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Рекомендовано спершу ознайомитись із загальними 
методичними рекомендаціями до написання розділів 
«Охорона праці» у дипломних роботах бакалаврів і 
«Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» у 
дипломних (кваліфікаційних) роботах спеціалістів і 
магістрів університету 

 
А  —  РОБОТИ  ТЕОРЕТИЧНОГО,  АНАЛІТИЧНО-
ПОШУКОВОГО,  СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО   

ТА  КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОГО  СПРЯМУВАННЯ 
 

Роботи теоретичного, аналітично-пошукового, суспільно-
гуманітарного та культурно-мистецького спрямування 
переважно виконують у кабінетах чи інших приміщеннях, де 
використовують різноманітне електрообладнання, зокрема 
персональні комп’ютери (ПК) та периферійні пристрої. 

На початку розділу, у вступі обґрунтовують актуальність 
питань з охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях як 
під час виконання дипломної (кваліфікаційної) роботи, так і у 
разі виконання функціональних обов’язків на майбутньому місці 
праці. 

Зростання ефективності праці та збереження здоров’я 
працівників під час професійної діяльності залишаються 
актуальною проблемою і одним із шляхів її вирішення є 
підвищення як соціальної відповідальності держави, так і 
особистої відповідальності працівників за безпеку праці. У 
цьому розділі подають головні заходи, які можуть сприяти 
безпечному виконанню як дипломної (кваліфікаційної) роботи, 
так і посадових обов’язків на майбутньому місці праці.  

Аналізуючи стан умов праці, необхідно охарактеризувати 
приміщення, в яких виконувалась, як сама робота, так і її 
оформлення.  

У підпункті 1.1 детально описують приміщення за 
наступною схемою: 
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• місцезнаходження приміщення; 
• загальна площа та об’єм приміщення; 
• кількість місць праці, зокрема обладнаних персональними 

комп’ютерами; 
• параметри мікроклімату (середня температура повітря у 

літній та зимовий періоди, відносна вологість та швидкість 
руху повітря), характеристика систем вентилювання 
(природна, механічна, змішана; припливна, витяжна, 
припливно-витяжна; загально-обмінна, місцева, 
комбінована) та опалення (централізована, індивідуальна, 
пічна); 

• наявні системи освітлення (природна, штучна, змішана) та 
величини освітленості місця праці (коефіцієнт природного 
освітлення для природного освітлення та абсолютні 
величини освітленості для штучного освітлення); 

• наявне обладнання, в тому числі, електричне та газове; 
• наявність джерел небезпечних хімічних речовин, пилу та 

випромінювань, наявність водоканалізаційної електричної, 
газової мереж; 

• наявність первинних засобів пожежогасіння та засобів 
надання долікарської допомоги; 

• додаткові інструкції з охорони праці, що діють на місці 
праці. 
Як приклад наводимо опис кабінету, в якому виконують та 

оформляють роботу. Приміщення кабінету знаходиться на 
другому поверсі трьохповерхової будівлі і має об’єм 78 м3, 
площу — 18 м2. У цьому кабінеті обладнано три місця праці, з 
яких два укомплектовані ПК.  

Температура в приміщенні протягом року коливається у 
межах 18–24°С, відносна вологість — близько 50%. Швидкість 
руху повітря не перевищує 0,2 м/с. Шум в лабораторії 
знаходиться на рівні 50 дБА. Система вентилювання 
приміщення — природна неорганізована, а опалення — 
централізоване. 

4 

 

Розміщення вікон забезпечує природне освітлення з 
коефіцієнтом природного освітлення не менше 1,5%, а загальне 
штучне освітлення, яке здійснюється за допомогою восьми 
люмінесцентних ламп, забезпечує рівень освітленості не менше 
200 Лк.  

У кабінеті є електрична мережа з напругою 220 В, яка 
створює небезпеку ураження електричним струмом. ПК та 
периферійні пристрої можуть бути джерелами електромагнітних 
випромінювань, аерозолів та шкідливих речовин (часток тонеру, 
оксидів нітрогену та озону). 

За ступенем пожежної безпеки приміщення належить до 
категорії В. Кабінет оснащений переносним вуглекислотним 
вогнегасником ВВК-5 . 

Наявна аптечка для надання долікарської допомоги, а також 
у кабінеті роблять вологе прибирання та щоденно провітрюють 
приміщення. 

Роботи теоретичного, аналітично-пошукового, суспільно-
гуманітарного та культурно-мистецького характеру супрово-
джуються значним напруженням процесу праці, певним 
емоційним напруженням та потребують належного психо-
фізіологічного мікроклімату в колективі. Таким чином, у 
підпункті 1.2 потрібно подати за можливості вичерпну 
характеристику процесу праці, звернувши увагу на такі аспекти: 
• фізичне навантаження (переважне положення тіла людини 

під час праці, ергономічна характеристика місця праці, 
категорія робіт за ступенем важкості процесу праці); 

• нервово-психічна напруженість процесу праці 
(інтелектуальне та емоційне навантаження, напруженість 
зору, кількість і складність оброблювальної інформації, 
тривалість зосередженого спостереження, кількість об’єктів 
спостереження, наявність та тривалість технологічних 
перерв під час роботи, шумове забруднення). 
У процесі праці людина дістає значні фізичні навантаження 

та нервово-емоційні напруження. Будь-який процес праці має 
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дві складові, що пов’язані з фізичними навантаженнями на 
організм людини та з організуванням технологічних процесів. 

Першу складову розглядають з погляду енергозатрат на 
виконання тієї чи іншої роботи. В умовах сучасного 
виробництва переважають роботи помірної потужності, які за 
величиною енергозатрат поділяють на три категорії (див. 
табл. А1). 

Таблиця А1 
Категорії робіт за ступенем важкості 

 

Енерговитрати 
Категорія робіт 

Ват Ккал/год 

Легкі   

Іа до 139 до 120 

Іб 140–174 121–150 

Середньої важкості   

ІІа 175–232 151–200 

ІІб 233–290 201–250 

Важкі Понад 290 Понад 250 

 
До легкої категорії належать роботи, які виконують сидячи 

або пов’язані з ходінням та супроводжуються незначним фізик-
ним навантаженням (низка професій у суспільно-гуманітарній 
сфері, на виробництві точного приладобудування, на 
годинниковому і швейному виробництвах, у сфері управління, 
контролери і майстри у різних видах діяльності та ін.). 

До категорії середньої важкості відносять роботи, які 
пов’язані з постійним ходінням, переміщенням як дрібних (до 
1 кг) виробів або предметів (категорія ІІа), так і вантажів масою 
до 10 кг (категорія ІІб). До цієї категорії належать професії у 
механоскладальних, механізованих ливарних, прокатних, 
ковальських, зварювальних цехах підприємств 
машинобудування та металургії, у прядильно-ткацькому 
виробництві та ін. 
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До категорії важких робіт відносять роботи, які пов’язані з 
постійним переміщенням, пересуванням і перенесенням значних 
(понад 10 кг) вантажів і які потребують значних фізичних 
зусиль (професії в ковальських цехах, ливарних цехах 
металургійних і машинобудівних підприємств та ін.). 

За організуванням технологічних процесів розглядають три 
способи виконання роботи, яку умовно можна поділити на 
дискретні елементи: 
• наступний елемент роботи видають тільки після завершення 

опрацювання попереднього без будь-яких обмежень на 
тривалість його виконання; такий режим ще називають 
вільним і він властивий багатьом професійним групам 
розумової праці: письменникам, кінорежисерам, артистам, 
лікарям (за винятком екстремальних ситуацій, які потребують 
швидкого прийняття рішення), інженерам, вчителям, 
програмістам. 

• надходження наступного елемента роботи здійснюється 
через заданий (часто однаковий) проміжок часу незалежно 
від того, чи виконано попереднє завдання; такий режим 
роботи називають нав’язаним і він властивий користувачам 
відеодисплейних терміналів, що працюють у діалоговому 
режимі, диспетчерам, касирам, працівникам підприємств з 
конвеєрним принципом роботи. 

• наступний елемент роботи видають через неоднакові 
проміжки часу, залежно від успішності вирішення 
попередніх завдань; таке надходження завдань називають 
режимом зі зворотним зв’язком і є специфічним для 
високоефективних виробництв, для деяких категорій 
користувачів відеодисплейних терміналів, де комп’ютер 
спроможний оцінити надійність професійної діяльності 
людини. 
Якщо перша складова праці пов’язана з фізіологічними 

можливостями людини, то її друга складова формує нервово-
емоційну напруженість праці. Тому часто, невелика кількість 
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елементів роботи, які виконані за першим способом 
організування роботи чи неякісне їхнє виконання за другим 
способом, стає причиною незадоволення як особи виконавця, 
так і їхнього замовника і спричиняє зростання нервово-
психічної напруги. Важливо пам’ятати, що емоційне збудження 
виступає як додаткове навантаження для організму, яке хоч і має 
певні особливості, проте є не менш суттєвим, ніж фізичне 
навантаження. Якщо фізичні навантаження можна легко 
регулювати, то нервово-емоційна напруженість важко 
піддається управлінню. 

Нервово-психічна напруга виникає за наявності різних 
чинників, які впливають на працівників, а саме:  
• виконання складного завдання, яке пов’язане з високою 

відповідальністю; 
• наявність певних перешкод під час виконання завдання; 
• поява сильних раптових подразників; 
• робота в умовах дефіциту часу та інформації, необхідних 

для прийняття правильних рішень та організування дій;  
• освоєння нових видів діяльності, відсутність необхідної чи 

наявність надмірної інформації. 
Майже всі вище перераховані чинники у тих чи інших 

комбінаціях і у різних часових межах супроводжують 
виконання дипломної (кваліфікаційної) роботи та професійну 
діяльність. 

Кожний вид професійної діяльності має свій оптимальний 
рівень нервово-психічної напруги, який мобілізує особу та 
сприяє успішній та безпечній професійній діяльності. 
Підвищення чи зниження цього рівня не сприяє професійній 
діяльності та понижує рівень її безпечності. Класифікація праці 
за ступенем нервово-психічної напруги подана у табл. А2. 
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Таблиця А2 
Професіографічні критерії класифікації праці за ступенем  

нервово-психічної напруги 
  

Ступінь нервово-психічної напруги Чинни-
ки умов 
праці Перший 

мало 
напружений 

Другий 
помірно 

напружений 

Третій 
напружений 

Четвертий 
 дуже 

напружений 
Інтелек-
туальне 
наванта-
ження 

Необхідно 
вирішувати 
прості завда-
ння. Кіль-
кість наявної 
інформації 
навагато мен-
ша за можли-
вості її опра-
цювання, але 
достатня для 
прийняття 
правильного 
рішення  

Необхідно ви-
рішувати зав-
дання серед-
ньої складнос-
ті. Кількість 
наявної інфор-
мації приблиз-
но відповідає 
можливостям її 
опрацювання і 
достатня для 
прийняття пра-
вильного ріше-
ння 

Необхідно 
вирішувати 
складні зав-
дання. Кіль-
кість наявної 
інформації 
перевищує 
можливості її 
опрацювання 
і недостатня 
для прийнят-
тя правиль-
ного рішення 

Необхідно 
створювати 
нову інформа-
цію за значної 
відсутності на-
лежної інфор-
мації та часу 

Емоцій-
не 
наванта-
ження 

Чинники, які 
визначають 
негативні чи 
позитивні ем-
оції, виявлені 
слабо 

Негативні емо-
ціогенні чин-
ники (дефіцит 
часу, відповід-
альність) вира-
жені слабо. На-
явні умови для 
позитивних ем-
оцій (сприятли-
вий психологі-
чний клімат у 
колективі, інте-
рес до роботи) 

Помірна 
інтенсивність 
емоціогенних 
чинників, 
спроможних 
викликати 
негативні 
емоції 

Значна інтен-
сивність чин-
ників, які вик-
ликають нега-
тивні емоції: 
конфліктні си-
туації, значний 
дефіцит часу, 
висока відпові-
дальність, ви-
сока інтенсив-
ність неприє-
мних звукових, 
світлових чи 
інших подраз-
ників 
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Як приклад наводимо опис процесу праці під час виконання 
дипломної роботи. За фізичним навантаженням робота 
відноситься до категорії легкі роботи (Іа), її виконують сидячи з 
періодичним ходінням. Щодо характеру організування 
виконання дипломної роботи, то він підпадає під нав’язаний 
режим, оскільки певні розділи роботи необхідно виконати у 
встановлені конкретні терміни. За ступенем нервово-психічної 
напруги виконання роботи можна віднести до другого–третього 
ступеня і кваліфікувати як помірно напружений–напружений за 
умови успішного виконання поставлених завдань. 

У підпункті 1.3 треба описати обладнання і зазначити 
небезпечні та шкідливі чинники, які супроводжують роботу 
обладнання та можуть спричинити небажані наслідки. Вказують 
характеристику обладнання (джерело живлення, потужність, 
наявність небезпечних випромінювань та інше). Наприклад, 
робота з ПК супроводжується виділенням значної кількості 
тепла, шуму, вібрації та електромагнітних випромінювань. 

У цьому підпункті також описують речовини, що 
супроводжують виконання дипломної (кваліфікаційної) роботи. 
Зокрема, вказують граничнодопустимі концентрації, верхня та 
нижня межа вибухонебезпечності, симптоми шкідливого 
впливу.  

Під час виконання більшості робіт використовують ПК та 
периферійні пристрої (лазерні та струменеві друкарки, 
копіювальну техніку, сканери тощо). Негативний вплив цих 
пристроїв на організм людини виникає через неадекватне (надто 
велике або надто мале) навантаження на окремі системи 
організму. Такі перекоси у напруженні різних систем організму, 
що трапляються під час роботи з ПК, зокрема, значна 
напруженість зорового аналізатора і довготривале малорухоме 
положення перед екраном, не тільки не зменшують загального 
напруження, а навпаки, призводять до його посилення і появи 
стресових реакцій. Найбільшому ризику виникнення 
різноманітних порушень піддаються: органи зору, м’язово-
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скелетна система, нервово-психічна діяльність, репродуктивна 
функція у жінок. 

Роботу ПК та периферійних пристроїв супроводжує 
виділення багатьох хімічних речовин, зокрема озону, оксидів 
нітрогену та аерозолів (високодисперсних частинок тонера). Для 
прикладу, за умов роботи з ПК виникають наступні небезпечні 
та шкідливі чинники: несприятливі мікрокліматичні умови, 
освітлення, електромагнітні випромінювання, забруднення 
повітря шкідливими речовинами (джерелом яких може бути 
принтер, сканер та ін.), шум, вібрація, електричний струм, 
електростатичне поле, напруженість трудового процесу та інше. 

У пункті 2 обґрунтовують організаційно-технічні заходи з 
безпеки праці у виробничих приміщеннях на основі аналізу 
умов праці, поданого у першому пункті. Організування місця 
праці і безпечної роботи описують у підпункті 2.1, 
опрацьовуючи наступні питання. 
1. Ергономічні вимоги до параметрів робочого місця, 
розміщення обладнання, пристроїв та персонального 
комп’ютера на ньому, психофізіологічні особливості праці 
(напруженість процесу праці, режими праці та 
відпочинку). 
Місце праці — це зона професійних дій працівника, обладнана 

для виконання певних операцій виробничого процесу, де 
взаємодіють три головні елементи праці — предмет, засоби і 
суб’єкт праці. На одному місці праці можуть працювати два або 
кілька працівників, які виконують спільне завдання. Наукова 
організація місця праці направлена на створення працівникові всіх 
необхідних умов для високопродуктивної і високоякісної праці за 
можливо менших фізичних зусиль і мінімальному нервовому 
напруженні та передбачає: 
• оснащеність місця праці відповідним головним і 

допоміжним устаткуванням; 
• раціональне планування, тобто найзручніше і 

найефективніше розміщення усіх елементів місця праці; 



11 

 

• створення безпечних і здорових умов праці. 
Просторове організування місця праці повинно 

забезпечувати: 
• відповідність планування місця праці санітарним і 

протипожежним нормам і вимогам; 
• безпеку працівникам; 
• відповідність просторових відношень між елементами місця 

праці, антропометричними, біомеханічними, 
фізіологічними, психофізіологічними і психічними 
можливостями працівників; 

• можливість виконання головних і допоміжних операцій в 
такому положенні тіла людини, що враховує специфіку 
процесу праці і забезпечує використання найефективніших 
прийомів праці; 

• вільне переміщення працівника за оптимальними 
траєкторіями; 

• достатню площу для розміщення обладнання, інструментів, 
засобів контролю, деталей та ін. 
Просторові та розмірні співвідношення між елементами місця 

праці повинні дозволяти: 
• розміщення працівника з врахуванням рухів і переміщень 

згідно з технологічним процесом; 
• оптимальний огляд джерела візуальної інформації; 
• зміну положення тіла людини; 
• раціональне розміщення головних і допоміжних засобів 

праці. 
Обов’язковою умовою є те, що на місці праці повинні 

знаходитись лише ті технічні засоби, які необхідні для виконання 
поставленого завдання, і розміщуватися вони повинні в межах 
досяжності з метою уникнення частих нахилів і поворотів корпусу 
тіла працівника. 

Під час роботи з персональним комп’ютером повинні 
бути дотримані наступні вимоги. 
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Вимоги до приміщення. Площу приміщень, в яких 
розташовують персональні комп’ютери, визначають згідно з 
чинними нормативними документами з розрахунку на одне місце 
праці, обладнане ПК: 
• площа — не менше 6 м2; 
• об’єм — не менше 20 м3, з урахуванням максимальної 

кількості осіб, які одночасно працюють у зміні; 
• місця праці повинні бути розташовані на відстані не менше 

ніж 1 м від стіни з вікном; 
• відстань між бічними поверхнями комп’ютерів має бути не 

меншою за 1,2 м; 
• відстань між тильною поверхнею одного комп’ютера та 

екраном іншого не повинна бути меншою 2,5 м; 
• прохід між рядами місць праці має бути не меншим 1 м. 
Вимоги до організування місця праці з ПК. Конструкція 

місця праці користувача ПК має забезпечувати підтримання 
оптимального положення тіла людини з такими ергономічними 
характеристиками:  
• ступні ніг — на підлозі або на підставці для ніг;  
• стегна — в горизонтальній площині;  
• передпліччя — вертикально;  
• лікті — під кутом 70–90° до вертикальної площини;  
• зап’ястя зігнуті під кутом не більше 20° відносно 

горизонтальної площини;  
• нахил голови — 15–20° відносно вертикальної площини. 

Якщо користування ПК є головним видом діяльності, то ПК і 
його периферійні пристрої (принтер, сканер тощо) розміщують на 
одному столі, як правило, з лівого боку. Якщо використання ПК є 
періодичним, то їх можна розміщувати на приставному столі, 
переважно з лівого боку від столу з ПК. Кут між поздовжніми 
осями обох столів має бути 90–140°. 

Висота поверхні столу для ПК має бути в межах 680–800 мм, а 
ширина — забезпечувати можливість виконання операцій в зоні 
досяжності моторного поля. 
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Рекомендовані розміри столу: висота 725 мм, ширина 600–
1400 мм, глибина 800–1000 мм. 

Стіл для ПК повинен мати простір для ніг висотою не менше 
600 мм, шириною не менше 500 мм, глибиною на рівні колін не 
менше 450 мм, на рівні витягнутої ноги — не менше 650 мм. Стіл 
для ПК, як правило, має бути обладнаним підставкою для ніг 
шириною не менше 300 мм та глибиною не менше 400 мм, з 
можливістю регулювання по висоті в межах 150 мм та кута нахилу 
опорної поверхні — в межах 20°. Підставка повинна мати рифлену 
поверхню та бортик на передньому краї заввишки 10 мм. 
Застосування підставки для ніг тими, у кого ноги не дістають до 
підлоги, є обов’язковим. 
Сидіння (стілець, крісло) користувача ПК повинно мати такі 

елементи: сидіння, спинку, стаціонарні або знімні підлокітники. У 
конструкцію сидіння можуть бути введені додаткові елементи, що 
не є обов’язковими: підголовник та підставка для ніг.  

Сидіння користувача ПК повинно бути підйомно-поворотним, 
таким, що регулюється за висотою, кутом нахилу сидіння та 
спинки, за відстанню спинки до переднього краю сидіння, висотою 
підлокітників. Регулювання кожного параметра має бути 
незалежним, плавним або ступінчатим, мати надійну фіксацію. 

Хід ступінчатого регулювання елементів сидіння має 
дорівнювати для лінійних розмірів 15–20 мм, для кутових — 2–5°. 
Зусилля під час регулювання не повинні перевищувати 20 Н. 
Ширина та глибина сидіння повинні бути не меншими за 400 мм. 
Висота поверхні сидіння має регулюватися в межах 400–500 мм, а 
кут нахилу поверхні — від 15° вперед до 5° назад. Поверхня 
сидіння має бути плоскою, передній край — заокругленим. Висота 
спинки сидіння має дорівнювати 300±20 мм, ширина — не менше 
380 мм, радіус кривизни в горизонтальній площині — 400 мм. Кут 
нахилу спинки повинен регулюватися в межах 0–30° відносно 
вертикального положення. Відстань від спинки до переднього 
краю сидіння повинна регулюватись у межах 260–400 мм. 
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Для зниження статичного напруження м’язів рук необхідно 
застосовувати стаціонарні або знімні підлокітники довжиною не 
менше 250 мм, шириною 50–70 мм, які можна регулювати за 
висотою над сидінням у межах 230±30 мм та за відстанню між 
підлокітниками в межах 350–500 мм. 

Поверхня сидіння, спинки та підлокітників має бути 
напівм’якою, з неслизьким, ненаелектризовувальним, повітро-
непроникним покриттям та забезпечувати можливість чищення від 
бруду. 
Монітор та клавіатура мають розташовуватися на 

оптимальній відстані від очей користувача, але не ближче 600 мм, 
з урахуванням розміру алфавітно-цифрових знаків та символів 
(див. табл. А3.) 

Таблиця А3 
Відстань від екрана монітора до ока працівника 

 
Для екрану з розміром  

по діагоналі 
Відстань від екрана до 

 ока працівника 
 35/38 см (14"/15") 600–700 мм 

 43 см (17") 700–800 мм 

 48 см (19") 800–900 мм 

 53 см (21") 900–1000 мм 

 
Розташування монітору має забезпечувати зручність зорового 

спостереження у вертикальній площині під кутом ±30 град. від 
лінії зору працівника. 

Клавіатуру треба розміщувати на поверхні столу або на 
спеціальній, регульованій за висотою, поверхні окремо від столу 
на відстані 100–300 мм від краю, ближчого до працівника. Кут 
нахилу клавіатури має бути в межах 5–15 град. 

Місце праці з ПК треба оснащувати пюпітром (тримачем) для 
документів. Пюпітр повинен бути рухомим та встановлюватись 
вертикально (або з нахилом) на тому ж рівні та відстані від очей 
користувача ПК, що і монітор. 
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Розміщення принтера або іншого пристрою введення-
виведення інформації на місці праці має забезпечувати добру 
видимість монітору, зручність ручного керування пристроєм 
введення-виведення інформації в зоні досяжності моторного поля: 
по висоті 900–1300 мм, по глибині 400–500 мм. 

За потреби високої концентрації уваги під час виконання робіт 
з високим рівнем напруженості суміжні місця з ПК необхідно 
відділяти одне від одного перегородками висотою 1,5–2 м. 
Режим праці та відпочинку користувачів ПК встановлюють 

з урахуванням психофізіологічної напруженості їхньої праці, 
динаміки функціонального стану систем організму та 
працездатності. Раціональний режим праці та відпочинку 
передбачає запровадження регламентованих перерв, рівномірний 
розподіл навантажень протягом усього дня праці, регулярні 
комплекси вправ для очей, рук, хребта, поліпшення мозкового 
кругообігу та психофізіологічне розвантаження. 

З метою запобігання перевантаження організму як в цілому, 
так і окремих його функціональних систем, передусім зорового та 
рухового аналізаторів, центральної нервової системи, загальний 
час щоденної роботи з ПК обмежують. Роботу з персональним 
комп’ютером вважають головною , якщо вона займає не менше як 
50% часу робочого дня чи робочої зміни. 

З урахуванням характеру професійної діяльності, 
напруженості та важкості праці з використанням ПК під час 
головної роботи за восьмигодинної робочої зміни встановлюють 
додаткові регламентовані перерви: 
• для розробників програм тривалістю 15 хв через кожну 

годину роботи; 
• для операторів персональних комп’ютерів тривалістю 15 хв 

через дві години роботи; 
• для операторів комп’ютерного набору тривалістю 10 хв 

через кожну годину роботи. 
За жодних умов безперервна робота з ПК не повинна 

перевищувати чотири години. 
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За дванадцятигодинної робочої зміни протягом перших 
восьми годин регламентовані перерви встановлюють аналогічно до 
восьмигодинної робочої зміни, а протягом останніх чотирьох 
годин тривалістю 15 хв через кожну годину незалежно від 
характеру професійної діяльності. 

Користувачі персональних комп’ютерів, для яких ця робота є 
головною, підлягають медичним оглядам: попереднім — під час 
влаштування на роботу і періодичним — протягом професійної 
діяльності раз на два роки. Жінок з часу встановлення вагітності та 
в період годування дитини грудьми до роботи з ПК не допускають. 
2. Навчання та інструктажі з безпеки праці (зокрема, 
працювати у лабораторіях дозволено лише співробітни-
кам і студентам, які ознайомились з правилами безпеки 
праці, одержали відповідний інструктаж і засвідчили цей 
факт у журналі інструктажів). 
Перед допуском до самостійної роботи кожен працівник 

має право на навчання з питань охорони праці і роботодавець 
зобов’язаний провести таке навчання у вигляді двох інструктажів з 
питань охорони праці: 
• вступного, який проводять працівники служби охорони 

праці об’єкта господарювання з усіма працівниками, яких 
приймають на роботу незалежно від їхньої освіти та стажу 
роботи за програмою, в якій подають загальні питання 
охорони праці із врахуванням її особливостей на об’єкті 
господарювання; 

• первинного, який проводять керівники структурних 
підрозділів на місці праці з кожним працівником до початку 
їхньої роботи на цьому робочому місці. 
Проходження цих інструктажів з питань охорони праці 

підтверджується записами у відповідних журналах обліку 
інструктажів і скріплюється підписами осіб, які проводили 
інструктажі та осіб, які отримали інструктажі. 
3. Організаційні заходи перед початком, під час і після 
завершення роботи. 
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Працівники до початку роботи повинні перевірити візуально 
наявність і справність електрообладнання та його заземлення, а під 
час виконання роботи не залишати без нагляду обладнання, яке 
працює. Після закінчення роботи необхідно прибрати робоче місце, 
відключити всі електроприлади від електромережі, перекрити 
крани водо- та газомережі. 

Санітарно-гігієнічні вимоги до умов праці під час виконання 
роботи описують у підпункті 2.2, розробляючи наступні питання. 
1. Нормативи з параметрів мікроклімату, освітлення 
приміщень, рівнів шуму, вібрації та електромагнітних 
випромінювань. 

Мікроклімат виробничих приміщень характеризують 
температурою, вологістю та швидкістю руху повітря, а також 
інтенсивністю радіації, переважно в інфрачервоній та ультра-
фіолетовій областях спектру електромагнітних випромінювань. 

Параметри мікроклімату у приміщеннях повинні забезпечу-
вати комфортне самопочуття організму. Тому у виробничих 
приміщеннях повинна бути надійна система кліматичного 
контролю. Параметри мікроклімату закритих приміщень нормують 
санітарні норми ДСН 3.3.6.042-99. Оптимальні параметри 
мікроклімату закритих приміщень наведені в табл. А4. 

Таблиця А4 
Оптимальні параметри мікроклімату закритих приміщень 

 
Освітлення приміщень та місць праці належить до тих 

чинників, від якого суттєво залежать працездатність і здоров’я 

Температура, ºС Відносна вологість 
повітря, % 

Швидкість руху 
повітря, м/с 

Категорія 
робіт холодний 

період 
року 

теплий 
період 
року 

холодний 
період 
року 

теплий 
період 
року 

холодний 
період 
року 

теплий 
період 
року 

Іа 22–24 23–25 60–40 60–40 0,1 0,1 
Іб 21–23 22–24 60–40 60–40 0,1 0,2 
ІІа 19–21 21–23 60–40 60–40 0,2 0,3 
ІІб 17–19 20–22 60–40 60–40 0,2 0,3 
ІІІ 16–18 18–20 60–40 60–40 0,3 0,4 
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працівників. Світло регулює всі функції людського організму і 
впливає на психологічний стан і настрій, обмін речовин, 
гормональний фон і розумову активність.  

Найздоровіше освітлення забезпечує природне світло. Його 
ефективне використання можливе, якщо глибина приміщень не 
перевищує 6 м. Окрім того, хорошим вирішенням можуть будуть 
скляні перегородки, що забезпечують зорову і звукову ізоляцію, 
але в той же час не перешкоджають проникненню природного 
світла.  

Відносно вікон місце праці повинно бути розміщено так, щоб 
природне світло було збоку, переважно з лівого та забезпечувати 
коефіцієнт природної освітлення не нижче 1,5%. Для штучного 
освітлення абсолютна освітленість в площині функціональної 
поверхні має дорівнювати 300–500 Лк. Якщо таких значень 
освітленості досягнути не можна, то допускається локальне 
освітлення, при цьому освітленість функціональної поверхні не 
може перевищувати 300 Лк. Відношення яскравості 
функціональних поверхонь не повинно бути більшим ніж 3:1, а 
яскравості функціональних поверхонь і стін (іншого обладнання) 
— 5:1. 

Місце праці повинно бути розташоване так, щоб уникнути 
попадання в очі прямого світла. Щоб уникнути світлових 
відблисків необхідно використовувати обладнання з матовою 
поверхнею. Для захисту очей  від прямого сонячного світла чи 
джерел штучного освітлення необхідно застосовувати захисні 
козирки та жалюзі на вікнах.  

Необхідно використовувати систему вимикачів, що дозволяє 
регулювати інтенсивність штучного освітлення залежно від 
інтенсивності природного, а також дозволяє освітлювати тільки 
потрібні для роботи зони приміщення. Для забезпечення 
нормованих значень освітлення необхідно очищати віконне скло та 
світильники не рідше ніж 2 рази на рік та своєчасно проводити 
заміну ламп, що перегоріли. Вікна приміщень повинні мати 
регулювальні пристрої для відкривання. 
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Вимоги до рівнів шуму та вібрації. Шум часто є причиною 
зниження рівня працездатності, підвищення рівня загальної та 
професійної захворюваності, частоти виробничих травм. Шум як 
стрес-чинник є загальнобіологічним подразником, який негативно 
впливає на всі органи і системи організму. У разі тривалого 
систематичного впливу шуму може виникнути патологія з 
переважним ураженням слуху, центральної нервової і серцево-
судинної систем. Допустимі рівні звукового тиску у октавних 
смугах частот, еквівалентні рівні звуку на місцях праці встановлені 
санітарними нормами виробничого шуму, ультразвуку та 
інфразвуку ДСН 3.3.6.037-99, витяг з яких подано в табл. А5.  

Таблиця А5 
Допустимі еквівалентні рівні шуму на робочих місцях 

 

Вид професійної діяльності, місце праці 
Еквівалентні 
рівні шуму, 

дБАекв 
Творча діяльність, керівна робота з підвищеними 
вимогами, наукова діяльність, конструювання та 
проектування, програмування, викладання та 
навчання, лікарська діяльність; місця праці у 
приміщеннях – дирекції, проектно-конструкторських 
бюро, програмістів обчислювальних машин, у 
лабораторіях для теоретичних робіт та опрацювання 
даних, прийому хворих у медпунктах  

50 

Висококваліфікована робота, що вимагає 
зосередження, адміністративно-керівна діяльність, 
вимірювальні та аналітичні роботи у лабораторії; 
місця праці в приміщеннях цехового керівного 
апарату, контор, лабораторій 

60 

Вимоги до рівня неіонізувальних електромагнітних випромі-
нювань, електростатичних та магнітних полів встановлюють 
ДсанПіН 3.3.2-007-98, наведені у табл. А6. 

Для забезпечення у виробничих приміщеннях оптимальних 
параметрів мікроклімату та належної чистоти повітря 
(граничнодопустимих концентрацій шкідливих речовин) 
використовують вентилювання приміщень, яке здійснюють за 
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допомогою сукупності пристроїв для транспортування, подання 
та видалення повітря. 

Таблиця А6 
Допустимі параметри електромагнітних неіонізувальних випромінювань і 

електростатичного поля 

Види поля 
Допустимі параметри 

поля 

Напруженість 
електромагнітного 

поля 

за 
електричною 
складовою 

(Е), В/м 

за 
магнітною 
складовою 

(Н), А/м 

Допустима повер-
хнева щільність 
потоку енергії 
(інтенсивність 
потоку енергії), 

Вт/кв.м 
60 кГц до 3 мГц  50  5   
3 кГц до 30 мГц  20  -   
30 кГц до 50 мГц  10  0,3   
30 кГц до 300 мГц   5  -   
Електромагнітне поле 
оптичного діапазону в 
ультрафіолетовій 
частині спектру 

      

УФ-С (220 - 280 мм)      0,001 
УФ-В (280 - 320 мм)  -  -  0,01 
УФ-А (320 - 400 мм)      10,0 
в видимій частині 
спектру 400 - 760 мм 

     10,0 

0,76 - 10,0 мкм      35,0 – 70,0 
Напруженість 
електричного поля 
ВДТ 

    
20 кВ/м 

 
У виробничих приміщеннях з потужними джерелами тепла 

використовують природне вентилювання (аерацію) шляхом 
з’єднання приміщення з атмосферою аераційними ліхтарями або 
шахтами. Інтенсивність такого вентилювання визначає різниця 
температур повітря у приміщенні та зовнішнього повітря, а 
також швидкість вітру. Крім організованого природного 
вентилювання є неорганізоване, коли свіже повітря у 
приміщення проходить через вікна, двері, щілини та ін. Таке 
природне вентилювання є неефективним, значною мірою 
залежить від метеорологічних умов, однак вона є найдешевшим. 
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Механічне вентилювання позбавлене цих недоліків, проте 
потребує затрат енергії та більших коштів. За призначенням 
механічне вентилювання буває припливним, витяжним та 
припливно-витяжним. За характером охоплення приміщень його 
поділяють на загальнообмінне та місцеве. Загальнообмінне 
вентилювання ґрунтується на розбавленні забрудненого повітря 
свіжим і приведенням до норм параметрів мікроклімату та 
чистоти повітря. Місцеве вентилювання використовують за 
наявності у приміщенні окремих джерел тепловиділення чи 
шкідливих речовин і ґрунтується на видаленні забрудненого 
повітря через пристрої місцевого вентилювання: витяжні 
парасольки, бокові відсмоктувальні пристрої, відсмоктувальні 
пристрої, вмонтовані в столи, інструменти, обладнання тощо. У 
невеликих за об’ємом приміщеннях у разі виконання 
операторських робіт використовують системи кондиціювання 
повітря з індивідуальним регулюванням температури та об’єму 
повітря, що подається. Це найефективніший засіб нормування 
параметрів мікроклімату, проте він є найдорожчим. 

Інтенсивність вентилювання характеризують кратністю 
обміну повітря за одну годину, K , яку обчислюють за 
формулою 

L
K

V
= ,       (1) 

де L  — об’єм повітря, яке подається або видаляється з 
приміщення, м3/год; V  — об’єм приміщення, м3. 

Об’єм повітря, L , яке подають у приміщення для видалення 
надлишкового тепла, визначають за формулою 

1 2

3 600

( )
=

−
W

L
C T Tρ

,      (2) 

де W  — потужність джерела тепла, Вт; C  — питома 
теплоємність повітря за постійного тиску, Дж/(кг·К); ρ  — 

густина повітря, кг/м3; 1T , 2T  — температура повітря, яке вида-

ляється з приміщення і подається в приміщення відповідно, К. 
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Для визначення об’єму повітря, яке подається у приміщення 
з метою зменшення концентрації шкідливих речовин до 
граничнодопустимої, використовують формулу 

 
1 2

Q
L

C C
=

−
,      (3) 

де Q  — маса шкідливих речовин, що надходять у повітря 

приміщення за одиницю часу, мг/год; 1C  і 2C  — концентрації 

шкідливих речовин у повітрі, що видаляється із приміщення і 
подається у приміщення відповідно, мг/м3. При цьому 
концентрація шкідливих речовин у повітрі, що видаляється, не 
повинна перевищувати граничнодопустиму концентрацію 

1C = 3C . Це досягається за умови, що 

3 2( )= −Qt C C V ,      (4) 

де t  — час, за який концентрація шкідливих речовин у повітрі 
досягне граничнодопустимої, год; V — об’єм приміщення, м3. 

Знайшовши із (4) Q  і підставивши послідовно у (3) і (1), 

визначимо кратність обміну повітря у приміщенні, яка 
забезпечує його належну чистоту: 

0

1
.K

t
=  

Час, за який концентрація шкідливих речовин досягне 
граничнодопустиму величину, визначають за формулою 

3 2( )C C V
t

Q

−= . 

Як видно з цього рівняння, чим нижча граничнодопустима 
концентрація шкідливої речовини 3C , тим більшою повинна 

бути кратність обміну повітря. У сучасних умовах свіже повітря, 
яке подається, рідко буває чистим і, згідно з формулою (4), чим 
брудніше повітря, що подається, тим більшою повинна бути 
кратність обміну. У випадку, коли 2 3,C C>  повітря у приміщенні 

не очищується, а, навпаки, забруднюється.  
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Санітарно-гігієнічним показником забруднення повітря, де 
причиною зміни його складу є тільки продукти життєдіяльності 
людини, прийнято вважати вміст вуглекислого газу. 
Атмосферне повітря, як відомо, містить приблизно 0,036% 
вуглекислого газу, а за його вмісту в повітрі понад 0,07% 
виникає неприємне самопочуття, відчуття нечистого, “спертого” 
повітря. Ці явища виникають у людей не через токсичну дію 
вуглекислого газу, а через зміну терморегуляції організму 
внаслідок підвищення температури і вологості повітря. Разом із 
вуглекислим газом організм виділяє у повітря тепло і воду. Між 
цими виділеннями існує взаємозв’язок. Наприклад, доросла 
людина масою 70 кг видихає з повітрям приблизно 22 л 
вуглекислого газу за годину, що відповідає джерелу 
вуглекислого газу 44 г за год. Водночас у повітря за нормальних 
умов виділяється приблизно 42 г вологи і від 90 до 200 ккал 
тепла за годину залежно від важкості виконуваної роботи. В цих 
умовах людина є джерелом тепла потужністю в межах від 100 
до 230 Вт. За наявності великої кількості людей у погано 
провітрюваних приміщеннях параметри мікроклімату можуть 
виходити за оптимальні межі і порушувати режим 
терморегуляції організму. Відзначимо вплив й інших виділень 
людини із неприємним запахом, які рефлекторно впливають на 
дихання. Воно стає менш глибоким, не забезпечує достатньої 
вентиляції легенів і зумовлює кисневе голодування клітин — 
найперше кори головного мозку. Як наслідок, погіршується 
самопочуття, виникає головний біль тощо. 

Відтак встановлено, що граничнодопустимий вміст 
вуглекислого газу дорівнює 0,1%, або 2 000 мг/м3. Із цієї 
величини обґрунтовані норми площі місця праці та об’єму 
повітря, що припадає на одне місце праці. Площа кожного місця 
праці повинна бути не меншою як 4,5 м2, а об’єм повітря — не 
менше як 15 м3. 

Останнім часом через значні забруднення повітря 
закритих приміщень від інших джерел, зокрема сучасних 
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будівельних матеріалів, одягу, виникають сумніви, що вміст 
вуглекислого газу може адекватно відображати загальне 
забруднення повітря. Тому пропонують використовувати інші 
критерії, такі як відношення кількості важких аероіонів до 
легких, вміст аміаку та амонійного азоту в повітрі. Встановлено, 
що із збільшенням загального забруднення повітря вміст легких 
іонів зменшується, а важких збільшується. Тому їхнє 
відношення може адекватно відображати загальне забруднення 
повітря. 
2. Колективні (вентилювання, опалення, протишумові, 

противібраційні тощо) та індивідуальні засоби і заходи 
захисту від шкідливого впливу виробничих чинників на 
здоров’я людини (засоби захисту органів дихання, органів 
зору, шкіри тощо). 
Облаштовуючи приміщення для роботи з ПК, потрібно 

передбачити припливно-витяжну вентиляцію або кондиціювання 
повітря. Надходження свіжого повітря регулюють, виходячи із 
таких умов (вказаний об’єм приміщення припадає на одне місце 
праці з ПК): 
• якщо об’єм приміщення 20 м3, то потрібно подати не менш 

як 30 м3/год повітря; 
• якщо об’єм приміщення у межах від 20 до 40 м3, то потрібно 

подати не менш як 20 м3/год повітря; 
• якщо об’єм приміщення становить понад 40 м3, 

допускається природна вентиляція, у випадку, коли немає 
виділення шкідливих речовин. 
Захист від шуму та вібрацій. Усунення шуму в приміщенні є 

однією з найскладніших проблем, оскільки джерела шуму 
різноманітні й потребують комплексу заходів технічного, 
організаційного і медичного характеру на всіх стадіях 
проектування, будівництва, експлуатації машин і устаткування. 
Відомі три головні напрямки зменшення впливу шуму на організм 
людини: 
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• зменшення рівня шуму у джерелі виникнення, застосування 
раціональних конструкцій, нових матеріалів і технологічних 
процесів; 

• звукоізолювання устаткування за допомогою глушників, 
резонаторів, кожухів, захисних конструкцій, оздоблення 
стін, стелі, підлоги тощо; 

• використання засобів індивідуального захисту. 
Допустимі рівні шуму та вібрації на місцях праці осіб, що 

працюють з ПК, встановлені санітарними нормами ДсанПіН 3.3.2-
007-98, витяг з яких подано в табл. А7 

Таблиця А7 
Допустимі еквівалентні рівні шуму  

 

Вид професійної діяльності, місце праці 
Еквівалентні 
рівні шуму, 
дБАекв. 

Програмісти 50 

Оператори в залах опрацювання інформації на 
ПК та оператори комп’ютерного набору 

65 

В приміщеннях для розташування шумних 
агрегатів 

75 

Рівень шуму, що супроводжує роботу користувачів персональ-
них комп’ютерів (зумовлений як роботою системних блоків, 
клавіатури, так і друкуванням на принтерах, а також зовнішніми 
чинниками), коливається у межах 50–65 дБА. Шум такої інтенсив-
ності на тлі високого ступеня напруженості праці негативно 
впливає на функціональний стан користувачів. Тому на практиці 
рекомендують знижувати фактичний рівень шуму у приміщеннях, 
де створюють комп’ютерні програми, виконують теоретичні та 
творчі роботи, проводять навчання до 40 дБА, а в приміщеннях, де 
виконують роботу, що потребує зосередженості, — до 55 дБА.  
У залах опрацювання інформації та комп’ютерного набору рівні 
шуму не повинні перевищувати 65 дБА. 
3. Заходи особистої гігієни на місці праці (підтримання 

чистоти, миття рук тощо). 
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Заходи особистої гігієни на місці праці передбачають щоденне 
вологе прибирання, утримання у чистоті місця праці, наявність на 
ньому тільки необхідних для роботи засобів. На місці праці 
необхідно дотримуватись вимог правил внутрішнього розпорядку, 
зокрема, заборонено приймати їжу, пити, курити та інше. 

Відповідно до санітарно-гігієнічних нормативів та правил 
експлуатації обладнання в підпункті 2.3 подають проект заходів 
безпеки. Наводимо приклади деяких заходів безпеки. 
1. Заходи безпеки під час експлуатації персонального 

комп’ютера та периферійних пристроїв передбачають: 
• правильне організування місця праці та дотримання 

оптимальних режимів праці та відпочинку під час роботи з 
ПК; 

• експлуатацію сертифікованого обладнання; 
• дотримання заходів електробезпеки; 
• забезпечення оптимальних параметрів мікроклімату; 
• забезпечення раціонального освітлення місця праці; 
• зниження рівня шуму та вібрації. 
2. Заходи безпеки під час експлуатації інших електричних 

приладів передбачають дотримання таких правил: 
• постійно стежити за справним станом електромережі, 

розподільних щитків, вимикачів, штепсельних розеток, 
лампових патронів, а також мережевих кабелів живлення, за 
допомогою яких електроприлади під’єднують до 
електромережі; 

• постійно стежити за справністю ізоляції електромережі та 
мережевих кабелів, не допускаючи їхньої експлуатації з 
пошкодженою ізоляцією; 

• не тягнути за мережевий кабель, щоб витягти вилку з 
розетки; 

• не закривати меблями, різноманітним інвентарем вимикачі, 
штепсельні розетки;  

• не підключати одночасно декілька потужних 
електропристроїв до однієї розетки, що може викликати 
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надмірне нагрівання провідників, руйнування їхньої 
ізоляції, розплавлення і загоряння полімерних матеріалів; 

• не залишати включені електроприлади без нагляду;  
• не допускати потрапляння всередину електроприладів крізь 

вентиляційні отвори рідин або металевих предметів, а також 
не закривати їх та підтримувати в належній чистоті, щоб 
уникнути перегрівання та займання приладу; 

• не ставити на електроприлади матеріали, які можуть під 
дією теплоти, що виділяється, загорітися (канцелярські 
товари, сувенірну продукцію тощо). 
У пункті N. 3 описують можливі на місці праці аварійні 

ситуації техногенного характеру та загрози природного 
характеру, що можуть перерости у надзвичайні ситуації. Серед 
надзвичайних ситуацій техногенного характеру домінують 
пожежі та вибухи, а серед небезпек природного характеру ― 
аномальні гідрометеорологічні явища та медико-біологічні 
загрози. 
Описуючи пожежовибухонебезпечність виробничого 

середовища та обґрунтовуючи проект протипожежних та 
противибухових заходів у підпункті N. 3.1, зазначають: 
• пожежовибухонебезпечні властивості речовин і матеріалів, 

які використовують під час виконання дипломних 
(кваліфікаційних) робіт; 

• категорію пожежонебезпечності приміщення та клас 
можливих пожеж; 

• можливі причини виникнення пожежі на місці праці; 
• заходи запобігання виникненню пожежі та вибуху, 

первинні засоби пожежогасіння. 
Пожежа — це неконтрольоване горіння, яке супроводжу-

ється виділенням тепла, світла, диму та інших продуктів. 
Горіння виникає за таких трьох умов: наявності окисника, 
наявності горючої речовини, наявності температури, за якої 
горюча речовина може самостійно горіти. Якщо немає хоча б 
однієї із цих умов, горіння стає неможливим. На цьому 
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постулаті ґрунтується переважна більшість профілактичних 
заходів, спрямованих на відвернення пожеж. 

Описуючи пожежовибухонебезпечність середовища, зазна-
чають пожежовибухонебезпечні властивості речовин і 
матеріалів, які використовують під час виконання дипломних 
(кваліфікаційних) робіт (горючість, верхня та нижня 
концентраційні границі спалахування, температура спалаху). За 
горючістю усі речовини поділяють на три групи: негорючі, 
важкогорючі та горючі. 

Негорючі речовини не здатні займатися і горіти на повітрі 
нормального складу (за наявності у повітрі 21% кисню). До них 
відносять каміння, цеглу, металоконструкції. Зрозуміло, що 
використання таких речовин підвищує рівень пожежної безпеки, 
але обмежитись тільки цими речовинами людина сьогодні не 
може. 

Важкогорючими речовинами вважають ті, які займаються 
від стороннього джерела запалення, проте не здатні до 
самостійного горіння після його видалення. Такими речовинами 
є більшість композиційних полімерних матеріалів, для зниження 
горючості яких до їхнього складу введені спеціальні добавки — 
антипирени. Хоча за показником пожежонебезпечності вони 
безпечніші, зате в реальних пожежах створюють велику 
небезпеку через отруйні продукти їхнього неповного згорання. 

До горючих речовин відносять ті, які здатні займатися від 
стороннього джерела запалювання на повітрі нормального 
складу і продовжувати самостійно горіти після його видалення. 
Серед горючих речовин переважають органічні речовини: 
деревина, папір, тканини, нафтопродукти, горючі гази та ін. 
Звичайно, що збільшення кількості таких речовин у приміщен-
нях зумовлює пониження рівня пожежної безпеки. Із групи 
горючих речовин окремо виділяють підгрупу легкозаймистих 
горючих речовин, які можуть займатися від короткочасної дії 
(до 30 с) джерела запалення з низькою енергією (сірник, іскра, 
сигарета тощо). 
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Категорію пожежонебезпечності приміщення визначають 
відповідно до НАПБ Б.03.002-2007, згідно якого приміщення 
поділяють на п’ять категорій залежно від того, які горючі 
речовини в них знаходяться: 

Категорія А (вибухопожежонебезпечна) — горючі гази, 
легкозаймисті рідини з температурою спалаху не більше 28°С в 
такій кількості, що розвивається надлишковий тиск вибуху в 
приміщенні більше 5 кПа. 

Категорія Б (вибухопожежонебезпечна) — горючі пил або 
волокна, легкозаймисті рідини з температурою спалаху більше 
28°С, горючі рідини, що здатні утворювати суміші, у разі 
спалахування яких розвивається надлишковий тиск більше 
5 кПа. 

Категорія В — пожежонебезпечні рідини, тверді горючі та 
важкогорючі речовини і матеріали, які здатні, взаємодіючи з 
водою, киснем повітря або одна з одною, лише горіти. 

Категорія Г — негорючі речовини та матеріали в гарячому, 
розжареному або розплавленому стані, процес обробки яких 
супроводжується виділенням тепла, іскор, полум’я, горючі гази, 
рідини, тверді речовини, які спалюють або утилізують як 
паливо.  

Категорія Д — негорючі речовини і матеріали у холодному 
стані. Допускається відносити до категорії Д приміщення, в яких 
горючі рідини розміщенні в системах змащування, охолодження 
масою не більше 60 кг на одиницю обладнання з тиском, не 
більшим за 0,2 МПа. 

Відповідно до міжнародного стандарту всі пожежі 
поділяють на п’ять класів: 

А — пожежі твердих речовин, горіння яких супроводжу-
ється тлінням; 

В — пожежі горючих рідин або плавких твердих речовин; 
С — пожежі газів; 
D — пожежі металів та їхніх сплавів; 
E — пожежі, пов’язані з горінням електроустановок. 
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Серед можливих причин виникнення пожеж та вибухів 
можна виокремити головні: 
• порушення пожежних норм і правил на місці праці; 
• порушення правил встановлення та експлуатації систем 

енергопостачання, опалення, вентилювання; 
• порушення правил експлуатації електричного та газового 

обладнання; 
• порушення правил зберігання пожежовибухонебезпечних 

матеріалів; 
• використання відкритого вогню в заборонених місцях; 
• погане знання персоналом протипожежних правил; 
• понижена відповідальність за пожежну безпеку. 

Заходи запобігання виникненню пожежі та вибуху, первинні 
засоби пожежогасіння. Переважна більшість пожеж 
починається із невеличкого вогнища. Тому його своєчасну 
ліквідацію розглядаємо як профілактичний захід щодо 
недопущення його розширення до масштабів пожежі. 
Ліквідувати вогнище можна, усунувши одну із трьох умов 
виникнення горіння. Видалити горючу речовину із вогнища не 
завжди можна, а припинити доступ кисню до неї або/і понизити 
її температуру можна завжди, якщо своєчасно використати 
первинні засоби гасіння пожеж: воду, пісок або вогнегасники. 

Вода — універсальний засіб для гасіння пожеж, оскільки її 
застосування завдяки випаровуванню дає змогу як понизити 
температуру горючої речовини, так і зменшити доступ кисню до 
неї. Проте нею не можна гасити електроустановки під напругою 
та легкозаймисті рідини. Для цього треба використовувати 
пісок, хоча він є менш ефективним. 

Вогнегасники, залежно від природи вогнегасної речовини, 
бувають різних типів. Найпоширеніші з них та об’єкти, для яких 
вони призначені, наведені у табл. А8, а їхня придатність для 
гасіння пожеж різних класів у табл. А9. 
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Таблиця А8 
Типи вогнегасників та перелік об’єктів, для яких вони призначені  

Тип вогне-
гасника 

Позна-
чення 

Найменування об'єктів, які рекомендовано 
оснащувати переносними вогнегасниками 

ВВ-5, 
ВВ-6 

Громадські будинки та споруди, квартири житлових 
будинків, приміщення гуртожитків, будинки індивіду-
альної забудови, кіоски  

Водяний 
ВВ-9, 
ВВ-12 

Виробничі, сільськогосподарські, складські та лабора-
торні будинки і приміщення, адміністративні та побу-
тові будинки і приміщення та споруди промислових 
підприємств, громадські будинки та споруди, гаражі та 
автомайстерні  

ВВП-6 
Громадські будинки та споруди, квартири житлових 
будинків, приміщення гуртожитків, будинки індивід-
уальної забудови, кіоски  

Водо-
пінний 

ВВП-9, 
ВВП-12 

Виробничі, сільськогосподарські, складські та лабора-
торні будинки і приміщення, адміністративні та побу-
тові будинки і приміщення та споруди промислових 
підприємств, громадські будинки та споруди, гаражі та 
автомайстерні  

Водо-
пінний 
аерозо-
льний 

ВВПА- 
400 

Громадські будинки та споруди, квартири житлових 
будинків, приміщення гуртожитків, будинки індивіду-
альної забудови, адміністративні та побутові будинки і 
приміщення та споруди промислових підприємств, 
лабораторні приміщення, гаражі та автомайстерні, 
кіоски та торговельні ятки  

ВВК-1,4; 
ВВК-2 

Громадські будинки та приміщення з наявністю ПЕОМ, 
приміщення обчислювальних центрів, споруди 
промислових підприємств  

Вугле-
кислот-
ний* ВВК-3,5; 

ВВК-5 

Громадські будинки, споруди та приміщення з наяв-
ністю ПЕОМ, приміщення обчислювальних центрів, 
споруди промислових підприємств  

ВП-2, 
ВП-3, 
ВП-4 

Квартири житлових будинків, приміщення гуртожитків, 
будинки індивідуальної забудови, приміщення для 
зберігання автомототранспорту, що розташовані у 
підвальних та цокольних поверхах житлових будинків, 
пересувні ремонтні майстерні та лабораторії  

Порош-
ковий**  

ВП-5, 
ВП-6, 
ВП-9, 
ВП-12 

Виробничі, сільськогосподарські, складські та лабораторні 
будинки і приміщення, адміністративні та побутові будин-
ки і приміщення та споруди промислових підприємств, 
громадські будинки та споруди, гаражі та автомайстерні  
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* Застереження щодо застосування вуглекислотних вогнегасників: у разі 
гасіння пожежі в приміщенні необхідно враховувати можливість зниження 
вмісту кисню в повітрі приміщення нижче граничнодопустимого значення.  
**  Порошкові вогнегасники можна застосовувати після евакуації людей з 
приміщення.  

Таблиця А9 
Придатність вогнегасників до гасіння пожеж різних класів та діапазони 

температур їхньої експлуатації 
 

Придатність до 
гасіння пожеж 

класів 
Тип 

вогнегасника 
А В С (Е) 

Діапазон температур експлуатації, не 
менше 

Порошковий  + + + + 
від -20ºC до +50ºC, або від -30ºC до 
+50ºC, або від -40ºC до +50ºC, або від 
-50ºC до +50ºC 

Водопінний  + + - -* 
від +5ºC до+50ºC, або від 0ºC до+50ºC,  
або від -10ºC до +50ºC, або від -20ºC до 
+50ºC 

Водопінний 
аерозольний  

+ + - + від 0ºC до +50ºC 

Водяний  + +** - -* 
від  +5ºC до +50ºC, або від 0ºC до +50ºC 
, або від -10ºC до +50ºC, або від -20ºC до 
+50ºC 

Вуглекислотний  - + - + від -20ºC до +50ºC  
Примітка. Знак "+" означає придатність вогнегасника для гасіння пожежі 
цього класу; знак "-" означає непридатність для гасіння пожежі цього класу. * 
Застосування небезпечне для життя людини. ** Для водяних вогнегасників із 
зарядом води з добавками, що забезпечують гасіння пожеж класу В. 

Громадські та адміністративно-побутові будинки на 
кожному поверсі повинні мати не менше двох переносних 
(порошкових, водопінних або водяних) вогнегасників з масою 
заряду вогнегасної речовини 5 кг і більше. Крім того, треба 
передбачати по одному вуглекислотному вогнегаснику з 
величиною заряду вогнегасної речовини 3 кг і більше: 
• на 20 м2 площі підлоги в таких приміщеннях: офісні 

приміщення з ПЕОМ, комори, електрощитові, вентиляційні 
камери та інші технічні приміщення; 
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• на 50 м2 площі підлоги приміщень архівів, машинних залів, 
бібліотек, музеїв. 
Додатково вищевказані приміщення можна оснащувати 

аерозольними водопінними вогнегасниками з масою заряду 
вогнегасної речовини 400 г і більше. Для захисту від 
пожежі приміщення з наявністю ПЕОМ, телефонних станцій 
тощо треба використовувати вуглекислотні вогнегасники або 
аерозольні водопінні вогнегасники. Приміщення, у яких 
розміщені ПЕОМ, треба оснащувати переносними 
вуглекислотними вогнегасниками з розрахунку один 
вогнегасник ВВК–1,4 чи ВВК–2 або один ВВПА–400 на три 
ПЕОМ, але не менше ніж один вогнегасник зазначених типів на 
приміщення. 

Відстань між місцями розташування вогнегасників не 
повинна перевищувати: 15 м — для приміщень категорій А, Б, В 
(горючі гази та рідини); 20 м — для приміщень категорій В, Г, а 
також для громадських будівель та споруд. 

Потрібно своєчасно і вміло використовувати вогнегасники 
для локалізації невеликих ділянок горіння, оскільки час їхньої 
дії є досить малий, у найкращому випадку — до 60 с. 

Часто пожежі та вибухи виникають через порушення правил 
експлуатації газової мережі, тому користуючись газовими 
приладами необхідно дотримуватись таких вимог: 
• забезпечити надійне вентилювання приміщення (відкрийте 

кватирки вікон, не закривайте отвори та решітки 
вентиляційних каналів, забезпечте постійне провітрювання 
приміщення); 

• перевірити наявність тяги у димоході (за відсутності чи 
слабій тязі не користуйтесь газовими приладами – це 
смертельно небезпечно!); 

• не встановлювати в приміщенні, де є газові прилади з 
відведенням продуктів згоряння у димові канали, витяжну 
механічну систему вентилювання; 
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• не користуватися газовими приладами за несправної 
автоматики безпеки; 

• не залишати без нагляду газові прилади у стані роботи; 
• не використовувати приміщення, де встановлено газові 

прилади, для сну та відпочинку; 
• не використовувати газові плити для обігріву приміщення; 
• перекривати крани після користування газовими приладами. 

У підпункті N. 3.2 аналізують шляхи евакуації з приміщень, 
у яких виконують дипломну (кваліфікаційну) роботу. 
Проведення організованої евакуації з виробничих та інших 
приміщень і будівель, запобігання проявам паніки і 
недопущення загибелі людей забезпечують визначенням шляхів 
евакуації, які гарантують якнайшвидше і найбезпечніше 
виведення людей з небезпечних приміщень. 

На підприємствах, в установах, організаціях має бути 
встановлено порядок оповіщення людей про пожежу, з яким 
необхідно ознайомити всіх працівників.  

Серед загальних вимог до евакуаційних виходів необхідно 
відмітити, що ними можуть бути дверні отвори, якщо вони 
ведуть з приміщень:  
• безпосередньо назовні;  
• на сходовий майданчик з виходом назовні безпосередньо 

або через вестибюль;  
• у прохід або коридор з безпосереднім виходом назовні або 

на сходовий майданчик;  
• у сусідні приміщення того ж поверху, що не містять 

виробництв, які належать за вибухопожежною та пожежною 
небезпекою до категорій А, Б і В та мають безпосередній 
вихід назовні або на сходовий майданчик. 
До евакуаційних шляхів відносять такі, що ведуть до 

евакуаційного виходу і забезпечують рух протягом певного 
часу. Найпоширенішими шляхами евакуації є проходи, 
коридори, сходи, тамбури, фойє, холи, вестибюлі. Шляхи 
сполучення, що пов’язані з механічним приводом (ліфти, 
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ескалатори) під час евакуації не використовують, оскільки у разі 
пожежі вони можуть вийти з ладу. Наявність та напрямок руху 
до евакуаційних шляхів та виходів позначають відповідними 
знаками безпеки згідно з ГОСТ 12.4.026-76 та змінами, 
внесеними до нього ДСТУ ISO 6309:2007. 

Для безпечної евакуації шляхи та виходи мають відповідати 
таким вимогам:  
• евакуаційні шляхи і виходи повинні утримуватися вільними, 

не захаращуватися та у разі потреби забезпечувати 
евакуацію всіх людей, які перебувають у приміщеннях; 

• кількість та розміри евакуаційних виходів, їхні 
конструктивні рішення, умови освітленості, забезпечення 
незадимленості, протяжність шляхів евакуації, їхнє 
оздоблення повинні відповідати протипожежним вимогам 
будівельних норм; 

• у приміщенні, яке має один евакуаційний вихід, 
дозволяється одночасно розміщувати не більше 50 осіб, а у 
разі перебування в ньому понад 50 осіб повинно бути 
щонайменше два виходи, які відповідають вимогам 
будівельних норм; 

• двері на шляхах евакуації повинні відчинятися в напрямку 
виходу з будівель (приміщень) і замикатися лише на 
внутрішні запори, які легко відмикаються.  

Розділ закінчують висновками, в яких студенти встановлю-
ють відповідність умов праці санітарно-гігієнічним та 
ергономічним нормативам і подають пропозиції для їхнього 
покращення.  

Для написання розділу можна використати запропоновані 
літературні джерела та інтернет-ресурси, які подані у загальних 
вимогах (стор. 8–12). 

 

 
 


