруги і 

потужностей; 

 

- велика яскравість 

(засліплююча   дія;) 

- низька світлова віддача 

( 7 – 20 лм/ Вт); 

- висока температура 

нагрівання (до 140 0 С і 

вище), що робить їх 

пожежонебезпечними 

 

потоку близький 

до природного; 

- невисока 

температура 

нагрівання (30 – 

40 0 С) 

 

 

 

-  значний час 

між вмиканням 

та 

запалюванням; 

- відносно висока 

вартість 

Види ламп 

Лампи розжарювання Газорозрядні лампи (люмінесцентні) 

- вакуумні (В) 

- газонаповнені (Г) 

- газонаповнені 

біоспіральні (Б) 

- лампи денного світла (ЛД) блакитного 

кольору 

- лампи денного світла з покращеною 

передачею кольорів (ЛДЦ) 

- лампи типу ЛЄ близькі до спектру 

природнього сонячного світла 

- лампи білого кольору ЛБ світло трохи 

фіолетове 

- лампи холодно – білого світла ЛХБ, ЛХЄ 

- лампи тепло – білого світла ЛТБ світло – 

білого відтінку 

 

Характеристика світильників 

Світильник - світловий прилад, що складається із джерела світла (лампи) та 

освітлювальної арматури. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Значення освітлювальної арматури 

перерозподіляє світловий потік лампи в просторі 

може змінювати спектральний склад випромінювання 

захищає очі працівників від засліплювальної дії ламп 

захищає джерело світла від забруднення та пошкоджень 

Основні світлотехнічні характеристики світильників 

світлорозподілення 

крива сили світла 

коефіцієнт корисної дії 

захисний кут 

конструктивні характеристики 



Види світильників 

Ознака класифікації Види світильників 

За напрямком 

світлового потоку 

 

 

За  ступенем захисту 

від навколишнього 

середовища 

 

- прямого світла 

- відбитого світла 

- напіввидбитого світла 

 

- відкриті (пилонезахищені) 

- пилонезахищені та пилонепроникні 

- водозахищені 

- водонепроникні (герметичні) 

- вибухозахищені 

- підвищеної надійності проти вибуху 

 

 

Загальний підхід до проектування систем освітлення 

При проектуванні штучного освітлення необхідно вирішити наступне: вибрати 

систем у освітлення, тип джерела світла, тип світильників, визначити  розташування 

приладів, виконати розрахунки штучного освітлення та визначити потужності 

світильників та ламп. 

Для всіх виробничих приміщень проектують систему загального чи 

комбінованого освітлення. 

При виконанні робіт I – IV  розрядів рекомендується використовувати 

комбіновану  систему освітлення. 

Вибираючи джерела світла, слід надавати перевагу люмінесцентним лампам. 

Для  зменшення початкових видатків на освітлювальні установки та витрат на їх 

експлуатацію слід використовувати більшої потужності. 

Найбільша  висота встановлення над підлогою світильників з числом 

люмінесцентних ламп до чотирьох – 2, 6м, а при чотирьох і більше – 3,2 м. 

Вибір типів світильників проводиться з урахуванням характеристики приміщення, 

для якого проектується освітлення. 

 

Питання 6. Вібрація. Джерела, класифікація та характеристики вібрації. 

Гігієнічне нормування вібрацій. Методи контролю параметрів вібрацій. Типові 

заходи та засоби колективного й індивідуального захисту від вібрацій 

 

Під вібрацією розуміють механічні коливання твердого тіла. Найпростішим видом 

таких коливань є гармонійні коливання, за яких відбувається почергове наростання та 

спадання в часі (за синусоїдальним законом) значень рухомої точки чи механічної 

системи. 

Вібрації виникають зазвичай при роботі машин та механізмів, які мають 

неврівноважені й незбалансовані частини, що обертаються чи здійснюють зворотно-

поступальний рух. До такого устаткування належать оброблювальні верстати, 

штампувальні та ковальські молоти, електро- та пневмоперфоратори, електроприводи, 

насосні установки, компресори, механізований інструмент та ін. При роботі даного 

устаткування вібрація відіграє негативну роль. У той же час вібрацію застосовують і 

для інтенсифікації виробничих процесів, наприклад, при ущільненні бетонних 

сумішей, роздрібнюванні та сортуванні інертних матеріалів, розвантажуванні та 

сортуванні сипких матеріалів. 



 

 

Під впливом вібрації в організмі людини 

спостарігаються 

 

Вібрація: 

 Механічні коливання у виробничому середовищі, які передаються людині через 

деталі, кожухи конструкцій, стіни, грунт. 

 Рух точки або механічної системи, при якій відбувається почергове зростання та 

спадання в часі значень щонайменше однієї координати. 

 Механічні коливання з малою амплітудою, але великою частотою. 

 Механічні коливання в області дозвукових і звукових частот, що генеруються у 

пружних тілах або тілах, що знаходяться під дією перемінного фізичного поля, 

які сприймаються людиною як поштовхи. 

 Процес поширення механічних коливань у твердих тілах. 

 Гармонійні коливання твердого тіла, при яких відбувається почергове 

наростання та спадання в часі значень рухомої точки чи механічної системи. 

 

            Під впливом вібрації в організмі людини спостерігаються 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерела вібрації: оброблювальні верстати, штампувальні та ковальські молоти, 

електроприводи, електро – та пнемоперфорати, насосні установки, механізований 

інструмент, компресори. 

Класифікація вібрації 

Ознака класифікації Види вібрації 

За напрямом дії вертикальна, горизонтальна 

За способом передачі на тіло 

людини 

загальна, локальна 

За часовими характеристиками постійна, непостійна (коливна, переривчаста, 

імпульсна) 

Загальна за джерелом виникнення транспортна, транспортно-технологічна, 

технологічна 

Технологічна за місцем дії на постійних робочих місцях виробничих 

приміщень, на робочих місцях складів, їдалень, 

побутових та інших робочих місцях 

Локальна за джерелом виникнення ручні машини, ручний механізований 

інструмент, ручні інструменти без двигунів 

зміни серцевої діяльності 

порушення функції ЦНС 

зміни здорового, слухового, вестибулярного та шкіряного 

аналізаторів 

спазми судин 

порушення функцій суглобів, зміни у попереково – 

крижовому відділі хребта 

зниження больової, тактильної і теплової чутливості 

порушення обміну речовин та енергії, апетиту і сну 



Характеристика вібрації 

Параметр вібрації Характеристика параметра вібрації 

Вібропереміщення 

 

 

 

Амплітуда вібропереміщення 

 

 

Віброшвидкість 

 

 

 

Віброприскорення  

 

 

 

 

Період вібрації 

 

 

 

 

Частота вібрації 

миттєве значення кожної з координат, які 

описують положення тіла, чи матеріальної точки 

під час вібрації 

 

найбільше відхилення точки, яка коливається з 

певною частотою, від положення рівноваги 

 

кінематичний параметр, що дорівнює швидкості 

переміщення точки, яка коливається з певною 

частотою 

 

кінематичний параметр, що дорівнює 

прискоренню переміщення точки, яка 

коливається з певною частотою 

 

найменший інтервал часу, через який під час 

періодичної вібрації повторюється кожне 

значення величини, яка характеризує вібрацію 

 

величина, обернено  пропорційна періоду 

вібрації, яка показує кількість коливань за 

одиницю часу точки під час вібрації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормування вібрацій 

гігієнічне технічне 

регламентує відповідні умови 

щодо захисту від вібрації 

людини 

захист машин, устаткування, 

механізмів від вібрації 

Дія вібрації на організм людини 

злежить від її характеристик 

інтенсивності 

спектрального складу 

тривалості дії 

напрямку дії 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вимірювання параметрів вібрації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ: 

 

1. Які основні завдання передбачені гігієною праці? 

2. Які функції виконує центральна нервова система? 

3. Якими показниками характеризується втома? 

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? 

 

Викладач:            Н.В.Правда 

віброметри ВМ – 1, ВИП - 2 

апаратура контрольно-сигнальна 

вібровимірювальна типу ВВК-003, ВВК - 005 

вимірювачі шуму та вібрації ВШВ-003 

Гігієнічна оцінка вібрації здійснюється за допомогою 

методів: 

частотного (спектрального) аналізу її параметрів 

інтегральної оцінки по спектру частот параметрів, 

що нормуються 

дози вібрації 
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