
1

ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ №17

Самостійна  робота

з предмету «Безпека життєдіяльності»

передбачена навчальним планом

напрям підготовки:
6.051711 «Харчові технології та інженерія»

 (код і назва напрямку підготовки)

спеціальність:
5.05170101 «Виробництво харчової продукції»

   (код  і назва спеціальності)

                                               Складено  відповідно  до  програми,  затвердженої
                  ВПУ№ 17

           Розроблено: спеціалістом вищої категорії,
                                                                      викладачем - методистом

  Бершадською Галиною Петрівною.

                                                                           м.Дніпропетровськ

2016



2

№
п/п

                           тема К – ть
год

№
стор

1 Системний аналіз у безпеці життєдіяльності 2 3
2  Принципи, методи та способи забезпечення  життєдіяльності

людини
2 5

3  Гідросферні небезпеки 2 7
4  Біологічні небезпеки 2 9
5 Хімічна безпека 2 17
6 Вогнище хімічного ураження (ВХУ) 2 20
7 Вогнище радіаційного ураження 2 22
8 Вогнища ураження природного характеру 2 24
9 Залізничний транспорт Міський транспорт 2 29

10 Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру

2 37

11  Попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх
шкідливого впливу на здоров'я населення

2 51

                                                                               Всього:      22



3

План самостійного вивчення теми: Системний аналіз у безпеці життєдіяльності
Актуальність і основна мета теми: Мета системного аналізу безпеки полягає в тому, щоб
виявити причини, що впливають на появу небажаних подій (аварій, катастроф, пожеж,
травм тощо) та розробити попереджувальні заходи, що зменшують імовірність їх появи.
Студент повинен знати: Як на практиці  застосувати одержані знання з теорії поєднавши
їх з інтуїцією та власним досвідом.
Основні питання:

1. Що таке система?
2. Що таке системний аналіз небезпек?
3. Види аналізу.

Методичні рекомендації:
По перше: (ПАН) — це аналіз загальних груп небезпек, присутніх в системі, їх розвитку та
рекомендації щодо контролю. ПАН є першою спробою в процесі безпеки систем
визначити та класифікувати небезпеки, які мають місце в системі. Проте в багатьох
випадках цьому аналізу може передувати підготовка попереднього переліку небезпек.
По друге: Під елементами (складовими частинами) розуміють не тільки матеріальні
об’єкти, а й відношення та зв’язки. Будь-яка машина є приклад технічної системи.
Система, одним із елементів якої є людина, називається ергативною. Приклади
ергативної системи: «людина – машина», «людина – машина – навколишнє середовище»
тощо. Інакше кажучи, будь-який предмет може бути представлений як системне
утворення.
По третє: Аналіз дерева помилок (АДП) вважається одним з найбільш корисних
аналітичних інструментів у процесі системної безпеки, особливо при оцінці надзвичайно
складних або деталізованих систем . Завдяки тому що він використовує дедуктивний
логічний метод (тобто поступово рухається від загального до часткового), він дуже
корисний при дослідженні можливих умов, які можуть призвести до небажаних наслідків
або яким-небудь чином вплинути на ці наслідки.
По четверте: Будь-яка небезпека реалізується, приносячи ушкодження, завдяки якійсь
причині або кільком причинам. Без причин нема реальних небезпек. Отже, запобігання
небезпекам або захист від них ґрунтується на знанні причин.      Між реалізованими
небезпеками та причинами існує причинно-наслідковий зв’язок; небезпека є наслідком
певної причини (причин), яка , у свою чергу, є наслідком іншої причини і т. ін. Таким
чином, причини і небезпеки утворюють ієрархічні, ланцюгові структури та системи.
Графічне зображення таких залежностей чимось нагадує дерево, що розгалужується. У
закордонній літературі, присвяченій аналізу безпеки об’єктів, використовуються такі
терміни як «дерево причин», «дерево відмов», «дерево небезпек», «дерево подій». У
деревах, що будуються, як правило, є гілки причин та гілки небезпек, що повністю
відображає діалектичний характер причинних та наслідкових зв’язків. Розділення цих
гілок недоцільне, а іноді й неможливе. Тому точніше назвати отримані у процесі аналізу
безпеки об’єктів графічні зображення «деревами причин та небезпек».
По п’яте: Побудова «дерев» є виключно ефективною процедурою виявлення причин
різних небажаних подій (аварій, травм, пожеж, дорожньо-транспортних подій тощо).
Багатоетапний процес розгалуження «дерева» потребує впровадження обмежень з
метою визначення його межі. Ці обмеження цілком залежать від мети дослідження.
Взагалі, границі розгалуження визначаються логічною доцільністю отримання нових гілок.
   Аналіз безпеки може здійснюватися апріорно або апостеріорним методом, тобто до або
після небажаної події. У обох випадках використовуваний метод може бути прямим і
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оберненим.
А п р і о р н и й а н а л і з. Дослідник вибирає такі небажані події, які є потенційно
можливими для даної системи, і намагається скласти набір різних ситуацій, що можуть
призвести до їх появи.
А п о с т е р і о р н и й а н а л і з. Виконується після того, як небажані події вже відбулися.
Мета такого аналізу – розробка рекомендацій на майбутнє.
Питання для самоперевірки і контролю:
1. Що входить у систему?
2.  Аналіз дерева помилок  як дедуктивний логічний метод.
3.   Якими методами проводять аналіз небезпек?
Рекомендована література:

Ляпін В.М.   «Безпека життєдіяльності людини»   2010
                 2.  Желібо Є.П. «Безпека життєдіяльності»                  2010
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План самостійного вивчення теми: Принципи, методи та способи забезпечення
життєдіяльності людини
Актуальність і основна мета теми: Засоби забезпечення безпеки у широкому смислі – це
конструктивне, організаційне, матеріальне втілення, конкретна реалізація принципів та
методів.
  Принципи, методи, засоби – логічні етапи забезпечення безпеки.
Вибір їх залежить від конкретних умов діяльності, рівня безпеки, вартості та інших
критеріїв.
Студент повинен знати: Принципи забезпечення безпеки праці
Основні питання:

1. Що таке  принципи?
2. Що таке методи?
3. Які принципи забезпечення безпеки ви знаєте?

Методичні рекомендації:
По перше: У структурі загальної теорії безпеки принципи й методи грають евристичну та
методологічну роль і дають цілісне уявлення про зв’язки у розглядуваній галузі знання.

Про значення принципів французький філософ Гельвецький (1715–1771) писав: «Знання
певних принципів легко заміщає незнання певних фактів» (Твір «Об уме», 1758).

Принцип – це ідея, думка, основне положення.
   Метод – це шлях досягнення мети, що виходить із знання найзагальніших
закономірностей.
По друге:   Принципи й методи забезпечення безпеки відносяться до спеціальних на
відміну від загальних методів, притаманних діалектиці та логіці. Методи й принципи
певним чином взаємопов’язані. Засоби забезпечення безпеки у широкому смислі – це
конструктивне, організаційне, матеріальне втілення, конкретна реалізація принципів та
методів.
  Принципи, методи, засоби – логічні етапи забезпечення безпеки.
Вибір їх залежить від конкретних умов діяльності, рівня безпеки, вартості та інших
критеріїв.
Принципів забезпечення безпеки багато. Їх можна класифікувати за кількома ознаками.
Наприклад, орієнтовні, технічні, організаційні, керівницькі.
Принципи забезпечення безпеки праці:
О р і є н т о в н і
1. Активності оператора. 2. Гуманізації діяльності. 3. Деструкції. 4. Заміни оператора. 5.
Класифікації. 6. Ліквідації небезпеки. 7. Системності. 8. Зменшення небезпеки.
Т е х н і ч н і
1. Блокування. 2. Вакуумування. 3. Герметизації. 4. Захисту відстанню. 5. Компресії. 6.
Міцності. 7. Слабкої ланки. 8. Флегматизації. 9. Екранування.
О р г а н і з а ц і й н і
1. Захист часом. 2. Інформації. 3. Резервації. 4. Несумісності. 5. Нормування. 6. Підбору
кадрів. 7. Послідовності. 8. Ергономічності.
К е р і в н и ц ь к і
1. Адекватності. 2. Контролю. 3. Оборотного зв’язку. 4. Відповідальності. 5. Плановості. 6.
Стимулювання. 7. Керування. 8. Ефективності.
По третє: Розглянемо детальніше деякі принципи. Для цього дамо визначення кожного
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розглядуваного принципу і наведемо приклади його реалізації.
Принцип нормування полягає у встановленні таких параметрів, дотримання яких
забезпечує захист людини від відповідної небезпеки. Наприклад: ГДВ, ГДК, ГДС, норми
перенесення та піднімання вантажів, тривалість трудової діяльності тощо.
- Принцип слабкого ланцюга полягає в тому, що в розглядувану систему (об’єкт) з метою
забезпечення безпеки вводиться елемент, який влаштований так, що сприймає або реагує
на зміну відповідного параметра, запобігаючи небезпечному явищу.
Приклади реалізації даного принципу: запобіжні клапани, розривні мембрани, захисне
заземлення, відводи блискавки, запобіжники тощо.
- Принцип інформації полягає у передачі та засвоєнні персоналом відомостей, виконання
яких забезпечує відповідний рівень безпеки. Приклади реалізації: навчання, інструктажі,
кольори та знаки безпеки, попереджувальні написи, маркування обладнання, джерел
законодавства та ін.
- Принцип класифікації (поділу на категорії) полягає у поділі об’єктів на класи та категорії
за ознаками, пов’язаними із небезпеками. Приклади: санітарно-захисні зони (5 класів),
категорії виробництв (приміщень) за вибуховою та пожежною небезпекою (А, Б, В, Г, Д)
тощо.
У реальних умовах реалізується комбінація методів ЗІЗ.
Засоби забезпечення безпеки поділяються на засоби колективного (ЗКЗ) та
індивідуального захисту (ЗІЗ). У свою чергу ЗКЗ та ЗІЗ поділяються на групи залежно від
характеру небезпек, конструкттивного виконання, області застосування тощо.
Питання для самоперевірки і контролю:
1. Які принципи ви знаєте?
2. Від чого залежить вибір принципів забезпечення безпеки?
3.   Для  чого потрібні ЗІЗ та ЗКЗ?
Рекомендована література:

Ляпін.В.М.   «Безпека життєдіяльності людини»   2010
                 2.  Желібо Є.П. «Безпека життєдіяльності»    2010
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План самостійного вивчення теми:  Гідросферні небезпеки
Актуальність і основна мета теми:  Вибір захисту від стихійних явищ, які являють
безпосередню загрозу для життя та здоров’я людей.
Студент повинен знати: Знання гідросферних небезпек та вибір захисту від них.
Основні питання:

1. Чим відрізняються повені від паводків?
2. Причини  виникнення повені?
3. Методи боротьби з повінню.
4. Що таке цунамі?

Методичні рекомендації:
По перше: До небезпек гідросфери відносяться повені та цунамі. Повінями називають
відносно тривале збільшення водоносності річок, супроводжуване підвищенням рівня
води, яке повторюється щороку протягом одного й того самого сезону.
   Паводок – порівняно короткочасне та неперіодичне підняття рівня води. Паводки, що
відбуваються один за одним можуть утворити повіддя, а останнє –повінь.
   Повінь – значне затоплення водою місцевості у результаті підйому рівня води у річці,
озері або морі, який може бути викликаний різними причинами. Це найпоширеніша
природна небезпека. Повінь відбувається через різке збільшення кількості води в річці,
внаслідок танення снігу або льодовиків, розташованих у її басейні, а також у результаті
випадання сильних опадів. Повені нерідко викликаються загромадженням русла льодом
під час льодоходу (затор) або закупорюванням русла внутрішнім льодом під нерухомим
крижаним покривом і утворенням крижаної пробки, виникають під дією вітрів, які
заганяють воду з моря і викликають підвищення рівня за рахунок затримки у гирлі
принесеної річкою води. Ці повені називають загінними.
    На морських узбережжях та островах повені можуть виникати у результаті затоплення
хвилею, яка утворюється під час землетрусів, виверженнях вулканів, цунамі. Повені
загрожують майже 3/4 земної поверхні. За даними ЮНЕСКО, від річкових повеней
загинуло у 1947-67 рр. близько 200000 людей. Спеціалісти вважають, що людям загрожує
небезпека, коли шар води досягає 1 м, а швидкість потоку перевищує 1 м/с. Підйом води
на 3 м вже призводить до руйнування будівель. Повені постійно супроводжують людство і
приносять велику матеріальну шкоду.
   Дуже сильна повінь, яка сталася приблизно 5600 років тому у долині Тигру та Євфрату в
Месопотамії, мала настільки серйозні наслідки, що знайшла відображення у Біблії як
всесвітній потоп. Значна частина Голландії знаходиться нижче рівня моря. Тому тут здавна
почали споруджувати дамби. У 1953 р. сталася сильна повінь, за якої рівень води досяг 4,6
м. Захисні споруди не витримали. Загинуло більше 18000 осіб. У 1957 р. було
започатковане будівництво нових захисних споруд. Гамбург, віддалений на 100 км від
гирла Ельби, періодично затоплюється у результаті штормових нагонів у Північному морі.
У 1981 р. підйом води склав 5,8 м. Катастрофічні підйоми води у Темзі відбувалися багато
разів за час існування Лондону і супроводжувалися людськими жертвами. Острова дельти
Неви, на яких був заснований Санкт-Петербург, з 1703 р. більше 260 разів заливалися
водою.
По друге:    Але вітер не єдина причина повені. Іноді може бути повне безвітря, а повінь
все рівно відбувається. Причиною таких повеней були довгі хвилі, що виникають на морі
під впливом циклону. Довга хвиля зі швидкістю 50-60 км/ год рухається у Фінську затоку,
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стає більш високою на мілководді та у затоці, що звужується, і перешкоджає річковому
стоку. За одночасної дії усіх можливих факторів підйом рівня води у дельті Неви може
досягти 550 см. Загибель людей під час повені, велика матеріальна шкода, завдана нею,
примушує людей вивчати ці явища та знаходити способи захисту від них.
    Повені на річках за висотою підйому води, площі затоплення та величині збитків
поділяються на 4 категорії: низькі (малі), високі (середні), видатні (великі) та катастрофічні.
Існує класифікація повені за ознакою причин.
    Частота повеней різна у різних регіонах. Низькі повені повторюються через 5–10 років,
високі – через 20–25 років, видатні – через 50–100 років, катастрофічні не частіше одного
разу на 100–200 років. Тривалість повеней від кількох до 80–90 днів.
По третє:    Захист людей в умовах повеней включає повідомлення, евакуацію людей та
інші заходи відповідно до планів боротьби із повенями та захисту населення.
   Найефективніший спосіб боротьби із річковими повенями – регулювання річкового стоку
шляхом створення водосховищ.

Для захисту від повеней у Голландії, Германії, Англії та інших країнах будують спеціальні
захисні споруди. Для захисту від водяної стихії у дельті Неви будується захисний комплекс
завдовжки більше 25 км у  Ломоносов. У Кронштадт поперечнику, населений пункт
Горська  конструкції комплексу передбачені пропускні споруди для судноплавства,
водопропускні споруди, кам’яні та земельні дамби, що піднімаються над гладінню затоки
на 8 м.
По четверте:    Цунамі – це гравітаційні хвилі дуже великої довжини, які виникають у
результаті зсуву вверх або вниз великих ділянок дна під час сильних підводних
землетрусів, рідше вулканічних вивержень.
    Через малу здатність води до стискання та через швидкість процесу деформації ділянок
дна стовп води, що спирається на них, також пересувається, не встигаючи розтікатися. В
результаті на поверхні води утворюється певне підвищення або зниження. Збурення, що
утворилося, переходить у коливальний рух товщі води, що поширюється зі швидкістю,
пропорційної квадратному кореню глибини моря (50–1000 км/год). Відстань між
сусідніми гребенями хвиль знаходиться у межах 5–1500 км. Висота хвиль в області їх
виникнення знаходиться у межах 0,1–5 м, біля узбережжя – до 10 м, а у клиноподібних
бухтах, долинах річок – більше 50 м. У глиб суходолу цунамі можуть поширюватися до 3
км.
     Відомо більше 1000 випадків цунамі, з них близько 100 із катастрофічними наслідками.
     Основний район, де виявляються цунамі – узбережжя тихого океану (80 % випадків), а
також Атлантичний океан, і рідше Середземне море. Цунамі дуже швидко досягають
берега. Маючи велику енергію, що досягає іноді 1020 ерг, цунамі роблять великі
руйнування і становлять загрозу для людей.
    Надійного захисту від цунамі немає. Заходами із часткового захисту є спорудження
хвилерізів, молів, насипів, садіння лісових смуг, улаштування гаваней. Цунамі не являє
небезпеки для кораблів у відкритому морі.
   Важливе значення для захисту населення від цунамі мають служби попередження про
наближення хвиль, які працюють на засадах попереджувальної реєстрації землетрусів
береговими сейсмографами.
Питання для самоперевірки і контролю:
1. Як впливає циклон на виникнення повені?
2. Яка ймовірна частота повеней?
3.  Як найефективніше боротись з повенями?
4. Яку шкоду можуть заподіяти цунамі?
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Рекомендована література:
Ляпін.В.М.   «Безпека життєдіяльності людини»   2010
 Желібо Є.П. «Безпека життєдіяльності»    2010

План самостійного вивчення теми: Біологічні небезпеки
Актуальність і основна мета теми: . Біологічними (біо від грец. bios – життя)
називаються небезпеки, що походять від живих об’єктів, та методи захисту
від них.
Студент повинен знати: Яку дію на людину можуть справляти біологічні небезпеки?
Основні питання:

1. Що відноситься до біологічних небезпек?
2. Які істоти – багатоклітинні, і які – одноклітинні?
3. Які середовища життя є носіями небезпек?
4. Які мікроорганізми ви знаєте?
5. Чи відноситься вірус до клітинних?
6. Гриби.

Методичні рекомендації:
По перше: Світ навколо людини ділиться на живий та неживий. Відмітною
особливістю живих об’єктів є їх здатність рости та розмножуватися.
Біологічними (біо від грец. bios – життя) називаються небезпеки, що походять
від живих об’єктів.
     Всі об’єкти живого світу можна умовно розділити на кілька груп; а саме
мікроорганізми (Protista), гриби (Fundi, Mycetes), рослини (Plantae), тварини
(Ansmalia), люди (Homo sapiens).
    Комплексна наука про живу природу називажться біологією. Предметом
вивчення біології є життя у всіх його проявах
   Живий світ дуже різноманітний. Але є одна загальна дуже важлива
властивість усіх живих істот – це їх клітинна будова. Клітини – це цеглинки, з
яких складаються всі живі істоти, їх тканини, органи та організми в цілому.
   Клітина – це найменша форма організованої живої матерії, здатна у
середовищі та умовах, які підходять для неї, існувати самостійно. Клітинну
будову живих об’єктів відкрив англієць Роберт Гук у 1665 р.
   Рослини, тварини, люди є багатоклітинними, а мікроорганізми, як правило,
істоти одноклітинні. Між різними живими істотами іде постійна боротьба. У
цій боротьбі людина не завжди виходить переможцем.
    Носіями, або субстратами, біологічних небезпек є всі середовища життя
(повітря, вода, грунт), рослинний і тваринний світ, самі люди, штучний світ,
створений людиною та інші об’єкти.
    Біологічні небезпеки можуть справляти на людину різну дію – механічну,
хімічну, біологічну та ін. Наслідком біологічних небезпек є різні хвороби,
травми різної важкості, у тому числі смертельні. Виходячи з принципу
доцільності, домінуючого у природі, можна стверджувати, що всі живі істоти
виконують певну призначену їм роль. Але по відношенню до людини деякі з
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них є небезпеками.
     Знання біологічних небезпек – це одна з умов успішного захисту людини
від небезпек взагалі та біологічних, зокрема. У кожній групі живих істот
розрізняють кілька типів, що поділяються на загони; в загонах – кілька класів;
у кожному класі – кілька порядків; останні поділяються на родини, що
складаються з рядів, а ряди поділяються на види.
     Кожен живий об’єкт має свою назву, яка складається з двох слів. Перше
слово, що пишеться з великої літери, означає назву роду даного організму, а
друге є його видовим елементом. Таку бінарну номенклатуру ввів шведський
вчений Карл Лінней.
    Деякі мікроби нагадують своїми діями тварин, інші – рослин. Щоб
зрозуміти суть та характер біологічних небезпек, розглянемо докладніше
кожну групу живих істот.
По друге:     Мікроорганізми – це найменші, здебільшого одноклітинні істоти,
яких можна побачити тільки у мікроскоп, характеризуються величезною
різноманітністю видів, здатних існувати у різних умовах. Мікроорганізми
виконують корисну роль у круговороті речовин у природі, використовуються
у харчовій та мікробіологічній промисловості, при виробництві пива, вин,
ліків.
    Деякі види мікроорганізмів є хвороботворними, або патогенними. Вони
викликають хвороби рослин, тварин та людини. Такі хвороби як проказа,
чума, тиф, холера, малярія, туберкульоз та багато інших у далекі часи
забирали тисячі життів, сіючи забобони та страх серед населення. Людство
довгий час не знало, що ці хвороби викликаються мікроорганізмами. Не було
і засобів боротьби із заразними хворобами. Тому інфекційні захворювання
людини іноді набували масового розповсюдження, яке називається
епідемією, або пандемією.
    Широке розповсюдження заразних хвороб тварин називається епізоотією,
а рослин – епіфітотією.
    Мікробіологія вивчає мікроорганізми, їх систематику, морфологію,
генетику, роль у круговороті речовин у природі, патогенну дію, що
призводить до хвороб людини, тварин та рослин.
    Мікроорганізми дуже різноманітні. Їх іноді називають просто мікробами
(від mikros- малий та bios- життя). Виходячи з самої назви, мікроорганізми
дуже маленькі об’єкти. Тому мікробіологи використовують дрібні одиниці,
такі як мікрометр, нанометр і навіть ангстрем.   Більшість бактерій мають
величину 0,5-1 мкм, гриби дріжджів – 5-10 мкм. Самі дрібні бактерії мають в
діаметрі близько десятої мікрометра.
    Окремі види бактерій та грибів досягають у довжину кількох міліметрів та
навіть сантиметрів. Але, як правило, мікроорганізми – це живі істоти дуже
малих розмірів, які людина без допомоги мікроскопа побачити не може.
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   Мікроплазми – це вид мікроорганізмів, що мешкають у водоймищах, гної.
Патогенні мікроплазми викликають хвороби людини (пневмонію), тварин
(запалення легенів), розлади.

Бацили (від лат. Bacilium) – це бактерії що мають вигляд паличок, які
утворюють внутрішньоклітинні спори. Аероби – організми, здатні до життя
тільки у присутності атмосферного кисню. Анаероби – організми, здатні до
життя тільки за відсутності атмосферного кисню.
По третє:     Бактеріологія – розділ мікробіології, що вивчає бактерії.

Види мікроорганізмів. Серед патогенних мікроорганізмів розрізняють
бактерії, віруси, рикетсії, спірохети, найпростіші.

Найпростіші складаються із однієї клітини. Частіше всього вони мешкають у
водоймищах. Приклади найпростіших тварин: амеба, радіолярія, грегарина,
евглена, трипаносома, міксоспоридія, парамеція.
   Трипаносоми мають розмір 12 – 100 мкм, є паразитами крові й тканин
людини та хребетних тварин. Переносники – кровосисні комахи (муха цеце).
Викликають захворювання трипаносомоз, на яке хворіють люди і тварини
(лихоманка, ураження лімфатичних вузлів та ін.). Захворювання людей
називають сонною хворобою (африканський трипаносомоз) або хвороба
Шагаса (американський трипаносомоз).
    Евглена – водиться переважно у мілких прісних водоймищах, часто
викликає «цвітіння води, відомо близько 60 видів, довжина до 0,1 мм.
       Незважаючи на свою назву, найпростіші мають будову навіть складнішу,
ніж окрема клітина. «знехтував» найпростішими і Карл Лінней, описавши їх
як один рід, названий «хаос інфузоріум». Лише через два сторіччя після
відкриття Левенгука вчені встановили, що такі тяжкі захворювання як
малярія, сонна хвороба, що переслідували людину з давніх часів,
викликаються паразитами найпростішими.
      Звичайні розміри найпростіших 1/20 – 1/7 мм. Їх можна побачити без
мікроскопа (око людини розрізняє предмети розміром до 0,1 мм.
Розмножуються вони поділом кожні 3 год.
     Бактерії – типові представники мікроорганізмів. Бактерії, що мають форму
правильних кульок, називають коками. Групи коків називають
стафілококами або стрептококами. До коків відносять збудників різних
інфекційних хвороб. Дуже багато бактерій мають форму паличок, наприклад
кишкова паличка, що мешкає в нашому організмі (Eschericha coli), – збудник
тифу (Salmonella typhi), дизентерії (Shigella dysenteriae). Електронний
мікроскоп дає змогу побачити і органи руху бактерій – тоненькі джгутики.
     Бактерії – всюдисущі та дуже витривалі. Їх знаходили у воді гейзерів з
температурою близько 100 0С, у вічній мерзлоті Арктики, де вони пробули
більше 2 млн років, не загинули у відкритому космосі, а також під дією
смертельної для людини дози радіації. Є серед них бактерії – хижаки, які
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ловлять найпростіших. Деякі бактерії живляться аміаком, метаном. Їх
намагались використовувати для «поїдання» метану в шахтах.
Розмножуються бактерії най простішим діленням надвоє, у сприятливих
умовах через кожні 20 хв.
     Бактеріальними захворюваннями є чума, туберкульоз, холера, правець,
проказа, дизентерія, менінгіт та ін. Від чуми в середні віки загинули десятки
мільйонів людей. Ця хвороба наводила на людей панічний жах. Вважається,
що у ХХ ст. небезпека чуми зникла.
    Туберкульозні бактерії відкрив Р. Кох у 1882 р., але повністю ця хвороба не
переможена. Холера в Європу занесена у 1816 р., до 1917 р. в Росії холерою
перехворіло більше 5 млн людей, половина з яких померла. Зараз випадки
холери рідкі.
     Правець уражає нервову систему. Хвороба переможена за допомогою
профілактичних щеплень.
     Випадки захворювання проказою стали рідкими. Людей, що захворіли як і
раніше поміщають у лепрозорії.
По четверте: Віруси (від лат. virus – яд) – найдрібніші неклітинні частинки, що
складаються із нуклеїнової кислоти (ДНК або РНК) та білкової оболонки
(кансиду). Мають вигляд палички, сферичні тощо. Розмір від 20 до 300 нм і
більше. Віруси – внутрішньоклітинні паразити: розмножуючись тільки у
живих клітинах, вони використовують їх ферментативний апарат і
перемикають клітину на синтез зрілих вірусних частинок – віріопів. Віруси
дрібніші бактерій у 50 раз. Їх не видно у світловому мікроскопі. Вони не
затримуються найтоншими фарфоровими фільтрами. Віруси розповсюджені
повсюди. Викликають хвороби рослин, тварин і людини. Вивченням вірусів
займається наука вірусологія.
    Отже, віруси мають наступні особливості, порівнюючи з бактеріями. Для
вірусів характерна така властивість як фільтрованість, тобто вони проходять
через фільтри.
    Віруси від бактерій не здатні існувати та розмножуватися самостійно.
Кожна бактерія є клітиною, що має свій обмін речовин. Бактерії здатні рости
та розмножуватися на штучних поживних середовищах. Віруси, як справжні
клітинні паразити, повністю залежать від обміну речовин у клітині-хазяйці.
Бактерії та живі клітини організму завжди містять одночасно два типи нуклеї-
нових кислот: рибонуклеїнову (РНК) та дезоксирибознуклеїнову (ДНК)
кислоти. Віруси містять тільки один вид нуклеїнової кислоти – або РНК, або
ДНК.
    Віруси здатні «нав’язати» свою генетичну інформацію спадковому апарату
ураженої ним клітини. Віруси заражають клітину і заставляють її допомагати
їх розмноженню. Це, як правило, закінчується загибеллю клітини. Віруси, на
відмінну від бактерій, розмножуються лише в живих клітинах.
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    Вірусними захворюваннями є віспа, сказ, грип, енцефаліт, кір, свинка,
краснуха, гепатит та ін. Давні рукописи донесли до нас описи страшних
епідемій віспи, у яких загинуло до 40 % хворих. Англієць Едвард Дженнер у
1796 р. запропонував свій метод вакцинації, поклавши тим самим початок
боротьби з цією недугою. Але тільки у 1980 р. ВОЗ заявила про те, що віспа
переможена. Тепер дітям, що народилися після 1980 р. не роблять щеплення
віспи.
    Сказ – смертельна хвороба людини і тварин, відома з глибокої давнини.
Найчастіше сказ вражає собак. Хворіють на сказ також вовки, кішки, щурі,
ворони та інші тварини. Щеплення – єдиний надійний засіб проти сказу.
Перше щеплення проти сказу було зроблене Луї Пастером у 1885 р. Дитина,
сильно покусана скаженою собакою, не захворіла. Людину, що захворіла на
сказ, вилікувати неможливо. Прихований (інкубаційний) період хвороби
тягнеться від 8 днів до року. Тому при будь-якому укусі тварини необхідно
звертатися до лікаря.
    У 1981 р. у Сан-Франциско (США) були виявлені люди, хворі незвичайними
формами запалення легенів та пухлин. Захворювання закінчувалося смертю.
Як виявилося, у цих хворих був різко послаблений імунітет (захисні
властивості) організму. ці люди стали гинути від мікробів, які викликають у
звичайних умовах тільки легке нездужання. Хворобу назвали СНіД-
синдромом набутого імунодефіциту.
     Віруси Сніду передаються під час переливання крові, нестерильними
шприцами, статевим шляхом, а також при вигодовуванні дитини грудним
молоком. Перші півроку-рік, а іноді і протягом кількох років після зараження
у людини не помітно ніяких ознак хвороби, але вона є джерелом вірусу і
може заразити людей навколо себе. До цього часу ліків проти СНіДу не
знайдено. СНіД називають «чумою ХХ сторіччя».
     Епідемія грипу описана Гіппократом ще у 412 р. до н.е. У ХХ ст. були
відмічені 3 пандемії грипу. У січні 1918 р. в Іспанії з’явилися повідомлення
про епідемії грипу, які отримали назву «іспанка». «Іспанка» обійшла весь світ,
заразивши близько 1,5 млрд людей (проминула лише кілька загублених в
океані острівків) і забрала 20 млн життів – більше, ніж перша світова війна.
    У 1957 р. близько 1 млрд людей захворіли «азіатським грипом», загинуло
більше 1 млн людей. У 1968-1969 р. на планеті Земля лютував «гонконгський
грип». Кількість епідемій грипу, як не дивно, з кожним сторіччям зростає: у
ХV було 4 епідемії, у ХVІІ – 7, у ХІХ – аж 45.
     Чому до цього часу немає надійних щеплень проти грипу? Виявляється, що
вірус грипу дуже швидко змінюється. Не встигли лікарі створити вакцину
проти однієї форми грипу, як збудник хвороби з’являється вже в новому
вигляді.
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    Рикетсії (за ім’ям американського вченого Ricketts) – мілкі хвороботворні
бактерії, розмножуються у клітинах хазяїна (так само як віруси). Збуджують
рикетсіози (висипний тиф, лихоманку та ін.) у людини та тварин.
     Рикетсіоз, те саме, що й ку-лихоманка. Ку-лихоманка (рикетсіоз Q) – гостре
інфекційне захворювання людини та тварин, викликане рикетсіями. Ознаки
захворювання: головний біль, слабкість, безсоння, біль у м’язах. У тварин
хвороба протікає без симптомів. Людина заражається від тварин.
    Спірохети – мікроорганізми, клітини яких мають форму тонких звивистих
ниток. Мешкають у грунті, стоячих та стічних водах. Патогенні спірохети –
збудники сифілісу, тифу, лептоспірозу та інших захворювань. Спірохетози –
захворювання людини й тварин, викликані патогенними спірохетами.
   Актиноміцети – мікроорганізми з рисами бактерій та найпростіших грибів.
Розповсюджені у грунті, водоймищах, повітрі. Деякі види є патогенними,
викликають такі захворювання як актиномікоз, туберкульоз, дифтерію та ін.
Деякі актиноміцети утворюють антибіотики, вітаміни, пігменти тощо.
Використовуються у мікробіологічній промисловості.
     Субстратами (носіями) біологічних небезпек можуть бути елементи
середовища мешкання (повітря, вода, грунт), рослини, тварини, люди,
обладнання, інструменти, сировина, переробні матеріали та ін.
     Бактерії живуть у воді, у тому числі також у гарячих джерелах, у льодах, у
повітрі на різній висоті від Землі. Особливо багато бактерій у грунтах. У 1 г
орного грунту міститься від 1 до 20 млрд мікробів. Мікроби супроводжують
людину все життя. Без мікробів життя неможливе. Але патогенні мікроби для
людини небезпечні. Тому людина наполегливо шукає способи захисту від
патогенних мікробів. Ще Спалланцані довів, що за тривалого кип’ятіння
рідин, мікроби, які знаходяться в них, гинуть. Німецький вчений Шванн
встановив, що висока температура вбиває і мікробів, що перебувають у
повітрі. Фізик Тиндаль довів, що мікроби у рідинах гинуть після кількох
повторних кип’ятінь. Повторне короткочасне нагрівання рідини до точки
кипіння, запропоноване Тиндалем називають тиндалізацією. Усі методи
знищення мікробів під впливом високої температури мають загальну назву –
стерилізація. Часткова стерилізація молока нагріванням до 60 0С протягом 30
хв називається пастеризацією.
     Для уловлювання мікробів із рідин та газів застосовують спеціальні
фільтри, що мають дуже мілкі пори.
     Мікроорганізми не безсмертні. Розмноження їх не безмежне. Багато
клітин гинуть не доживаючи до поділу. Мікроби ворогують між собою
(антагонізм). Мікроби гинуть від сонячного світла, ультрафіолету. Деякі
мікроби живляться відмерлими частинами рослин. Це сапрофіти. Інші
нападають на живі організми – це паразити. Хвороботворні мікроби
виділяють ферменти, які порушують нормальний стан людини.
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    Бактерициди – хімічні речовини, що вбивають бактерії.
    Бактеріоситаз – тимчасова зупинка розмноження бактерій під впливом
різних речовин (у тому числі й ліків).
    Уловлювачі бактерій – пристосування для відбору проб повітря з метою
визначення ступеню та характеру бактеріального забруднення.
     Бактеріоносії та вірусоносії – люди або тварини, що мають у собі
збудників інфекційних захворювань при відсутності ознак захворювання.

Бактеріологічне нормування. Принцип нормування бактеріологгічних
забруднень може бути реалізований на практиці на основі прямих та
непрямих показників.
    Прямі методи полягають у встановленні залежності між фактом захворю-
вання та знаходженні відповідних патогенних мікробів. Однак через
тривалий інкубаційний період та порівняно малу частоту захворювань прямі
методи визнаються недостатньо надійними.
     У зв’язку з цим стали застосовуватися непрямі показники бактеріального
нормування якості води. У 1914 р. у першому стандарті якості питної води у
США показник не більше 100 бактерій у 1 мл був використаний у якості
нормативу допустимого загального бактеріального забруднення. Другого
разу у світовій практиці це було зроблено в СРСР у 1937 р. Надалі цей
показник був прийнятий у стандартах майже всіх європейських країн.
    Другим непрямим показником є кількість кишкових паличок.
Дослідженнями вчених було доведено, що кишкова паличка може слугувати
санітарно-показниковим мікроорганізмом.
    У людському організмі містяться різноманітні мікроорганізми. Якісь з них
нешкідливі, інші навіть корисні. Хвороботворні мікроби відрізняються тільки
тим, що виділяють ферменти, які розкладають кров’яні тільця, м’язи, слизові
оболонки, порушуючи тим самим нормальний стан організму. Особливу
групу утворюють хвороботворні мікроби, які виділяють сильнодіючі отрути
(токсини), що отруюють уражений організм. Руйнуючу дію на організм
людини справляють також агресини, що містяться в бактеріях.
Мікроби проникають в організм людини найчастіше трьома шляхами: через
органи дихання, травний тракт та шкіру. Зараження через шляхи дихання
називається крапельною інфекцією.
   Носіями хвороботворних мікробів є тварини, комахи. Місцем розмноження
мікробів, що виробляють токсини, можуть бути продукти живлення.
Clostridium botulinum розмножується у м’ясній їжі і виділяє токсин ботулізму,
дуже сильну отруту. Хвороботворні мікроби зберігають життєздатність у воді
дуже довго. Але людина не може довго існувати без води. Звідси постійна
загроза інфекції. Сильна епідемія холери спалахнула у Петербурзі в 1908-
1909 р. Причина – надходження стічної води з каналу у водопровідну
мережу.
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 Людина має добрий природний захист від хвороботворних мікробів.
Перша лінія захисту – наша шкіра. Але найменша ранка відкриває доступ
мікробам в організм. У носовій порожнині мікроорганізми затримуються
дрібними волосками. У ротовій порожнині бактерії затримуються слиною, у
якій містяться бактерицидна речовина, відома під назвою лізоцим. У 1965 р.
біохіміки визначили склад лізоциму, в молекулі якого знаходиться 129 різних
амінокислотних залишків.
По п’яте: У боротьбі з мікробами велике значення має гігієна. Піт, пил, бруд –
добре поживне середовище для мікроорганізмів. Ефективним середовищем
боротьби з мікробами є дезинфекція. У якості засобів дезинфекції
застосовується настойка йоду, ультрафіолетові промені, хлор та ін.
Дезинфекція є безпосереднім засобом боротьби з мікробами.
    Дезинсекція та дератизація спрямовані проти переносників мікробів.
Дезинсекція – засіб боротьби з комахами. Препарати, які застосовуються при
дезинфекції називаються інсектицидами. Їх багато. Всі вони мають у якості
складової частини хлор.
    Боротьба з гризунами називається дератизацією. При цьому застосовують
хімічні, механічні та біологічні засоби. ГОСТ 12.1.008-76 «Біологічна безпека»
зобов’язує приймати відповідні засоби під час роботи з біологічними
об’єктами, щоб попередити виникнення у працюючих захворювання, стану
перенесення, інтоксикації, сенсибілізації й травм, викликаних
мікроорганізмами.
По шосте:    Гриби – відокремлена група нижчих рослин, що позбавлені
хлорофілу і живляться готовими органічними речовинами. Існує більше 100
тисяч видів грибів. Від бактерій гриби відрізняє наявність ядра у клітині.
Патогенні гриби викликають хвороби рослин, тварин та людини.
    Наука про гриби – мікологія. Мікози (від грец. mykes – гриб) – хвороби лю-
дини та тварин, що викликаються паразитичними грибами. Токсичні гриби
викликають харчові отруєння людини й тварин, які називаються
мікотоксикозами.
    Самий отруйний гриб на світі – бліда поганка. Отрута блідої поганки не
руйнується ні при кип’ятінні, ні при жаренні. Цей гриб є смертельною
небезпекою для людини. Людина може отруїтися червоним мухомором, але
смертельні наслідки рідкі. Майже кожний їстівний гриб має свого неїстівного
або отруйного двійника. Це являє небезпеку для недосвідченого грибника.

 На життя людей вже багато сторіч мають вплив гриби-паразити рослин.
Кожен рік людство втрачає через ці гриби близько п’ятої частини світового
врожаю рослин.     Паразитичний гриб фітофтора уражає картоплю, що
прирікає населення на голод. Так, у 1845 р. був значний неврожай картоплі в
Ірландії.
    Небезпечний також гриб – паразит споринья. Він росте на колосках жита.
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Містить відомий і дуже небезпечний наркотик ЛСД. У людини викликає
важке захворювання – «антонів вогонь».
Питання для самоперевірки і контролю:
1. Що теке бактерії?
2. Що теке вірус? Гриби?
3. Обгрунтуйт енеобхідність гігієни.
Рекомендована література:

Ляпін.В.М.   «Безпека життєдіяльності людини»   2010
       Желібо Є.П. «Безпека життєдіяльності»    2010

План самостійного вивчення теми: Хімічна небезпека

Актуальність і основна мета теми: Аварії (катастрофи) на підприємствах, транспорті та
продуктопроводах можуть супроводжуватися викидом (виливом) в атмосферу і на
прилеглу територію небезпечних хімічних речовин (НХР), таких як хлор, аміак, синильна
кислота, фосген, сірчаний ангідрид та інші. Це являє серйозну небезпеку для населення,
заражене повітря уражає органи дихання, а також очі, шкіру та інші органи.
Студент повинен знати: Правила поведінки про загрозі виникнення надзвичайної ситуації.
Основні питання

1. : Які небезпечні фактоти хімічного ураження?
2. Дії у випадку загрози хімічної небезпеки.
3. Дії у випадку раптового виникнення хімічної небезпеки.

Методичні рекомендації:
По перше: Хімічна небезпека
Аварії (катастрофи) на підприємствах, транспорті та продуктопроводах можуть
супроводжуватися викидом (виливом) в атмосферу і на прилеглу територію
небезпечних хімічних речовин (НХР), таких як хлор, аміак, синильна кислота, фосген,
сірчаний ангідрид та інші. Це являє серйозну небезпеку для населення, заражене
повітря уражає органи дихання, а також очі, шкіру та інші органи.
Фактори небезпеки викиду (розливу) хімічно небезпечних речовин: забруднення
навколишнього середовища, небезпека для всього живого, що опинилося на забрудненій
місцевості (загибель людей, тварин, знищення посівів та ін.), крім того, внаслідок
можливого хімічного вибуху виникнення сильних руйнувань на значній території.
По друге: Дії у випадку загрози виникнення хімічної небезпеки:

 Сирени і переривчасті гудки підприємств - це сигнал "Увага всім". Негайно ввімкніть
приймач радіотрансляційної мережі, або телевізор. Уважно слухайте інформацію про
надзвичайну ситуацію та порядок дій.

 При оголошенні небезпечного стану уникайте паніки.
 Попередьте сусідів, надайте допомогу інвалідам, дітям та людям похилого віку.
 Виконайте заходи щодо зменшення проникнення отруйних речовин в квартиру

(будинок): щільно закрийте вікна та двері, щілини заклейте.
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 Підготуйте запас питної води: наберіть воду у герметичні ємності, підготуйте
найпростіші засоби санітарної обробки (мильний розчин для обробки рук).

 Дізнайтеся у місцевих органів влади про місце збору мешканців для евакуації та
уточніть час її початку. Підготуйтеся: упакуйте у герметичні пакети та складіть у валізу
документи, цінності та гроші, предмети першої необхідності, ліки, мінімум білизни та
одягу, запас консервованих продуктів на 2-3 доби.

 Перед виходом з будинку вимкніть джерела електро-, водо- і газопостачання,
візьміть підготовлені речі, одягніть засоби захисту.

По третє: Дії у випадку раптового виникнення хімічної небезпеки:

 Уникайте паніки. З одержанням повідомлення (по радіо або іншім засобам
оповіщення) про викид (розлив) в атмосферу НХР та про небезпеку хімічного
зараження, виконайте передбачені заходи.

 Надягніть засоби індивідуального захисту органів дихання та найпростіші засоби
захисту шкіри.

 По можливості негайно залишіть зону хімічного забруднення.
 Якщо засобів індивідуального захисту немає і вийти із району аварії неможливо,

залишайтесь у приміщенні і негайно та надійно герметизуйте приміщення!
Зменшить можливість проникнення НХР (парів, аерозолів) у приміщення: щільно
закрийте вікна та двері, димоходи, вентиляційні люки, щілини в рамах вікон та
дверей заклейте, вимкніть джерела газо-, електропостачання та загасіть вогонь у
печах. чекайте повідомлень органів влади з питань надзвичайних ситуацій за
допомогою засобів зв'язку.

 Знайте, що уражаюча дія конкретної НХР на людину залежить від її концентрації
у повітрі та тривалості, тому якщо немає можливості покинути небезпечну зону не
панікуйте і продовжуйте вживати заходи безпеки.

 Швидко зберіть необхідні документи, цінності, ліки, продукти, запас питної води та
інші необхідні речі у герметичну валізу та підготуйтеся до евакуації.

 Попередьте сусідів про початок евакуації. Надайте допомогу дітям, інвалідам та
людям похилого віку. Вони підлягають евакуації в першу чергу.

 Залишаючи приміщення (квартиру, будинок) вимкніть джерела електро-, водо- і
газопостачання, візьміть підготовлені речі, одягніть засоби захисту.

 Виходьте із зони хімічного зараження в бік, перпендикулярний напрямку вітру та
обходьте тунелі, яри, лощини - в низинах може бути висока концентрація НХР.

 При підозрі на ураження НХР уникайте будь-яких фізичних навантажень, необхідно
пити велику кількість рідини ( чай, молоко, сік, вода) та звернутися до медичного
закладу.

 Вийшовши із зони зараження, зніміть верхній одяг, ретельно вимийте очі, ніс та
рот, по можливості прийміть душ.

 З прибуттям на нове місця перебування, дізнайтеся у місцевих органів державної
влади та місцевого самоврядування адреси організацій, що відповідають за надання
допомоги потерпілому населенню.

По четверте: Дії у випадку раптового виникнення хімічної небезпеки:
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 Уникайте паніки. З одержанням повідомлення (по радіо або іншім засобам
оповіщення) про викид (розлив) в атмосферу НХР та про небезпеку хімічного
зараження, виконайте передбачені заходи.

 Надягніть засоби індивідуального захисту органів дихання та найпростіші засоби
захисту шкіри.

 По можливості негайно залишіть зону хімічного забруднення.
 Якщо засобів індивідуального захисту немає і вийти із району аварії неможливо,

залишайтесь у приміщенні і негайно та надійно герметизуйте приміщення!
Зменшить можливість проникнення НХР (парів, аерозолів) у приміщення: щільно
закрийте вікна та двері, димоходи, вентиляційні люки, щілини в рамах вікон та
дверей заклейте, вимкніть джерела газо-, електропостачання та загасіть вогонь у
печах. чекайте повідомлень органів влади з питань надзвичайних ситуацій за
допомогою засобів зв'язку.

 Знайте, що уражаюча дія конкретної НХР на людину залежить від її концентрації
у повітрі та тривалості, тому якщо немає можливості покинути небезпечну зону не
панікуйте і продовжуйте вживати заходи безпеки.

 Швидко зберіть необхідні документи, цінності, ліки, продукти, запас питної води та
інші необхідні речі у герметичну валізу та підготуйтеся до евакуації.

 Попередьте сусідів про початок евакуації. Надайте допомогу дітям, інвалідам та
людям похилого віку. Вони підлягають евакуації в першу чергу.

 Залишаючи приміщення (квартиру, будинок) вимкніть джерела електро-, водо- і
газопостачання, візьміть підготовлені речі, одягніть засоби захисту.

 Виходьте із зони хімічного зараження в бік, перпендикулярний напрямку вітру та
обходьте тунелі, яри, лощини - в низинах може бути висока концентрація НХР.

 При підозрі на ураження НХР уникайте будь-яких фізичних навантажень, необхідно
пити велику кількість рідини ( чай, молоко, сік, вода) та звернутися до медичного
закладу.

 Вийшовши із зони зараження, зніміть верхній одяг, ретельно вимийте очі, ніс та
рот, по можливості прийміть душ.

 З прибуттям на нове місця перебування, дізнайтеся у місцевих органів державної
влади та місцевого самоврядування адреси організацій, що відповідають за надання
допомоги потерпілому населенню.

По п’яте :
Надання першої допомоги при ураженні НХР.

В першу чергу негайно захистіть органи дихання від подальшої дії НХР.
Надягніть на потерпілого протигаз або ватно-марлеву пов'язку, попередньо змочивши її
водою або 2% розчином питної соди у випадку отруєння хлором, а у разі отруєння
аміаком - водою або 5% розчином лимонної кислоти. Винести потерпілого із зони
зараження та забезпечити йому спокій і тепло.

Запам'ятайте! Перша медична допомога ураженим НХР в осередку хімічного ураження
полягає у захисті органів дихання, видаленні та знезараженні стійких НХР на шкірі,
слизових оболонках очей, на одязі та негайній евакуації за межі зараженої зони.
При отруєнні хлором винести потерпілого із зони зараження При зупиненні дихання
зробити штучне дихання. Шкіру, рот, ніс промити 2% розчином питної соди або водою.
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При отруєнні аміаком винести потерпілого із зони зараження, шкіру, рот, ніс промити
водою. В очі закапати по дві-три краплі 30% альбуциду, в ніс - оливкове масло.
При необхідності відправити потерпілого до медичного закладу.

Питання для самоперевірки і контролю:
1. Ваші дії в разі загрози хімічної небезпеки?
2. Що є одним із небезпечних чинників при загрозах?
3. Яку допомогу потрібно надавати у разі ураження хлором?
Рекомендована література:

Ляпін.В.М.   «Безпека життєдіяльності людини»   2010
       Желібо Є.П. «Безпека життєдіяльності»    2010

План самостійного вивчення теми: Вогнище хімічного ураження (ВХУ)
Актуальність і основна мета теми: Знати та уміти застосовувати знання про дію
(СДОР) та захист від сильно отруючих речовин.
Студент повинен знати: Вогнищем хімічного ураження називають територію, в
межах якої в результаті викиду сильнодіючих отруйних речовин (СДОР) або
у разі застосування хімічної зброї відбувається масове ураження людей,
тварин та рослинності.

Основні питання:
1. Що таке вогнище техногенного характеру?
2. Джерела сильнодіючих отруйних речовин.
3. Формування вогнища хімічного ураження.
4. Дія населення у вогнищі хімічного ураження.

Методичні рекомендації:
По перше: Вогнища ураження техногенного характеру. Існують такі вогнища
ураження (ВУ): під час вибухів конденсованих вибухових речовин,
газоповітряних, пароповітряних, пилоповітряних сумішей; під час хімічних,
радіаційних та біологічних гідродинамічних аварій, пожеж, аварій поїздів,
падінні літаків.
   Для прикладу розглянемо вогнища ураження під час аварій на хімічно та
радіаційних небезпечних об’єктах.
По друге: Вогнище хімічного ураження (ВХУ)
Вогнищем хімічного ураження називають територію, в межах якої в
результаті викиду сильнодіючих отруйних речовин (СДОР) або у разі
застосування хімічної зброї відбувається масове ураження людей, тварин та
рослинності.

Джерелами СДОР є: хімічна, нафтогазова промисловість, а також
підприємства з виробництва пластмас, добрив, целюлози, водоочисні та
холодильні установки.
      За токсичною дією на організм людини СДОР класифікують на задушливі
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(хлор, фосген), загальноотруйні (оксид карбону, синильна кислота),
задушливо-загальноотруйні (оксиди нітрогену, сірчистий ангідрид),
нейротропні (сірковуглець), задушливо-нейротропні (аміак),ті, що
порушують обмін речовин (äіîêñаí). До бойових отруйних речовин (БОР)
відносяться нервово-паралітичні (зарин), такі, що призводять до шкіряних та
наривних хвороб (іприт), подразнюючі (Сі-ес), психосоматичні (Бі-зед, LSD-
25).
 t, мг хв / л (мТоксичність ОР та СДОР оцінюється за токсичною дозою (Д):
Д = с 3), де с – концентрація мг/м3, або мг/л; t – експозиція, хв;
    Розрізняють порогові дози, дози ураження та смертельні дози (Дпорог, Ду,
Дсм).
   За інгаляційного ураження застосовують поняття: середньо-смертельна
токсична доза LC50, середньо-токсична доза, що виводить з ладу (втрата
працездатності) – ICt50– PCt, середньо-порогова (початкові ознаки ураження)
токсична доза 50. Ці дози викликають власне смерть, ураження або ознаки
ураження у 50 % людей.
   Ступінь дії СДОР шкірно-резорбційної дії оцінюється за середньою
токсичною дозою LD50, ІD50, РD50, що виражена в кількості речовини на
одиницю маси людини (мг/кг). Концентрації та ГДК використовуються для
оцінки хімічної безпеки  в аварійнихвиробництва у повсякденних діях,
токсичні дози  (надзвичайних) ситуаціях.
По – третє:   Формування вогнища хімічного ураження залежить від методу
зберігання, кількості, типу СДОР, метеорологічних умов, характеру
місцевості, відстані до житлової зони. СДОР зберігаються в резервуарах під
тиском, ізотермічних резервуарах (за низької температури) і температурі
навколишнього середовища.
    Під час аварійного викиду речовини утворюється первинна або вторинна
хмара, або відразу те й друге. Первинна хмара утворюється в результаті
миттєвого переходу в атмосферу частини СДОР; вторинна під час
випаровування після розливання СДОР. Тільки первинна хмара утворюється,
якщо СДОР являє собою газ (CO, CO2 коли СДОР являє собою); тільки
вторинна  висококиплячу рідину (гептил). Обидві хмари утворюються, якщо
розкривається ізотермічний резервуар. Поведінка хмари СДОР у повітрі
залежить від її густини по відношенню до повітря, концентрації та ступеня
вертикальної стійкості атмосфери (СВСА). Хлор, сірчистий ангідрид важчий
повітря, тому їх хмара буде поширюватися за вітром, притискаючись до
землі. Глибина поширення СДОР росте за збільшення концентрації та
швидкості вітру. У містах спостерігається поширення хмари по
магістральних вулицях до центру, із прониканням у двори та закоулки. Деякі
СДОР вибухонебезпечні (оксиди нітрогену, аміак); небезпечні у пожежному
плані (фосген, хлор); під час горіння можуть сірчистий газ; пластмаси
давати небезпечніші речовини (сірка   фосген тощо).синильну кислоту;
речовини для герметизації
    СВСА – характеристика метеорологічної обстановки у вогнищі хімічного
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ураження.  це створення низхідних потоків повітря, якіРозрізняють:
інверсію  сприяють збільшенню концентрації СДОР у приземному шарі;
конвекцію – це створення висхідних потоків повітря, які розсіюють хмару
СДОР; ізотермію – байдужий стан атмосфери, найбільш звичайний стан в
реальних умовах.
По четверте: Дії населення у вогнищі хімічного ураження. Після передачі
оповіщення «Увага всім. Хімічна небезпека» та мовної інформації про
хімічну аварію населення та персонал повинні:
-   використати індивідуальні засоби захисту та укриття в режимі повної
ізоляції;
-   застосувати антидоти та засоби обробки шкіри;
-   закрити вікна та двері, взяти саме необхідне і виходити із зони можливого
зараження у напрямку, перпендикулярному вітрові. Під час руху
використовувати пов’язки із вати з марлею. За неможливості виходу
зоставатися удома або укриватися в приміщенні, вживши заходів для його
герметизації;
-   після виходу із зони зараження зняти одяг і виконати санітарну обробку
гарячою водою з милом.
Питання для самоперевірки і контролю:
1.  ЩО таке СДОР?
2. Як захищатись від СДОР?
3.Дії населення у вогнищі хімічного ураження?
Рекомендована література:

Ляпін.В.М.   «Безпека життєдіяльності людини»   2010
       Желібо Є.П. «Безпека життєдіяльності»    2010

План самостійного вивчення теми: . Вогнище (зона) радіоактивного забруднення

Актуальність і основна мета теми:  Розуміння, знання проблеми та уміння
захищатись.
Студент повинен знати: Головні джерела радіоактивного забруднення та дії
населення у вогнищі радіаційногоо ураження.
Основні питання:

1. Вогнища радіоактивного забруднення.
2. Головні джерела забруднення.
3. Зони забруднення.
4. Дії населення у вогнищі радіаційногоо ураження.

Методичні рекомендації:
По перше: Вогнище радіоактивного забруднення – це територія, у межах якої в
результаті аварії на небезпечному з радіаційного боку об’єкті сталося
радіоактивне забруднення, що викликає опромінення людей вище
допустимих норм.
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По друге:     Головними джерелами радіоактивного забруднення є аварії на
підприємствах ядерного циклу (АЕС, сховище відходів, збагачувальні
фабрики, радіохімічні заводи), а також кораблі з ядерними енергетичними
установками. В процесі ланцюгової реакції поділу накопичується велика
кількість радіоактивних ізотопів, що мають такі періоди життя: короткий
(І131, Хе133, Kr85), середній (Се144, Y91, Cs134), довгий (Сs137, Sr90, Pu239), і є
джерелами опромінення та забруднення. Характер радіоактивного
забруднення має ряд особливостей: тривалість забруднення, складність
конфігурації границь зон забруднення та осередковий їх характер.
    Згідно з Міжнародною шкалою МАГАТЕ аварії на АЕС поділяються на 7
класів  10(рівнів): глобальна аварія – 7 клас (великий викид 3,5 8 Бк по І131

10– Чорнобильська аварія); тяжка аварія – 6 клас (значний викид 1,4 16 Бк по
І131 – Уінскейле – Англія); Аварія з ризиком для навколишнього середовища
– 5 клас (обмежений викид – 1016 Бк – Три-Майл Айленд – США); Аварія 4-
го класу (невеликий викид у межах АЕС). Інші події 1 – 3 класу – події з
частковим опроміненням персоналу.
      Розрізняють зони слабкого забруднення (А– Д = 5,6 рад, Р1 = 0,014
рад/год); помірного забруднення (А – Д = 56 рад; Р1 = 0,14 рад/год), сильного
забруднення (Б –Д = 560 рад, Р1 = 1,4 рад/год; небезпечного забруднення (В –
Д = 1690 рад, Р1 = 4,2 рад/год) та надзвичайно небезпечного забруднення
(Г – Д = 5600 рад, Р1 = 14 рад/год).
    Розміри зон залежать від маси радіоактивних речовин, викинутих під час
аварії і 1000) при 10 % виходіскладають, наприклад, (для реактора РМБК
радіоактивних речовин А’ L/Ш = 270/18 км

 немає. 6/0,6; Г  18/0,7; В  75/4; Б А
    Розрахунок рівнів радіації та доз зовнішнього опромінення виконується
залежно від часу, що пройшов після аварії.
   Для прийняття конкретних заходів захисту від опромінення введені
значення критеріїв поглинутої та ефективної дози ДП, ДЕФ.
    Після радіаційної аварії на території встановлюється «Зона радіаційної
аварії», в межах якої зовнішнє та внутрішнє опромінення за перший рік не
повинно перевищувати 5 мЗв (0,5 бер). Встановлюються 4 зони за статусом
проживання:
-   зона відселення, в якій ДЕФ > 50 мЗв/рік (5 бер/рік);
-   зона добровільного відселення ДЕФ = 20 – 50 мЗв/рік (2 – 5 бер/рік);
-   зона обмеженого перебування ДЕФ = 5 – 20 мЗв/рік (0,5 – 2 бер/рік);
-   зона радіаційного контролю ДЕФ = 1 –5 мЗв/рік (0,1 – 0,5 бер/рік).
У всіх зонах проводиться постійний моніторинг (контроль) навколишнього
середовища та заходи, що запобігають опроміненню населення вище
допустимих норм.
По третє:



24

Дії населення у вогнищі радіаційного ураження. За сигналом оповіщення
«Увага всім. Радіаційна небезпека» і мовної інформації населення та
персонал об’єкту повинні:
-   використати індивідуальні засоби захисту (протигаз, респіратор, пов’язки з
вати та марлі);
-   сховатися у будівлі, краще у своїй квартирі, провести герметизацію вікон,
дверей, вентиляційних отворів, сховати продукти і запас води;
-   провести іодизацію сім’ї (КІ або 3 – 4 краплі йоду на склянку води для
дорослого та 1 – 2 краплі на 100 г води для дітей);
-   приміщення залишати тільки за командою влади під час евакуації. При
цьому використовувати засоби захисту органів дихання та шкіри.
Питання для самоперевірки і контролю:
1. Як поділяються аварії на АЕС?
2. Які зони радіаційної аварії?
3. Які дії у вогнищі радіактивного ураження?
Рекомендована література:

Ляпін.В.М.   «Безпека життєдіяльності людини»   2010
       Желібо Є.П. «Безпека життєдіяльності»    2010

План самостійного вивчення теми: Вогнища ураження природного характеру
Актуальність і основна мета теми: Вогнище ураження під час землетрусів та
повені; захист під час землетрусу та повені..
Студент повинен знати: Методи та способи захисту.
Основні питання:

1. Вогнище ураження під час землетрусу.
2. Основні характеристики землетрусів. Фази землетрусів.
3. Небезпека повені. Основні характеристики.
4. Дія населення під час землетрусу та повені. .

Методичні рекомендації:
По перше: Під час землетрусів утворюються поздовжні, поперечні і поверхневі
хвилі, що поширюються від гіпоцентру. Поздовжні сейсмічні хвилі мають 8
км/с) і відчуваються в першу чергу на поверхнівелику швидкість (6 Землі.
Поперечні хвилі здійснюють коливання перпендикулярні повздовжнім і 3
рази меншу. Поздовжні і поперечні хвилімають швидкість у 2 визначають
руйнуючу дію на середніх відстанях від епіцентру землетрусу. Поверхневі
хвилі визначають руйнуючу дію землетрусу у дальній зоні від епіцентру.
По друге: Основними характеристиками землетрусів, що визначають розміри
вогнища ураження, є: енергія (Е), магнітуда (М), інтенсивність енергії на
поверхні Землі (J), глибина гіпоцентру (h).
Енергія землетрусу дорівнює: Е = 10(5,24 + 1,44М) (Дж);

М – магнітуда – потужність землетрусу, виражена lg максимальної амплітуди
зміщення грунту в мкм на відстані 100 км від епіцентру, вимірюється в балах
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за шкалою Ч. Ріхтера (0 – 9 балів).
     Інтенсивність (сила) землетрусу на поверхні Землі (характеризує ступінь
руйнування) залежить від глибини вогнища, магнітуди, складу грунту і
вимірюється за шкалою 12 балів) визначається за формулами:MSK-64 (0
в епіцентрі – І0 = 1,5М – 3,5 lgh + 3;
на відстані – І0 = 1,5М – 3,5 lg , де h – глибина гіпоцентру, км; R –
відстань від епіцентру, км.
     Сильні струси грунту будуть спостерігатися на великих відстанях від
епіцентру. Наприклад, при М = 8 – 9 балів струси будуть на відстані до 100 –
160 км протягом 0,5 – 1,5 хв.
По – третє: Прояви наслідків землетрусу діляться на дві фази.
    Перша фаза – час приходу поздовжніх хвиль, коли відчуваються поштовхи
і будівлі отримують незначні пошкодження. Час приходу 1 фази визначається
за співвідношенням:

t1ф = t Іф = (с),

де VП – швидкість поздовжніх хвиль, для осадових порід VП = 6,1 км/с,

R і h – в км.
Друга фаза – час приходу поверхневих сейсмічних хвиль. Друга фаза
головна, вона визначає ступінь руйнування об’єкта і обчислюється за
формулою:

tПф = (с),

де VПОВ – швидкість поверхневих хвиль. Для піскових грунтів VПОВ = 1,2
км/с; для глини – 1 км/с; для насипного грунту – 0,35 км/с.
           Інтервал часу між І та ІІ фазами складає 30 – 60 с, що дає змогу
застосувати екстренні засоби захисту.
              Прогнозування землетрусів може бути довгостроковим та
короткостроковим. Воно здійснюється мережею сейсмічних станцій на
території України. Передвісниками землетрусів є зростання слабких
поштовхів (форшоків), підйом води у свердловинах, деформація поверхні
Землі, підвищення рівня радіації (за рахунок радону), незвичайна
(неспокійна) поведінка тварин і птахів.
По – четверте: Дії населення. Заходи та захист від наслідків землетрусів
поділяються на попередні та дії безпосередньо під час землетрусу.
     Попередні заходи захисту включають: сейсмостійке будівництво;
підготовку служб порятунку та ліквідації наслідків; нейтралізація джерел
підвищеної небезпеки; навчання населення правил поведінки під час
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землетрусу; 5 діб, аптечокнаявність у кожному будинку запасів продуктів,
води на 3 першої медичної допомоги; прикріплення у будинку столів, шаф та
іншого обладнання до підлоги (стін). Дії населення. Заходи та захист від
наслідків землетрусів поділяються на попередні та дії безпосередньо під час
землетрусу.
Попередні заходи захисту включають: сейсмостійке будівництво; підготовку
служб порятунку та ліквідації наслідків; нейтралізація джерел підвищеної
небезпеки; навчання населення правил поведінки під час землетрусу; 5 діб,
аптечокнаявність у кожному будинку запасів продуктів, води на 3 першої
медичної допомоги; прикріплення у будинку столів, шаф та іншого
обладнання до підлоги (стін).
З початком землетрусу люди, які знаходяться у будинках повинні терміново
залишити приміщення і вийти на відкрите місце (за 25 – 30 с). Якщо будівлю
залишити не має можливості, потрібно стати у дверному отворі, або у
отворах капітальних внутрішніх стін. Вимкнути світло, газ, воду. Після
припинення підземних поштовхів залишити приміщення (ліфтом
користуватися заборонено). Далі необхідно допомогти громадським службам
у роботі по порятунку людей.
По п’яте: . Повені різних видів мають наступні основні характеристики:
а) максимальна витрата води у річці за великих опадів (Qmax), м3/с
Qmax = JF / 3,6 + Q0

 інтенсивність опадів, мм/год;де J
F – площа випадання опадів, км2;
Q0 – витрата води у звичайних умовах, м3/с.
б) максимальна швидкість потоку під час повені:

Vmax = ; Vmax = ,
де S – поперечний переріз річки, м2;
h, h0 – висота підйому води і глибина річки.
в) ширина затоплюваної території під час повені (L)
,L = h / sin
– кут нахилу берегової смуги, град.;де
г) глибина затоплення (hЗ)
hЗ = h - hМ,
де hМ – висота місця об’єкту, м.
Фактична швидкість потоку затоплення (VЗ) дорівнює:
VЗ = Vmax  f,
де f – параметр, що враховує зміщення об’єкта від русла річки (0,3 – 1,3).
Дія ураження хвилі затоплення визначається її швидкістю (VЗ) і висотою (hЗ).
Наприклад, цегляні житлові будинки отримують слабкі пошкодження при VЗ
= 1,5 м/с та hЗ = 2,5 м; середні пошкодження при VЗ = 2,5 м/с і hЗ = 4 м; сильні
пошкодження при VЗ = 3 м/с та hЗ = 6 м.
По – шосте:
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Дії населення під час повені. Самим ефективним способом захисту від
повеней є евакуація. Перед евакуацією необхідно вимкнути в будинках
електроенергію, газ, воду; взяти запас продуктів, медикаментів, документи і
відбути за вказаним маршрутом. За раптової повені потрібно терміново
залишити будинок і зайняти найближче безпечне підвищене місце,
вивісивши сигнальне біле або кольорове полотнище.

Після спаду води, повернувшись додому, необхідно дотримуватися
заходів безпеки: не торкатися до електричної проводки; не використовувати
продукти харчування, що побували у воді. Перед тим, як увійти в дім,
провітрити його; забороняється вмикати газ та електрику.
   Вогнищем б а к т е р і о л о г і ч н о г о зараження називають територію, в
межах якої у певних часових межах, можливе зараження людей збудниками
інфекційних захворювань. Збудниками інфекційних захворювань є
хвороботворні (патогенні) мікроорганізми (або їх токсини – отрути), носіями
яких можуть бути комахи, тварини, людина, життєве середовище та
бактеріологічна зброя. В поняття бактеріологічна зброя, крім патогенних
мікроорганізмів, включають і фітотоксиканти.

Збудники найнебезпечніших інфекцій мають ряд специфічних особливостей:
-   епідемічність, тобто можливість масового захворювання людей на значній
території в короткий час. Наприклад, епідемія грипу 1957 р. з травня по
жовтень (0,5 року) практично охопила весь світ;
-   висока токсичність, тобто потужність дії ураження, яка набагато
перевищує токсичність самих сучасних отруйних речовин (ОР). Наприклад, в
1 см3 суспензії вірусу пситакозу міститься 20 млрд доз для зараження
людини;
-   контагіозність, тобто здатність передаватися від людини до людини, від
тварини до людини тощо;
-   наявність інкубаційного (прихованого) періоду захворювання, що досягає
(залежно від виду збудника) кількох діб;
-  здатність консервації мікроорганізмів, що забезпечує зберігання їх
життєздатності у висушеному стані протягом 5 – 10 років;
-   дальність поширення бактеріального аерозолю (імітатори бактеріологічних
рецептур піл час випробувань проникали на відстані до 700 км);
-   тяжкість  виявлення збудника захворювання і визначення йогоіндикації
концентрації (час ідентифікації збудників досягає кількох годин);
-   сильна психологічна дія на людину внаслідок появи страху захворювання
та паніки.

Запобіжними заходами проти поширення інфекційних хвороб є комплекс
антиепідеміологічних та санітарно-гігієнічних заходів: раннє виявлення
хворих та підозрюваних у захворюванні шляхом обходу будинків; посилення
медичного спостереження за інфікованими, їх ізоляція або госпіталізація,
санітарна обробка людей і дезинфекція приміщень, місцевості, транспорту;
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обеззаражування харчових відходів, стічних вод; санітарний нагляд за
режимом роботи підприємств життєзабезпечення, санітарно-просвітницька
робота. Епідеміологічне благополуччя забезпечується спільними зусиллями
органів охорони здоров’я, санітарно-епідеміологічної служби та населення.

Дії населення. Захист від інфекційних захворювань залежить від ступеня
несприйнятливості населення до них, який досягається шляхом зміцнення
організму за допомогою загартовування та фізкультури, а також
систематичним проведенням запобіжних щеплень. За появи перших ознак
інфекційного захворювання необхідно звернутися до лікаря. Для запобігання
та обмеження поширення інфекційних захворювань в епідемічному вогнищі
зараження здійснюють обсервацію та вводять карантин. Для інфекційних
захворювань, що не відносяться до групи особливо небезпечних або дуже
заразних хвороб (туляремія, бруцельоз) застосовують обсервацію.
О б с е р в а ц і я – це здійснення посиленого медичного спостереження;
заборона ввезення та вивезення людей і майна із вогнища зараження;
проведення екстреної профілактики антибіотиками (бактеріальний засіб №1
(хлортетрациклін з АІ-2); проведення часткових ізоляційних і обмежувальних
та протиепідемічних заходів. Тривалість обсервації визначається тривалістю
інкубаційного періоду захворювання і закінчується після завершення
дезинфекції і санітарної обробки.
К а р а н т и н н и й режим вводять під час виникнення захворювань особливо
небезпечними інфекціями (з чумою, холерою, віспою, сибірською виразкою,
тифом тощо). При цьому передбачається повна ізоляція епідеміологічного
вогнища зараження (із озброєною охороною), організація постійного
медичного нагляду і спеціального постачання населення. Карантин триває з
моменту виявлення збудника до моменту ізоляції останнього хворого і
завершення дезинфекції у вогнищі зараження.
       Для запобігання масовим інфекційним захворюванням населення треба
дотримуватися правил особистої гігієни, проводити обробку квартири,
сходів, ручок дверей розчинами дезинфекції. Всі продукти необхідно
зберігати у закритій тарі, воду та продукти перед споживанням необхідно
піддавати тепловій обробці. За появи перших ознак захворювання викликати
лікаря й ізолювати хворого.

Питання для самоперевірки і контролю:
1. Які вражаючі фактори від землетрусу?
2. Чи можна передбачити землетрус?
3. Які попередні засоби захисту від дії землетрусу?
4. Які вражаючі факти від повені.
5. методи захисту населення під час повені.
Рекомендована література:

Ляпін.В.М.   «Безпека життєдіяльності людини»   2010
       Желібо Є.П. «Безпека життєдіяльності»    2010
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План самостійного вивчення теми: Залізничний транспорт Міський транспорт
Актуальність і основна мета теми: Небезпеки від транспорту та методи захисту.
Студент повинен знати: Правила поведінка на залізничному та міському
транспорті
Основні питання:

1. Залізничний транспорт: переваги, недоліки, засоби виживання та
захисту в разі надзвичайної ситуації.

2. Міський транспорт: переваги, недоліки, засоби виживання та захисту в
разі надзвичайної ситуації.

3. Поведінка в екстремальній ситуації.

Методичні рекомендації:
По перше: Залізничний транспорт із кожним роком росте і модернізується.
Впровадження нової техніки і прогресивної технології на станціях дозволило
виключити деякі небезпечні для людини технологічні операції і значно
змінити характер трудових функцій багатьох робітників залізниці. Проте
цілком виключити перебування людини на станції і роботу його в небезпеч-
ній зоні руху рухливого складу в сучасних умовах не видається можливим.
      Прийом, обробка, розформування, формування і відправлення поїздів,
обслуговування і ремонт станційних пристроїв і рухливого складу прова-
дяться цілодобово при будь-якій погоді, у будь-який час року, в основному
на відкритому повітрі, поза приміщеннями. Робітники станцій та інших
служб виконують цю роботу в тісній взаємодії один з одним і під керівницт-
вом чергового по станції, від правильності дій якого залежить безпека руху
поїздів, безпека праці всіх робітників і життя і здоров'я всіх пасажирів.

Складачі поїздів і їхні помічники, регулювальники швидкості руху ваго-
нів, чергові стрілочних постів; оператори технічної контори, монтери шляху,
приймальники поїздів і багато інших осіб із зайнятих обслуговуванням
станційних пристроїв і обробки поїздів працюють у безпосередній близькості
від колії або прямо на шляхах. В умовах руху поїздів і маневреної роботи ці
та інші особи піддаються значній небезпеці.

Інтенсивний, шум, приглушує сигнали, що оповіщають про небезпеку.
Велика кількість вагонів на шляхах, рух поїздів і рухомих складів, що
маневрують, погіршують для локомотивних бригад і бригад складачів умови
видимості. Недостатня освітленість території лише збільшує небезпеку, як і
розташування значної частини станцій на електрифікованих ділянках.

Напруга в контактному проводі створює небезпеку ураження людей
електричним током при недотриманні ними правил техніки безпеки.
    У вагонах, оброблюваних на станціях, перевозять легкозаймисті, вибухові
й отруйні речовини, негабаритні, курні та інші вантажі. Все це дає підставу
вважати, що робота та й саме перебування на станційних шляхах пов'язані з
підвищеною небезпекою, а діяльність чергових по станції, постам, паркам і
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шляхам, маневрових диспетчерів відрізняється великою психоемоційною
напруженістю, обумовленої свідомістю відповідальності за безпеку руху
поїздів, за життя робітників і пасажирів, за цілість рухомого складу і
вантажу.

Виробничі аварії і катастрофи на залізничному транспорті можуть бути
двох видів. Це аварії (катастрофи), що відбуваються на виробничих об'єктах,
не пов'язаних безпосередньо з рухом поїздів (заводи, депо, станції й ін.), і
аварії поїздів під час руху.

Надзвичайні ситуації можуть викликати аварії і катастрофи на залізнич-
ному транспорті або безпосередньо заподіяти матеріальних збитків і
призвести до людських жертв на об'єктах залізниці. Це насамперед стихійні
лиха: землетруси, повені, обвали, сіли, сніжні лавини, урагани, природні
пожежі, оповзи.
    Залізничні об'єкти, що опинилися в районі стихійного лиха, можуть
піддаватися руйнаціям, ушкодженням, завалам. Руйнації залізничної колії і
штучних споруд можуть призвести до порушення руху поїздів на цілих
ділянках, до сходу поїздів із рейок під час руху.

Щоб уникнути згубних впливів природної стихії на залізничні об'єкти
передбачаються і зводяться відповідні інженерні споруди. Так, наприклад,
для захисту залізничної колії від кам'яних і сніжних обвалів будують
спеціальні галереї і підпірні стінки, від розмиву земляного полотна –
водовідвідні і берегоукріпні споруди у вигляді канав, дамб, траверсів.

Виробничі аварії (катастрофи), що відбуваються на об'єктах залізничного
транспорту, так само, як і на об'єктах народного господарства, як правило, є
результатом порушення правил технічної експлуатації, технологічних
процесів при виробництві і ремонті рухливого складу, невчасного і неякісно-
го технічного обслуговування, а також впливу деяких, ще мало вивчених
явищ природи.

Частіше усього на залізницях відбуваються пожежі, аварії струмопоста-
чання та аварії поїздів.

По друге: . Основні причини, що можуть викликати горіння пасажирського
вагона, можна умовно розділити на дві групи:
• несправності в системі опалення й електрообладнання;
• порушення правил їх експлуатації.

До першої ставляться: короткі замикання, перевантаження в електропроводці
й електрообладнанні, відсутність ізоляції в місцях кріплення електро-
проводки, тертя проводів об металеві розподільні щити, улучення вологи на
електропроводку, торкання сторонніми металевими предметами контактів.

Найбільше поширені порушення правил експлуатації систем опалення й
електрообладнання:
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• встановлення «жучків»;
• залишення без спостереження увімкнених приладів електрообігрівача
водоналивних труб, вентиляції, кип'ятильника та іншого устаткування;
• збереження в нішах розподільних щитів, приладах автоматики, вентиля-
ційних каналах, у помешканні котельної пальних матеріалів;
• використання для освітлення ламп завищеної потужності;
• застосування відкритого вогню для відігрівання водонапірних труб у
зимовий час;
• топка котлів і кип'ятильників без води;
• сушіння дров біля опалювальних і електронагрівальних приладів;
• застосування для розтоплювання котлів і кип'ятильників легкозаймистих
рідин (бензин, гас і ін.);
• скупчення пилу і бруду на приладах електрообладнання;
• використання для освітлення свіч без ліхтаря.

Пожежа у вагоні, як правило, виникає не відразу. При перевантаженні
електричні проводи нагріваються поступово, з'являється характерний запах
палаючої гуми і пряжі, обумовлений перегрівом ізоляції. Від слабких
контактів відбувається місцевий нагрів контактних затискачів, запобіжників,
пакетів перемикачів та ін., а також виникає характерний запах. Тому при
появі найменших ознак загоряння необхідно якнайшвидше виявити джерело і
застосувати необхідні заходи для усунення несправності та її причини.
   Під час рейса повинна бути підвищена вимогливість обслуговуючого
персоналу до пасажирів у відношенні паління. Забороняється палити у всіх
приміщеннях пасажирських вагонів, за винятком неробочого тамбура.
   Всі пасажирські вагони обов'язково постачають первинними засобами
гасіння пожежі. У вагонах із вугільним опаленням встановлюють один
вуглекислотний вогнегасник типу ОУ-2, ОУ-5 або ОУ-8 біля розподільної
шафи в службовому помешканні або ж у косому коридорі. У вагонах із
комбінованим електровугільним опаленням встановлюють два вогнегасники.
Один із них уже названий вище, інший – пінний вогнегасник типу ОХП-10,
що встановлюється в малому коридорі з боку неробочого тамбура. Крім
вогнегасників у кожному вагоні повинні бути сокира і лопата, що розміща-
ються в котельному відділенні.
    У вагоні-ресторані в зв'язку з наявністю дизельного палива для кухонних
плит додатково біля кожної встановлюють ящик із піском.
   Для більш раннього виявлення загоряння в поїздах встановлюють системи
пожежної сигналізації, що, як правило, складаються з центрального пульта,
до якого залучені датчики двох типів:
■ димові іонізаційні;
■ теплові комбіновані.

    У кожному вагоні, побудованому починаючи з 1986 року, встановлено 14
датчиків: 12 димових – по одному в кожному купе і 2 теплових в;
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електророзподільній шафі і котельному відділенні.
   У випадку виникнення у вагоні пожежі необхідно негайно зупинити поїзд.
При зриві стоп-крана необхідно пам'ятати, що забороняється зупиняти поїзд
на мосту, у тунелі, у западині, на акведуку і в інших місцях, де буде
утруднена евакуація пасажирів і гасіння пожежі.

Провідник вагона зобов'язаний приступити до евакуації пасажирів, не
допускаючи паніки. Для цього він оповіщає людей про ситуацію, яка
склалася, і вказує порядок виходу з вагона.
      Евакуація пасажирів провадиться в сусідні вагони і на польову сторону»
залізничної колії. У випадку загоряння всередині вагона евакуація
здійснюється через обидва тамбури. При пожежі в крайніх купе, тамбурах
або котельному відділенні евакуація провадиться через тамбур протилежного
місцю пожежі вагона.
     Всі евакуаційні виходи у усіх вагонах під час руху поїзда повинні бути
постійно вільні. Не вирішується захаращувати тамбури і проходи вагонів
речами і багажем пасажирів.

По третє: АВАРІЯ СТРУМОПОСТАЧАННЯ. Електрообладнання пасажирсь-
ких вагонів працює в широкому діапазоні напруги: від 50 В постійного
струму до 3000 В постійного або змінного стуму. У системі високовольтного
електрообладнання вагонів струм може досягати десятків і сотень ампер.
Тому у випадку несправності електрообладнання вагона або обриву
контактних проводів не можна торкатися руками металевих частин, потрібно
постаратися якнайшвидше покинути небезпечну зону.

ПРИ АВАРІЇ ПОЇЗДА або різкому гальмуванні дуже важливо знайти у вагоні
таке положення, щоб не кидало по вагону. Класично існують два найбільш
оптимальних варіанти у виборі місця у вагоні. Насамперед із метою безпеки
краще їхати в середині поїзди, тому що при катастрофах із сходом вагонів із
рейок частіше у середні поїзду, тому що при катастрофах зі сходом вагонів з
рейок частіше всього середні вагони залишаються непошкодженими. У
вагоні більш впевнено будуть почувати себе пасажири, що розташуються на
лавках обличчям по ходу прямування поїзда.

При перекиданні вагона і неможливості виходу через двері необхідно роз-
бити шибку і вибратися назовні.
   Небезпечно висуватися з вікон вагона: можна випасти з вікна або при
різкому гальмуванні одержати серйозну травму незакріпленою віконною
рамою. Крім того, можна вдаритися об виступаючі предмети зустрічного
вантажного поїзда.

    Очікуючи поїзд, не рекомендується стояти близько до краю платформи,
особливо тоді, коли повинен пройти поїзд, що прямує без зупинки через
станцію.
    На залізничних станціях часто можна бачити плакати: «Стережіться
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високих платформ!». Чому їх потрібно стерегтися?
    На багатьох залізничних станціях споруджують платформи, які як правило
піднімаються над землею.
    Підніжки вагонів можуть виявитися нижче рівня платформи. От де під-
стерігає аматорів покататися на підніжці вагона небезпека: висока платформа
при прямуванні поїзда може збити.
    Ні в якому разі не можна робити поїздки на дахах вагонів! Треба завжди
пам'ятати, що електропоїзди живляться струмом від мережі при напрузі 3000
В.
    Людям дуже часто доводиться переїжджати або переходити залізниці.
Залізничні колії є зоною підвищеної небезпеки для оточуючих; захистити їх
на всій їх довжині неможливо.

Зараз на багатьох ділянках залізниць уведені підвищені швидкості руху
поїздів, у зв'язку з цим небезпека наїзду на людей на залізничних перегонах
зросла.

Відомо, що автомобіль миттєво в разі потреби зупинити неможливо. Тим
більше – поїзд. Адже сучасні поїзди рухаються зі швидкістю 100 -160 км/ч, а
іноді і швидше. Маса поїзда в багато разів перевищує масу автомобілів: вона
може досягати декількох тисяч тонн. Коли машиніст застосовує екстрене
гальмування, поїзд продовжує рухатися по інерції. Розрахунки показують,
що гальмівний шлях поїзда складає 800 - 1600 м. Екстрене, різке гальмування
поїзда може призвести до розірвання рухомого складу, наїзду одного вагона
на інший, а це може спричинити аварію, людські жертви, загибель цінного
майна От чому дуже важливо додержуватися правила перетинання
залізничного полотна.
    Переїжджати залізничні колії потрібно тільки в тих місцях, де це дозво-
лено, – на переїздах.
   При перетинанні залізниці потрібно бути дуже уважним і обережним.
Особливо в тих місцях, де залізничні колії проходять по горбкуватій
місцевості, повз будівлі, через ліси, чагарники.

Пильність необхідна при поганій видимості через погодні умови.
Якщо залізниця має дві колії, то це накладає особливу відповідальність йа

водія або пішохода: тут можливе прямування поїздів в зустрічних
напрямках.
    Коли поїзд в одному напрямку пройшов, починати рухатися ще не можна
(перед тим, як почати рух, необхідно переконатися, що до місця переходу не
наближається зустрічний поїзд. І тільки коли є повна впевненість у тому, що
його немає, можна переходити залізничні колії.
   Ходіння по залізничних коліях і насипу дуже небезпечно, тому що при
прямуванні поїздів з високою швидкістю потоки повітря можуть затягти
пішохода під колеса.
    Деякі діти в зимовий час катаються із залізничного насипу на санках і
лижах. Захопившись грою, вони не помічають наближення поїзда і потрап-
ляють в аварію.
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    Правила безпеки на залізничному транспорті забороняють подібні ігри
поблизу залізничних колій. Знаходитися стороннім на насипі не дозволя-
ється.

По четверте:   У кожного з видів міського транспорту свої переваги – один
дешевше, інший швидше, третій не отруює повітря випускними газами. Коли
вибирають транспорт для визначеного району міста, попередньо проводять
ретельні дослідження: вивчають попит на перевезення, пропускну
спроможність вулиць, враховують, звичайно, і те, скільки пасажирів може
перевезти той або інший вид транспорту за визначений час.
   Дослідження показали, наприклад, що за 60 хв. по лінії можуть пройти без
затримок не більше 80 трамвайних поїздів, 90 тролейбусів і 100 автобусів.
   Трамвай має великою перевізну спроможність, і саме він є найдешевшим
видом транспорту. Автобус набагато швидше трамвая, але перевезення на
ньому обходяться дорожче. Правда, у нього є і ще одна перевага: автобус не
пов'язаний ні з рейками, ні з електромережею, його можна в будь-який
момент перекинути з одного району міста в інший.

У великих містах застосовуються автобуси або тролейбуси підвищеної
місткості – у них одночасно може їхати до 120 пасажирів (а в звичайних –
якнайбільше 70, включаючи стоячих пасажирів). Дуже вигідні в цьому
відношенні транспортні засоби зчленованого типу. Це два вагони з пере-
ходом у виді коридору, який захищають гнучкі штори, що нагадують
гармошку.
    Особливо багато пасажирів може перевезти метрополітен – до 40 тисяч
людей на годину при експлуатації шестивагонних поїздів. При необхідності
можна збільшити число вагонів до восьми і більше у кожному поїзді.
    В усіх містах із населенням більше 50 тисяч чоловік працює ще і
таксомоторний транспорт. Він обслуговує пасажирів у будь-яку годину дня і
ночі, перевозить їх у будь-якому напрямку, може одночасно доставити за
адресою і досить значний багаж.
    Людських жертв при аваріях транспорту буває набагато більше, ніж у
випадках, пов'язаних із кримінальними обставинами; У чому ж причина того,
що для багатьох людей пунктом прибуття стає лікарня?
    Транспорт – це складна виробнича система, у якій нарівні беруть участь і
висококваліфіковані водії – професіонали, і новачки – аматори, і пішоходи,
які взагалі ніде не навчалися правилам дорожнього руху.
    Пішохід – найпоширеніша група серед учасників транспортного вироб-
ництва. Він не тільки найпоширеніший, але і самий різнобічний учасник
руху. Адже саме пішохід, навіть не задумуючись, змінює свою роль: водій,
пасажир, часто вантажник.
    Всіх ситуацій, що можуть виникнути під час руху, передбачити немож-
ливо, заздалегідь не можна до них приготуватися. Звідси і багато сумних
фіналів.



35

Назвемо можливі аварії на міському транспорті: пожежа, сход із рейок
трамвая, зіткнення, перекидання, аварія струмопостачання.

По п’яте: АВАРІЙНІСТЬ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ЗАЛЕЖИТЬ:
 від технічного стану транспортного засобу;
 від стану дороги;
 від кліматичних і природних умов;
 від швидкості прямування транспортного засобу;
 від дисциплінованості і професіоналізму водіїв і пішоходів.\

З метою забезпечення особистої безпеки при проїзді в міському транспорті
варто дотримуватися правил:
1. Трамвай, тролейбус, автобус потрібно очікувати на спеціально відведеній
посадковій площадці, тобто на зупинці, відзначеній спеціальними
покажчиками. У місцях, де відсутні посадкові площадки, суспільний
транспорт потрібно очікувати на тротуарі або узбіччі дороги біля покажчика
зупинки. При цьому виходити на проїзну частину дороги або вулиці
заборонено.
2. Сідати в автобус, тролейбус, трамвай і інші транспортні засоби можна
лише після повної їх зупинки. Не намагайтеся бути в перших рядах. Як;
правило, посадка провадиться через задні двері, а висадка через передні. Але
в даний час абсолютна більшість транспортних засобів суспільного користу-
вання має декілька дверей. Через які треба входити і виходити? Правило тут,
мабуть, одне: спочатку необхідно пропустити тих, хто виходить, а потім уже
ввійти самому.
3. Ні в якому разі не можна стрибати в транспортні засоби на ходу, чіплятися
позаду. Дуже небезпечно стояти на виступаючих частинах і підніжках
машин.
4. Якщо немає можливості сісти, треба забезпечити собі стійке положення в
салоні – узятися за поручень і найкраще за той, що над головою: низький при
різкому гальмуванні не утримає від падіння. Крім цього, бажано займати таке
положення, що дозволяє спостерігати за дорогою, тобто контролювати
дорожню ситуацію.
5. Небажано пересуватися по салону під час руху. Якщо є в цьому необхід-
ність, то при пересуванні потрібно знаходити проміжні точки опори. Єдина
умова, що гарантує безпеку при транспортній аварії, – стійке фіксоване
положення.

Якщо падаєте в результаті поштовху, різкого гальмування — групуйтеся,
закривайте руками голову. Спроби зупинити падіння, учепившись за поруччя
або за пасажира, частіше усього не дають позитивного результату, а ведуть
до забитих місць, вивихів, переломів.
6. Пасажир, котрому потрібно виходити на найближчій зупинці, повинен
завчасно перейти поближче до дверей. При перебуванні біля дверей необ- <
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хідно остерігатися забитих місць на руках дверми рухливого складу. Не
торкати без необхідності ручки і механізми керування дверми. Неприпустимо
притулятися до дверей, тому що під час руху вони можуть спонтанно
розкритися і людина опиниться на проїзній частині.
7. У салоні забороняється шуміти, пустувати, голосно розмовляти. Треба
пам'ятати, що шум неприємний для пасажирів і відриває від роботи, водія.
Забороняється розмовляти з водієм під час руху.
8. Не можна висуватися з вікон – вас може зачепити транспортом, що
рухається.
9. Звичайно, забороняється перевозити в трамваях, тролейбусах, автобусах
легкозаймисті рідини, речовини з різким неприємним запахом, вибухові
речовини і вибухонебезпечні предмети, колючі і ріжучі інструменти без
спеціального упаковування.
10. Виходити з автобуса, трамвая, тролейбуса потрібно обережно, щоб не
потрапити під колеса транспорту, що рухається. При підході транспортного
засобу до зупинки не наближатися до нього менше чим на 0,5 м., щоб не бути
зачепленим його виступаючими частинами.
Забороняється підходити до трамвая (тролейбуса), у якого виставлені
огороджувальні знаки аварійної зупинки.
11. При виникненні будь-якої екстремальної ситуації в першу чергу треба
діяти за вказівкою водія транспортного засобу.

Поведінка в екстремальній ситуації. По-перше, постаратися дотримуватися
спокою і розважливості, ні в якому разі не сприяти виникненню паніки. По-
друге, користуючись основними і запасними виходами, залишити транспор-
тний засіб і допомогти постраждалим пасажирам.
    Запасний вихід (вікно) відчиняється в такий спосіб: треба висмикнути
шнур із гумового ущільнювача вікна і видавити скло. Можна ще простіше –
розбити скло за допомогою молотка, що знаходиться в салоні поруч із
вікном.
   При неможливості відчинити бічні виходи можна евакуюватися через
верхні вентиляційні люки (автобус, тролейбус).
По-третє, при виникненні пожежі в салоні трамвая (тролейбуса) гасіння
робити тільки порошковим або вуглекислотним вогнегасником або піском.
По-четверте, у випадку короткого замикання, спалаху в салоні трамвая або
тролейбуса залишати транспортний засіб можна тільки лише тоді, коли водій
зупинить його і відключить електричні ланцюги.
По-п'яте, в усіх випадках при перекиданні суспільного транспортного засобу
або різкого гальмування (зіткненні) необхідно в лічені секунди знайти таке
положення, утримуючись за поручень, щоб не кидало по салону. І тільки
після повної зупинки транспорту покинути його.
По-шосте, при попаданні транспортного засобу у водойму необхідно в
першу чергу відчинити верхні люки і залишити салон, поки засіб знаходиться
на плаву. При затопленні салона водою необхідно відчинити усі виходи і
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намагатися вибратися наверх. Надати допомогу всім людям, які не вміють
плавати.
Як правило, усі міські транспортні засоби мають:
– медичну аптечку (знаходиться в кабіні водія);
– вуглекислотний або порошковий ручний вогнегасник;
– ящик із піском.

Питання для самоперевірки і контролю:
1. Які небезпеки можуть очікувати на залізничному транспорті?
2. Які небезпеки можуть загрожувати пасажиру в міському транспорті; в автомобільному.
3. Про що йдеться у пам’ятці пасажира?
Рекомендована література:

Ляпін.В.М.   «Безпека життєдіяльності людини»   2010
       Желібо Є.П. «Безпека життєдіяльності»    201

План самостійного вивчення теми: Захист населення і територій від надзвичайних
ситуацій  техногенного та природного характеру
Актуальність і основна мета теми:  Дати знання та розвинути уміння вірних дій у
надзвичайних ситуаціях.
Студент повинен знати: Про єдину систеуа запобігання  і забезпечення
виконання завдань  безпеки населення на державному, регіональному,
місцевому та об'єктному рівнях у таких напрямах діяльності
Основні питання:

1. Поняття про управління БЖД.
2. Функції управління БЖД.

Методичні рекомендації:
По перше: Перманентний ризик та об’єктивна можливість впливу на рівень
безпеки висувають на перший план питання методики та техніки керування
безпекою.
    Під керуванням БЖД мають на увазі організовану дію на систему
«людина-середовище» з метою досягнення бажаних результатів. Керувати
БЖД – це означає свідомо переводити об’єкт з одного стану (небезпечного) в
інший (менш небезпечний). При цьому об’єктивно дотримуються умови
економічної та технічної доцільності, порівняння витрат та отримання
вигоди.
   Системний підхід до управління. Вимога системності полягає в урахуванні
необхідного та достатнього числа компонентів, якими визначається безпека.
   Найважливіші принципи системного аналізу зводяться до наступного:
процес прийняття рішень повинен починатися з виявлення та чіткого
формулювання кінцевої мети; всю проблему необхідно розглядати як одне
ціле: необхідний аналіз альтернативних шляхів досягнення мети; підмета не
повинна вступати в конфлікт із загальною метою.
   При цьому мета повинна задовольняти вимоги реальності, предметності,
кількісної визначеності, адекватності, ефективності, контрольованості.
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Формування мети – найбільш складне завдання у керуванні безпекою. Мету
слід розглядати як поняття ієрархії. Програма завжди спрямована на
досягнення конкретної мети. Це головна мета. Вона поділяється на ряд
підлеглих завдань, які вирішуються відповідно до ступеню їх важливості.
   Стадії життєвого циклу. Стадії, на яких повинні ураховуватися вимоги
безпеки, утворюють повний цикл діяльності, а саме: науковий задум; НДП;
ОКР; проект, реалізація проекту; випробування; виробництво;
транспортування; експлуатація; модернізація та реконструкція; консервація
та ліквідація; поховання. Своєчасне урахування вимог безпеки на кожній
стадії обумовлюється не тільки технічними, але й економічними вимогами.

Функції управління БЖД. Управління – це процес, у якому можна в
загальному випадку виділити кілька функцій:
-    Аналіз та оцінка стану об’єкту.
-    Прогнозування та планування заходів для досягнення мети та завдань
управління.
-    Організація, тобто безпосереднє формування керованої та керуючої
систем.
-   Контроль, тобто система спостереження та перевірки за ходом організації
управління.
-   Визначення ефективності заходів.
-  Стимулювання, тобто форми впливу, що спонукають учасників управління
творчо вирішувати проблеми управління.

Засоби управління БЖД. У БЖД виділяють наступні аспекти:

   Світоглядний, фізіологічний, психологічний, соціальний, виховний, ергоно-
мічний, екологічний, медичний, технічний, організаційно-оперативний,
правовий, (юридичний), економічний.
   Відповідно до аспектів існує багата палітра засобів керування БЖД. До
них, зокрема, відносяться: освіта народних мас; виховання культури
безпечної поведінки; професійна освіта; професійний відбір; медичний
відбір; психологічний вплив на суб’єктів керування; раціоналізація режимів
праці та відпочинку; технічні та організаційні засоби колективного захисту
(ЗКЗ); засоби індивідуального захисту (ЗИЗ); система пільг та компенсацій
тощо.
   Декомпозиція предметної діяльності. Управління безпекою пов’язане з
виділенням у складній системі більш простих елементів. Цей процес
називається декомпозицією діяльності. Рівень деталізації залежить від
особливостей системи, умов та мети керування та від інших факторів.
Наприклад, для аналізу звичайного трудового процесу в загальному випадку
можна виділити наступні елементи: предмети, засоби та продукти праці;
енергія; технологія; інформація; природно-кліматичні фактори; рослини,
тварини; працівник колективу. Неважко побачити, що кожний з названих
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елементів системи за своєю природою системний і за необхідності може
піддаватися процесу декомпозиції.
    Приблизна схема проектування БЖД. Проектування умов безпеки
достатньо складний процес, що вимагає відповідної підготовки осіб, яким він
доручається.
2. Управління безпекою життєдіяльності в Україні
     Для керування безпекою життєдіяльності в Україні Кабінетом Міністрів
створено Національна рада з питань безпечної життєдіяльності населення.
Очолює Національну раду Віце-прем'єр-міністр України з питань соціальної
політики. Для забезпечення її роботи створено секретаріат у кількості 7
чоловік, керівництво яким покладено на відповідального секретаря
Національної ради.
    В Республіки Крим, обласних, Київській і Севастопольській міських
державних адміністраціях ці питання доручени структурним підрозділам з
питань охорони праці. До їх складу введені посади спеціалістів у галузі
профілактики побутового травматизму.
   З метою посилення державного впливу на раціональне використання
трудових ресурсів на Міністерство праці покладено проведення
організаційно-методичної роботи з профілактики побутового травматизму,
для чого в її центральному апараті введено спеціалісти у цій галузі.
    Національна рада розробляє і реалізує державну політику в галузі охорони
життя людей на виробництві та профілактику побутового травматизму,
створює систему державного управління цією галуззю.

В числі інших Національна рада вирішує таки задачи:
-   розробляє та здійснює заходи щодо створення цілісної системи
державного управління охороною життя людей на виробництві та
профілактики побутового травматизму, вносить на розгляд Кабінету
Міністрів України пропозиції про вдосконалення цієї системи;
-   організує і забезпечує контроль за виконанням законодавчих актів і рішень
Уряду України, опрацювання Національної програми і законопроектів,
пов'язаних з реалізацією державної політики з питань безпечної
життєдіяльності населення, подає Кабінету Міністрів України пропозиції
щодо вдосконалення законодавства з цих питань;
-   координує діяльність центральних і місцевих органів державної
виконавчої влади у галузі охорони життя людей на виробництві та
профілактики побутового травматизму;
-   організує перевірки діяльності центральних і місцевих органів державної
виконавчої влади і заслуховує на своїх засіданнях або засі-даннях бюро
Національної ради звіти керівників з питань, що входять до її компетенції;
-   бере участь у міжнародному співробітництві, сприяє вивченню,
узагальненню та поширенню досвіду у галузі охорони життя людей на
виробництві та профілактики побутового травматизму, вирішує питання
контролю за виконанням укладених договорів і угод у цій галузі.
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По друге: Мета створення єдиної системи запобігання полягає у
забезпеченні безпеки населення, навколишнього природного
середовища, об'єктів і споруд та уникнення або зменшення на цій
основі можливих економічних, соціальних та інших втрат суспільства
від аварій, катастроф та інших надзвичайних ситуацій техногенного і
природного походження. Ця мета досягається шляхом розроблення
механізму регулювання техногенно-екологічної безпеки за допомогою
системних заходів, що здійснюватимуться міністерствами,
відомствами, Урядом Автономної Республіки Крим, місцевими
органами державної виконавчої влади та виконкомами міських,
районних у містах Рад і спрямовуватимуться на запобігання
надзвичайним ситуаціям, підвищення готовності до них та ефективне
реагування в разі їх виникнення.
   Єдина система запобігання забезпечує виконання завдань
забезпечення безпеки населення на державному, регіональному,
місцевому та об'єктному рівнях у таких напрямах діяльності:
-   управління техногенно-екологічною безпекою, включаючи управ-
ління екологічно небезпечною військовою діяльністю; підвищення
готовності до надзвичайних ситуацій;
-  реагування на надзвичайні ситуації і управління силами реагування;
ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій.

На загальнодержавному рівні діють:
• Урядовий кризовий центр, що створюється на основі діючої постійної
Урядової комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій;
• Урядова інформаційно-аналітична система з питань надзвичайних
ситуацій в частині, що стосується техногенно-екологічної безпеки;
• спеціально уповноважений центральний орган державної виконавчої
влади, на який буде покладено функції поточного управління єдиною
системою запобігання; підрозділи міністерств і відомств, які
виконують функції запобігання і реагування на надзвичайні ситуації;
система повідомлень про надзвичайні ситуації;
• система державного моніторингу навколишнього природного
середовища та потенційно небезпечних об'єктів;
• система взаємодії з підсистемами запобігання і реагування регіо-
нального, місцевого і об'єктного рівнів;
• система технічної інтеграції в регіональні, місцеві та об'єктні
підсистеми запобігання і реагування.

На регіональному рівні діють:
♦ регіональні кризові центри, що створюються на основі діючих від-
повідних постійних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій;
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♦ регіональні інформаційно-аналітичні системи аналізу і прогнозу
розвитку надзвичайних ситуацій;
♦ Уряд Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севасто-
польська міські державні адміністрації, які забезпечують функціо-
нування всієї інфраструктури єдиної системи запобігання на регіо-
нальному рівні;
♦ обласні підрозділи відповідних міністерств і відомств, які виконують
функції запобігання та реагування на надзвичайні ситуації;
спеціалізовані формування;

підсистеми:
♦ регіонального моніторингу навколишнього природного середовища
та потенційно небезпечних об'єктів;
♦ повідомлень про надзвичайні ситуації;
♦ взаємодії із системою запобігання загальнодержавного та відпо-
відними підсистемами місцевого, об'єктного рівнів.

На місцевому (районному, міському) рівні діють:
♦ місцеві кризові центри, що створюються на основі діючих постійних
комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій у техногенно перевантажених районах і містах з підвищеним
ризиком виникнення надзвичайних ситуацій;
♦ районні державні адміністрації, виконкоми міських Рад, які
забезпечують функціонування всієї інфраструктури єдиної системи
запобігання на міському і районному рівнях;
♦ районні і міські підрозділи відповідних міністерств та відомств, які
виконують функції запобігання і реагування на надзвичайні ситуації;

підсистеми:
♦ регіонального моніторингу навколишнього природного середовища і
потенційно небезпечних об'єктів;
♦ повідомлень про надзвичайні ситуації;
♦ взаємодії із системою запобігання загальнодержавного і відповідних
підсистем регіонального та об'єктного рівнів;

На об'єктному рівні діють:
♦ системи вимог і регламентів з безпечної діяльності та функціо
нування об'єктів;
♦ кризові протиаварійні структури об'єктів атомної енергетики;
♦ підрозділи і окремі спеціалісти, які виконують функції запобігання і
реагування на надзвичайні ситуації;

підсистеми:
-   локального моніторингу навколишнього природного середовища та
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потенційно небезпечних об'єктів;
-   повідомлень про надзвичайні ситуації;

-   оцінки та регулювання безпеки об'єктів, створені на основі широкого
впровадження автоматизованих інформаційних технологій;
-   взаємодії з місцевими та регіональними підсистемами і системою
запобігання і реагування на загальнодержавному рівні.

Для забезпечення ефективної діяльності єдиної системи запобігання
запроваджуються три режими функціонування як усієї системи в цілому, так
і окремих її складових:
• нормальної діяльності – функціонування системи за нормальних
виробничих, екологічних, санітарно-гігієнічних умов;
• підвищеної готовності – функціонування системи у разі отримання
прогнозу можливості погіршення виробничих, екологічних, санітарно-
гігієнічних умов, що ведуть до загрози виникнення надзвичайних ситуацій;
• надзвичайний режим, який запроваджується під час виникнення
надзвичайної ситуації.
    Окремі міністерства, відомства, Уряд Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські, районні державні адміністрації,
виконкоми міських Рад, задіяні в єдиній системі запобігання, в межах
виконання покладених завдань можуть мати свої режими функціонування.
    Урядовий кризовий центр є організаційною структурою, яка проводить
роботу, пов'язану з координацією діяльності міністерств, відомств, Уряду
Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій з питань запобігання і реагування на
надзвичайні ситуації, і наділяється повноваженнями для керування всім
необхідним комплексом дій у єдиній системі запобігання під час
запровадження надзвичайного режиму.
     При створенні Урядового, регіональних і місцевих кризових центрів їм
передаються повноваження відповідних постійних комісій з питань
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.
По третє: . Перевірка й оцінка стану техногенної безпеки потенційно
небезпечних об'єктів господарювання
Ця перевірка регламентована тимчасовою інструкцією, затвердженою
наказом МНС України 05.02.99 № 39. Вона визначає методику проведення
перевірки стану техногенної безпеки потенційно небезпечних об'єктів
господарювання України, яка дає змогу комплексно оцінити безпеку об'єкта
як для персоналу, що працює на об'єкті, так і для населення, що мешкає у
зоні техногенного впливу об'єкта.
    Критерії оцінки стану техногенної безпеки, що використовуються в даній
Інструкції, відображають такі напрями організації безпечної експлуатації
об'єкта, як цивільна оборона, охорона праці, екологічна, пожежна безпека, а
також інші спеціальні напрями безпеки його експлуатації, що мають вузьку
галузеву спрямованість.
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   Ураховуючи широту напрямів і питань, відображених у цих критеріях,
перевірку стану техногенної безпеки потенційно небезпечних об'єктів
доцільно проводити комісією, до складу якої, крім особового складу
територіальних інспекцій цивільної оборони і техногенної безпеки, доцільно
також залучати особовий склад інших підрозділів територіальних управлінь з
питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.
   Перевірка стану техногенної безпеки потенційно небезпечних об'єктів
господарювання здійснюється за такими показниками:
-   Наявність на об'єкті документації, яка регламентує його безпечну
експлуатацію і відображає планування заходів попередження виникнення на
ньому надзвичайних ситуацій, готовність до ліквідації їх наслідків та захисту
працюючого персоналу і населення.
-   Відповідність улаштування, утримання та експлуатації технічного і
технологічного обладнання об'єкта, а також умов поводження на ньому з
потенційно небезпечними речовинами вимогам чинних нормативів з питань
техногенної безпеки.
-   Наявність на об'єкті і стан готовності локальних систем виявлення загрози
виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення персоналу і населення.
-   Наявність та рівень готовності диспетчерської служби об'єкта.
-   Наявність на об'єкті, стан утримання і готовності до використання засобів
колективного, індивідуального і медичного захисту.
-   Готовність об'єктових спеціалізованих формувань до ліквідації надзвичай-
них ситуацій на об'єкті.
-   Дотримання правил безпеки під час перевезення небезпечних вантажів
залізничним та автомобільним транспортом.
6. Організація роботи з профілактики невиробничого травматизму
Стан безпеки життєдіяльності населення і травматизму у невиробничій сфері
потребує створення комплексної системи профілактики. Саме в цій сфері
травматизм із смертельними наслідками у 30 разів вищий, ніж на
виробництві, внаслідок чого втрати виробничого потенціалу щорічно
становлять 100–130 тис. чоловік.
   Наприклад, у 1994 році загинуло від травм невиробничого характеру 72
тис.чоловік, з них 70–80 відсотків у віці 30–50 років.

Кожного року смертельно травмується 3 тис. дітей. Організація
профілактичної роботи органами державної виконавчої влади та
виконавчими органами місцевого самоврядування щодо запобігання цьому
виду травматизму не відпвідає сучасним вимогам. Робота органів державної
автомобільної інспекції та державної пожежної охорони не дає бажаних
результатів. Щорічно гине від дорожньо-транспортних пригод та пожеж
майже 8 тис. чоловік.
    Профілактика загибелі людей від отруєння алкоголем та іншими
речовинами проводиться не на тому рівні, який забезпечував би негативне
ставлення до їх вживання. В той же час від отруєнь гине щорічно майже 30
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відсотків усієї кількості загиблих від травм невиробничого характеру.
 За останні роки майже на третину збільшилася кількість людей, смерть

яких пов'язана з випадковим потопленням. Статистика свідчить, що 95
відсотків потерпілих на воді гине в місцях відпочинку, які ніким не
обслуговуються. Проте регіональні органи Республіканського товариства
рятування на водах перебувають на межі самоліквідації чи вже
самоліквідувалися.
    Підприємства, діяльність яких пов'язана з цією проблемою, усунулися від
її розв'язання, а місцеві органи державної виконавчої влади та виконавчі
органи місцевого самоврядування пустили цю роботу на самоплив.
   Погіршення соціально-економічного і кримінального становища у країні
призвело до загибелі у 1994 році від самогубств та вбивств відповідно 13789
та 7059 чоловік.
   Невідома причина загибелі у невиробничій сфері майже 30 відсотків осіб.
Ці випадки не аналізуються і тому стосовно них не проводиться відповідна
профілактична робота.
   Створення Національної ради з питань безпечної життєдіяльності
населення при Кабінетові Міністрів України дало змогу поліпшити
координаційну роботу.
   Організація роботи з профілактики невиробничого травматизму визначена
відповідної концепцією схваленою постановою Кабінету Міністрів України
від 22 січня 1996 р. № 114.
   Ця Концепція визначає такі основні завдання і напрями організації роботи з
профілактики невиробничого травматизму:
-   розроблення державної політики у справі профілактики травматизму;
-   чітке визначення компетенції органів державної виконавчої влади та
виконавчих органів місцевого самоврядування, координація їх роботи;
-   вдосконалення законодавства шляхом внесення до нього необхідних змін і
доповнень та розробки нових актів законодавства;
-   координація науково-методичної роботи галузевих науково-дослідних
інститутів і центрів.
Робота з профілактики травматизму у невиробничій сфері грунтується на:
-   вивченні стану травматизму;
-   розробці відповідних програм;
-   прийнятті нормативних актів та внесенні змін і доповнень до діючих;
-   чіткому визначенні функцій органів державної виконавчої влади, до
компетенції яких належать питання профілактики травматизму, та
виконавчих органів місцевого самоврядування;
-   впровадженні страхування громадян на випадок їх смерті, каліцтва або
втрати здоров'я від травм невиробничого характеру;
-   проведенні через засоби масової інформації роз'яснювальної роботи серед
населення стосовно виконання положень правил, інструкцій щодо безпечної
експлуатації електричних і газових побутових приладів та радіоелектронної
апаратури, додержання правил дорожнього руху, пожежної безпеки,
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поведінки на воді тощо;
-   введенні до навчальних програм загальноосвітніх шкіл, вищих і середніх
навчальних закладів розділу охорони життя і здоров'я людей у невиробничій
сфері (з розробкою відповідних посібників);
-  налагодженні випуску та демонстрації короткометражних фільмів,
плакатів, проспектів, листівок;
-   вирішенні питань соціально-психологічної захищеності осіб, які її
потребують (самотні, престарілі тощо);
-   постійному інформуванні про стан профілактики травматизму у
невиробничій сфері в регіонах і країні в цілому;
-   вивченні і впровадженні в практику передового зарубіжного досвіду з
профілактики травматизму.
7. Державні органи по управлінню та нагляду за безпекою
життєдіяльності
Національна рада з питань безпечної життєдіяльності населення
створена відповідно до Закону України «Про охорону праці» для
розроблення і реалізації державної політики в галузі охорони життя людей на
виробництві та профілактики побутового травматизму, створення системи
державного управління цією галуззю.
Національна рада:
-   розробляє та здійснює заходи щодо створення цілісної системи
державного управління охороною життя людей на виробництві та
профілактики побутового травматизму, вносить на розгляд Кабінету
Міністрів України пропозиції про вдосконалення цієї системи;
-   організує і забезпечує контроль за виконанням законодавчих актів і
рішень Уряду України, опрацювання Національної програми і
законопроектів, пов'язаних з реалізацією державної політики з питань
безпечної життєдіяльності населення, подає Кабінету Міністрів України
пропозиції щодо вдосконалення законодавства з цих питань;
-    координує діяльність центральних і місцевих органів державної
виконавчої влади у галузі охорони життя людей на виробництві та
профілактики побутового травматизму;
- організує перевірки діяльності центральних і місцевих органів державної
виконавчої влади і заслуховує на своїх засіданнях або засіданнях бюро
Національної ради звіти керівників з питань, що входять до її компетенції;
-   бере участь у міжнародному співробітництві, сприяє вивченню,
узагальненню та поширенню досвіду у галузі охорони життя людей на
виробництві та профілактики побутового травматизму, вирішує питання
контролю за виконанням укладених договорів і угод у цій галузі.

Засідання Національної ради проводяться відповідно до затвердженого нею
плану роботи. Оперативне вирішення поточних питань у період між
засіданнями здійснює бюро, що утворюється з членів Національної ради.
Перелік посад, які входять до Національної ради і бюро, затверджує Кабінет
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Міністрів України, а персональний склад Національної ради і бюро — її
голова.
   Рішення Національної ради та її бюро, прийняті в межах їх компетенції, є
обов'язковими для центральних і місцевих органів державної виконавчої
влади, підприємств, установ, організацій та громадян. Національну раду
відповідно до Закону «Про охорону праці» очолює Віце-прем'єр-міністр
України.

Міністерство надзвичайних ситуацій України (МНС України) є
центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і
координується Кабінетом Міністрів України. Положення про МНС України
затверджено Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 402.
Раніше воно називалося «Міністерство з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи»
    МНС України є головним органом у системі центральних органів
виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної
політики у сфері цивільного захисту, рятувальної справи та гасіння пожеж,
державного нагляду у сфері техногенної, пожежної, промислової безпеки та
гірничого нагляду, поводження з радіоактивними відходами, ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи, профілактики травматизму
невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності.
Основними завданнями МНС України є: формування та реалізація
державної політики у визначених Президентом України сферах цивільного
захисту, запобігання, реагування та ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій техногенного, природного та військового характеру в мирний час та
особливий період, рятувальної справи та гасіння пожеж, державного нагляду
у сфері техногенної, пожежної, промислової безпеки та гірничого нагляду,
поводження з радіоактивними відходами, ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи, профілактики травматизму невиробничого характеру, а також
гідрометеорологічної діяльності.
По четверте:    Державна служба гірничого нагляду та промислової
безпеки України Держгірпромнагляд) створена Указом Президента
України від 6 квітня 2011 року № 408. Держгірпромнагляд України є
центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і
координується Кабінетом Міністрів України через Міністра надзвичайних
ситуацій України.
     Держгірпромнагляд України входить до системи органів виконавчої влади
та забезпечує реалізацію державної політики з промислової безпеки, охорони
праці, державного гірничого нагляду, охорони надр та державного
регулювання у сфері безпечного поводження з вибуховими матеріалами
промислового призначення.

Основними завданнями Держгірпромнагляду України є:
-   реалізація державної політики у сфері промислової безпеки, охорони
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праці, здійснення державного гірничого нагляду, охорони надр, промислової
безпеки у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового
призначення, а також внесення пропозицій щодо її формування;
-   здійснення комплексного управління у сфері промислової безпеки,
охорони праці, а також контролю за виконанням функцій державного
управління охороною праці міністерствами, іншими центральними органами
виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими
державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування;
-    організація та здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням
законів та інших нормативно-правових актів.
Держгірпромнагляд України відповідно до покладених на неї завдань:
-   готує та подає пропозиції щодо формування державної політики та
визначення механізму її реалізації у сфері промислової безпеки, охорони
праці, державного гірничого нагляду, поводження з вибуховими матеріалами
промислового призначення, геологічного вивчення, використання та охорони
надр та у сфері, пов'язаній з діяльністю об'єктів підвищеної небезпеки та
потенційно небезпечних об'єктів;
-   бере у межах компетенції участь у розробленні проектів Державного
бюджету України, Державної програми економічного та соціального
розвитку України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України,
державних програм економічного розвитку щодо геологічноговивчення,
використання та охорони надр, видобування корисних копалин, а також у
формуванні державного фонду надр, введенні в експлуатацію
новозбудованих видобувних та збагачувальних підприємств, а також
підземних споруд, не пов'язаних із видобуванням корисних копалин;
-    бере участь у здійсненні державного управління у сфері геологічного
вивчення, використання та охорони надр, поводження з вибуховими
матеріалами промислового призначення, діяльності, пов'язаної з об'єктами
підвищеної небезпеки та потенційно небезпечними об'єктами;
-    здійснює контроль за виконанням функцій державного управління
охороною праці міністерствами, іншими центральними органами виконавчої
влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними
адміністраціями та органами місцевого самоврядування;
-    опрацьовує за участю міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань, всеукраїнських об'єднань роботодавців і
професійних спілок проекти загальнодержавної програми поліпшення стану
безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і контролює її виконання,
бере участь у розробленні та виконанні інших державних і галузевих
програм;

-    здійснює у визначеному порядку державний нагляд (контроль) за
додержанням законодавства з охорони праці в частині безпечного ведення
робіт, промислової безпеки, безпеки робіт у сфері поводження з вибуховими
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матеріалами промислового призначення юридичними та фізичними особами,
які відповідно до законодавства використовують найману працю.
   Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади забезпечують
відповідно до затверджених положень про них виконання функцій щодо
запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного
характеру.
Паспортизація потенційно небезпечних об'єктів

Загальні положення
Загальні засади для створення загальнодержавного реєстру потенційно
небезпечних об'єктів техногенного та природного характеру як складової
частини Єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні
ситуації (НС) техногенного та природного характеру визначає Положення
про паспортизацію потенційно небезпечних об'єктів (ПНО).
     Паспортизація діючих об'єктів господарської діяльності проводиться для
кваліфікованої ідентифікації ПНО згідно з цим Положенням.
    Паспортизації підлягають діючі об'єкти господарської діяльності, на яких є
реальна загроза виникнення НС (аварії) техногенного або природного
характеру незалежно від форми власності на ПНО.
    Вимоги Положення не поширюються на транспортні засоби, які перевозять
небезпечні речовини рухомим складом залізничного транспорту, суднами,
плавзасобами морського та річкового транспорту, літаками, іншими
повітряними транспортними засобами та автомобільним транспортом.
    У цьому Положенні наведені основні методи ідентифікації ПНО, терміни,
порядок і умови проведення паспортизації ПНО, визначення основних
понять. Його вимоги повинні використовуватися фахівцями Міністерства
України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи, керівниками та фахівцями об'єктів, які
підлягають паспортизації.

Ідентифікація потенційно небезпечних об'єктів
    У с т а н о в л е н н я тотожності ПНО для кожного окремого об'єкта
полягає у визначенні всієї сукупності якісних та кількісних параметрів
об'єкта, які впливають (можуть впливати) на його потенційну небезпеку.
    Об'єкт ідентифікується ПНО за наявності у його діяльності хоча б одного
чинника небезпеки.
     Оцінка потенційної небезпеки об'єкта проводиться з урахуванням як
внутрішніх, так і зовнішніх чинників небезпеки, які впливають (можуть
вплинути) на його виробничу діяльність.
    Оцінка потенційної небезпеки об'єктів, виробнича діяльність яких
характерризується постійними викидами небезпечних речовин, проводиться з
урахуванням можливого забруднення довкілля шкідливими викидами, які
перевищують установлені нормативи та визначаються згідно з вимогами
діючих нормативно-технічних норм.
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    При визначенні чинників небезпеки з кожного окремого джерела
небезпеки необхідно враховувати їх можливий негативний взаємовплив при
утворенні сумішей, сполук тощо.
    Для ідентифікації ПНО, діяльність яких пов'язана з використанням небез-
печних речовин, необхідно враховувати вимоги діючих нормативно-
технічних норм.
    Визначення виду небезпеки (радіаційна, хімічна, вибухопожежна,
гідродинамічна, біологічна тощо) проводиться залежно від інформаційних
даних паспорта ПНО з урахуванням вимог діючих нормативно-технічних
норм та інших показників, які наводяться в паспортах ПНО.
   Ідентифікація ПНО для промислових підприємств повинна враховувати
вимоги діючих нормативно-технічних норм.

Аварійна небезпечність будівель (споруд) об'єкта визначається згідно із
Структурою реєстру аварійно небезпечних виробничих будівель і споруд.

Паспортизація ПНО проводиться один раз на п'ять років.
9. Національна програма поліпшення стану безпеки,
гігієни праці та виробничого середовища
Метою цієї Національної програми є реалізація заходів загальнодержавного
значення щодо створення належних, безпечних і здорових умов праці на
підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності шляхом
виконання конкретних завдань з організаційного, матеріально-технічного,
наукового та нормативно- правового забезпечення їх діяльності у сфері
охорони праці, подальшого вдосконалення системи державного управління
та нагляду за охороною праці.
    Реалізація права працівників на належні, безпечні і здорові умови праці не
забезпечується повною мірою. Відсутність відповідних нормативно-правових
актів щодо охорони праці на підприємствах, випадковий добір кадрів, стійка
тенденція до зменшення коштів для забезпечення належних, безпечних і
здорових умов праці – це основні причини, які не дають змоги істотно
знизити рівень виробничого травматизму і професійної захворюваності.
    Так, у 1999 році в цілому по Україні було травмовано на виробництві
39844 особи, з них 1388 – із смертельним наслідком, у 2000 році травмовано
34556 осіб, з них 1325 – із смертельним наслідком. Рівень професійної
захворюваності залишається досить високим, при цьому переважають
захворювання пилової та хімічної етіології, опорно-рухового апарату,
віброшумова патологія.
    Найбільшу кількість постраждалих зареєстровано на підприємствах
вугільної, металургійної, машинобудівної, хімічної промисловості, а також у
будівництві та сільському господарстві.

Найбільш негативно позначаються на стані охорони праці:
-    незадовільні умови праці на виробництві;
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-    недостатнє забезпечення працюючих засобами індивідуального та колек-
тивного захисту;
-   недостатній рівень підготовки працюючих та фахівців з питань охорони
праці;
-   відсутність впровадження в необхідному обсязі науково-технічних
розробок у сфері охорони праці;
-    недостатня організація роботи з інформаційного забезпечення охорони
праці.
     Національна програма передбачає комплексне розв'язання проблем
охорони праці, забезпечення пріоритету здоров'я працівників, їх соціального
захисту, створення належних, безпечних і здорових умов праці на
виробництві.
     Концептуальні положення щодо поліпшення стану охорони праці грунту-
ються на аналізі сучасних тенденцій науково-технічного прогресу, проблем
охорони праці, а також змін у системі державного управління і полягають у:
-   створенні дієвих механізмів захисту прав працюючих, визначених
законодавством про охорону праці;
-   створенні належних, безпечних і здорових умов праці;
-    розробленні механізму формування пріоритетних напрямів науки і
техніки з питань охорони праці і вибору конкретних стратегічних напрямів;
-   концентруванні ресурсів на пріоритетних напрямах розвитку науки і
техніки в сфері охорони праці;
-    забезпеченні конкурентоспроможності науково-технічних розробок та їх
відповідності світовому рівню;
-   максимальному використанні досягнень вітчизняної та світової науки,
результатів міжнародного науково-технічного спів робітництва щодо питань
поліпшення охорони праці та її нормативно-правової, наукової і матеріально-
технічної бази.

Основними завданнями Національної програми є:

-    усунення шкідливих і небезпечних факторів на робочих місцях;
-    створення засобів діагностики устаткування та запобігання аваріям на
об'єктах підвищеної небезпеки, засобів та систем колективного захисту
працівників;
-   здійснення заходів із захисту людей від ураження електричним струмом,
шумових, вібраційних та інших навантажень;
-    удосконалення нормативно-правової бази з питань охорони праці;
-   розв'язання проблем медицини праці;
-    інформаційне забезпечення органів державної влади та населення з питань
охорони праці.

Виконання визначених завдань сприятиме поліпшенню стану охорони праці,
а також зменшенню кількості аварій, нещасних випадків на виробництві та
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професійних захворювань.
    Передбачені програмою заходи спрямовано на поступове приведення
національного законодавства у відповідність з актами законодавства ЄС.

Питання для самоперевірки і контролю:
1. Які основні завдання МНС України?
2. Які основні завдання Держгірпромнагляду?
3. Основні завдання Національної програми.
Рекомендована література:

Ляпін.В.М.   «Безпека життєдіяльності людини»   2010
       Желібо Є.П. «Безпека життєдіяльності»    2010

План самостійного вивчення теми: Попередження та зменшення вживання тютюнових
виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення
Актуальність і основна мета теми: (Закон від 22.09.2005 № 2899-IV)
Студент повинен знати: Знати про шкоду паління
Основні питання:

1. Які основні завдання закону?
2. З якого віку громадянам  дозволяється продаж тютюнових виробів?
3. В яких місцях заборонено куріння?

Методичні рекомендації:
По перше: Закон України «Про Заходи щодо попередження та зменшення
вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення»
визначає основні принципи та напрями державної політики щодо
попередження куріння тютюнових виробів, зниження рівня їх вживання
серед населення, обмеження доступу до них дітей, охорони здоров'я
населення від шкоди, що завдається їхньому здоров'ю внаслідок розвитку
захворювань, інвалідності, а також смертності, спричинених курінням
тютюнових виробів чи іншим способом їх вживання (Закон від 22.09.2005 №
2899-IV зі змінами).
По друге: Основними завданнями цього Закону є:
• визначення правових і організаційних засад державної політики щодо
попередження куріння тютюнових виробів серед дітей і молоді та
зменшення вживання тютюнових виробів громадянами з метою зниження
ризику розвитку захворювань, втрати працездатності та їхньої передчасної
смертності внаслідок куріння тютюнових виробів чи інших способів їх
вживання;
• визначення повноважень Кабінету Міністрів України, інших органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо попередження
та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на
здоров'я населення;
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• посилення державного контролю за безпечністю тютюнових виробів,
що виробляються в Україні або ввозяться в Україну, та зменшення токсичності
тютюнових виробів шляхом зниження вмісту нікотину, смоли, інших
шкідливих для здоров'я людини речовин та інгредієнтів тютюнових виробів,
що входять до складу тютюнових виробів і виділяються з тютюновим димом
під час їх куріння;
• удосконалення профілактичних, просвітницьких заходів, спрямованих
на попередження та зменшення куріння тютюнових виробів чи інших
способів їх вживання;
• сприяння лікуванню залежності від тютюну (нікотинової залежності),
які бажають позбутися шкідливої звички курити тютюнові вироби чи іншим
способом їх вживати, та пропаганді здорового способу життя;
забезпечення захисту людини від шкідливого впливу тютюнового диму на робочих і в

громадських місцях;
• створення економічних, інших умов, що сприятимуть обмеженню куріння
тютюнових виробів чи інших способів їх вживання, охороні здоров'я населення, зниженню
захворюваності та збільшенню тривалості життя людини;
• забезпечення інформування населення про ризики та шкідливі наслідки для
здоров'я людини куріння тютюнових виробів чи інших способів їх вживання незалежно від
віку людини і стану її здоров'я;
• встановлення засад відповідальності за порушення законодавства про заходи щодо
попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на
здоров'я населення.

Основними напрямами державної політики щодо попередження та зменшення
вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення є:
• здійснення комплексу заходів для охорони здоров'я населення від шкідливого
впливу
тютюнового диму, попередження початку куріння тютюнових виробів, обмеження їх
вживання, насамперед серед дітей та молоді;
• покращання інформування населення про ризики і шкідливі наслідки для здоров'я
людини куріння тютюнових виробів чи інших способів їх вживання, а також шкідливого
впливу тютюнового диму;
• забезпечення доступності надання профілактичної, діагностичної та лікувальної
допомоги, ефективного медикаментозного забезпечення всім особам, які курять тютюнові
вироби чи іншим способом їх вживають і бажають позбутися цієї шкідливої звички,
шляхом створення загальнодержавних програм щодо профілактики, діагностики та
лікування залежності від тютюну (нікотинової залежності);
• зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я для забезпечення
реалізації комплексу заходів щодо відновлення та зміцнення здоров'я населення,
пропаганди здорового способу життя;
• удосконалення гігієнічної регламентації тютюнових виробів та методик визначення
відповідності вмісту смоли та нікотину, інших шкідливих речовин, що містяться в
тютюнових виробах та виділяються з тютюновим димом під час їх куріння, встановленим
законом показникам з урахуванням вимог міжнародного законодавства;
забезпечення дотримання суб'єктами господарювання відповідних стандартів, норм і
правил під час виробництва та реалізації тютюнових виробів;
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• розвиток наукових досліджень щодо попередження вживання тютюнових виробів
та
лікування залежності від тютюну (нікотинової залежності);
• сприяння засобам масової інформації у підтримці заходів впровадження державної
політики у сфері боротьби з курінням тютюнових виробів чи іншим способом їх вживання.

Реалізація (продаж) тютюнових виробів, предметів, пов'язаних з їх вживанням,особам,
які не досягли 18 років, а також реалізація (продаж) тютюнових виробів в упаковках, що
містять менше ніж 20 сигарет або цигарок, чи поштучно (крім сигар) забороняються.
Законом можуть встановлюватися й інші обмеження щодо реалізації (продажу)
тютюнових виробів.
По третє: Забороняється куріння тютюнових виробів, а також електронних сигарет і
кальянів:
• у ліфтах і таксофонах;
• у приміщеннях та на території закладів охорони здоров’я;
• у приміщеннях та на території навчальних закладів;
• на дитячих майданчиках;
• у приміщеннях та на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та
закладів фізичної культури і спорту;
• у під’їздах житлових будинків;
• у підземних переходах;
• у транспорті загального користування, що використовується для перевезення
пасажирів;
• у приміщеннях закладів ресторанного господарства;
• у приміщеннях об’єктів культурного призначення;
• у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших
державних установ;
• на стаціонарно обладнаних зупинках маршрутних транспортних засобів.
• Забороняється, крім спеціально відведених для цього місць, куріння тютюнових
виробів:
• у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності;
• у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення громадян;
• у приміщеннях гуртожитків;
• в аеропортах та на вокзалах.
У місцях та закладах, де куріння заборонено, має бути розміщена наочна
інформація, яка складається із графічного знака про заборону куріння та
тексту такого змісту: "Куріння заборонено!".

У спеціально відведених для куріння місцях розміщується наочна
інформація, яка складається із відповідного графічного знака та тексту такого
змісту: "Місце для куріння. Куріння шкодить Вашому здоров'ю!".

По четверте:
Питання для самоперевірки і контролю:
1. Де заборонено тютюнопаліня?
2. В чому шкода куріння?
3.Яке покарання передбачене за паління в заборонених місцях?
Рекомендована література:

Ляпін.В.М.   «Безпека життєдіяльності людини»   2010
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       Желібо Є.П. «Безпека життєдіяльності»    2010


