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ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ НАД КУРСОМ 

“ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ” 

Основна мета вивчення дисципліни “Основи охорони праці” полягає у 

формуванні у майбутніх спеціалістів знань з охорони праці на виробництві, 

методах та заходах забезпечення оптимального виробничого середовища, 

безпечних умов праці на підприємстві, які відповідають діючому законодав-

ству та нормативним актам з охорони праці. 

Курс “Основи охорони праці” передбачає лекції, виконання лаборатор-

ного практикуму та самостійну роботу над поглибленням теоретичного мате-

ріалу. У кінці семестру студенти технічних спеціальностей складають іспит, 

студенти економічних спеціальностей при умові виконання учбового плану 

дисципліни отримують залік. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: 

- основні законодавчі та нормативні документи з охорони праці; 

- повноваження та права органів та структур, що здійснюють нагляд та 

контроль з охорони праці; 

- відповідальність за порушення з охорони праці; 

- можливі джерела виникнення небезпечностей та шкідливостей на підп-

риємстві; 

- вплив небезпечних та шкідливих умов виробничого середовища на стан 

здоров’я людини; 

- нормування параметрів шкідливих чинників виробничого середовища; 

- основні методи та заходи запобігання впливу небезпечних та шкідливих 

чинників на робітників у процесі праці; 

- основні принципи організації пожежної небезпеки на виробництві. 

Студент повинен вміти: 

- використовувати нормативні положення з охорони праці для організації 

відповідних законодавству умов праці; 

- за допомогою відповідних приладів вимірювати параметри основних не-

безпечних та шкідливих чинників, які можливі на робочому місці; 

- розв’язувати розрахункові задачі й знаходити оптимальні варіанти по-

ліпшення параметрів шкідливих чинників виробничого середовища; 

- організувати заходи, які забезпечують уникнення або зменшення впливу 

на працівників небезпечних та шкідливих виробничих чинників; 

- використовувати засоби індивідуального захисту в залежності від пот-

реб виробничого процесу; 

- визначати основні пожежні характеристики речовин та матеріалів; 

- здійснювати міри пожежної безпеки, використовувати первинні засоби 

ліквідації осередків возгоряння; 

- надавати першу допомогу постраждалим від небезпечних чинників на 

виробництві. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 

Розділ, тема лекції 
Питання для самостійної підготовки  

теоретичного матеріалу 
Література 

   

1  Законодавство з 

охорони праці 

Тема 1.1  Основні 

поняття з охорони 

праці. Класифікація 

небезпечних та шкі-

дливих чинників 

1  Визначення охорона праці, мета науки 

охорона праці, об’єкт досліджень, осно-

вні задачі 

2  Основні поняття: виробнича санітарія, 

техніка безпеки, небезпечний виробни-

чий чинник, шкідливий виробничий 

чинник, небезпечна зона, робоча зона, 

постійне робоче місце, професійне за-

хворювання та інші 

3  Класифікація небезпечних та шкідли-

вих чинників: фізичні, хімічні, біологіч-

ні, психофізичні 

[1; 3, с. 12-16; 

4, с.3-8] 

Тема 1.2  Законодав-

ство з охорони праці 

1  Основні джерела законодавства з охо-

рони праці 

2  Сфера дії Закону України “Про охо-

рону праці” 

3  Основні принципи державної політики 

в сфері охорони праці 

4  Гарантії прав громадян з охорони 

праці 

5  Класифікація нормативних актів з 

охорони праці. Кодування нормативних 

актів 

[1; 3, с. 17] 

Тема 1.3  Нагляд та 

контроль з охорони 

праці 

1  Державний нагляд з охорони праці 

2  Громадський контроль охорони праці 

3  Відомчий контроль з охорони праці. 

Служба охорони праці підприємства 

[1; 2, с. 311-

329] 

Тема 1.4  Відповіда-

льність за порушен-

ня з охорони праці. 

Навчання з охорони 

праці 

1  Відповідальність підприємств за по-

рушення з охорони праці 

2  Розміри штрафів, які сплачуються пі-

дприємством за кожний нещасний випа-

док на виробництві 

3  Відповідальність осіб за порушення з 

охорони праці: дисциплінарна, адмініст-

ративна, матеріальна, кримінальна 

4  Навчання з питань охорони праці 

5  Види інструктажів з охорони праці 

[1; 3, с. 53-67] 
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Розділ, тема лекції 
Питання для самостійної підготовки  

теоретичного матеріалу 
Література 

2  Виробнича саніта-

рія 

Тема 2.1  Оздоров-

лення повітряного 

середовища 

1  Шкідливі гази, пари й пил, їх класифі-

кація, дія на організм людини 

2  Нормування шкідливих речовин у по-

вітрі виробничого середовища 

3  Нормування параметрів мікроклімату 

у виробничому приміщенні. Захист від 

теплового випромінювання 

4  Вентиляція виробничих приміщень: 

класифікація вентиляції, та призначення 

кожного з її типів 

[3, с. 100-127; 

4, с. 8-23; 5,  

с. 15-32] 

Тема 2.2  Захист від 

шуму, ультразвуку та 

вібрації 

1  Вплив надмірного шуму на людину 

2  Нормування шуму. Основні засоби 

захисту від шуму на виробництві 

3  Вплив ультразвуку на людину, норму-

вання ультразвуку. Основні засоби захи-

сту від ультразвуку 

4  Визначення вібрації, загальна та міс-

цева вібрація, її вплив на людину 

5  Нормування вібрації, міри захисту від 

вібрації на виробництві 

[3, с. 148-170; 

4, с. 24-33; 5,  

с. 10-14] 

Тема 2.3  Виробниче 

освітлення 

1  Професійні хвороби пов’язані з пога-

ним або надмірним освітленням 

2  Основні кількісні характеристики ви-

робничого освітлення 

3  Нормування штучного та природного 

освітлення 

[3, с. 127-145; 

4, с. 35-44; 5,  

с. 33-41] 

Тема 2.4  Захист від 

випромінювань 

1  Електромагнітні поля та випроміню-

вання, дія на людину, нормування 

2  Іонізуючі випромінювання, вплив на 

людину, нормування 

[3, с. 171-185; 

4, с. 45-54] 

Тема 2.5  Електроне-

безпека 

1  Фактори, що впливають на ураження 

людини електрострумом 

2  Організаційні та технічні заходи елек-

тробезпеки 

[3, с. 252-296; 

4, с. 71-82; 5, с. 

42-54] 

Розділ 3  Пожежна 

безпека 

Тема 3.1  Пожежні 

характеристики ре-

човин та матеріалів. 

Основні засоби по-

жежної профілакти-

ки 

1 Основні пожежні характеристики ре-

човин та матеріалів 

2  Принципи класифікації виробництв за 

вибухо-, пожежонебезпекою 

3  Система запобігання пожеж 

4  Система протипожежного захисту 

5  Основні методи та засоби гасіння по-

жеж 

[3, с. 297-336; 

4, с. 83-94; 5,  

с. 3-9] 
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ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМУ 

Метою лабораторного практикуму є більш глибоке засвоєння теорети-

чних знань, отриманих студентами на лекціях, ознайомлення з принципом дії 

приладів та пристроїв, які використовуються для визначення небезпечних та 

шкідливих виробничих чинників, навчання студентів працювати з лаборато-

рним обладнанням. Виконання лабораторних робіт, крім того, має за мету 

математичну й теоретичну обробку результатів вимірів, закріплення навиків 

ведення протоколів дослідів, які оформлені у вигляді журналу лабораторних 

робіт. 

Цикл лабораторних робіт з дисципліни «Основи охорони праці» для 

студентів всіх спеціальностей включає виконання шести лабораторних робіт. 

Кожна з лабораторних робіт – це експериментальні дослідження, що відбу-

ваються в лабораторних умовах. 

При підготовці до лабораторної роботи студент повинен ознайомитися 

з метою експерименту, методикою виконання дослідів, з основними прави-

лами користування вимірювальною апаратурою, котра застосовується в ро-

боті, ознайомитися з необхідним теоретичним матеріалом. 

Для скорочення непродуктивних витрат часу протоколи дослідів зведе-

но до звітів про лабораторні роботи. Звіти про лабораторні роботи дозволя-

ють алгоритмізувати діяльність студента: виділити роботи, які необхідно ви-

конати самостійно в підготовчий період, на етапі проведення експеримента-

льних досліджень (замірів, іспитів) і на завершальному етапі обробки отри-

маних результатів, їх узагальнення і висновків. 

Лабораторна робота вважається виконаною, якщо студент: самостійно 

виконав всі підготовчі роботи і підтвердив своїми відповідями необхідний 

рівень знань теми; самостійно провів експерименти та оформив звіт; відповів 

на всі питання за темою лабораторної роботи. 

У такому випадку викладач ставить свій підпис, що свідчить про заве-

ршення виконання роботи. 
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РОБОЧИЙ ПЛАН ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

Тиж-

день 
Тема Запитання для опитування Література Зміст заняття 

Форма  

контролю 

знань 

      

I(II) Пожежонебе-

зпечні власти-

вості речовин 

та первинні 

засоби поже-

жегасіння 

1  Що визначає пожежні характеристики речовин? 

2  Дати визначення поняттям: температура сполоху, те-

мпература спалахування, температура самоспалахуван-

ня, нижня межа спалахування, верхня межа спалаху-

вання, самовозгоряння. 

3  Як розподіляються речовини за можливістю згоряти? 

4  Охарактеризувати основні методи та засоби тушіння 

пожеж. 

5  Дати характеристику основним видам вогнегасників 

[3, с. 

262-338; 

4, с. 83-

94] 

Лабораторна робо-

та № 1. Визначення 

температури спо-

лоху горючих рі-

дин за допомогою 

лабораторного 

приладу [5, с. 3-9] 

УО 

III 

(IV) 

Виробничий 

шум. Захист 

від шуму 

1  Що називається шумом? 

2  Навести основні кількісні характеристики шуму. 

3  Поняття про еквівалентні рівні шуму. 

4  Нормування шуму. 

5  Вплив шуму на стан здоров’я людини 

6  Основні міри захисту від шуму 

[3, с. 

156-169; 

4, с. 24-

29; ] 

Лабораторна робо-
та № 2. Вимір та 
розрахунок основ-
них параметрів ви-
робничого шуму 
[5, с. 10-15] 

УО 

V 

(VI) 

Метеорологі-

чні умови ви-

робничих 

приміщень  

1  Що є основними параметрами виробничого мікроклі-

мату? 

2  Які фактори впливають на нормування мікроклімату 

у виробничому приміщенні? 

3  Охарактеризувати основні засоби захисту від тепло-

вих випромінювань 

[3, с. 

103-109; 

4, с. 11-

14; ] 

Лабораторна робо-
та № 3. Дослі-
дження метеороло-
гічних умов вироб-
ничих приміщень 
[5, с. 16-24] 

УО 

VII 

(VIII) 
Контрольна 

робота Теоретичний матеріал розділу 1 [1-3] Письмова робота КР 

7
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Тиж-

день 
Тема Запитання для опитування Література Зміст заняття 

Форма  

контролю 

знань 

IX 

(X) 

Випробування 

та оцінка вен-

тиляційної 

установки 

1  Навести класифікацію виробничої вентиляції. 

2  Охарактеризувати основні види загальнообмінної ве-

нтиляції, визначити її призначення. 

3  Основні принципи розрахунку вентиляції виробни-

чих приміщень. 

4  Аерація виробничих приміщень. 

5  Вентиляція з рециркуляцією повітря, основні вимоги. 

6  Місцева вентиляція, класифікація, призначення кож-

ного з видів місцевої вентиляції. 

[3, с. 

115-125; 

4, с. 15-

19; ] 

Лабораторна робо-

та № 4. Випробу-

вання та оцінка ве-

нтиляційної уста-

новки [5, с. 25-32] УО 

XI 

(XII) 

Дослідження 

характеристик 

виробничого 

освітлення 

1  Які професійні хвороби викликає погане або надмірне 

освітлення? 

2  Навести основні кількісні характеристики освітлення. 

3  Класифікація освітлення за конструктивними ознака-

ми та за призначенням. 

4  Нормування штучного та природного освітлення 

5  Основні вимоги до ламп та ліхтарів 

[3, с. 

128-144; 

4, с. 35-

44; ] 

Лабораторна робо-

та № 5. Дослі-

дження характери-

стик виробничого 

освітлення [5, с. 

33-41] 

УО 

XIII 

(XIV) 

Дослідження 

електронебез-

пеки в мере-

жах трифаз-

ного струму 

напругою до 

1000 В 

1  Охарактеризувати вплив струму на організм людини. 

2  Які основні чинники впливають на ураження людини 

електричним струмом? 

3  Охарактеризувати організаційні міри профілактики 

електробезпеки. 

4  Навести основні технічні засоби профілактики елект-

робезпеки 

[3, с. 

251-287; 

4, с. 70-

82; ] 

Лабораторна робо-

та № 6. Дослі-

дження електроне-

безпеки в мережах 

трифазного струму 

напругою до 1000В 

[5, с. 42-47] 

УО 

 

XV 

(XVI) 

Контрольна 

робота Теоретичний матеріал розділів 2, 3 [4-8] Письмова робота КР 

 

8
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1 

Тема: Пожежонебезпечні властивості речовин та первинні засоби  

пожежегасіння. Визначення температури сполоху горючих рідин за  

допомогою лабораторного приладу 

Мета роботи: 

Хід експерименту: 

Таблиця 1.1 - Результати вимірів 

Рідина 

Дані  

термометра 

t, °С 

Барометричний 

тиск Р Поправка 

∆t, °С 

Температура 

сполоху t, °С 
мм рт. ст. Па 

1      

2      

3      

За результатами розрахунків температури сполоху визначити, до якого 

класу (ЛСР чи ГР) відносяться рідини, які досліждено, і до якої категорії за 

пожежною небезпекою буде належати виробництво, де використовуються дані 

нафтопродукти. 

 ∆t = 3·10
-4

 (101325 – Р), (1) 

де Р – фактичний барометричний тиск в умовах проведення експеримен-

ту. Значення Р визначається за допомогою барометра у міліметрах ртутного 

стовпчика, а для розрахунків за формулою (1) барометричний тиск переводить-

ся у паскалі (101325 Па = 760 мм рт. ст.). Якщо барометричний тиск нижче 

101325 Па, поправку треба додавати, якщо вище – віднімати. 

Розрахунки: ∆t = 

Висновки. 



 10 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2 

Тема: Вимір та розрахунок основних параметрів виробничого шуму 

Мета роботи: 

Хід експерименту: 

Таблиця 2.1 - Результати вимірів рівня шуму від джерел 1 і 2 

Джерело 

шуму 

Фоновий 

шум в  

аудиторії 

Джерело 1 Джерело 2 

Одночасна 

робота  

джерел  

1 і 2 

Рівень шуму, 

дБА 
    

Розрахувати сумарний рівень шуму джерел 1 і 2, з урахуванням фоново-

го шуму, та порівняти його з експериментальним. 

∑L = 10 lg (10
0,1Lф + 10

0,1L1 + 10
0,1L2) =  

Таблиця 2.2 - Результати вимірів рівня шуму від джерела 3 в установці 

Умови виміру 
Відкритий 

отвір 

Закритий отвір 

повсть ДСП пінопласт 

Рівень шуму, дБА     

Зменшення рівня 

шуму, дБА 
-    
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Таблиця 2.3 - Індивідуальне розрахункове завдання 

Номер 

варіанта 

Характеристика джерел шуму 

Група 1 Група 2 Група 3 

Ln, 

дБА 
n, шт. r, м 

Ln, 

дБА 
n, шт. r, м 

Ln, 

дБА 
n, шт. r, м 

          

Примітка: Ln – рівень звукової потужності кожного з рівношумлячих джерел, 

дБА; 

n – кількість рівношумлячих джерел, шт.; 

r – середня відстань від розрахункової точки до групи рівношум-

лячих джерел, м. 

1  Зробити ескіз розрахункової схеми. 

2 Визначити сумарний рівень шумового випромінювання ∑Lr в межах кожної 

групи рівношумлячих дждерел шуму:  

∑Li = Li + 10 lg n, дБА. 

 ∑L1 =  

 ∑L2 =  

 ∑L3 = 

3  Визначити рівень шуму L, який утворюється кожною групою джерел окремо 

в розрахунковій точці: 

 Lri = ∑Li – 10 lg (2πr
2
), дБА. 

 Lr1 =  

 Lr2 =  

 Lr3 =  
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4  Визначити сумарний рівень звукової потужності всіх груп джерел шуму для 

розрахункової точки: 

 ∑L = 10 lg (10
0,1Lr1 + 10

0,1Lr2 + … + 10
0,1Lrn) = 10 lg ∑10

0,1Lri, дБА. 

 ∑L =  

5  Порівняти отриманий результат з рівнем шуму, який є допустимим для ви-

робничого приміщення. 

Висновок з розрахункової роботи. 

Висновок з лабораторної роботи. 

i = 1 

n 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3 

Тема: Дослідження метеорологічних умов виробничих приміщень 

Мета роботи: 

Хід експерименту: 

Таблиця 3.1 - Показники вологості повітря при барометричному  

тиску______мм рт.ст. 

Місце виміру 

Дані  

«вологого» 

термометра  

 t, °С 

Дані  

«сухого» 

термометра  

 t, °С 

Відносна 

вологість  

 φ, % 

Абсолютна 

вологість ρ,  

 г/м
3
 

Волого-

утримання 

 d, г/кг 

1  В лабораторії 

(навколо устано-

вки) 

     

2  В установці 

при включеному 

кип’ятильнику та 

вимкнутому вен-

тиляторі 

     

3  В установці 

при режимі I 
     

4  В установці 

при режимі II 
     

5  В установці 

при режимі III 
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Розрахунок вологоутримання: 

d = 622 Рн / (Рб – Рн), г/кг, 

де Рн – тиск водяної пари насиченого повітря, Па; Рб – барометричний 

тиск, Па. Якщо атмосферний тиск виміряно у мм рт. ст., то його необхідно пе-

ревести у паскалі, виходячи з того, що нормальний тиск 760 мм рт. ст. дорів-

нює 101325 Па. 

Рб =  

Таблиця 3.2 - Вимірювання швидкості руху повітря у виробничому приміщенні 

Номер 

виміру 

Показання анемометра 
Різниця між 

кінцевими та 

початковими  

даними 

Час  

виміру, 

с 

Кількість 

поділок за 

секунду 

Швидкість  

руху повітря 

v, м/с початкові кінцеві 

1    30   

2    30   

3    30   

Висновки. 
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Індивідуальне розрахункове завдання до лабораторної роботи № 3,  

виконання якого передбачає використання ПЕОМ 

Розрахунок кількості повітря, необхідного для подавання загальнообмін-

ною вентиляцією з метою забезпечення оптимальних значень параметрів  

мікроклімату 

Таблиця 3.3 – Вихідні дані 

Номер 

варіанту 

Категорія 

робіт за  

важкістю 

Середня  

температура 

зовнішнього 

повітря t, °С 

Висота до  

вентиляційних 

отворів h, м 

Кількість надлиш-

кового тепла, яке 

випромінюється  

Q, кДж/с 

Кількість надлиш-

кової вологи, яка  

виділяється  

W, г/с 

      

Вихідні дані занести до таблиці 3.3. 

Розрахунок може бути виконаний за допомогою ПЕОМ за програмою 

«МИКРОКЛИМАТ» [1]. 

Висновки. 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4 

Тема: Випробування та оцінка вентиляційної установки 

Мета роботи:  

Хід експерименту:  

Таблиця 4.1 - Результати виміру швидкості руху повітря анемометром  

при положенні …… отвору витяжної шафи 

Номер 

виміру 

Початкове 

значення 

анемометра 

Кінцеве  

значення  

анемометра 

Час  

виміру, 

с 

Кількість 

поділок за 

одну  

секунду 

Швидкість 

руху повітря 

v, м/с 

Середня 

швидкість  

повітря 

v, м/с 

1   30   

 2   45   

3   60   

Розрахунок площі отвору витяжної шафи (F, м
2
):  

F =  

Розрахунки ефективності вентиляційної установки: 

а) Z1 = 3600 F   , м
3
/год, де F - площа отвору витяжної шафи, м

2
;    – середня 

швидкість повітря, м/с, (табл. 4.1): 

Z1 =   

б) Z2 = 3600 F v, м
3
/год, де F - площа поперечного перетину повітроводу, яка 

дорівнює 0,1×0,1, м
2
; v – швидкість повітря у повітроводі,  

яка розраховується за формулою                   , м/с, (табл. 4.2): 

Z2 =  

ρ

швgH2

v v



 17 

 

Таблиця 4.2 - Результати вимірів швидкісного тиску (номер перетину I) 

Номер 

виміру 

Початкове  

значення  

мікроманоме-

тра Рпоч,  

мм вод. ст. 

Кінцеве  

значення  

мікроманоме-

тра Ркін,  

мм вод. ст. 

Різниця між  

вимірами  

∆Р = Ркін - Рпоч,  

мм вод. ст. 

Тиск у повіт-

роводі  

Ншв = К ∆Р,  

мм вод. ст. 

Середнє  

значення 

    шв,  

мм вод.ст. 

1     

 

2     

3     

4     

5     

Примітка: К – коефіцієнт, який враховує кут нахилу шкали мікроманометра 

 

 

 

Таблиця 4.3 - Результати вимірів різниці повного тиску 

Номери 

перетинів, 

між якими 

зроблено 

вимір 

Номер 

виміру 

Початкове 

значення мі-

кроманоме-

тра Рпоч,  

мм вод. ст. 

Кінцеве  

значення мі-

кроманоме-

тра Ркін,  

мм вод. ст. 

Різниця між 

вимірами  

∆Р = Ркін -Рпоч,  

мм вод. ст. 

Тиск у пові-

троводі  

Ншв = К ∆Р,  

мм вод. ст. 

   шв, 

мм 

вод. 

ст. 

I-II 

1        л 

2     

3     

II-III 

1        м 

2     

3     

 

Н

Н

Н

Н
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Виходячи з середнього значення різниці повного тиску    л між I-II пере-

тинами (табл. 4.3), визначити втрату тиску R на один метр повітроводу, відс-

тань r між поділками дорівнює 2 м: 

Hл = R r/g, Па. 

R =  

Виходячи з середнього значення різниці повного тиску    м між II-III пе-

ретинами (табл. 4.3), визначити коефіцієнт місцевого опору ξ за формулою 

Нм = ξ v
2
ρ/2, 

де v - швидкість повітря у повітроводі, м/с, ρ – густина повітря, кг/м
3
. 

ξ =  

Висновки. 

Н

Н
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5 

Тема: Дослідження характеристик виробничого освітлення 

Мета роботи: 

Хід експерименту: 

Таблиця 5.1 - Результати вимірів в лабораторній установці відбитого 

освітлення Е, лк  

Кольор  

екрана 

Освітленість при різних положеннях сектора Е, лк 

I - Евід I II - Евід II III - Евід III IV - Евід IV 

Білий     

Фіолетовий     

Темний     

Визначити коефіцієнт відбивання ρ та поглинання α для фіолетових та 

темних робочих площин в лабораторній установці, прийняти значення коефіці-

єнту відбивання для білого кольору в інтервалі ρб = 0,7…0,9. 

Освітленість, відбита падаючим світловим потоком, для білого кольору 

знаходиться згідно зі співвідношенням ρб = Е
б
від I / Епад, лм. 

Епад =  

Коефіцієнти відбивання для фіолетової та темної поверхні дорівнюють 

відповідно: ρф = Е
ф

від I / Епад   та   ρт = Е
т
від I/ Епад. 

ρф =  

ρт =  

Коефіцієнт поглинання α = 1 – ρ: 

αф =  αт =  
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Визначити коефіцієнт світлопропускання для різних ступенів забруд-

нення ліхтарів за результатами вимірів освітленості в лабораторній установці 

для робочої поверхні білого кольору: 

τII = Е
б
від II/Е

б
від I; τIII= Е

б
від

 
III/Е

б
від I; τIV = Е

б
від

 
IV/Е

б
від I. 

τII =  τIII =  τIV =  

Таблиця 5.2 - Результати вимірів освітленості при природному освітленні 

робочого місця Е, лк 

Номер 

виміру 

Відстань 

робочого 

місця від 

вікна r, м 

Діапазон 

виміру  

люксметра 

Тип  

насадки 

Кількість 

поділок, 

шт. 

Освітле-

ність Е, лк 

Коефіцієнт 

природної 

освітленості 

е, % 

1 0,0      

2 1,0      

3 2,0      

4 3,0      

5 4,0      

Накреслити графік залежності коефіцієнта природної освітленості робо-

чого місця від його розташування відносно природного джерела освітлення. 

 

r, м 

е, % 
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Індивідуальне розрахункове завдання до лабораторної роботи № 5 

Розрахувати систему загального освітлення виробничого приміщення ме-

тодом світлового потоку. Дані варіанта занести до табл. 5.3. 

Таблиця 5.3 - Дані індивідуального розрахункового завдання 

Номер 

варіанта 

Довжина 

А, м 

Шири-

на В, м 

Висота 

підвісу 

Нр.м, м 

Коефіцієнт 

відбивання 

стелі ρстелі, % 

Коефіцієнт 

відбивання 

стін ρстін, % 

Тип 

примі-

щення 

Освіт-

леність 

Ен, лк 

        

Примітка: Тип приміщення задає викладач. 

1  Визначити тип ліхтаря та значення співвідношення [1] L / Нр.м =  

2  Розрахувати відстань між ліхтарями L, м. 

3  Розрахувати кількість ліхтарів n, шт., які потрібні для освітлення приміщен-

ня за формулою  n = n* n**. 

n* = A / L, шт. n ** = B / L, шт. 

n* =  n** =  

n =  

4  Знайти індекс (світлопоказник) приміщення і: 

                                                                                . 

і =  

5  Відповідно до значення індексу приміщення і за допомогою таблиці [1] 

знайти значення коефіцієнта використання світлового потоку ламп η,%, який 

залежить від типу ліхтаря, коефіцієнтів відбивання стелі ρстелі і стін ρстін. 

η =  

)BA(pH

AB
i
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6 Розрахувати світловий потік Fл, лм лампи чи групи ламп (значення вели-

чин, які використано у формулі, див. [1]): 

                                                                                   , лм. 

Fл =  

7  Обрати за допомогою відповідної таблиці [1] фактичний світловий потік Fф, 

лм, значення якого є найближчим більшим, ніж значення розрахункового світ-

лового потоку Fл, лм, лампи. 

8  Розрахувати фактичну освітленість Еф, лк, яку дають обрані лампи: 

                                                                                     , лк. 

Еф =  

9  Виходячи з потужності однієї лампи та їх кількості, розрахувати загальну 

потужність системи освітлення: 

W = w n, Вт. 

W = 

Висновки. 

нЕ
лF

факF
фE

n

SKZнЕ100
лF
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6 

Тема: Дослідження електронебезпеки в мережах трифазного струму напру-

гою до 1000 В 

Мета роботи: 

1 Проведення вимірів у мережах з ізольованою нейтраллю 

1) Провести виміри лінійних напруг (UАВ, UВС, UАС). 

UАВ = UВС = UАС = 

2) Провести експериментальні дослідження залежності сили струму Iлюд, 

що проходить через тіло людини, та напруги дотику Uтор від величини опору 

ізоляції фаз (RА = RВ = RС). Результати занести до таблиці 6.1. 

Таблиця 6.1 - Залежність сили струму Iлюд, що проходить через тіло людини, та 

напруги дотику Uтор від величини опору ізоляції фаз 

R, кОм 1 2 5 10 

Rлюд=1кОм 

*C = …мкФ 

Uтор, В     

Iлюд, мА     

Iлюд, розрах, мА     

Примітка: *Значення ємності фаз задається викладачем (С=0,1; 0,2; 0,5;  

1,0 мкФ). 

Розрахункове значення сили струму, що проходить через тіло людини, 

може бути знайдене за допомогою формули 

 

 Iлюд. розрах =                            , А. 

 
RлюдR33

лU3
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Накреслити графік залежності сили струму, що проходить через тіло лю-

дини, та напруги дотику від величини опору фаз. 

3) Провести експериментальні дослідження залежності сили струму Iлюд, 

що проходить через тіло людини, та напруги дотику Uтор від величини ємності 

фаз С. Результати занести до таблиці 6.2. 

Таблиця 6.2 - Залежність сили струму Iлюд, що проходить через тіло людини, та 

напруги дотику Uтор від величини ємності фаз 

С, мкФ 0,0 0,1 0,2 0,5 1,0 

Rлюд=1кОм 

*R=….кОм 

Uтор, В      

Iлюд, мА      

Примітка: *Значення опору фаз задається викладачем (R=1, 2, 5, 10 кОм). 

Накреслити графік залежності сили струму, що проходить через тіло лю-

дини, та напруги дотику від величини ємності фаз. 

 

Iлюд, мА Uтор, В 

R, кОм 

Iлюд, мА Uтор, В 

С, мкФ 
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2  Проведення вимірів у мережах з глухозаземленою нейтраллю 

Встановити залежність сили струму Iлюд, що проходить через тіло люди-

ни, та напруги Uтор від опору тіла людини. Результати вимірів занести до таб-

лиці 6.3. 

Таблиця 6.3 - Залежність сили струму Iлюд, що проходить через тіло людини, та 

напруги дотику Uтор від опору тіла людини 

Rлюд, кОм 1 2 4 5 

*C = …. мкФ, 

**R = …. кОм 

Uтор, В 
    

Iлюд, мА 
    

Примітка: *Значення ємності фаз надається викладачем (С = 0,1; 0,2; 0,5; 1,0 мкФ), 

**значення опору фаз надається викладачем (R = 1, 2, 5, 10 кОм). 

Накреслити графік залежності сили струму, що проходить через тіло лю-

дини, та напруги дотику від опору тіла людини. 

 

Висновки. 

Iлюд, мА Uтор, В 

Rлюд, кОм 
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Індивідуальне розрахункове завдання до лабораторної роботи № 6,  

виконання якого передбачає використання ПЕОМ 

Розрахунок опору трубчастого заземлюючого пристрою, що викона-

ний за контуром із заглибленням 

Таблиця 6.4 – Вихідні дані 

Номер 

варіанта 

Тип  

ґрунту 

Розраху-

нковий 

час року 

Діаметр 

труби  

d, м 

Довжина 

труби  

l, м 

Заглиб-

лення  

h, м 

Відстань 

між тру-

бами а, м 

Ширина 

з’єднаної  

полоси  

в, м 

        

Вихідні дані занести до таблиці. 

Розрахунок може бути виконаний за допомогою ПЕОМ за програмою 

«ЗАЗЕМЛЕНИЕ» [1]. 

Висновки. 
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ПИТАННЯ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ 

1 Охорона праці: визначення, мета, об'єкт дослідження, задачі охорони 

праці. 

2 Основні поняття науки «Охорона праці»: виробнича санітарія, техніка 

безпеки, небезпечний виробничий чинник, шкідливий виробничий чинник, не-

безпечна зона, робоча зона, постійне робоче місце, нещасний випадок на виро-

бництві, травма, професійне захворювання, безпека праці. 

3 Класифікація небезпечних та шкідливих чинників: фізичні, хімічні, бі-

ологічні психофізичні небезпечні та шкідливі виробничі чинники. 

4 Джерела законодавства про охорону праці, їх коротка характеристика. 

5 Закон України про охорону праці. Які принципові зміни в сфері охо-

рони праці відбулися з прийняттям ЗУОП? 

6 Сфера дії Закону України про охорону праці. Основні принципи дер-

жавної політики в сфері охорони праці. 

7 Гарантії прав громадян з охорони праці. 

8 Нормативні акти з охорони праці. ГОСТ ССБТ, кодування. 

9 Державні міжгалузеві й галузеві нормативні акти з охорони праці. Ко-

дування нормативних актів про охорону праці. 

10 Державний нагляд і контроль з охорони праці. Основні повноваження 

і права органів державного нагляду за охороною праці. 

11 Громадський контроль за дотриманням законодавства про охорону 

праці. 

12 Уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони пра-

ці. 

13 Відомчий контроль з охороні праці на підприємстві. 

14 Відповідальність за порушення з охорони праці. 

15 Відповідальність підприємств за порушення з охорони праці. 

16 Відповідальність осіб за порушення з охорони праці. 

17 Навчання з питань охорони праці на виробництві. 
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18 Задачі служби виробничої санітарії. Класифікація шкідливих газів за 

впливом на організм людини; класифікація пилу, вплив пилу на організм лю-

дини. 

19 Нормування шкідливих речовин у повітрі робочої зони. Класи небез-

пеки шкідливих речовин. Заходи, що спрямовані на створення нормального по-

вітряного середовища в робочій зоні. 

20 Параметри мікроклімату у виробничому приміщенні. Принципи нор-

мування параметрів мікроклімату. 

21 Захист від теплових випромінювань. 

22 Вентиляція виробничих приміщень: класифікація, призначення кож-

ного типу вентиляції. 

23 Загальнообмінна механічна вентиляція, основні принципи розрахунку 

вентиляції. Система вентиляції з рециркуляцією повітря. 

24 Аерація у виробничому приміщенні. 

25 Місцева вентиляція у виробничих приміщеннях. 

26 Шум: визначення, класифікація джерел шуму на виробництві. Основні 

кількісні характеристики шуму. 

27 Класифікація шуму за характером порушень стану здоров’я людини. 

Професійні захворювання, які викликає надмірний шум на виробництві. Міри 

зниження шуму у виробничому приміщенні. 

28 Класифікація шуму за діапазонами частот. Що таке зона чутності? По-

няття про октавні смуги. Відносно якої величини здійснюється нормування рі-

внів звукового тиску? 

29 Класифікація шуму за спектральними характеристиками та характери-

стиками часу. 

30 Нормування рівнів виробничого шуму. Поняття про граничний спектр. 

Розрахунок еквівалентних рівнів звуку. Міри захисту від шуму. 

31 Поняття про загальну та місцеву вібрації. Вплив вібрації на організм 

людини. Нормування вібрації. Міри зниження виробничої вібрації. 
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32 Іонізуюче випромінювання: класифікація, вплив на організм людини. 

33 Нормування іонізуючого випромінювання, засоби захисту від іонізую-

чого випромінювання. 

34 Електромагнітні поля та електромагнітні випромінювання радіочасто-

тного діапазону: класифікація, вплив на організм людини. 

35 Нормування електромагнітних випромінювань, засоби захисту від 

електромагнітних випромінювань. 

36 Професійні захворювання, які обумовлені поганим або надмірним ви-

робничим освітленням. Основні характеристики освітлення. 

37 Конструктивні особливості природного та штучного освітлення. Кла-

сифікація освітлення за призначенням. 

38 Нормування штучного та природного освітлення у виробничому при-

міщенні. 

39 Розрахунок штучного освітлення виробничого приміщення методом 

світлового потоку. Основні вимоги до вибору ламп та ліхтарів. 

40 Дія електричного струму на організм людини. 

41 Основні чинники, які впливають на поразку електричним струмом. 

42 Крокові напруги, напруги дотику. 

43 Аналіз аварійного дотику людини до мережі з трифазним струмом з 

ізольованою нейтраллю. 

44 Аналіз аварійного дотику людини до мережі з трифазним струмом з 

глухозаземленою нейтраллю. 

45 Організаційні та технічні міри профілактики електронебезпеки. 

46 Основні пожежні характеристики вогненебезпечних рідин і газів. Пер-

винні засоби гасіння пожеж, основні типи вогнегасників. 

47 Основні принципи розподілу виробництв на категорії за вибухо-, по-

жежонебезпекою. 
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