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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. 

 
Б  —  РОБОТИ,  ПОВ’ЯЗАНІ  З  ЛАБОРАТОРНО-
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМИ  ДОСЛІДЖЕННЯМИ 

 
Більшість експериментальних робіт студенти виконують у 

науково-дослідних лабораторіях університету, академічних і 
галузевих науково-дослідних інститутах, використовуючи 
сучасне наукове та технологічне обладнання, 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. 

У сучасних умовах проблема зростання ефективності праці 
та збереження здоров’я працівників під час професійної 
діяльності залишається актуальною 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 повинні 
гарантувати безпечне виконання як дипломної (кваліфікаційної) 
роботи, так і посадових обов’язків на майбутньому місці праці.  

У пункті N. 1 аналізують стан умов праці на конкретному  
місці, тому в підпункті N. 1.1 описують лабораторію, в якій 
виконують дослідження.  

Опис лабораторії повинен охоплювати такі питання: 
• місцезнаходження приміщення; 
• загальна площа та об’єм приміщення, покриття підлоги 

(паркет, лінолеум тощо); 
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• 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; 

• 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 лабораторії оптико-

спектральних досліджень, в якій вивчають оптичні параметри 
різноманітних матеріалів. Приміщення лабораторії знаходиться 
на другому поверсі трьохповерхової будівлі, має об’єм 144 м3, 
площу — 36 м2. Дерев’яна підлога у приміщенні (паркет) не 
проводить електричного струму. У цій лабораторії обладнано 
п’ять місць праці, з яких три 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 55 дБА. Система вентилювання 
приміщення — природна неорганізована, а опалення — 
централізоване. У лабораторії є електрична, газова та 
водоканалізаційна мережі. 
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Розміщення вікон забезпечує природне освітлення з 
коефіцієнтом природного освітлення не менше 1,5 %, а загальне 
штучне освітлення, яке здійснюється за допомогою восьми 
люмінесцентних ламп, дає рівень освітленості не менше 200 Лк.  

Під час виконання експериментальної частини роботи 
використовують прилади, напруга живлення яких дорівнює 220 і 
380 В, тому є небезпека ураженням електричним струмом. 
Лабораторія укомплектована високовольтними блоками 
живлення, лазерними установками, ПК та периферійними 
пристроями, що є джерелами електромагнітних випромінювань, 
зокрема лазерного, аерозолів та шкідливих речовин. 

За ступенем пожежної безпеки приміщення належить до 
категорії В, за нормами ПУЕ (правила установки електрооблад-
нання) — до класу П-ІІа. Лабораторія оснащена переносним 
вуглекислотним вогнегасником ВВК-5 . 

Наявна аптечка для надання долікарської допомоги, засоби 
індивідуального захисту (спеціальні окуляри, гумові рукавиці 
тощо), також у лабораторії роблять вологе прибирання та 
щоденно провітрюють приміщення. 

На кожному місці праці знаходиться інструкція з безпеки 
праці та порядку експлуатації обладнання. 

У підпункті N. 1.2 потрібно подати 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. Б1). 

Таблиця Б1 
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 
фізичним 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 
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машинобудування та металургії, у прядильно-ткацькому 
виробництві та ін. 

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. 
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Якщо перша складова праці пов’язана з фізіологічними 
можливостями людини, то її друга складова формує нервово-
емоційну напруженість праці. Тому часто, невелика кількість 
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. Б2. 
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Таблиця Б2 
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 N. 1.3 аналізують методи дослідження і 
обґрунтовують вибір використаного в роботі методу з огляду на 
безпеку праці. Описують обладнання і зазначають небезпечні та 
шкідливі чинники, які супроводжують роботу обладнання і 
можуть спричинити небажані наслідки. У цьому підпункті 
також описують речовини, які використовували під час 
проведення досліджень, або які супроводжували роботу 
обладнання. 

Аналіз методів дослідження та характеристика 
обладнання повинні охоплювати такі питання: 
• опис технічних, експлуатаційних характеристик 

вимірювальних приладів, установок та обладнання з 
погляду безпеки праці (спосіб живлення приладів; наявність 
іонізувальних, лазерних, інфрачервоних, ультрафіолетових 
та видимих електромагнітних випромінювань; виділення 
шкідливих речовин та пилу в атмосферу; вібрація, шум 
тощо); 

• використання скляного (кварцового) посуду; 
• використання низьких (високих) температур; 
• використання апаратів низького (високого) тиску; 
• використання персонального комп’ютера. 
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Як приклад наводимо опис декількох експериментальних 
методів, які найчастіше використовують біологи, фізики і 
хіміки. 

Стерилізація (знепліднення) — один із найважливіших 
методів у мікробіологічній практиці, який застосовують для 
знищення усіх форм життя як на поверхні, так і всередині 
об'єктів стерилізації. Найнадійнішим і широко застосовуваним 
способом вважають стерилізацію насиченою парою під тиском, 
вищим від атмосферного (автоклавування). Відомо, що 
температура пари зростає з підвищенням її тиску: якщо тиск 
1,5 атм, то температура пари дорівнює 112°С; 2 атм — 121°С; 
3 атм — 134°С. 

Автоклав складається зі стерилізаційної і парової камер. У 
стерилізаційну камеру завантажують стерилізаційний матеріал. 
Стерилізаційна камера має кран для виходу повітря, манометр 
для визначення тиску пари і запобіжний клапан для виходу пари 
у разі підвищення тиску понад норму і запобігання розривання 
автоклаву. 

У парову камеру заливають дистильовану воду через лійку 
до рівня верхньої позначки кожуха водомірного скла. На 
початку процесу пароутворення усувають повітря зі 
стерилізаційної камери. З цією метою пару і конденсат відводять 
через шланг у ємність з водою. Стежать за підвищенням тиску в 
обох камерах. Час початку стерилізації визначають за 
досягненням у стерилізаційній камері необхідного тиску. 
Зазвичай, він збігається з першим автоматичним відключенням 
нагрівників. Після закінчення процесу стерилізації повертають 
ручку тумблера в положення “0” і закривають вентиль між 
стерилізаційною і паровою камерами. Після того як тиск у 
стерилізаційній камері впаде (за показами манометра) до нуля, 
обережно випускають з неї пару через шланг спускного крану в 
ємність з водою. Коли пара перестане виходити, відкривають 
кришку автоклава і розвантажують його. 
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Оскільки автоклав — апарат, роботу якого супроводжує 
високий тиск і висока температура, порушення правил його 
експлуатації може спричинити нещасні випадки (розривання 
автоклаву, опіки парою тощо). До роботи з автоклавом 
допускають тільки попередньо навчених осіб.  

Дезінфекція передбачає знищення у зовнішньому 
середовищі тільки збудників інфекційних захворювань. 
Розрізняють фізичний і хімічний способи дезінфекції залежно 
від чинника, який використовують. У лабораторній практиці 
широко застосовують способи хімічної дезінфекції (рук і 
робочого місця, відпрацьованого патологічного матеріалу, 
піпеток, шпателів, скелець). 

Дезінфікувальні речовини повинні добре розчинятись у 
воді, швидко проявляти бактерицидну дію, не втрачати 
властивостей за наявності в середовищі органічних домішок, не 
виявляти токсичну дію на людей і тварин, не псувати об’єкти, 
які дезінфікують, довготривало зберігати бактерицидні 
властивості у разі зберігання у сухому вигляді чи розчині, а 
також у разі контакту з об’єктами, які дезінфікують, бути 
дешевими і зручними під час транспортування. 

Дезінфікувальні речовини поділяють на декілька груп: 
• галоїди і хлорвмісні речовини (0,25–10% розчин хлорного 

вапна, 1–20% водні розчини хлораміну ); 
• окисники (1–10% розчини перекису водню);  
• феноли та їхні похідні (3–5% розчини лізолу, карболової 

кислоти чи фенолу),  
• солі вапняних металів (сулема); 
• сполуки в газоподібному стані (40% водний розчин 

формальдегіду, окис етилену, бромистий метил). 
Під час знезараження необхідно забезпечити можливість 

найкращого перемішування, щоб створити найбільший контакт 
дезінфікувальної речовини з матеріалом, який знезаражують. 

Порушення правил дезінфекції може привести до нещасних 
випадків (отруєння, хімічних опіків тощо), тому необхідний 
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рівень безпеки під час контактування з хімічними речовинами 
досягають, дотримуючись вимог безпеки праці, виробничої 
санітарії та гігієни праці. 

Рентгенівські методи дослідження широко використовують 
під час вивчення властивостей твердих речовин. 

Рентгенівський фазовий аналіз дає змогу встановити області 
існування фаз та побудувати діаграму фазових рівноваг. 
Здійснюють його шляхом порівняння порошкограм 
досліджуваних сплавів з еталонними та теоретично 
розрахованими. Порошкові рентгенограми отримують на 
апаратах УРС–1.0 або УРС–60 (живлення 220 В, струм 
максимум 10 А) у камерах РКД–57 на невідфільтрованому 
хромовому рентгенівському випромінюванні. Напруга, яку 
подають на рентгенівські трубки, становить 30–45 кВ, а 
максимальний робочий струм трубки визначають як Іmax = P/U, 
де P – паспортна потужність трубки, U – робоча напруга трубки. 
Для точнішого визначення кутів та інтенсивностей відбить 
використовують порошкові дифрактометри, зокрема STOE 
STADI P, ДРОН–2.0М (живлення 380 В, струм 15 А), ДРОН–3М 
та HZG–4a (живлення 220 В, струм 15 А).  

Метод рентгеноструктурного аналізу дає змогу визначити 
кристалічну структуру сполук. Під час рентгеноструктурних 
досліджень використують камеру РКВ–86 та рентгенгоніометр 
Вайсенберга (невідфільтроване молібденове рентгенівське 
випромінювання, живлення 220 або 127 В), встановленими на 
апаратах УРС–1.0 або УРС–60. Експериментальні масиви 
інтенсивностей для другого етапу досліджень отримують на 
автоматичних монокристальних дифрактометрах, наприклад 
CAD4. 

Використання рентгенівських методів дослідження 
супроводжує можливість опромінення рентгенівським 
випромінюванням, наявність у повітрі озону та оксидів азоту, 
можливість ураження електричним струмом. Незважаючи на 
наявність потенційних джерел небезпеки (високовольтний блок, 
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рентгенівську трубку), для проведення досліджень обирають 
саме ці методи, оскільки лише за їхньою допомогою можна 
отримати необхідну інформацію, за умови дотримання правил 
особистої та колективної безпеки, вони дають змогу гарантувати 
відповідний рівень безпеки.  

Перегонка — спосіб розділення чи очищення речовин, в 
основі якого покладено відмінність у їхніх температурах 
кипіння. Перегонку широко застосовують в лабораторній 
практиці для очистки розчинників і реагентів, для виділення 
продуктів реакції. Монтування установки для простої перегонки 
передбачає використання перегінної колби з таким об’ємом, 
щоб рідина в ній займала не більше 2/3 об’єму; водяного 
холодильника, якщо температура кипіння рідини не вище 140–
1500С і повітряного холодильника за вищої температури; 
рідинної бані для нагрівання колби. Процес перегонки 
пов’язаний з низкою потенційно небезпечних чинників: 
використання крихкої скляної апаратури, електричного чи 
газового підігрівання, деколи значної кількості горючих або 
легкозаймистих речовин, створення в апараті розрідження (у 
разі вакуумної перегонки) чи незначного надмірного тиску (у 
разі перегонки з парою). Порушення правил перегонки може 
привести до нещасних випадків (термічних та хімічних опіків, 
порізів склом тощо), але дотримуючись вимог безпеки праці, 
виробничої санітарії та гігієни праці, досягають необхідний 
рівень безпеки під час перегонки. 

Приготування розчинів одна із операцій, яку найчастіше 
використовують під час досліджень. Приготування розчинів 
передбачає підготовку відповідного хімічного посуду об’ємом, 
який на 20–30% перевищує об’єм приготованого розчину. 
Особливу увагу необхідно звернути на процедуру приготування 
розчинів лугів та кислот, бо під час розчинення твердих 
частинок лугу та розведення рідких кислот водою виділяється 
велика кількість теплоти, що може спричинити розбризкування 
розчинів та ушкодження шкіри та очей. Під час приготування 
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розчинів кислот вливають кислоту у воду, а не навпаки і 
проводять його під витяжною шафою. Можливі небезпеки 
хімічних опіків та порізів склом через розбитий посуд можна 
уникнути неухильним дотриманням правил роботи та належним 
рівнем обережності. 

Описуючи речовин, які використовують у роботі, необхідно 
зазначити їхні шкідливі властивості й проаналізувати небезпеку, 
яка може виникнути у лабораторії під час виконання роботи. 

Характеристика об’єктів дослідження та використаних 
речовин містить такі питання: 
• агрегатний стан речовини; 
• температури плавлення та кипіння; 
• граничнодопустимі концентрації; 
• летальна доза; 
• температури спалахування та самоспалахуваня; 
• нижня та верхня межі вибуху; 
• клас небезпеки. 

Зазначені параметри для найуживаніших речовин наведено 
у таблицях Б3–Б5.  

Таблиця Б3 
Характеристика деяких речовин, що найчастіше використовують 

 під час досліджень 
 

Назва речовини 

Темпе-
ратура 
плавлен
-ня, °С 

Темпе-
ратура 
кипін- 
ня, °С 

Гранично-
допустима 
концентра-
ція, мг/м3 

1 2 3 4 
Органічні речовини 
Акридин 111 346 0,01 
Акриламід  84-85 215 0,3 
Акрилова кислота 13 141 5 
Акрилонітрил –83 78-79 0,5 
Амінокислоти ... ... 8 
п-Амінофенол 184 cубл. 1 
м-Амінофенол 123 ... 5 
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Продовження табл. Б3 

1 2 3 4 
о-Амінофенол 174 cубл. ... 
Анілін (амінобензол) –6,2 184,4 0,1 
Ацетатна кислота 16,6 118,1 5 
Ацетальдегід (оцтовий альдегід) –123,5 20,8 5 
Ацетатний ангідрид –73,1 140,0 20 
Ацетон –95,35 56,24 200 
Ацетонітрил –44,9 81,6 10 
Бензоїлу пероксид 108 розкл. 5 
Бензол 5,533 80,1 5 
п-Бензохінон ... ... 0,05 
Бутиловий спирт (1-бутанол) –80 117,7 10 
Гексан –95,3 68,7 1800 
1,4-Діоксан 11,80 101,32 10 
1,3-Діоксан –42 105-106 3 
Діетиловий ефір –117,6 35,6 300 
Диметилсульфід   0,75 
3,4-Дихлоранілін   0,5 
1,1-Дихлоретан   400 
1,2-Дихлоретан   10 
Етиленгліколь (етандіол-1,2) –13,2 197,2 0,1 
Етиловий спирт (етанол) –114,6 78,37 1000 
Ізоаміловий спирт  
(3-метил-1-бутанол) 

–117,2 132 360 

п-Ксилол (диметилбензол) –13,2 138,35 50 
м-Ксилол –47,87 139,1 50 
о-Ксилол –25,2 144,4 50 
Малеїновий ангідрид 54 202 

(субл.) 
1 

Метакрилова кислота 16 160,5 10 
Метилакрилат (метиловий ефір 
акрилової кислоти) 

... 80,5 20 

Метиловий спирт (метанол) –7,8 64,7 5 
Піперидин –9 106 0,2 
Піридин –42 115,6 5,0 
Полівінілхлорид розкл. ... 6 
Стирол (вінілбензол) –30,63 145,2 5 
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Продовження табл. Б3 

1 2 3 4 
Тетрахлорметан (вуглець 
чотирихлористий) 

–23,0 76,8 20 

Тіофен –38,2 84 20 
Толуол –95 110,6 50 
Трифторацетатна кислота –15,25 72,4 2 
Трихлорацетатна кислота 57,5 197,5 5 
Трихлорметан (хлороформ) –63,5 61,2 250 
Фенол 43 182 5 
Формальдегід  –92 –21 0,5 
Фурфурол –38,7 161,7 10 
Фуран ... 82 0,5 
Неорганічні речовини 
Аеросил   1 
Алюміній 660,1 2486 2 
Аміак –77,75 -33,35 20 
Арсен 814 

(36 ат.) 
субл. 
(615) 

0,5 

Ванадію пентаоксид 690 розкл. 
.>700 

0,1 

Фтороводень –87,2 19,9 0,5 
Хлороводень –114,2 –85,1 5 
Гідрогену пероксид –0,46 ... 1,4 
Вольфрам 3410 5930 6 
Германій 936 2700 2 
Індій (і його сполуки) 156,4 2000 0,1 
Ітрій 1525 3025 1 
Йод 113,5 184,35 1 
Кадмій (і його сполуки) 321,03 767 0,2 
Кобальт 1493 3100 0,5 
Мідь 1083 2600 1 
Молібден 2620 4800 <4 
Натрію гідроксид 327,6 1378 0,5 
Нікель 1453 2900 0,5 
Нітратна кислота –42 86 5 
Озон –192,7 –111,9 0,1 
Олово (і його сполуки) 231,9 2270 2 
Платини розчинні солі ... ... 0,002 
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Завершення табл. Б3 

1 2 3 4 
Ртуть –38,89 357,25 0,01 
Ртуті (ІІ) хлорид (сулема) 277 302 0,1 
Свинець (і його сполуки) 327,4 1740 0,01 
Силіцій 1423 2600 4 
Сульфатна кислота 10,37 330 

(98,3%) 
1 

Сірководень –82,9 –60,8 10 
Стибій 630,5 1640 0,5 
Титану діоксид (анатаз) 1855 3000 10 
Фосфор жовтий 44,1 280,5 0,03 
Фосфор червоний 582 

(4,2МПа) 
... ... 

Фосфорна кислота 42,35 213 
(–0,5H2O)  

1,0 

Хром 1890 2480 2 
Хрому (VI) оксид 196 розкл. 0,01 

 
Таблиця Б4 

Пожежовибухонебезпечні властивості деяких речовин (горючих газів та 
легкозаймистих рідин, що належать до I і II класу небезпеки) 

 

Назва речовини 

Темпе-
ратура 
спала-
ху, °С 

Темпе-
ратура 

самоспа-
лаху, 

°С 

Значення об’ємних 
концентраційних 

границь 
спалахування за 

кімнатної 
температури, % 

1 2 3 4 
Органічні речовини 
Акролеін -26 - 2,8-31,0 
Ацетальдегід -38 185 4,1-57,0 
Ацетилен  - 2,5-82,0 
Ацетон -18 - 2,9-12,8 
Бензол -12 - 1,4-7,1 
Бутан -60 - 1,8-9,1 
2-Бутанол 24 - 1,7-9,8 (для 100°) 
Диетиловий ефір -43 180 1,9-49,0 
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Завершення табл. Б4 

1 2 3 4 
Диметиловий ефір -41 164 5,0-27,0 
Диметилсульфоксид - 215 - 
1,1-Дихлоретан -6 - 5,6-11,4 
1,2-Дихлоретан 12 - 4,6-15,9 
Етан -130 - 3,0-15,0 
Етанол 12 - 3,3-19,0 
Етилакрилат 4 - 1,1-5,1 
Метан -187 - 5,3-15,0 
Метанол 8 - 6,0-34,7 
Метилакрилат -3 - 2,8-25,0 
Метилметакрилат 11 - 2,1-12,5 
м- та п-Ксилол 25 - 1,0-7,0 
о-Ксилол 17 - 1,0-6,0 
Пентан -49 - 1,4-8,0 
Піридин 20 - 1,8-12,4 
Пропан -104 - 2,3-9,5 
Пропанол 23 - 2,3-13,5 
Толуол 4 - 1,3-7,0 
Формальдегід -19 - 7,0–73,0 
Фуран -36 - 2,3-14,3 
Циклогексан -18 - 1,3-10,6 
Неорганічні речовини 
Аміак - - 17,0-28,0 
Білий фосфор - 38,5 - 
Водень - - 4,1-74,2 
Гідразин - 156 

(23*) 
4,7-100,0 

Оксид карбону (II) - - 12,5-74,0 
Сірководень - - 4,0-44,0 
Сірковуглець -43 125 

(<100*) 
1,3-50,0 

Фосфін - 150 1,0-**  
* – за наявності іржі; **  – верхньої межі не встановлено 
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Таблиця Б5 
Класифікація речовин за ступенем їхньої небезпеки 

 
Як приклад подаємо опис декількох речовин.  
Карбонат барію — речовина першого класу небезпеки. У 

робочій зоні ГДК = 0,5 мг/мЗ, в атмосфері ГДК = 0,004 мг/мЗ. 
Доза 0,2–0,5 г карбонату барію в разі потрапляння в організм 
викликає отруєння, доза 2–4 г — смертельна. У разі гострого 
oтpyєння уражається міокард, нервова система, судини, у 
випадку хронічного отруєння — кісткова тканина, кістковий 
мозок, печінка.  

Оксид міді — речовина другого класу небезпеки. ГДК 
дорівнює у робочій зоні 1,0 мг/м3, а в атмосфері — 0,02 мг/м3. 
Вдихання пилy оксиду міді сприяє розвитку в працівників 
гострого отруєння, так званої ,,мідної лихоманки". Унаслідок 
хронічної інтоксикації міддю і її солями простежено 
функціональні розлади нервової сиcтеми, порушення функції 
печінки і нирок. Мідь, її солі і оксиди спричиняють подразнення 
шкіри, кон’юктивіт, алергічні дepмaтити. 

Оксид ітрію — речовина третього класу небезпеки. У 
робочій зоні ГДК = 2,0 мг/м3. Гострі отруєння цією речовиною 
малоймовірні через малу токсичність за — одноразового 
надходження в організм, однак існує реальна небезпека 
внаслідок респіраторного потрапляння її в організм (крайня 
межа одноразової iнгaляцiйної дії оксиду ітрію — 92–95 мг/м3). 
Хронічна інтоксикація ітрієм зумовлює зниження імунітету. 

Норми показників для класу небезпеки речовин 

Показник Перший — 
надзвичайно 
небезпечні 

Другий — 
дуже 

небезпечні 

Третій — 
помірно 

небезпечні 

Четвертий 
— мало 

небезпечні 
Гранично-
допустима 
концентрація, 
мг/м3 

< 0,1 0,1–1,0 1,1–10 > 10,0 
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У пункті N. 2 поряд з описом організаційно-технічних 
заходів із безпеки праці в лабораторії подають проект на 
покращення умов праці.  
Описуючи організування місця праці і безпечної роботи 

(підпункт N. 2.1), опрацьовують такі питання: 
• ергономічні вимоги до параметрів місця праці, розміщення 

обладнання, пристроїв та персонального комп’ютера на 
ньому, психофізіологічні особливості праці (напруженість 
процесу праці, інтелектуальне та емоційне навантаження); 

• навчання та інструктажі з безпеки праці (зокрема, пра-
цювати у лабораторіях дозволено лише співробітникам і 
студентам, які ознайомились з правилами безпеки праці, 
одержали відповідний інструктаж і засвідчили цей факт у 
журналі інструктажів).  

• організаційні заходи перед початком, під час і після 
завершення роботи. 

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; 
• створення безпечних і здорових умов праці. 

Просторове організування місця праці повинно 
забезпечувати: 
• відповідність планування місця праці санітарним і 

протипожежним нормам і вимогам; 
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• 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. 

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 
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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. 

Працівники до початку роботи повинні перевірити візуально 
наявність і справність електрообладнання та його заземлення, 
наявність протипожежних засобів загального користування 
(вогнегасник, пісок, ковдри) та засобів індивідуального 
користування (окуляри, маски, фартух, рукавиці), справність 
вентиляційної системи; наявність аптечки, укомплектованої 
засобами першої медичної допомоги. Кожен вид робіт 
обов’язково фіксують у відповідному журналі, при цьому 
зазначають прізвище працівника, об’єкт і час роботи та 
зауваження щодо роботи приладів. Заборонено залишати 
увімкнені прилади без нагляду. Про всі неполадки в роботі 
приладів необхідно негайно інформувати відповідальну особу.  

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 N. 2.2, зазначаючи: 
• нормативи з параметрів мікроклімату, освітлення 

приміщень, рівнів шуму, вібрації та електромагнітних 
випромінювань; 

• колективні (вентилювання, опалення, протишумові, 
противібраційні тощо) та індивідуальні засоби і заходи 
захисту від шкідливого впливу виробничих чинників на 
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здоров’я людини (засоби захисту органів дихання, органів 
зору, шкіри тощо); 

• заходи особистої гігієни на місці праці (підтримання 
чистоти, миття лабораторного посуду, рук тощо). 
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. Б6. 

Таблиця Б6 

Оптимальні параметри мікроклімату закритих приміщень 

 
Освітлення приміщень та місць праці належить до тих 

чинників, від якого суттєво залежать працездатність і здоров’я 
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 

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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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 освітленості не нижче 1,5 %. Освітленість за 
штучного освітлення в площині функціональної поверхні має 
становити 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. 

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-
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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. Б7  

Таблиця Б7 
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 

Вібрація приводить тіло і його структурні частини в коливний 
рух. Розрізняють поперечні, поздовжні і крутильні коливання. За 
впливом на людину вібрації ділять на місцеві і загальні. Загальні 
вібрації викликають коливання тіла людини, місцеві —  лише 
окремі частини тіла. Тривала дія вібрацій на організм людини 
призводить до порушень в центральній нервовій та серцево-
судинній системах, погіршує загальний стан людини — 
появляються втома, головний біль тощо. Неприємні відчуття 
проявляються у разі резонансних для організму частот. 

Вимоги до рівня неіонізувальних електромагнітних випромі-
нювань, електростатичних та магнітних полів встановлюють 
ДсанПіН 3.3.2-007-98, наведені у табл. Б8. 
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Таблиця Б8 
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 

 
Для забезпечення у виробничих приміщеннях оптимальних 

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

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 
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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. 

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 відсмоктувачі, відсмоктувачі, вмонтовані в 
робочі 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) 
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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. 
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, 
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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.  
Швидкість надходження шкідливих речовин у приміщення 

лабораторії Q  залежить від швидкості ѡ та площі s 

випаровування і розраховується за формулою 
wsQ = . 

Швидкості випаровування деяких речовин з відкритих 
поверхонь подані у табл. Б9. 

Таблиця Б9 
Швидкість випаровування деяких рідин з відкритої поверхні в г/(м2с) 

 
Швидкість руху повітря, м/с 
0,25 1,10 

Температура  Температура 
Речовина 

20°С 40°С 20°С 40°С 
Аміловий спирт - 0,145 - 0,326 
Амілацетат 0,108 - 0,218 - 
Аміак водний розчин 0,284 - 0,875 - 
Ацетон 0,589 2,5 (45°) 1,367 10,6(45°)  
Бензол 0,436 0,724 0,722 2,01 
Бутилацетат 0,161 0,383 0,456 0,94 
Бутиловий спирт 0,072 0,521 0,208 1,05 
Ізоаміловий спирт 0,029 - 0,132 - 
Ізобутиловий спирт 0,056 0,481 (45°) 0,178 1,33 (45°) 
Ізопропіловий спирт 0,218 0,479 (45°) 0,468 1,12 (45°) 
м-Ксилол 0,073 - 0,150 - 
о-Ксилол 0,054 0,55 (50°) 0,149 1,58 (50°) 
Метилацетат 0,865 2,94 2,805 5,72 
Метилметакрилат 0,216 0,564 (30°) 0,633 1,88(30°)  
Метиловий спирт 0,666 1,54 (38°) 1,398 3,28 (38°) 
Метилетилкетон 0,462 0,974 (45°) 0,969 2,65 (45°) 
Пропіловий спирт 0,090 0,27 0,255 0,614 
Стирол 0,076 0,213 (35°) 0,190 0,56 (35°)  
Толуол 0,138 1,111 0,433 2,35 
Трихлоретилен 0,653 1,026 (50°) 1,035 2,54 (50°) 
Циклогексанон 0,036 0,213 (35°)  0,105 0,64 (35°) 
Етилацетат 0,299 1,78 (50°) 0,555 4,51 (50°) 
Етиловий спирт 0,632 1,46 (37°) 1,389 2,97 (37°)  
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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 
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закритих приміщень від інших джерел, зокрема сучасних 
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. 

Заходи особистої гігієни на місці праці передбачають щоденне 
вологе прибирання, утримання його у чистоті, наявність на ньому 
тільки необхідних для роботи засобів. Під час роботи на місці 
праці необхідно дотримуватись вимог правил внутрішнього 
розпорядку, зокрема, заборонено приймати їжу, пити, курити та 
інше. 

У підпункті N. 2.3 подають проект заходів безпеки у разі 
експлуатації: 
• персонального комп’ютера; 
• електричних та нагрівальних приладів; 
• приладів, роботу яких супроводжує електромагнітне 

випромінювання чи виділення шкідливих речовин і пилу; 
• транспортних засобів; 
• інших потенційно-небезпечних засобів. 

У цьому підпункті також розробляють заходи безпеки під 
час роботи з об’єктом дослідження та речовинами, які 
використовують у роботі. Особливу увагу треба звернути на 
заходи безпеки під час роботи з речовинами, властивості яких 
ще не досліджено. Наведемо деякі приклади заходів безпеки. 

Заходи безпеки під час роботи з рентгенівським випро-
мінюванням:  
• усі рентгенівські лампи повинні мати захисні кожухи;  
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• не можна без потреби заходити в приміщення, де працюють 
рентгенівські установки;  

• під час настроювання камер обов’язкове користування 
захисними засобами (окуляри, рукавиці, халат); час 
настроювання камери звести до мінімуму;  

• заборонено встановлювати камери і знімати їх з апаратів без 
вимкнення високої напруги; 

• перед увімкненням рентгенівських установок необхідно 
увімкнути вентилювання приміщення, бо під час роботи 
утворюються озон і окисли азоту;  

• заборонено працювати на несправних апаратах;  
• заборонено торкатись рентгенівських трубок і високо-

вольтних трансформаторів увімкнених апаратів;  
• вікна рентгенівських трубок, що не використовуються, 

повинні закриватись свинцевими шторами;  
• для зменшення випромінювання свинцеві діафрагми у 

вікнах повинні мати мінімально допустимі отвори;  
• проміжок між вікном і коліматором повинен 

відокремлюватись від зовнішнього середовища свинцем;  
• під час роботи апарата заборонено знімати захисні штори з 

просвинцьованої гуми;  
• двері в апаратну під час роботи установок мають бути 

зачинені, повинно відбуватися вентилювання;  
• увімкнення та вимкнення установок здійснюють з дозволу 

або в присутності керівника роботи;  
• проводити в апаратній роботи, які безпосередньо не 

пов’язані з експлуатацією установок, заборонено. 
У зв’язку з роботою із високовольтним струмом кожен 

рентгенівський апарат повинен бути заземлений. 
Захист від рентгенівського випромінювання повинен 

конструктивно входити до складу установок і забезпечувати 
послаблення випромінювання на місці праці не вище 
допустимого рівня (не більше 20 мЗв/рік згідно з НРБУ-97).  
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Заходи безпеки під час роботи обладнання з високою 
напругою:  
• заборонено увімкнення установок, якщо поблизу 

перебувають люди;  
• заборонено відкривати високовольтну частину у разі 

увімкненого живлення;  
• не допускається відключення блокування дверей, робочих 

столів, кожухів і водяного охолодження;  
• обов’язкова регулярна перевірка стану заземлення;  
• заміну рентгенівських трубок дозволяють лише у 

присутності не менше двох працівників, допущених до 
роботи з високовольтними установками за умови 
цілковитого вимкнення установки; на місці увімкнення 
потрібно залишити табличку “не вмикати, ідуть монтажні 
роботи”.  
Після завершення роботи необхідно заземлити частини 

установок, які були під високою напругою та забезпечити захист 
від випадкового вмикання установок під напругу. 

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). 
Заходи безпеки під час роботи з хімічними речовинами:  

• речовини повинні зберігатися в герметичній посудині; 
• всі роботи з ними потрібно проводити під витяжною 

шафою; 
• на посуді повинна бути етикетка; 
• необхідно дотримуватися правил особистої гігієни. 

Під час роботи з концентрованими кислотами треба 
пам’ятати, що вони спричинюють зневоднення шкіри та тканин, 
причому ступінь опіку передусім залежить від окиснювальних 
властивостей кислоти. Дію концентрованих кислот можна різко 
послабити, якщо відразу після потрапляння на шкіру змити їх 
великою кількістю води. Під час роботи з концентрованими 
кислотами необхідно користуватися захисними окулярами, 
рукавицями та мати на собі халат. 

Заходи безпеки під час роботи з легкозаймистими 
речовинами: 
• усі роботи з легкозаймистими речовинами проводити подалі 

від відкритих джерел полум’я, а також від нагрівних 
приладів; 

• роботи виконувати у витяжній шафі; 
• використовувати захисні окуляри, рукавиці, халат; 
• зберігати у лабораторії не більше денної потреби 

легкозаймистих речовин. 
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Заходи безпеки під час виконання склодувних робіт:  
• перед увімкненням кисневого пальника перевірити 

надійність закріплення кисневого балона, що знаходиться в 
окремому приміщенні, справність редукторів і пальників;  

• не можна працювати на кисневих пальниках, якщо  
тиск в кисневих балонах  є нижчим за допустиму норму 
(1,01⋅106 Па);  

• на місці праці повинна знаходитись азбестова підкладка; 
• класти гарячі ампули безпосередньо на стіл заборонено; 
• ампули для відпалу зразків виготовляють з вогнетривкого 

скла або кварцу;  
• відкачування повітря з ампул здійснюють за допомогою 

форвакуумної помпи до тиску менше 1,01⋅104 Па.  
Заходи безпеки під час роботи у термічній лабораторії:  
• ампули в печі для відпалу поміщають лише з дозволу 

відповідального за печі і обов’язково в захисних окулярах;  
• на щитку-паспорті печі необхідно зазначити кількість 

поміщених у піч ампул, назву об’єкта відпалу, прізвище, 
дату і тривалість відпалу;  

• категорично заборонено гартувати сплави у горючих і 
токсичних рідинах (толуол, бензол та інші) без увімкнення 
вентилювання і без підготованих поблизу місця праці 
протипожежних засобів; 

• зберігати в лабораторіях більше одного балона, заповненого 
одним і тим самим газом, заборонено;  

• балони необхідно закріплювати у спеціальних залізних 
стінках, які є в окремих приміщеннях за бетонними перего-
родками;  

• балони повинні бути забезпечені редукторами і мано-
метрами; 

• джерела відкритого полум’я, за необхідності, можна 
розташовувати на віддалі не менше 5 м від балонів, а 
нагрівальні прилади — не менше 1 м;  
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• кисневі балони не можна забруднювати оливами, оскільки 
це може слугувати причиною вибуху під час використання 
кисню для роботи;  

• балони зі стисненими газами транспортують лише на 
спеціальних носилках.  
Заходи безпеки під час роботи з металами: 

• метал та його порошки повинні зберігатися у герметичній 
посудині; 

• усі роботи з ними необхідно виконувати під витяжною 
шафою; 

• на посуді повинна бути етикетка; 
• необхідно дотримуватися правил особистої гігієни. 

Заходи безпеки під час роботи з інфікованим матеріалом: 
• з інфікованим матеріалом працюють тільки з допомогою 

інструментів (пінцети, петлі, корнцанги); 
• заборонено доторкатися руками до досліджуваного 

матеріалу; 
• перед роботою сумлінно перевіряють цілісність скляного 

посуду, прохідність голок і надійність поршнів шприців; 
• під час посіву матеріалу роблять написи на пробірках, 

чашках Петрі, колбах, флаконах з зазначенням номера 
аналізу (культури) і дати посіву; 

• матеріал висівають поблизу полум’я газового пальника з 
обпаленням петлі, шпателя, країв пробірки; 

• розчини, які містять патогенний матеріал, набирають 
піпеткою з допомогою гумової груші; 

• набирати ротом, переливати розчин з посудини в посудину 
через край не можна; 

• заборонено залишати на робочих столах нефіксовані мазки, 
чашки Петрі, пробірки та інший посуд з інфікованим 
матеріалом. 
У кімнатах, призначених для обробки і посіву інфікованого 

матеріалу, не можна проводити інші роботи, вирощувати квіти. 
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Заборонено приймати їжу, пити, палити, зберігати харчові 
продукти у приміщеннях, де працюють з інфікованим 
матеріалом. 

Центрифугування інфікованого матеріалу здійснює 
навчений персонал. Якщо під час центрифугування розбивається 
пробірка, то провадять дезінфекцію і забруднені місця 
очищують. 

Термостати і термостатні кімнати, призначені для роботи з 
патогенним матеріалом, дезінфікують один раз щомісяця. 

Під час зберігання інфікованого матеріалу в холодильнику 
необхідно запобігати його інфікуванню сторонніми 
мікроорганізмами, тобто розморожування холодильника 
доцільно провадити разом з дезінфекцією. 

Під час експлуатації парових стерилізаторів необхідно 
дотримуватись таких вимог: 
• здавати під розписку в автоклавну запломбовані баки та 

інший посуд з інфікованим матеріалом, не відкривати до 
стерилізації; 

• вести журнал стерилізації; 
• у разі відкривання кришки стерилізатора берегти руки від 

опіків; 
• щоденно, наприкінці дня стерилізувати приміщення. 

Під час роботи і після її завершення поверхні 
функіональних столів обробляють дезінфікувальним розчином, 
приміщення боксів дезінфікують з допомогою бактерицидних 
ламп і шляхом витирання обладнання, стін і столів 
дезінфікувальним розчином, бактерицидні лампи вмикають за 
відсутності персоналу. Руки миють дезінфікувальним розчином, 
а потім — милом. Під час дезінфікування персонал лабораторії 
повинен одягати гумові рукавиці. 

У випадку перерви у виконанні робіт з інфекційним 
матеріалом, виходу з приміщення лабораторії, бокса, а також по 
закінченні роботи, прибирання робочого місця і приміщень 
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лабораторії співробітники повинні дезінфікувати руки і мити їх 
з милом. 

Заходи безпеки під час використання лабораторних тварин 
для біологічних методів дослідження: 

1. Правила роботи під час експериментального зараження. 
Усі роботи, пов’язані з прийомом і первинною обробкою 
біологічного матеріалу — від людей, гризунів, ектопаразитів, 
проб з об’єктів довкілля і таке інше, а також зараження тварин 
та їхнє дослідження, — необхідно провадити тільки в 
приміщеннях блоку для інфікованих тканин. 

Живих гризунів, призначених для розтину, умертвляють 
хлороформом, ефіром або іншими речовинами, що відповідають 
вимогам біологічної безпеки і характеру дослідження. Під час 
розтину гризунів захоплюють труп довгими щипцями 
(корнцангами), занурюють його на 10–15 с у 3% водно-мильний 
розчин, дають розчину стекти (на сітці), тушку тварини 
переносять на дошку для розтину. Розітнутих тваринок, після 
взяття матеріалу для дослідження, знезаражують. Для утилізації 
твердих знезаражених відходів тушок тварин використовують 
крематорій або виділені та узгоджені з територіальними 
установами державної санітарно-епідеміологічної служби місця 
поховання. За умови відсутності крематорію і виділених місць 
поховання на території установи викопують яму якомога далі 
від комунікацій або колодязя. 

У лабораторіях повинна бути достатня кількість 
дезінфікувальних розчинів, а також недоторканий їхній запас на 
випадок аварії. Ємності з дезрозчинами маркірують. 

Лабораторії, які провадять роботу з біологічним матеріалом, 
необхідно забезпечити на випадок ліквідації наслідків аварії 
аптечкою екстреної профілактики, запасом робочого і захисного 
одягу, гідропультом або автоматом, які тримають у спеціально 
визначеному місці “умовно–заразної” зони. 

2. Правила роботи з культурами мікроорганізмів. У 
лабораторії мікроорганізми вирощують на твердих і в рідких 
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поживних середовищах, які розливають у пробірки, колби, 
матраци і чашки Петрі. Посуд і поживні середовища попередньо 
стерилізують. 

Внесення клітин мікроорганізмів у стерильне середовище 
називають посівом. Посів чи пересів мікроорганізмів вимагає 
певних правил, яких треба дотримуватися, щоб уникнути 
зараження сторонньою мікрофлорою. 

Перед посівом необхідно зазначити на пробірці назву 
мікроорганізму і дату посіву. Пробірки повинні бути закриті 
ватними корками. Корки перешкоджають проникненню у 
пробірки мікроорганізмів з повітря. Необхідно дотримуватися 
певних правил роботи:  
• запалити газовий пальник; 
• пробірку з культурою взяти у ліву руку так, щоб було видно 

поверхню середовища з нальотом мікроорганізму; 
• у праву руку взяти бактеріологічну петлю і профламбувати 

її у верхній частині полум’я пальника; металеву частину 
держака повільно пронести через вогонь 2–3 рази 
(бактеріологічні петлі виготовляють з тонкого дроту з 
платини, яку закріпляють у металевий держак; діаметр петлі 
— 4–5 мм); 

• не випускаючи петлі, мізинцем і безіменним пальцями 
правої руки притиснути ватний корок до долоні, витягнути 
його з пробірки і тримати так, не торкаючись оточуючих 
предметів; 

• край відкритої пробірки пронести через полум’я пальника; 
• увести в пробірку стерильну петлю, охолодити її, 

торкаючись поверхні пробірки, а потім взяти петлею 
незначну кількість мікробної маси; 

• шийку пробірки і ватний корок одночасно провести через 
верхню частину полум'я пальника і закрити пробірку 
корком; 
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• пробірку поставити в штатив, а відібрану петлею 
бактеріальну масу використати для виготовлення препарату 
або посіву; 

• залишки бактерій на петлі обпалити в полум’ ї пальника. 
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 
постулаті ґрунтується переважна більшість профілактичних 
заходів, спрямованих на відвернення пожеж. 

Описуючи пожежовибухонебезпечність середовища, 
зазначають пожежовибухонебезпечні властивості речовин і 
матеріалів, які використовують під час виконання дипломних 
(кваліфікаційних) робіт (горючість, верхня та нижня 
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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). 

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 
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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. 
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; 
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• 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. Б10, а їхня придатність для 
гасіння пожеж різних класів у табл. Б11. 

Таблиця Б10 
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, Виробничі, сільськогосподарські, складські та лабора-
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ВВ-12 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  

* 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.  
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Таблиця Б11 
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; 

• на 50 м2 площі підлоги приміщень архівів, машинних залів, 
бібліотек, музеїв. 
Додатково вищевказані приміщення можна оснащувати 

аерозольними водопінними вогнегасниками з масою заряду 
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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. 

Норми належності вогнегасників для виробничих і 
складських будинків та приміщень промислових підприємств 
можна віднайти у наказі МНС України від 02.04.2004 р. за 
№ 152. 

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 робочому стані; 
• 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). 

 


