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ОГЛЯД

доповідей ХІІ-ї міжнародної науково-методичної конференції та 144

Міжнародної конференції EAS «Безпека людини у сучасних умовах»

На конференцію було подано понад 130 тез доповідей, з кількістю учасників –192.

Конференція присвячена проблемам безпеки життєдіяльності людини. У розділі

присвяченому шляхам вирішення проблем та перспективам розвитку безпеки

життєдіяльності людини проф., Табуненко В.О. разом з курсантами Горюн Р.С. та

Швець Д.С. розглянули тему біологічної зброї, як способу масового ураження людей.

Доцент Бєгун В.В. висвітлив тему безпека людини в епоху коронавірусної пандемії.

Багато доповідей присвячено небезпеці підприємств, сільського господарства,

транспорту та оточуючого середовища (автори Ротте С.В. Трегубов Д.Г., Клеєвська В.

Л., Шароватова О.П., Рогозін А.С. Панчева Г.М. ). Були розглянуті питання стосовно

сучасної техніки та обладнання захисту природи та людини, а саме: професор Борис

Блюхер розглянув роль реалізації програми механічної цілісності в процесах, що

включають високонебезпечні матеріали, Пронюк Г.В. досліджувала кібергігієну, як

складову безпеки життєдіяльності, старший викладач Хондак І.І. та студент Медолазов

К.О. розкрили тему вітрової енергетики і проблеми безпеки життєдіяльності, доцент

Стиценко Т.Є. та студент Назаренко Ю.В. зробили огляд на сучасні технології для

боротьби з глобальним потеплінням. У статті доцента Березуцької Н.Л та студентки

Коваленко К..С були висвітлені глобальні фактори ризику it-технологій, а студент

Назаренко Ю.В. та Османова О.В. розглянули питання ресурсозберігаючих технологій

переробки полімерів. Доцент Білим П.А. з професором Хворост М.В. розкрили тему

багатошарових металевих матеріали з високими вібропоглинаючими властивостями.

Також були визначені інформаційні та експертні системи у вирішенні питань безпеки

життєдіяльності та розглянуто використання штучного інтелекту у вирішенні питань

cуспільної безпеки. Студент Грабовський Д.В. та доцент Крайнюк О.В. описали

проблеми охорони праці в умовах пандемії сovid-19 а також зробили оцінку

психологічної реакції. Тему мінімізації негативного впливу електромагнітного смогу

на стан здоров'я людини в процесі життєдіяльності було розкрито викладачами

Шмирко В.І, Писарський А.О. , Троян Ю.І. та Коробко О.В.
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У конференції прийняли участь фахівці з охорони праці, БЖД та цивільного

захисту, викладачі ВНЗ, аспіранти, магістри та студенти з України, Індії,

Азербайджанської Республіки та США.

REVIEW

reports of the XII International Scientific and Methodological Conference and 144

EAS International Conference "Human Security in Modern Conditions"

More than 130 abstracts were submitted to the conference, with 192 participants.

The conference is devoted to the problems of human life safety. In the section devoted

to the ways of solving problems and prospects of development of safety of human life prof.,

V.Tabunenko together with cadets R.Goryun and D.Shvets considered the topic of biological

weapons as a way of mass destruction of people. Associate Prof. V. Begun highlighted the

topic of human security in the era of the coronavirus pandemic. Many reports are devoted to

the dangers of enterprises, agriculture, transport and the environment (authors S. Rotte

D.Tregubov, V.Kleevskaya, O.Sharovatova, A.Rogozin, G.Pancheva). Issues related to

modern machinery and equipment for nature and human protection were considered, namely:

Prof. B. Blucher considered the role of the program of mechanical integrity in processes

involving highly hazardous materials, G.Pronyuk researched cyberhygiene as a component of

life safety, senior lecturer I. Hondak and student K. Medolazov opened the topic of wind

energy and life safety problems, associate prof. T. Stytsenko and student Y. Nazarenko

reviewed modern technologies to combat global warming. In the article of associate prof.

N. Berezutska and student K. Kovalenko global risk factors of IT-technologies were covered,

and student Y. Nazarenko and O. Osmanova considered the issue of resource-saving

technologies for polymer processing. Associate prof. P. Belyi with prof. M. Hvorost

revealed the topic of multilayer metal materials with high vibration-absorbing properties.

Information and expert systems in solving life safety issues were also identified and the use of

artificial intelligence in addressing public safety issues was considered. Student D. Grabovsky

and associate prof. O. Krainyuk described the problems of labor protection in the context of

the Covid-19 pandemic and also assessed the psychological response. The topic of

minimizing the negative impact of electromagnetic smog on human health in the process of

life was revealed by teachers V.Shmyrko I, A. Pisarsky , Y.Troyan and O.Korobko .



15

The conference was attended by specialists in labor protection, BJD and civil defense,

university professors, graduate students, masters and students from Ukraine, India, the

Republic of Azerbaijan and the United States.

1. ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ - ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ,

ПЕРСПЕКТИВИ

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH IN THE REPUBLIC OF THE CONGO

ОХОРОНА ПРАЦІ У РЕСПУБЛІЦІ КОНГО

Student Harvy Ngoma (I level of education), Lecturer Olha Ilinska

National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkiv

Annotation. Revealed the state occupational safety and health in the Republic of Congo: legislation,
institutions to ensure control in the field of labor protection.

Keywords: the Republic of the Congo, labor protection, occupational safety and health.

Анотація. Розкрито стан охорони праці у республіці Конго: законодавство, установи по
забезпеченню контролю у сфері охорони праці

Ключові слова: Республіка Конго, охорона праці, професійна безпека та здоров’я.

Introduction. The Republic of the Congo is located in the western coast of Central

Africa. The Congolese economy remains much undiversified, mainly focused on the oil

industry (around 60% of GDP) (Gross Domestic Product) and a tertiary sector (services)

which is growing steadily (22% of GDP). The share of other sectors remains marginal:

construction (8,3%), manufacturing industry mainly represented by cane sugar production,

primary wood processing and beverages (5%), agriculture (3%) and forestry (1, 4%) [1].

Relevance. Quality hygiene security environment ( QHSE ), also called Hygiene (health)

safety, security environment ( HSSE ), Quality security environment ( QSE ) or Hygiene

security environment ( HSE ), is a field of technical expertise controlling aspects related to

quality, occupational risks and the environment within organizations in order to lead to

an integrated management system .The QHSE manager is responsible for ensuring staff safety,

training in prevention, compliance with standards, and the reliability of facilities in the

company. The Health, Safety and Environment department is responsible for ensuring the

safety of employees within the framework of the company's activities. Basically, in Congo,

the Labor Code applies. This is expanded with additional rules related to the industry. HSE
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(abbreviations decipher everywhere) requirements are not the same between a bank branch

and a chemical industry! The risks associated with the activity are very different.

Responsible authorities in the field of labor protection – Ministère du Travail et de la

Sécurité sociale [2].

Labor protection in The Republic of the Congo

According to the Labor Code, a worker is any person, regardless of nationality, who

exercises his professional activity for remuneration, under the direction and authority of

another natural or legal person, public or private. Status of the worker, the legal status of the

employer or employee will not be taken into account. People appointed to a permanent

position in a public administration are not subject to this code.•Law n ° 45-75 establishing a

Labor Code of the People's Republic of Congo. (Art. 2)

Competent national authority for safety and health at work

Under the auspices of the Minister of Labor a National Commission on Safety, Hygiene

and Occupational Risks shall be established to be in charge of hygiene, workers’ safety and

occupational risks’ prevention. This committee is composed of an equal number of workers’

and employers’ representatives and of public servants and qualified experts.

A decree sets up the composition and the internal functioning of the committee. (Labor

Code, Art.131)

The Labour Administration is in charge of, under the auspices of the Minister of labor

and Social Welfare, ensuring the coordination and control of labor issues, employment

promotion and welfare. It is particularly in charge of:

- ensuring the implementation of rules and regulations

- providing advises and recommendations to employers and workers

- advising, coordinating and controlling services and organisms in charge of the

application of labor and Welfare regulations

- collecting and updating statistics related to working and employment conditions.

(Labor Code, Art. 149)

The physician labor inspector is the assistant of the labor inspector to monitor legal

provisions and regulations concerning sanitary and hygienic standards and medical service in

companies.(Art.156-2 - (Loi n°6-96))

An Advisory National labor Council shall be established under the auspices of the

Minister of labor and Social Welfare. The Council is mainly in charge of studying labor issues

and providing advice when needed. (Labor Code, Art. 169) [2].

The Congolese social protection system guarantees:
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• daily maternity allowances,

• invalidity-old-age-death (survivors) insurance benefits,

• benefits for accidents at work and occupational diseases,

• family benefits,

• health care following the creation of the universal health insurance scheme (ramu)

instituted by law no. 37-2014 of June 27, 2014.

The employer is responsible for maintaining the salary during a work stoppage.

Law No. 10-2014 of June 13, 2014 reforming the social security system enacts the

dissolution of the National Social Security Fund (CNSS) and the creation of two new funds:

• Professional Risks and Pensions Fund for Private Sector Workers (CRPP);

• Fund for Families and Children in Difficulty (CFED).

This same law transfers the management – family benefits to the checkout of Families

and Children in Difficulty (CFED) created by Law No. 12-2014 of June 13, 2014;

Occupational risks and pensions for private workers at the checkout Occupational Risks

and Pensions for Private Sector Workers(CRPP) created by Law No. 11-2014 of June 13,

2014 [3].

Conclusion. Health, safety and the environment is the discipline that will contribute the

most effectively in the management of traditional chronic risks which are still far from being

Sufficiently mastered, both in developing countries and in more Industrialized. However, it is

important that the application of the principles of Occupational Hygiene is do in a broader

perspective where the global issue of health and well-being of workers is taken into account.

This is why a participatory approach between companies, government, workers is necessary

which must be in line with the state of development of the country in question, its own values,

its socio-cultural and legislative system, its resources as well as the culture specific to the

company itself.
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КОНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ

БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В ПЕРІОД КАРАНТИНУ
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CONSTITUTIONAL ASPECTS OF SOLVING THE PROBLEMS

OF LIFE SAFETY DURING THE QUARANTINE PERIOD

Доц., к.т.н. Є.В. Карманний, студент (ІІ рівень навчання) О.В. Белей

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків

Анотація. Проаналізовано правову ситуацію, яка виникла із запровадженням карантину в України.
Визначено шляхи дотримання балансу між обмеженнями прав людини та ефективного забезпечення
безпеки життєдіяльності в період карантину.

Ключові слова: конституція, карантин, коронавірус.

Аnnotation. The legal situation that arose with the introduction of quarantine in Ukraine is analyzed.
Ways to ensure a balance between human rights restrictions and effective safety in the quarantine period have
been identified.

Keywords: constitution, quarantine, coronavirus.

Вступ. Будь-яке обмеження прав та свобод людини повинно відбуватись

відповідно до положень Конституції України та законів. Особливо це важливо - в часи

кризових ситуацій, коли основоположні права можуть перебувати під найбільшою

загрозою втручання з боку держави.

Актуальність. Пандемія коронавірусу є викликом для більшості урядів світу.

Україна не стала виключенням, адже відразу після появи перших підтверджених

захворювань на території України, Кабінетом Міністрів України (КМУ) було прийнято

постанову № 211, яка передбачала введення карантину та ряд заходів, в тому числі таких,

які обмежували конституційні права і свободи, як наприклад - право на свободу

пересування. Запроваджуючи карантині обмеження з метою уповільнення поширення

коронавірусної пандемії, уряд України не обрав механізм запровадження надзвичайного

стану, який потребував прийняття указу Президентом України з подальшим погодженням

Верховною Радою України. На перший погляд, уряд вибрав правильний шлях, адже він

був більш оперативним і швидким, та дав можливість в короткострокові терміни здійснити

необхідні заходи у сфері цивільного захисту для перешкоджання швидкому поширенню

захворюваності коронавірусною хворобою серед населення України. Однак, постало

декілька питань: чи можна було обмежувати конституційні права громадян без

запровадження правового режиму надзвичайного стану та чи можна було здійснити

таке обмеження актом уряду – постановою КМУ?

Основна частина. Стаття 64 Конституції України встановлює, що конституційні

права й свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків,

передбачених Конституцією України. В умовах воєнного або надзвичайного стану

можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих
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обмежень [1]. Тобто, будь-які обмеження конституційних прав та свобод можливе лише

законом та в період дії особливого правового режиму – надзвичайного або воєнного

стану. В нашому ж випадку, такі обмеження відбулись за постановою КМУ № 211 [2] та

без введення режиму надзвичайного стану. Надзвичайний стан може вводитись у разі

виникнення особливо тяжких надзвичайних ситуацій техногенного та природного

характеру, в тому числі пандемії, що створюють загрозу життю і здоров’ю значних

верств населення В день коли КМУ прийняв рішення про запровадження карантину

фіксувались поодинокі випадки захворюваності коронавірусом, тобто загроза не була

такого масштабу, що необхідно було впроваджувати надзвичайних стан. І зараз, коли

фіксуються тисячі захворювань щоденно уряд в праві не запроваджувати режим

надзвичайного стану, адже введення даного режиму це лише один із можливих варіантів

дії держави у питаннях цивільного захисту.

Багато років Україна йде наполегливим шляхом до Європи. Вже багато зроблено

щодо адаптації національного законодавства в умовах євpоінтеграційного руху України,

і в тому числі – адаптації законодавства й у сфері цивільного захисту [3]. Слід

відзначити, що у більшості європейських країн, так само як і в Україні, були

запроваджені певні карантинні обмеження прав й свобод громадян. І, здавалось би, що

не варто підіймати тут конституційні аспекти проблем безпеки життєдіяльності в

період карантину. Але…

Щодо питання, чи можна було запроваджувати карантин, який обмежує

конституційні права і свободи громадян постановою КМУ – можна відповісти

однозначно, що ні. Потрібно погодитись з окремою думкою, висловленою суддею

Конституційного Суду України Лемаком В.В. у справі від 28.08.2020 р.№ 10-р/2020, що

сама сутність Конституції України відображає її призначення й мету - забезпечення

прав і свобод людини та гідних умов її життя. Однак постанова КМУ № 211 (і наступна

постанова КМУ № 392, що продовжує дію постанови № 211), якою запроваджено низку

обмежень у здійсненні конституційних прав і свобод людини, є актом Кабінету

Міністрів України - підзаконним актом. Вирішивши підзаконним актом питання, яке

віднесене Конституцією Українидо сфери виключного законодавчого регулювання,

Кабінет Міністрів України перебрав на себе повноваження Верховної Ради України як

єдиного органу законодавчої влади [4].

Висновки. Відповідно до Конституції України на державу покладено обов’язок

забезпечувати права людини, в тому числі права на життя, охорону здоров’я та інші.

Для цього уряд має діяти швидко та ефективно, але не порушуючи вимоги Конституції
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України щодо обмежень конституційних прав тільки законом.
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Анотація. Проаналізовано сучасний стан рівня міжнародного тероризму. Доведено необхідність
прийняття низки законодавчих актів, які б регулювали питання журналістської діяльності. Наголошено
на обов’язковості навчання цивільного населення стосовно захисту під час терористичного акту.

Ключові слова: тероризм, терористичний акт, цивільне населення, журналістська діяльність,
навчання за кошти держави.

Annotation. The current state of the level of international terrorism is analyzed. The necessity of
adopting a number of legislative acts that would regulate the issues of journalistic activity has been proved.
Emphasis is placed on the need to train civilians on protection during a terrorist attack.

Keywords: terrorism, terrorist act, civilian population, journalistic activity, state-funded education.

Вступ. При дослідженні сучасного міжнародного тероризму необхідно

враховувати безліч чинників політичного, економічного і соціального порядку, що

впливають на його розвиток і розповсюдження. Наприклад, загострення низки

соціальних проблем, однією з яких, звичайно, є зниження доходів на душу населення

більше ніж у 100 країнах світу. Це може навертати збідніле населення до зброї, а отже,

– й до тероризму.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211-2020-%D0%BF
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Актуальність. Останні статистичні дані вказують, що кількість терористичних

проявів, нажаль, тільки зростає. Зараз теракти виступають небезпечним і

систематичним явищем, яке створює політичні, моральні, економічні та інші проблеми

в суспільстві. Лише за останні п’ять років кількість терористичних актів зросла на

320 %. Нинішні терористичні акти набрали більших обертів, став дедалі жорсткішими.

Так,у Щорічній доповіді Міжнародного Інституту економіки та миру «Глобальний

індекс тероризму 2019» зазначені країни, де під час терористичних актів загинуло

найбільше людей з 1998 по 2018 роки. Перші місця тут поділяють такі країни як

Афганістан,Нігерія, Ірак [1].

Основна частина. Безумовними прикладами сьогоднішніх терористичних

проявів є події на Сході України, які пов’язані, в тому числі, й з так званою російською

приватною військовою компанією «Вагнера». За даними СБУ, найманці "Вагнера"

причетні до трагедії ІЛ-76, штурму Луганського аеропорту та Дебальцевого.

Для покращення аспектів боротьби із тероризмом є нагальна необхідність

залучення не тільки держав та світових організації у процес протидії глобальному

тероризму, але й громадян всіх країн світу. І це має бути покладено у наукову доктрину

з питання тероризму та його протидії. Також, не осторонь цього повинні розглядатись

організаційно-правові аспекти фінансування сучасного тероризму, необхідно своєчасно

встановлювати джерела такого фінансування й оперативно їх блокувати [2].

Доречними ще б були державні навчання, які б організовувалися або за кошти

держав, або на основі бартерів (вам реклама, нам інформація тощо). Ефективним би

було залучення експертів з різних галузей знань, зокрема, саме з цивільного захисту та

психології. Перша допомогла б у практичних навичках виживання під час

терористичного акту, а друга – під час безпосередньої взаємодії з терористом, а також

навчила б людей контролювати свої власні емоції під час такої надзвичайної ситуації.

Дуже доречним було б долучити до вказаних навчань, викладачів із цивільного захисту

(які мають величезний досвід, і могли би більш ефективно використати свій

просвітницькій потенціал), й, безумовно, - студентів закладів вищої освіти (ЗВО)

України.

Слід зазначити, що процес сповіщення людей щодо небезпеки на сьогоднішній

день теж має свої недоліки. Зокрема, дану функцію на себе здебільшого забирають

засоби масової інформації (ЗМІ), попри це окрім самого сповіщення, вони висвітлюють

всі події похвилинно від початку терористичного акту. У такій критичній ситуації, як

терористичний акт, коли людям необхідно шукати прихистку з метою збереження
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свого життя і життя близьких, перебіг подій, висвітлених в ЗМІ, буде привертати їх

увагу, що зумовить у подальшому можливі соціальні або фізичні “давки” [3].

Необхідним у цьому питанні вбачається прийняття в першу чергу Кодексу з етики

журналіста або певного Зводу принципів, які б забороняли використовувати події

терористичного акту як певну журналістську сенсацію. Крім цього, за порушення таких

приписів має бути встановлена адміністративна та кримінальна відповідальність [4].

Висновки. Усвідомлюючи безпрецедентне зростання загрози тероризму

міжнародному миру і безпеці людства, міжнародна спільнота на сьогоднішній день

вживає необхідних заходів із створення законодавчої бази для спільних дій. Вважаємо,

що потребує подальшого обґрунтування питання необхідності залучення громадськості,

а не тільки держав до сфери протидії тероризму. З огляду на роботу ЗМІ, пропонуємо

ввести заборони щодо журналістських дій, які безпосередньо пов’язані з висвітленням

жорстоких сцен тероризму. Такі заборони мають бути впроваджені на державному

рівні. Для більш ефективної тренінгової підготовки населення щодо аспектів боротьби

із тероризмом, слід розширити (чи хоча б не скорочувати) навчання циклу безпекових

дисциплін (безпеки життєдіяльності, цивільного захисту, охорони праці тощо) у ЗВО

України.

ЛІТЕРАТУРА

1. GlobalTerrorismIndex 2019 / TheInstituteforEconomics& Peace. – Nov., 2019. – 101 pages. //
[Electronicresource]. - Access mode: http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/11/GTI-2019web.pdf

2. Карманний Є.В., Церковна В.О. Організаційно-правові аспекти фінансування сучасного
тероризму / Журнал східноєвропейського права. – Київ, 2019. – № 59. – С. 31 – 38.

3. Леонов Б. Д. Тероризм в аспекті діяльності засобів масової інформації / Інформація і право:
журнал. – 2014. – Вип. № 1 (10). – С. 87-92.

4.Турдимурадова М.Р. Телебачення як інструмент впливу на свідомість суспільства та
формування суспільної думки / Матеріали Х Всеукраїнської наукової конференції «Теорія та практика
сучасної юриспруденції». – Х.: Асоціація випускників Національного юридичного університету імені
Ярослава Мудрого. – 2016. – С. 173-175.

ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ БЕЗПЕКИ НА РОБОЧИХ МІСЦЯХ ПРАЦІВНИКІВ ІЗ

ІНВАЛІДНІСТЮ – ЕФЕКТИВНИЙ ШЛЯХ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ІНКЛЮЗІЇ

SOLUTION OF SAFETY ISSUES AT THE WORKPLACES OF WORKERS WITH

DISABILITIES IS THE EFFECTIVE WAY TO PROFESSIONAL INCLUSION

Доц., к.т.н. К.В. Данова, доц., к.т.н. В.В. Малишева

http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/11/GTI-2019web.pdf


23

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова,

м. Харків
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ensuring safety at workplaces of workers with disabilities are analyzed. The leading role of occupational safety
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Вступ. Стаття 1 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з

інвалідністю в Україні» визначає, що особи із обмеженими можливостями володіють

усією повнотою соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод,

закріплених Конституцією України, законами України та міжнародними договорами.

Функціональні обмеження, обумовлені станом здоров’я, не мають бути перешкодою на

шляху до професійного розвитку та самореалізації осіб із інвалідністю. На цьому

наголошують також Конвенція про права осіб з інвалідністю, Конвенція про

професійну реабілітацію та зайнятість інвалідів й інші міжнародні документи.

Актуальність. Реалізація вимог Конституції України, а також міжнародних

конвенцій здійснюється відповідною законодавчою базою України. Органи державної

влади та органи місцевого самоврядування мають сприяти забезпеченню прав осіб з

інвалідністю щодо включення до суспільного життя нарівні з іншими громадянами.

При цьому одним з найбільш ефективних шляхів соціальної інклюзії осіб із

інвалідністю є організація їх професійної діяльності.

Законодавчі основи соціального захисту та безпеки осіб із інвалідністю.

Функція держави щодо соціального захисту осіб з інвалідністю виявляється у створенні

правових, економічних, політичних, соціальних, психологічних та інших умов для

забезпечення їхніх прав і можливостей нарівні з іншими громадянами для участі в

суспільному житті. У статті 17 «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю

в Україні» зазначено, що з метою реалізації творчих і виробничих здібностей осіб з

інвалідністю та з урахуванням індивідуальних програм реабілітації їм забезпечується

право працювати на підприємствах, в установах, організаціях, а також займатися

підприємницькою та іншою трудовою діяльністю, яка не заборонена законом. При

цьому основною проблемою є забезпечення належного рівня безпеки при виконанні

професійної діяльності. Підприємства, установи і організації мають створювати
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спеціальні робочі місця для працевлаштування осіб з інвалідністю, здійснюючи для

цього адаптацію основного і додаткового обладнання, технічного оснащення і

пристосування тощо з урахуванням обмежених можливостей цієї категорії працівників.

Адаптація робочого місця здійснюється на базі рекомендацій медико-соціальної

експертної комісії, що зазначаються у індивідуальній програмі реабілітації особи із

інвалідністю. При цьому фактори, що обумовлюють умови праці на робочому місці, не

мають створювати додаткове навантаження на організм людини, що може призвести до

погіршення стану здоров’я, зниження рівня працездатності, а також нещасного випадку.

Для оцінки ступеня відповідності працівника із інвалідністю вимогам робочого місця у

контексті безпеки та ефективності праці необхідно застосовувати відповідні методики,

що ґрунтуються на засадах ризикорієнтованого підходу, із врахуванням наявних

обмежень життєдіяльності та ступенів їх вираженості.

Висновок. Проблема забезпечення соціального захисту осіб із інвалідністю

може бути вирішена у контексті підвищення ефективності їх працевлаштування. При

цьому умови праці мають враховувати обмеження життєдіяльності працівників із

обмеженими можливостями. Використання ризикорієнтованого підходу та оцінка

відповідності працівника вимогам робочого місця дозволяють знизити ймовірність

травми, погіршення стану здоров’я, а також підвищити ефективність трудової

діяльності та соціальної інклюзії цієї категорії громадян.
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Анотація В статті представлені характеристики та фактори виникнення професійного стресу.
Обґрунтовані методи профілактики професійного стресу.
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Annotation.The article presents the characteristics and factors of professional stress. Substantiated
measures of professional stress prevention.
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У сучасному суспільстві активно поширюється професійний стрес, який

супроводжується психологічною та емоційною напругою, погіршенням стану здоров’я

та якості життя, постійною втомою та втратою енергії. Зазначені прояви пов’язані з

різноманітними стресорами виробничого середовища. Встановлено,що професійний

стрес є певним напруженим станом працівника. який виникає при взаємодії емоційно-

негативних та екстремальних чинників при виконані службових обов’язків. В той же

час,професійний стрес може бути стимулюючим або руйнівним (дистрес). Отже, за

умов надмірних виробничих навантажень може розвинутися як психологічне вигорання,

так і психосоматичні захворювання.

З метою профілактик розвитку професійного стресу доцільно визначати види,

рівні та поєднання стресорів на даному підприємстві. Виокремлюють інформаційний

стрес, який виникає внаслідок високого ступеню відповідальності за умов

невизначеності ситуацій та несподіваних змін інформаційних координат. З’ясовано, що

емоційний стрес зумовлюється реальною або потенційна загрозою, протиріччями між

співробітникам, приниженнями та образами. Відзначають, що комунікативний стрес

відображає проблеми виробничого спілкування, характеризується

роздратованістю,неможливістю захиститись від комунікативних нападів та

конструктивно узгодити проблему або відмовити. Доведено,що професійний стрес

розвивається під впливом комплексу чинників: ненормований робочій день; умови

праці та надмірність задач не забезпечують безпеку та фізичний комфорт; недостатня

інформованість про професійні обов’язки та відповідальність кожного;матеріальна

відповідальність; відсутність впливу на прийняття рішень; складність взаємовідносин у

колективі; наявність інтриг, маніпуляцій, тиску з боку співпрацівників.

Перспективними напрямами профілактики професійного стресу вбачаються наступні

комплексні заходи учасників виробничої взаємодії (установа, керівництво,

співробітники)

В установі необхідно створювати ефективні умови праці та відпочинку (безпечне

саногене робоче місце,оптимальний режим виробничого процесу,інформаційно-
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психологічна безпека, чіткий розподіл обов’язків та доручень, дотримання прав та

соціальних гарантій, система заохочень та мотивацій, програма team-building).

З боку керівництва важливо створювати стабільний соціально-психологічний

клімат, реалізовувати оптимальний стиль керівництва (найбільш ефективним вважають

ситуативний); доцільно впроваджувати адекватне делегування повноважень.

Професійний стрес співробітників підвищується за умов стресогенних та неефективних

прийомів керівництва (авторитарні; постійні несистемні нововведення; авральні).

Значні зусилля для профілактики професійного стресу необхідно прикласти

співробітнику, який повинен намагатись продуктивно аналізувати,оцінювати та

керувати власним ставленням до виробничих процесів; розвивати позитивні соціальні

установки, які будуть сприяти зниженню стресогенності. Рекомендується формувати

готовність до внесення коректив у власні дії, створювати особистісне коло

неконформіського спілкування ( родинного, дружнього,професійного,суспільного),

надавати допомогу та підтримку оточуючим;. виховувати емпатичність у стосунках;

визначити культурні, оздоровчі, дозвілеві практики, дотримуватись здорового способу

життя. В умовах професійного стресу бажано вміти спостерігати за собою

(усвідомлювати зміни реакцій при стресі); знаходити засоби призупинити руйнівні

впливи (пауза у спілкуванні); трансформувати енергію в інші види діяльності;

зосередитись на власних діях. які захоплюють та радують. Зазначенні рекомендації

можуть допомогти співробітникам контролювати та попереджати професійний стрес,

регулювати власну поведінку, відрізняти ситуації особистої загрози та загальної

психологічної напруги при вирішення спільних завдань. Зниженню рівня професійного

стресу будуть сприяти створенні керівництвом оптимальні умови праці та

стимулювання відповідних організаційних заходів.
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Анотація. Розглянуто причини різкого зростання захворюваності на COVID-19 з точки зору
громадянина, який сам переніс хворобу. Висвітлено недоліки державного медичного обслуговування
населення та алгоритму протидії захворюваності, що розроблено МОЗ України. Проведено порівняння
роботи сімейного лікаря та лікаря приватної клініки.
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Abstract. The causes of the sharp increase in sickness rate of COVID-19 are considered from the point of
view of a citizen who has suffered from the disease himself. The flaws of the state medical care of the population
and of the morbidity counteraction algorithm developed by the Ministry of Health of Ukraine are highlighted. A
comparison of the work of a family doctor and a doctor from a private clinic is made.
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Актуальність. Ризик захворюваності в Україні на COVID-19 (К-19) значно вище

припустимого ризику, в рази перевищує показники більшості країн СНД. До речі, анти

лідерство нашої держави за багатьма життєва важливими показниками для більшості

громадян стало звичним. Чому так? Й чому ми – вчені, інтелігенція за визначенням,

змирилися з цим? Адже це дуже погана тенденція. За дослідженнями класиків [1],

держава жива, поки в ній живе освічена еліта, у справжньому значенні цього слова.

Аналіз причин. Алгоритм взаємодії громадян і лікаря розроблено МОЗ України

ще на початку пандемії [2], але з власного досвіду як людина, що перехворіла, можу

сказати, що він не працює, до того ж у ньому є помилки (типові з інформативної точки

зору), є не передбачені процеси, які пропущені розробниками.

Визначимо збої, які відбулися, думаю, не тільки зі мною. Причому, з першого

кроку - звернутися до сімейного лікаря (СЛ). Реально СЛ не має можливості прийому й

огляду підозрілого на К19 хворого, бо не має захисного спорядження й упевненості в

особистій безпеці, тому призначає антибіотики та імунні препарати по телефону. На

мій погляд, це відбувається тому, що:

1. СЛ призначено у більшості випадків формально, тому він не знає історії хвороб

пацієнтів, діє (надає рекомендації) за середніми параметрами, тобто ліки

призначаються не за індивідуальними показниками, а за рекомендованими в інтернеті,

тобто загальними.

2. Інформаційна підтримка роботи СЛ зовсім мала, хоча у кожного (в Києві ) є на

столі комп’ютер. Не всі мають достатні навики користування, не має спеціального

програмного забезпечення, дані з медичних карток пацієнтів не перенесені в пам'ять

комп’ютера, не підтягуються за потреби.



28

3. СЛ не має стимулу, його зарплата низька й значно знизилася за час пандемії [3],

що зовсім неправильно. Люди працюють в умовах підвищеного ризику за низьку

зарплату.

Тобто, бачимо, що алгоритм не працює з першого кроку – СЛ не може допомогти.

Попереднє потрібно пройти тест ПЦР. Але запис на його (безкоштовно), як відповідає

СЛ, тільки на 3-4 день, існує черга, потім очікування результату ще 4 дні. У цей час

рекомендовано приймати антибіотики загальної дії. Вже зараз стало відомо, що це

неправильно. Похід у району поліклініку, навіть особисте звернення до завідуючої, теж

закінчився безрезультатно – спочатку тест ПЦР. Отже людина (тобто я) залишилася без

державної медичної допомоги. Чекай Швидку, коли температура підійметься до

критичної та з’являться характерні важкі ознаки хвороби.

Оскільки, я належу до більш вузького кола людей (ліквідатор аварії на ЧАЕС

категорії 1 (1986 р.)), то за Законом маю право звернутися до поліклініки радіаційного

регістра (ПРР), де я лікувався у 80-90 роки після переопромінення. Але й там отримав

аналогічну відповідь: пройдіть тест ПЦР. Щодо формальних ознак – не приймаємо з

температурою. Це була друга спроба отримати медичну допомогу на ранній стадії.

Третя спроба – скористатися лікарнею вчених, оскільки я працюю в інституті

НАН України. Розмова зупинилася на реєстратурі. З К-19 не приймаємо, звертайтеся до

СЛ. Тобто, коло замкнулося, якій наступний крок? Приватна клініка «Борис» - 4200

грн/доба тільки за місце, але місць не має. Причому навіть за кілька днів потрібно буде

сплатити 3-х місячну зарплату, отже був змушений звертатися до іншої приватної

клініки (ПК). Знаходжу в інтернеті найближчу – це VIVA. Записуюсь (вже після 14-00!)

на прийом у той же день, ціна консультації порівняно невелика. Їду в громадському

транспорті, хоча мені дуже погано. Приймає зовсім молода лікарка. Слухає легені,

перевіряє тиск, серце, горло, ніс. Робить ЕКГ, тут же робить коментар про стан серцевої

системи, що дуже важливо для пацієнта з ішемією. Фіксує у комп’ютері хронічні

хвороби, направляє на рентгенограму, де теж немає черги й за кілька хвилин робіть

діагноз: правостороння пневмонія, назначає лікування з врахуванням обстеження,

реального стану та обмежень з причин хронічних захворювань.

Відразу настає полегшення, отже прийшла психологічна допомога. Так, медична,

але в першу чергу психологічна, бо я зрозумів, що доктор допоможе. Вона навіть

запропонувала повідомляти про погіршення стану, дала номер мобільного телефону.

Що ще потрібно хворому! При цьому дала направлення на госпіталізацію, але
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попередила про те, що це тільки на гірший випадок, який малоймовірний. Ще на

допомогу прийшли друзі та рідні.

Отож, бачимо, що дії лікаря ПК від СЛ відрізняються. Перше, й головне,

професійною майстерністю, відповідальністю й, очевидно, соціальними гарантіями,

захищеністю.

Але повернемося до питання безпеки хворої людини. З наведеного бачимо, що

державна медицина не спрацювала: людина залишається майже беззахисною. На жаль,

у нашій державі не кожна людина може звернутися до приватної клініки з причин

низького доходу, особливо це стосується людей пенсійного віку, які й найбільш

уразливі. В таких умовах одужання стає чисто випадковим процесом, який залежить від

поточного стану здоров’я, стану імунної системи та рекомендацій друзів та знайомих:

які ліки приймати та ін. З цього слідує те, що наглядаємо повсюдно: недовіра громадян

до державної медицини, до державних служб взагалі. Кожен шукає при захворюванні

знайомих, щоб отримати допомогу.

Ще про одне безглузде, а саме, нічим не виправдане рішення влади обмежити

кількість осіб у громадському транспорті в період карантину, без збільшення кількості

машин на лінії. Тролейбуси, трамваї, автобуси їдуть напівпусті – державний перевізник

якби виконує вимоги карантину. Але людям потрібно їхати, а залишається тільки

приватний транспорт – маршрутки, де людей набивається стільки, що неможливо

повернутися! Які умови карантину, яка дистанція? Звісно, це одна з причин швидкого

розповсюдження хвороби в містах. Разом з неможливістю отримати допомогу від

державної медицини на ранній стадії захворювання, приходимо до ситуації що сталася

– різкого зросту кількості захворювань.

Отже, підсумуємо причини збою державного алгоритму протидії К19:

1. Його невідповідність практиці, для надання допомоги від СЛ потрібен спочатку

тест ПЦР. Результат державного тесту може бути через декілька днів, а приватна

медицина робить його за немалу суму, майже половину пенсії (більшості пенсіонерів).

Тобто реально державна допомога запізнюється майже на тиждень. У цей час вірус

активно розвивається, хвора людина передає його оточуючим.

2. Державний алгоритм, з точки зору інформатики, зроблено з помилками: не має

варіантів дій у всіх реальних процесах, невдалих кроків тощо. Тобто з перших кроків

рухаємося у неправильному напрямі. Оскільки рішення МОЗ є директивним, дії

виконавців стають сприятливими розвитку хвороби. Причина цього зрозуміла:

найчастіше при владі люди, що не мають належної освіти.
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3. Невідповідність інститутів СЛ уявленням про нього у посадовців. Це теж

зрозуміло - у посадовців зовсім інші лікарі. Дуже багато таких невідповідностей, як то:

невисока кваліфікація, немає інформаційної підтримки, може, й головне - не має

соціальних гарантії, низка зарплатня [3].

Розглянемо більш загальні причини. На мій погляд, в першу чергу, це байдужість

майже всіх громадян до діл в країні, на жаль, вчених теж. Про це свідчить навіть низька

явка на нещодавні вибори. Ми посміхаємось, шуткуємо, але не виконуємо відведену

нам роль еліти нації. Елітою в нашій країні називають людей з великою кишенею. Але,

за класичними уявленнями [1], еліта – це частина нації, яка сприяє розвитку держави,

благополуччю, безпеці, у першу чергу. На жаль, у нашій державі все по іншому. Наша

«еліта» не має звички турбуватися про своїх громадян, але це вже політична площина.

Висновки. Маємо повну безпорадність людини, яка не має накопичень і має

низький рівень доходу, а таких осіб в Україні більше 80% населення. Тому промови про

безпеку людини в період К-19, на жаль, не мають сенсу, майже марні. Шлях до

медичної безпеки громадян лежить у політичній площині, як й до інших досягнень

людства.

Другим сумним висновком є зниження значимості людини: якщо тебе не потрібно

навіть лікувати, то навіщо ти на Землі! З цього можуть бути суїцидні наміри [4], а все

це теж безпека людини. Отже, знову бачимо, що медичні проблеми залежать від

політики, до чого ми, на жаль, стали байдужими.

Загальний висновок. Вищезазначене стосується і нашій конференції. Я

впевнений, що ми, не тільки вчені, а всі громадяни повинні брати на себе більшу

відповідальність. Рішення наукової конференції з безпеки має бути доведено до Уряду,

президії НАНУ, відповідної депутатської групи. Але якщо результатом конференції є

тільки обговорення та сертифікат, то толку від неї небагато.
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АКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ ТЕЛЕФОНІВ – ОДНА З

ПРОВІДНИХ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

ACTIVE USE OF MOBILE PHONES IS ONE OF THE LEADING PROBLEMS OF

LIFE SAFETY

Ст. викладач І.І. Хондак, студентка (І рівень навчання) І.В. Горбовцова

Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків

Анотація. Обґрунтовано доцільність та необхідність боротьби з активним використанням
мобільних телефонів.

Ключові слова. Мобільні телефони, небезпека.

Abstract. The expediency and necessity of combating the active use of mobile phones are substantiated.
Keywords. Mobile phones , danger.

Вступ. Ще з початку появи і широкого розповсюдження мобільних пристроїв не

вщухали суперечки про те, наскільки вони безпечні для людського організму. Сьогодні

телефон, мабуть, є у кожного, і користуються ним досить активно.

Актуальність. За останні роки мобільні пристрої міцно закріпилися в нашому

житті. Де б не була людина, вона завжди зобов’язана залишатися на зв’язку 24 години

на добу, якщо, звичайно, не хоче пропустити важливі події у своєму житті. Ось тільки

про вплив телефону на здоров’я мало хто замислюється. Згідно зі статистикою

операторів мобільного зв’язку: близько 70% користувачів розмовляють по телефону

більше 30 хвилин в день; 30% людей мають по 2 стільникових і регулярно їх

використовують; 40% наших співгромадян на ніч залишають телефон на відстані

менше 0,7 метра від голови; тільки 20% користувачів знають, що вплив мобільного

телефону на людину може бути надзвичайно шкідливим.

Рисунок – Порівняльна характеристика користувачів у відсотках.
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Аналіз проблеми. Візьмемо до уваги результати останніх досліджень, проведених

європейськими і українськими вченими , в яких брало участь майже 400 пацієнтів.

Згідно проведеному аналізу виявилося, що ймовірність розвитку пухлини в місцях

максимально близьких до мобільного телефону, значно вище інших областей.

Ще одним доказом впливу мобільного пристрою на людину полягав у взаємодії

електромагнітного випромінювання від передавача з біоелектричними процесами в

мозку. Адже мозок, по суті, є величезним органічним комп'ютером всередині якого

бігають електричні заряди.

Висновок. Отже, у будь-якому випадку кожна людина, яка турбується про своє

здоров'я, має можливість знизити шкідливий вплив електромагнітного випромінювання

телефону, використовуючи найбільш популярні методи: захист часом - довгі розмови по

телефону краще змінити на короткочасні, адже набагато приємніше спілкуватися не із

«мертвим залізом», а з живими людьми; захист відстанню - використання гарнітури або

застосування динаміку під час розмови може значно знизити вплив випромінювання.

Якщо дотримуватись цих правил роботи, то негативний вплив на організм людини

буде мінімальним.
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Annotation.Shows the possibility of using noise maps for the analysis of sanitary-hygienic situation on
noisy productions.

Keywords:noisy production, noisemap, analyzing the sanitary-hygienic situation

Виробничий шум є одним з основних шкідливих факторів на виробництві. У

структурі професійних захворювань в Україні хвороби слуху займають третє місце –

14,9 % від загальної кількості діагнозів.

Боротьба з шумом є складною гігієнічною проблемою медицини праці. Загальні

вимоги до методів оцінювання виробничого шумового навантаження встановлені

ДСТУ 2867-94 [1]. Відповідно до цього нормативного документа є можливість

наочного контролю за змінами шумових характеристик робочих місць (за допомогою

карт шуму) до і після впровадження технічних, організаційних, санітарно-гігієнічних та

інших заходів з захисту від виробничого шуму.

Карти шуму, які визначені на основі фактичних вимірювань рівнів звуку в

контрольних точках (вузлах) координатної сітки, з включенням зон робочих місць,

дозволяє вирішувати, у першу чергу, питання гігієнічної оцінки реального виробничого

шумового навантаження на працівників, зробити гігієнічну оцінку професійного ризику

з прийняттям рішення з покращення гігієнічних умов праці працівників.

Карта шуму – зручний інструмент для гігієнічної оцінки умов праці в разі дії

шуму, яка проводиться згідно з [2], Накладання даних [2] на карти шуму дає

можливість провести зонування території виробничого приміщення за класами умов

праці. Карта шуму (рис. 1), перероблена з урахуванням вищевказаних класів умов

праці, наведена на рисунку 2.

Рисунок 1 - Карта шуму: а – при закритих дверях боксу віброочищення; б – при
відкритих дверях боксу віброочищення.
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Таблиця - Клас умов праці, категорії професійного ризику, терміновість заходів

із зниження ризику та зміст пропонованих заходів із зниження ризику

Клас умов праці за
[3]

Категорія
професійного
ризику за [4]

Терміновість
заходів із зниження

ризику
за [4, 5]

Зміст
пропонованих

заходів із зниження
ризику за [3-5]

1 2 3 4
Оптимальні – 1 Ризик відсутній Заходи не потрібні Моніторинг шумо-

вого навантаження
Допустимі – 2 Нехтовно малий

(стерпний) ризик
Заходи не потрібні,
але вразливі особи
потребують додат-
кового захисту

Моніторинг шумо-
вого навантаження

Шкідливі – 3.1 Малий (помірний)
ризик

Потрібні заходи по
зниженню ризику

Застосування колек-
тивних заходів за-
хисту від шуму: ек-
ранування, звукоізо-
ляція, звукопогли-
нання та ін., розши-
рена програма моні-
торингу.
Застосування ЗІЗ.

Шкідливі – 3.2 Середній (істотний)
ризик

Потрібні заходи по
зниженню ризику в
установлені терміни

Шкідливі – 3.3 Високий
(нестерпний) ризик

Потрібні
невідкладні заходи
по зниженню
ризику

Шкідливі – 3.4 Дуже високий
(нестерпний) ризик

Роботи не можна
починати або
продовжувати до
зниження ризику

Небезпечні – 4 Надвисокий ризик
та ризик для життя,
притаманний даній
професії

Роботи повинні
проводитися тільки
за спеціальними
регламентами

Перегляд проектної
документації, заміна
обладнання на
менш шумне,
використання
менш шумних
технологічних
прийомів та ін.

В основі роботи лежить дослідження реальної виробничої ситуації на

машинобудівному підприємстві м. Харкова.
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Рисунок 2- Карта шуму з урахуванням класів умов праці: а – при закритих
дверях боксу віброочищення; б – при відкритих дверях боксу віброочищення;

зони за класами умов праці: 1 – допустимий (2), 2 – шкідливий (3.1),
3 – шкідливий (3.2), 4 – шкідливий (3.3), 5 – шкідливий(3.4)
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Анотація. Обґрунтовано доцільність та необхідність впровадження ризик-орієнтованого підходу у
систему управління охороною праці вищого навчального закладу.
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Annotation. The expediency and necessity of introduction of the risk-oriented approach in the labor
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Вступ. На тлі зростаючих в Україні показників виробничого травматизму [1]

пошук шляхів зменшення виробничих ризиків, у тому числі удосконалюючи систему

управління охорони праці (СУОП), є актуальним. Використання ризик орієнтованого

підходу (РОП) у СУОП показало гарні результати, як за кордоном, так в Україні.

Вищий навчальний заклад, як установа, має теж критичні ділянки з огляду охорони

праці: старі фонди (будівлі, споруди, комунікації, обладнання); лабораторії, майстерні

тощо. Специфіка роботи підвищує рівень небезпек, а впровадження ризик-

орієнтованого підходу у систему управління охороною праці дозволяє ефективно

керувати професійними ризиками та зменшувати їх до припустимих рівнів.

Актуальність. визначається необхідністю вдосконалення системи керування у

сфері охорони праці вищого навчального закладу, та зумовлена тенденціями зростання

економічних та екологічних збитків від шкоди працівникам внаслідок несприятливих

умов праці, нещасних випадків, вимогами імплементації європейських стандартів з

безпеки у державні стандарти України. Для дослідження застосування ризик-

орієнтованого підходу в закладах вищої освіти пропонується провести науково-

дослідну (НДР) роботу у НТУ «ХПІ». Робота відповідає пріоритетному науковому

напряму МОН - найважливіші проблеми у сфері цивільного захисту [2].

Метою НДР є удосконалення системи управління професійними ризиками

працівників ВНЗ та дослідження особливостей застосування ризик-орієнтовного

підходу (РОП) в систему охорони праці вищого навчального закладу. Для досягнення

зазначеної мети необхідно вирішити такі наукові та практичні завдання: провести

аналіз закордонного та вітчизняного досвіду впровадження РОП в СУОП; розробити
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систему керування професійними ризиками на основі існуючої системи управління

охороною праці підприємства (СУОПП) у ВНЗ; розробити алгоритм та етапи втілення

РОП у СУОПП ВНЗ; розробити систему визначення та оцінювання ризиків з

врахуванням особливостей праці у ВНЗ та існуючого національного законодавства;

створити методичні матеріали та вказівки для окремих елементів системи керування

професійними ризиками у ВНЗ, основну та звітну документацію (нові інструкції, карти

ризиків, тощо). Проблемою, на вирішення якої спрямована ця наукова робота, є

вдосконалення системи керування охороною праці з урахуванням особливостей праці, а

саме: структурної складності ВНЗ, що визначається наявністю навчальних класів,

майстерень, дослідного заводу, лабораторій, де працюють студенти. Наявність

недосвідчених виконавців завдань керівників, а саме студентів, призводить до

підвищення ризиків при поводженні з обладнанням, небезпечними середовищами та

матеріалами; проблемою з наявністю та використанням у ВНЗ застарілого обладнання

та комунікацій, аудиторного фонду та будівель, що є джерелом небезпеки, і також

підвищує ризики; необхідність слідкувати науковому прогресу, що пов’язано з

діяльністю наукових робітників у ВНЗ, яке пов’язано з розробкою нового та невідомого,

що також несе потенційну небезпеку для оточуючих та середовищу. Очікувані

результати від реалізації НДР: розроблення методики та рекомендацій щодо

впровадження ризик-орієнтованого підходу у СУОП ВНЗ, використання результатів

досліджень для вдосконалення системи охорони праці у ВНЗ та приведення її у

відповідність до імплементованих в Україні стандартів безпеки.

Висновки. Проведення науково-дослідних робіт по удосконаленню системи

управління охороною праці ВНЗ є важливим та своєчасним. тому що результати

управління охороною праці ВНЗ прямо впливають на економічну і соціальну

успішність, його конкурентоздатність на ринку.
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БІОЛОГІЧНА ЗБРОЯ, ЯК СПОСІБ МАСОВОГО УРАЖЕННЯ ЛЮДЕЙ

BIOLOGICAL WEAPONS AS A WAY OF MASS DESTRUCTION OF PEOPLE

Проф., к.т.н., В.О.Табуненко, курсанти (ІІ рівеня навчання) Р.С.Горюн, Д.С.Швець

Харківській національний університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба, м.Харків

Анотація. Розглянуто проблему застосування біологічної зброї, як сучасного способу
знищення людей.

Ключові слова: біологічна зброя, уразка населення, втрата боєздатності.

Annotation. The problem of using biological weapons as a modern method of exterminating
people is considered.

Keywords: biological weapons, population damage, loss of combat capability.

Вступ. Біологічна зброя є засобом масової поразки людей, тварин, знищення

сільськогосподарських культур і військової техніки супротивника. Основу його дії, що

вражає становлять бактеріологічні засоби, до яких відносяться хвороботворні

мікроорганізми (бактерії, віруси, рикетсії, грибки) і що виробляються бактеріями

токсини [1].

Актуальність. Стрімке поширення у світі Covid-19 стало актуальною проблемою

захисту для багатьох країн від небезпечних хвороб. Слід врахувати, що є країна, яка

успадкувала від СРСР арсенал і ідеологію ведення наступальної біологічної війни. Все

свідчить про те, що в РФ готові до застосування будь-яких засобів, щоб довести свою

здатність диктувати світу власні умови. Біологічної зброї в цьому відводитися особлива

роль.

Біологічна зброя. Наука розвивається таким чином, що всі нові технології мають

подвійне призначення. Ті ж генно-інженерні методи, які дозволяють створювати ліки,

можуть бути застосовані для розробки біологічної зброї. Особливий інтерес в науковому

відношенні представляє біологічна зброя, яка може бути етнічно націленою і вибивати

навіть окремі групи серед популяцій (наприклад, в залежності від статі, віку, різних

антропологічних ознак, які можна виявити шляхом аналізу структури ДНК, що зберігає

генетичний код, за кольором шкіри, розрізу очей). Біологічна зброя дає можливість за

будь-який обраний термін - від декількох годин до десятків років - планомірно

знищувати будь-які людські популяції, задані по ключовім генетичними ознаками, не

побоюючись при цьому можливого удару у відповідь.

Науковий прогрес подарував людству не тільки вакцинацію і антибіотики, але і

можливість використання найбільш смертоносних патогенів в якості зброї. Під час війни



39

японці заражали населення Китаю бубонною чумою, в результаті загинуло 400 тисяч

китайців. Німці активно і досить успішно поширювали малярію на території сучасної

Італії, і від неї загинуло близько 100 тис. солдатів союзників[2].

У 1979 році на території СРСР в Свердловську спалахнула епідемія сибірської

виразки. Офіційно було оголошено, що причиною спалаху захворювання є вживання в

їжу м'яса заражених тварин. Справжньою причиною уразки населення цієї небезпечною

інфекцією стала аварія у секретній радянської лабораторії, де розробляли біологічну

зброю. За короткий період було зареєстровано 79 випадків зараження, 68 з яких

закінчилися летальним результатом. Це наочний приклад ефективності біологічної

зброї - в результаті випадкового зараження смертність склала 86%[3].

У 1972 році була прийнята міжнародна Конвенція про заборону розробки,

виробництва та накопичення запасів бактеріологічної (біологічної) зброї та про їх

знищення. До теперішнього часу конвенція підписана 144 країнами, з яких 18 документ

не ратифікували.

При ураженні біологічною зброєю захворювання може наступати не відразу,

майже завжди є прихований (інкубаційний) період, протягом якого захворювання не

виявляє себе зовнішніми ознаками, а вражений не втрачає боєздатності. Деякі

захворювання (чума, холера, сибірська виразка) здатні передаватися від хворої людини

до здорової і, швидко поширюючись, викликати епідемії.

Встановити факт застосування бактеріальних засобів і визначити вид збудника

досить важко, оскільки ні мікроби, ні токсини не мають ні кольору, ні запаху, ні смаку,

а ефект їх дії може проявитися через великий проміжок часу. Виявлення бактерій і

вірусів можливо тільки шляхом проведення спеціальних лабораторних досліджень, на

що потрібен значний час, що ускладнює своєчасне проведення заходів щодо

запобігання епідемічних захворювань.

Висновок: Важлива роль у захисті населення від біологічної зброї, профілактиці

та лікуванні інфекційних захворювань належить самим громадянам. Вона полягає в

профілактичних і першочергових невідкладних заходів з надання медичної допомоги

хворим, а також в дотриманні елементарних правил особистої гігієни і підтримці в

необхідному санітарному стані місць знаходження.
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ЩОДО ВАЖЛИВОСТІ ПИТАНЬ З ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

THE IMPORTANCE OF ISSUES ON LABOR SAFETY IN THE ENTERPRISE

доцент, к.т.н. Н.С. Євтушенко, старший викладач Н.Є. Твердохлєбова

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м.Харків

Анотація. Розглянуті питання пов'язані з організацією охорони праці на виробництві та її вплив на
підсумковий результат виробничої діяльності.

Ключові слова: охорона праці, управління, травматизм, виробництво, безпека працівників

Annotation. The questions related to the organization of health in the workplace and its impact on the
final result of production activity

Keywords: labor protection, management, injuries, production, safety of workers

Вступ. У даний час у зв'язку з інтенсивністю розвитку виробничих процесів,

появою нових видів діяльності охорона праці набуває все більшого значення.

Актуальність. Дотримання основних принципів охорони праці виступає в

сучасному світі ефективним інструментом, що дозволяє вирішити спектр завдань:

1. Гарантія захисту працівників на виробництві від впливу небезпечних і

шкідливих факторів, які безпосередньо впливають на їх здоров'я і здоров'я їхніх дітей.

2. Зниження грошових коштів, витрачених на виробничий процес.

3. Виключення ймовірності серйозних збитків внаслідок втрати робочого часу.

4. Виключення ймовірності пред'явлення претензій і призначення санкцій з боку

органів, які здійснюють контроль і стеження за дотримання статей трудового

законодавства України.

5. Підвищення рівня продуктивності персоналу та якості праці працівників.

Виклад основного матеріалу. Перш ніж говорити про охорону праці в даний час,

варто звернутися до минулого. На жаль можна виявити, що охороні праці приділялося

мало уваги. Вирішення даного питання здійснювалося досить формально. Звичайно, і

сьогодні все ще мають місце в умах управлінців старі сформовані погляди на принципи

управління виробництвом, що відводять охороні праці останнє місце. Однак важливо

відмітити, що у переважної більшості з числа нового покоління керівників є чітке

усвідомлення важливості правильної організації охорони праці на виробництві.

https://studfile.net/preview/8073103/
https://militaryarms.ru/oruzhie/biologicheskoe/
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Найвища цінність - життя і здоров'я людей. Кожен керівник підприємства

повинен ставити це понад розміру доходів, рівня рентабельності виробництва, цінності

продукту, що виробляється. Ніщо не повинно змушувати його нехтувати правилами

охорони праці та спонукати до створення загроз для життя та здоров'я працівника.

Також слід зазначити, що кожен працівник є цінним співробітником. Ця цінність

обумовлюється наявністю у нього знань, навичок і досвіду. Праця сприяє розвитку і

зміцненню у працівника таких якостей як організованість, дисциплінованість,

відповідальність. А це прямо пропорційно підвищує продуктивність праці, знижує

кількість нещасних випадків на виробництві, поломок цінного обладнання та інших

позаштатних ситуацій. Аудит з охорони праці є інструментом для контролю умов праці

робітників. Таким чином, у кінцевому підсумку робота по організації охорони праці

позначається на ефективності виробництва.

Під охороною праці розуміється не тільки необхідність забезпечення безпеки

працівника в період виконання ним робочих обов'язків. Сюди відносять і такі заходи як:

організація профілактики професійних захворювань, повноцінний відпочинок

працівників і якісне харчування в період робочої перерви, надання спецодягу, надання

гігієнічних засобів, надання соціальних пільг і гарантій. Саме грамотний підхід до

організації охорони праці на виробництві, правильне застосування нематеріальних

стимуляторів дають працівникам почуття стабільності, захищеності їх прав та інтересів.

Це в свою чергу може знизити плинність кадрів і благотворно вплинути на рівень

стабільності та добробуту підприємства в цілому.

Висновок. Таким чином, питання про охорону праці на сьогоднішній день є

актуальним як ніколи. Важко уявити будь-яке виробництво, яке користується успіхом

на ринку в своїй галузі за умови недбалого ставлення його керівництва до організації

охорони праці. Для забезпечення ефективного управління охороною праці необхідно

готувати фахівців, які швидко і чітко вміють приймати рішення та їх реалізовувати,

володіти необхідними знаннями, вміннями, навичками і досвідом, дотримання яких

повинно апріорно забезпечувати безпечне виконання робіт і безпечні умови праці при

виконанні працівником трудової функції і виконанні обов'язків роботодавця з

організації виробництва.

ЛІТЕРАТУРА

1. Н.С. Євтушенко. Компетентнісний підхід до освіти у сфері охорони праці як шлях підвищення
ефективності управління охороною праці на підприємстві / Матеріали XІ Міжнародної науково-



42

методичної конференції «Безпека людини у сучасних умовах» та Міжнародної конференції європейської
Асоціації Безпеки – Харків: НТУ «ХПІ».– 2019.-с.71-73

2. Твердохлєбова Н.Є. Аудит з промислової безпеки і охорони праці. Матеріали ХХVІІ міжнар.
науково-практичної конференції MicroCAD-2019 [Інформаційні технології: наука, техніка, технологія,
освіта, здоров’я], /Харків: НТУ «ХПІ», 2019 р. – Ч.IV. – 353 с., С.55.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЗАХОДІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ СПОРТИВНИХ КЛУБІВ

ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19

RECOMMENDATIONS ON OCCUPATIONAL SAFETY MEASURES FOR SPORTS

CLUBS DURING THE COVID-19 PANDEMIC

Ст. викладач О.І. Ільїнська

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»,

м. Харків

Анотація. Наведені рекомендації щодо заходів з охорони праці для спортивних клубів для
запобігання розповсюдженню інфекції під час пандемії COVID-19.

Ключові слова: заходи з охорони праці, пандемія COVID-19, безпека праці, спортивний клуб.

Annotation. Recommendations on occupational safety measures for sports clubs to prevent the spread of
infection during the COVID-19 pandemic are provided.

Keywords: labor protection measures, COVID-19 pandemic, occupation safety, sports club.

Вступ. Під час пандемії таких хвороб як COVID-19 зараження та передача

інфекції відбувається в основному у громадських місцях, у тому числі у спортклубах. З

іншого боку заняття спортом підвищує імунітет, сприяє поліпшенню самопочуття та

настрою. Саме тому треба прагнути не до повного закриття подібних спортивних

закладів а до безпечної їх роботи як для працівників так і для відвідувачів під час

пандемій. Самою великою загрозою для біологічної безпеки є відвідування

спортклубами осіб, які є носіями хвороби. У випадку COVID-19 особи можуть бути

заразними не тільки у період вираженого захворювання, а у період латентної фази (за 2

дня до виникнення перших симптомів) або під час безсимптомної форми захворювання.

Загрозу становлять виділення з дихальних шляхів (дрібних рідких часток з рота, носа

хворої людини), зараження трапляється в основному при тісному контакту між людьми

(на відстані менше 1 м). Передача інфекції аерозольним шляхом може відбуватися в

певних умовах, зокрема в закритих, переповнених і погано вентильованих

приміщеннях, де інфікована людина проводять тривалі періоди часу разом з іншими

людьми, наприклад, в ресторанах, під час групових спортивних занять, в нічних клубах,

на роботі. Вірус може також поширюватися в тих випадках, коли рідкі частинки, що
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виділяються при кашлі або чханні інфікованої людини, потрапляють на поверхні або

предмети, такі як тренажери, дверні ручки і поручні, або коли інфікована людина

торкається таких поверхонь і предметів. Інші люди можуть заразитися, якщо вони

торкаються до цих заражених поверхонь, а потім, не помивши рук, торкаються своїх

очей, носа або рота [1].

Актуальність визначається поширеністю захворювання на COVID-19 в Україні

та світі, тривалістю пандемії [2], відсутністю ефективних засобів лікування хвороби,

важкістю наслідків а також нестабільною економічною ситуацією з малим бізнесом в

Україні з причини пандемії та введенням карантинних обмежень.

Пропонуються наступні заходи для зниження ризику інфікування як

працівниками так і відвідувачами спортивних клубів:

- вимірювати безконтактним термометром температуру перед началом робочого

дня персоналу та перед входом відвідувачам спортивного клубу, та не допускати в клуб

осіб, з температурою тіла вище 37,2 °С ;

- за можливості ввести безконтактні пропуски та ключі;

у разі наявності двох сходів у будівлі – один використовувати для підйому на

поверхи, інші для спуску;

- у разі наявності декількох зон та входів у будівлі клубу, зробити окреме їх

відвідування, щоб персонал та відвідувачі різних спортивних зон не контактували між

собою;

- в зонах очікування розставити меблі з урахуванням соціальної дистанції,

мінімум 1 м.;

- для співробітників, що не потребують за своїми обов’язками контактів з

відвідувачами створити окремі відгороджені робочі місця або перевести на віддалену

роботу з дому;

- для персоналу, що працює з відвідувачами, тренерам, які не виконують особисто

вправи під час тренувань вимагати носити маски та рукавички;

- в теплий період року перенести деякі тренування на відкритий простір, за

необхідності, обладнав майданчики;

- під час тренувань на відкритому просторі та під час групових занять

дотримуватися соціальної дистанції, зробити розмітку на підлозі для відвідувачів та

тренера на відстані 1,5-2 м один від одного;
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- при групових заняттях у залі встановити обмеження на кількість відвідувачів під

час одного тренування в залежності від площі зала, за потреби ввести запис на

відвідування тренувань;

- проводити регулярне провітрювання та вологе прибирання підлоги з

дезінфікуючими засобами після кожного групового тренування;

- подовжити перерви між тренуванням (від 15 хвилин і більше) для забезпечення

якісного провітрювання та вологого прибирання;

- у тренажерних залах розставити тренажери з урахуванням соціальної дистанції;

- встановити у тренажерних залах та залах для групових тренувань дозатори з

дезінфікуючими розчинами та серветки;

- ввести за правило перед використанням спортивного знаряддя, тренажерів,

відвідувачі мають за допомогою серветок та дезінфікуючих розчинів протерти

обладнання для свого використання (тренери мають нагадувати про це, у залах

розмістити інформаційні плакати);

- запровадити правило приносити відвідувачам свої килимки, а не

використовувати килимки клубу;

- дезінфікуючі розчини, для дезінфекції рук і знаряддя, для вологого прибирання

мають бути по можливості без запаху, тому що часте використання ароматизованих

засобів негативно впливає на стан повітря та самопочуття персоналу та відвідувачів;

- рекомендується збільшити кількість вологого прибирання з дезінфікуючими

засобами по місцях загального користування;

- технічний персонал, що працює з розчинами дезінфікуючих засобів повинен

бути забезпечений ЗІЗ (резиновими рукавичками, спецодягом тощо);

- рекомендується під час вологого прибирання протирати також ручки дверей,

шаф, вимикачі світла, протирати ключі від шаф, які видаються відвідувачам та інші

місця, до яких торкається персонал та відвідувачі.

Висновки. Впровадження додаткових та посилення жорсткості існуючих заходів

з охорони праці дозволить попередити поширення інфекції серед персоналу та

відвідувачів спортивних клубів та дозволить під час пандемії продовжити роботу, а

працівникам не втрачати роботу та джерело доходів.
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LIFE SAFETY PROBLEMS FOR CYCLISTS ON THE ROAD
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Анотація. Висвітлені небезпечні чинники для користувачів велосипедами на дорогах України та
знайдені ефективні заходи щодо усунення цієї проблеми.

Ключові слова: безпека велосипедистів на дорозі.

Annotation. Highlighting dangerous factors for bicycle users on the roads of Ukraine and founding of
effective measures to eliminate this problem.

Keywords: safety of cyclists on the road.

Вступ. Велосипедистів України вважають людьми, які виступають за

екологічний та здоровий образ життя, але, насправді, кожен день вони знаходяться у

великій небезпеці. Найголовніша проблема, яка може бути фатальною для багатьох з

них - це потрапляння у ДТП..

Актуальність. Тільки за вересень 2020 року, за статистикою міста Києва, у

автопригодах постраждало 20 велосипедистів. Трапляється це через декілька чинників.

По-перше, погана дорога та недостатність місця для пересування. Коли немає

інфраструктури для велосипедистів, вони змушені ділити дорогу з моторизованим

транспортом чи користуватися тротуарами. По-друге, неуважність або агресивна

поведінка водіїв на дорозі. По-третє, несприятливі погодні умови.

Заходи для захисту велосипедистів. Проаналізуючи ситуацію, пов’язану з

безпекою на дорогах для велосипедистів, у країнах Європи, був виділений перший

ефективний захід, – створення велосмуг та велодоріжок, які проходять через усе місто.

Вони дають змогу їздити не просто по дорозі та тротуару, а на спеціально

відокремленому для цього місці. Створення велосмуг є менш ефективним ніж

створення велодоріжок, через те, що велосмуга – відокремлена частина звичайної

дороги. У разі недотримання певних критеріїв (буферна зона, кольорове покриття,
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мінімальна ширина, символи і т.д.) вона може стати чинником створення дорожніх

пригод.

Станом на 2017 рік в Україні було створено значну кількість велосипедних

доріжок, а саме: у Львові — більше 100 км, у Вінниці — 39 км, у Києві — 58 км (за

даними громадської організації «Київ - Велосипедне місто»), у Харкові — 8 км, у Івано-

Франківську — 7 км, в Одесі — 6 км. Питання тут у тому, де вони проведені та чи

дотримані всі критерії. Наприклад, у Харкові створена велодоріжка вздовж

Белгородського шосе, а в центрі велосипедисти пересуваються просто по дорозі з

автомобілями.

Другий ефективний захід – навчання водіїв та велосипедистів правильно

взаємодіяти між собою. Приклад можна брати з штатів Айдахо та Флорида, де система

екзаменів складена таким чином, щоб не можна було просто вивчити питання, треба

також вміти використовувати знання на практиці. Обов’язковим для введення в

Україні також є екзамен «голландський простір», який започаткували в Нідерландах.

Він створений для запобігання ситуацій зіштовхування велосипедиста з відкритими

дверима, коли вона припаркована біля велодоріжки.

Висновок. Проблема ДТП є дуже серйозною загрозою для кожного

велосипедиста. Покращення дорожньої інфраструктури, зокрема створення велосмуг та

велодоріжок з дотриманням вимог і зручним місцезнаходженням для людей, що їздять

на роботу чи в центр міста з інших районів, та введення екзаменів по типу

«голландського простору» – найефективніші засоби для створення безпеки для

користувачів велосипедів України, через що вони є обов’язковими для впровадження у

перспективі.
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Анотація. У статті розглянуті впроваджені заходи безпечної роботи працівників української
компанії «Нова Пошта» щодо зменшення розповсюдження вірусу COVID-19. Надана характеристика
роботи компанії у період розповсюдження вірусу. Приведений опис правил входу на підприємство та
правил перебування працівників на ділянках.
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Annotation. The article discusses the measures of safe work that have been introduced for employees of
the Ukrainian company "New Mail" to reduce the spread of the COVID-19 virus. A description of the company's
work during the spread of the virus is provided.The description of rules of an entrance to the enterprise and rules
of stay of workers on sites is resulted.
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На початку цього року люди опинилися перед новою неоднозначною

небезпекою, до якої зовсім були не готові. Пандемія вірусу COVID-19 навіть до

теперішнього часу не вщухає [1]. З перших днів введення карантину на території

України люди почали вживати заходи щодо зменшення розповсюдження вірусу.

Особливо це стосувалося виробничого середовища, тому що деякі підприємства і

організації не припиняли своєї діяльності навіть у таких складних та небезпечних

умовах з огляду на життєву необхідність.

В таких непростих сучасних умовах розповсюдження вірусу COVID-19 в

українській компанії «Нова Пошта», ще у березні 2020 року, були впроваджені заходи

безпечної роботи працівників, зокрема розроблені правила перебування працівників на

ділянках і правила входу на підприємство. У розробці правил безпосередньо приймав

участь студент 5-го курсу Навчально-наукового інституту механічної інженерії та

транспорту НТУ «ХПІ» Нелюбов Е.О.

Українська компанія «Нова Пошта» забезпечує сервіс експрес-доставки

документів, вантажів і посилок для фізичних осіб і бізнесу. Мережа компанії налічує

більше 3 800 відділень, розташованих в 28 000 населених пунктах по всій Україні, а

кількість відправлень за 2019 перевищило 230 млн. До речі, до карантину в день

формувалося в середньому 800 000 відправлень, під час карантину стало 1 000 000 - 1
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100 000 відправлень в день. Загальна кількість співробітників компанії перевищує 26

000 осіб. «Нова Пошта Інтернешнл» розвиває міжнародну партнерську мережу, щоб

надавати клієнтам послуги з експрес-доставки не тільки в Україні, а й за кордоном.

У правилах були розглянуті питання, які стосуються входу працівників в

термінал ТОВ «Нова пошта», а також правила перебування працівників на ділянці

вивантаження, правила перебування на робочих місцях, правила роботи з особливими

засобами, правила перебування працівників на дільниці згрупування (рис.1), на ділянці

особливих відправлень, на ділянці дрібних відправлень, на ділянці транспортної

бригади та на ділянці завантаження. Були зазначені також правила безпеки для кімнат

прийому їжі, місць для паління, туалетних кімнат.

В першу чергу у правилах було запропоновано застосовувати захисну маску або

респіратор, дотримуватись дистанції 1,5м, працювати у перчатках, регулярно мити

руки з милом та по можливості не чіпати рот, ніс, очі. При цьому детально розписано

яким чином використовувати маску, а саме, який час її можна використовувати, як

одягати нову маску та знімати відпрацьовану.

Рисунок - Дільниця згрупування

Вимірювання температури проводити протягом робочої зміни декілька разів.

При погіршенні самопочуття – відразу повідомити менеджера для подальшого

відвідування медпрацівника.

Для наглядності розроблені правила були представлені у вигляді презентації та

окремих відповідних плакатів для кожного приміщення. Також були розроблені заходи

поділу виробництва по ділянках (на кожну ділянку свої туалети, роздягальні, місця

прийому їжі, місця для куріння) для зменшення локалізації працівників виробництва.

Завдяки запропонованим заходам серед працівників компанії «Нова Пошта» практично

1,5
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не було хворих на COVID-19. Необхідно зазначити, що подібні заходи на кожному

виробничому підприємстві дозволять значно зменшити кількість хворих на COVID-19.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ МАСКОВОГО РЕЖИМУ

EFFICIENCY OF MASK MANDATE

Ст.викл. І.І. Хондак, студент (I рівень навчання) М. Г.Онищенко

Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків

Анотація. Доведено, що носіння масок певних видів у місцях, де може відбутися контакт носія з
іншою людиною, не лише умовно захищає носія, але й сповільнює загальне поширення вірусу.

Ключові слова: маска, ефективність (сенс?).

Annotation. Wearing a mask outside your house will not only conditionally protect you from the
infection, but also help to slow down epidemic spreading.

Kay words: a mask, efficiency.

Вступ. Масковий режим — закономірний захід держави задля підтримки

цивільної безпеки на уражених епідемією COVID-19 територіях. Втім, він не має

жодного сенсу, якщо його не дотримуються ті, задля кого його увели. З огляду на те,

що змусити носити маски всюди й правильно людей часто неможливо, подолання

стереотипів і не довіри, що щириться по всьому світу — ось головний метод

попередити чиюсь передчасну смерть від ігнорування правил, установлених у

суспільстві.

Актуальність. Епідемія у світі та Україні зокрема не скінчилася, а лише

почалась, охопивши значні території. Щоб навчитися боротися з вірусом потрібен час.

До того часу ще треба вижити, а поширене нехтування значенням масок і маскового

режиму в цілому зовсім не допомагає нам покращити наші перспективи. Очевидно, чим

раніше необачні люди зрозуміють і приймуть повну картину цих заходів, тим менше

смертей буде потім.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjhqvuQnuTsAhWSlIsKHRBhAcIQFjAAegQIChAD&url=https%3A%2F%2Fmoz.gov.ua%2Fkoronavirus-2019-ncov&usg=AOvVaw238MP3b7RmpA57AnSuzlBr
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjhqvuQnuTsAhWSlIsKHRBhAcIQFjAAegQIChAD&url=https%3A%2F%2Fmoz.gov.ua%2Fkoronavirus-2019-ncov&usg=AOvVaw238MP3b7RmpA57AnSuzlBr


50

Масковий режим у статистиці. На прикладі досліджень прогресу епідемії у

США у контексті впровадження зобов’язання носити маску в деяких штатах

ефективність режиму можна легко оцінити як позитивну.

П’ятнадцять штатів, а також Вашингтон і Колумбія, ввели зобов’язання на

період з 8 квітня по 15 травня 2020 року. Проводячи аналіз подій щодо темпів

поширення COVID-19 на даних територіях, вчені прийшли до такого висновку:

середньодобові темпи приросту щоразу зменшуються на 0.9%, 1.1%, 1.4%, 1.7% та

2.0% кожні 1-5, 6-10, 11-15, 16-20, 21+ днів з моменту впровадження заходу відповідно.

Це заслуга цього заходу.

Може здатися, що наведена залежність невтішна, але це не так, адже тут треба

уточнити, що вклад режиму у порівнянні з іншими заходами: соціальної дистанції

дистанційне навчання, заборона проведення масових зборів, закриття закладів

харчування, розважальних закладів - становить за оцінками [1] від 16 до 19 відсотків.

Рисунок — Прогрес епідемії у тих штатах, де маски зобов’язували надягати лише на
робочих місцях.

На рисунку 1 показано відлік днів, що обидві сторони ведеться від дня

проголошення режиму у штатах (позначено хрестиком) Точки означають зміну

прогресу випадків у процентних пунктах у порівнянні із поточним періодом. Відрізки,

що відходять від точок, позначають довірчі інтервали, в яких із упевненістю у 95% і
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лежить правильна статистична оцінка значення цієї точки[1]. Процентний пункт —

одиниця, якою позначають зміну відсоткової величини. Приклад: було 10%, стало 20%,

тому величина збільшилась на 10 процентний пунктів. На рисунку 1 від’ємна шкала

прогресу позначає зменшення процентних пунктів у порівнянні з поточним періодом.

Висновок. Не так багато існує засобів боротьби із епідемією, тож не треба

нехтувати наявними методами і порушувати тим самим права інших на їх життя.

ЛІТЕРАТУРА

1. Громадське використання масок для обличчя та COVID-19: дані із загального експерименту
шодо встановлених режимів у штатах США. URL:
https://www.healthaffairs.org/doi/10.1377/hlthaff.2020.00818 (дата звернення: 26.10.2020)

2. Визначення повітряно-крапельної передачі як головного шляху поширення поширення
COVID-19. URL: https://www.pnas.org/content/117/26/14857 (дата звернення: 26.10.2020)

3. Чи допомагають маски? Питання не в цьому. URL:
https://www.pnas.org/content/early/2020/10/05/2012241117 (дата звернення: 26.10.2020)

4. Вчені випробували 14 видів масок: ось які з них спрацювали, а які ні. URL:
https://www.goodmorningamerica.com/wellness/story/scientists-tested-14-types-masks-worked-72285844 (дата
звернення: 26.10.2020)

РОБОТИ З ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ НА ПОЛІГОНІ
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ТЕХНОЛОГІЧНИМ УСТАТКУВАННЯМ

THE WORKS ON PREVENTION OF EMERGENCY SITUATIONS ON LANDFILL

WITH LIQUIDATION ENERGY-INTENSIVE TECHNOLOGICAL EQUIPMENT

Аспірантка (ІІІ рівень навчання) Н.В. Рашкевич

Національний університет цивільного захисту України, Харків

Анотація. Автором виділені чотири групи робіт, які направлені на попередження надзвичайних
ситуацій каскадного типу поширення пов’язаних зі зсувом звалищних ґрунтів на полігоні твердих
побутових відходів з ліквідаційним енергоємним технологічним устаткуванням та дозволяють захистити від
ураження цивільних осіб й фахівців підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Не
допустити переростання кількості загиблих та постраждалих осіб, як наслідків надзвичайної ситуації першого
рівня пріоритетності, з об’єктового на більш високі рівні поширення небезпеки можливо за рахунок зміни
показників фізичного стану звалищних ґрунтів.

Ключові слова: полігон твердих побутових відходів, ліквідаційне енергоємне технологічне
устаткування, зсув, звалищні ґрунти, попередження надзвичайних ситуацій.

Annotation. The author singles out four groups of works aimed at preventing cascading emergencies
related to landfill landslides at the landfill with liquid energy-intensive technological equipment and protecting
civilians and specialists of the State Emergency Service of Ukraine. It is possible to prevent the increase in the
number of dead and injured as a result of the emergency of the first level of priority from the object to higher
levels of danger due to changes in the physical condition of landfills.
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Вступ. В рамках вирішення ряду природоохоронних проблем, в країнах світу

спостерігаються тенденції до реконструкції робочих або будівництва нових полігонів

твердих побутових відходів (ТПВ) з урахуванням впровадження технологій збору та

утилізації біогазу – розміщення ліквідаційного енергоємного технологічного

устаткування (ЛЕТУ). ЛЕТУ на території полігону ТПВ додатково становить

техногенну небезпеку виникнення та/або поширення надзвичайних ситуацій (НС) [1].

Актуальність. Шляхи з попередження НС на полігонах ТПВ визначені лише

загальними підходами стосовно виключно пожежною безпекою як для будь-якого

небезпечного об’єкту та не відображають складної специфіки виконання завдань,

особливо з урахуванням наявності ЛЕТУ.

Результати дослідження. Процес попередження НС на полігоні ТПВ з ТЛЕУ

передбачає виконання групи робіт:

– роботи пов’язані з виконанням інженерно-проектувальних, експлуатаційних

рішень фахівцями потенційно-небезпечного об’єкту, науково-проектних установ,

інститутів будівництва. Серед основних робіт: контроль морфологічного складу

відходів, контроль операцій по заповненню полігону, контроль висоти схилів,

регулювання поверхневого стоку, утримання споруд та об’єктів інженерного захисту в

належному технічному стані, контроль загорянь;

– роботи пов’язані безпосередньо з локалізацією та ліквідацією негативних

наслідків зсуву звалищних ґрунтів, що здійснюється підрозділами Оперативно-

рятувальної служби цивільного захисту (ОРС ЦЗ) та визначені Статутом дій у НС

органів управління та підрозділів ОРС ЦЗ [2];

– роботи пов’язані з усуненням небезпеки подальшого зсуву звалищних ґрунтів за

рахунок здійснення ряду взаємопов’язаних заходів: перерозподіл об’єму геотехнічного

масиву (зменшення крутизни схилу за допомогою зрізання активної ділянки тіла зсуву

та укладкою його в зоні виступу або у підніжжя, терасування схилів, укосів, розсічення

зсувного масиву на блоки), укріплення схилів (влаштування протизсувних,

утримуючих конструкцій, висадження чагарникової рослинності), штучна зміна фізико-

механічних властивостей звалищних ґрунтів за допомогою використання глибинних

методів на основі нагнітання під тиском ін’єкційних розчинів та поверхневих методів

(геосіток або георешіток);
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– роботи пов’язані зі стабілізацією і припиненням поширення негативних

наслідків впливу в об’ємі комплексних відновлюючих природоохоронних заходів:

будівництво або відновлення під’їзних доріг, систем збору та управління біогазом,

фільтратом, а також, перерозподіл об’єму геотехнічного масиву, укріплення схилів,

штучну зміну фізико-механічних властивостей звалищних ґрунтів.

Висновок. Попередити надзвичайні ситуацій каскадного типу поширення

пов’язаних зі зсувом звалищних ґрунтів на полігоні твердих побутових відходів з

ліквідаційним енергоємним технологічним устаткуванням можливо за рахунок

виконання чотирьох груп робіт, значна частина яких пов’язана зі зміною показників

фізичного стану звалищних ґрунтів.
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Анотація. Розглянуті основні правила безпечної поведінки для пересічних людей, які потрапили
під дію терористів.
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Annotation. The basic rules of safe behavior for ordinary people who have been exposed to terrorists
are considered..
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Вступ. Прояви тероризму в сучасному світі стали дійсно великою проблемою.

Будь-який терористичний акт містить у собі три елементи: безпосередньо терориста,

об'єкт нападу (жертви), а також осіб, які є об'єктом впливу. Одна з головних цілей

терористичного акту – психологічний вплив на певних представників суспільства, які є

безпосередньо жертвами даного злочинного діяння..
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Актуальність. Пересічні громадяни України, особливо жителі невеликих міст,

мають невеликі шанси стати жертвою терористичних організацій. Проте, потрапляючи

до великих міст нашої держави, перебуваючи за кордоном, шанси потрапити в таку

халепу значно збільшуються. Особливо це стосується країн Європи, Америки, а

особливо країн ісламського світу.

Так само вплив терористичних організацій дуже поширюється й через інтернет.

Знання та моральна готовність до надзвичайних подій, причиною виникнення

яких є терористичні акти, може врятувати життя як пересічного громадянина, так і

його оточення.

Правила поведінки громадян в ситуаціях, пов’язаних із терористичною

діяльністю. На відміну від героїв голлівудських бойовиків, ми не є супергероями.

Тому, зіштовхнувшись із діяльністю терористів, ми маємо застосувати відповідну

модель поведінки. [1]

Ми можемо стати свідками їх діяльності. Часто терористи використовують

вибухівку, підкладаючи її в місця скупчення людей: залізничних та автовокзалах,

спортивних комплексах та закладах освіти тощо. Покинута напризволяще сумка чи

пакет великого розміру, причому залишена в досить незвичних для них місцях, має

насторожувати. Необхідно уникати контакту з таким предметом. Якщо при

розпитуванні присутніх власник багажу не знаходиться, є сенс звернутись до

правоохоронних органів. Крім цього є вказівниками небезпеки проводи, що можуть

стирчати з сумки, запах бензину, підозрілі звуки. Тим більш, якщо ми є свідками події,

коли подібна річ була залишена. Детальний опис зовнішності та манери поведінки

людини, яка його залишила, може допомогти слідчим органам.

Також дуже специфічно виглядають терористи-смертники, які доставляють

вибухівку до певного об’єкту. Розмір одягу в них є дещо більшим, ніж потрібно, одяг в

них більш закритий, а поведінка та вираз обличчя є досить відчуженим. Переслідувати

такого суб’єкта не рекомендується, а от повідомити поліцію не завадить.

Що робити в разі захвату у заручники. Це абсолютно невигідна роль, в очах

терористів заручники не є великою цінністю. Тому життєва задача заручника –

зберегти власне життя та життя таких же, як і він. Необхідно зберігати спокій і тишу, а

емоції тримати під контролем. Опір терористам визве лише агресію, тому необхідно

показувати свою покору, не чинити опір. Якщо поруч є діти, старі люди чи інваліди,

необхідно спробувати надати їм більш безпечне місце. Якщо потрібні ліки, вода або

інша певна допомога, необхідно просити про це чітко та спокійно. Необхідно бути
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психологічно готовим до принижень, поганої їжі та умов перебування. А от власний

внутрішній стан необхідно контролювати, витрачаючи певні психічні резерви. Для того,

щоб залишатись в адекватному стані, необхідно зайняти свій мозок роботою, навіть

пригадування певних життєвих подробиць, фактів з історії можуть допомогти для того,

щоб не впасти у відчай. [2] При можливості можна зайнятись фізичними вправами.

Але найголовніше – це не привертати увагу. Також важливо вести відлік часу будь-

якими можливими способами, наприклад за допомогою рисок на стіні чи камінців.

Під час операції звільнення заручників «силовиками». Зберігайте спокій,

тримайтесь далі від віконних та дверних отворів. Ні в якому разі не біжіть назустріч

спецпризначенцям, адже вони можуть, не розібравшись, нашкодити вам.

Також необхідно запам’ятовувати навіть незначні деталі, що пов’язані з

діяльністю терористів. Це може допомогти як під час заручин, так і після звільнення.

Висновок. Тероризм – справжня загроза демократичному суспільству. Держава

мусить боротися з цим злом за допомогою продуманих дій та засобів, а звичайний

громадянин в силах допомогти це зробити з меншими втратами.
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ОСОБЛИВОСТІ ПІДВОДНОГО РОЗМІНУВАННЯ ВОДНИХ АКВАТОРІЙ
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Анотація. Показана необхідність проведення дослідження особливостей підводного розмінування
в умовах України особовим складом відділення підводного розмінування групи піротехнічних робіт та
спеціальних водолазних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Запропонована
відповідна методика, результати застосування якої звернули увагу на необхідність підвищеної уваги
підготовці особового складу відділення підводного розмінування групи піротехнічних робіт та
спеціальних водолазних робіт до здійснення оперативної діяльності на глибині.

Ключові слова: надзвичайна ситуація, вибухонебезпечний предмет, підводне розмінування.
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Annotation. The necessity of research of peculiarities of underwater demining in the conditions of
Ukraine by the personnel of the department of underwater demining of the group of pyrotechnic works and
special diving works of the emergency rescue detachment of special purpose is shown. An appropriate technique
is proposed, the results of which drew attention to the need for increased attention to the training of personnel of
the department of underwater demining of the group of pyrotechnic works and special diving works to carry out
operational activities at depth.

Keywords: emergency, explosive object, underwater demining.

Вступ. Якщо щодо ліквідації наслідків вибухів на суходолі як за кордоном [1], так

і в нашій державі накопичений величезний досвід [1], то питання підвищення

ефективності розвідки та розмінування водного середовища потребують подальшої

розробки, оскільки кількість вибухонебезпечних предметів, які забруднюють мирні

водні акваторії, у тому разі в результаті агресії Росії, суттєво не зменшуються,

незважаючи на створення в окремих ГУ ДСНС України спеціалізованих відділень

підводного розмінування групи піротехнічних робіт та спеціальних водолазних робіт,

які входять до відповідних аварійно-рятувальних загонів спеціального призначення..

Актуальність. Починаючи з Першої світової війни та продовжуючи на протязі

Другої світової та після неї кілька світових держав скинули як хімічну, так і звичайну

зброю в океани по всьому світу. Аналогічні проблемні питання існують і в Україні, де

тільки в Херсонській області за даними «Журналів бойових дій» в центральному

Херсонському архіві військові частини, які під час Другої світової війни обороняли

острів Тендра, за період з 16 вересня по 20 жовтня 1941 р. збили в акваторії острову до

27 одиниць ворожих бомбардувальників із повним боєкомплектом. Крім цього там

загинули 13 радянських літаків, а німецькі літаки за цей же період знищили 11 кораблів

та плавзасобів радянського флоту. На даний час на території області в акваторії

Чорного моря знайдено два судна часів минулих війн, які відповідно до Плану

організації виконання завдань з розвідки і розмінування місцевості Херсонської області

підлягають першочерговому розмінуванню. А саме: в Ягорлицькій затоці

Голопристанського району «Монітор Ударний», на якому за попередніми даними

знаходиться артилерійські снаряди головного калібру – 130 мм та артилерійські

снаряди до зенітних напівавтоматів калібру 45 мм. Практика розмінування міноносцю

«Фрунзе» в районі Тендеровської коси Голопристанського району показала, що

плануванню оперативної діяльності відділення підводного розмінування групи

піротехнічних робіт та спеціальних водолазних робіт, у якого на озброєнні стоять

автономні дихальні апарати на стисненому повітрі АВМ, не сприяла відсутність в

керівних документах оцінок часу проведення оперативних робіт під водою.
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Результати дослідження. Результати статистичного експериментальних

результатів, які були отримані в процесі здійснення реальної оперативної діяльності

особового складу відділення підводного розмінування групи піротехнічних робіт та

спеціальних водолазних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення

Головного управління ДСНС України у Херсонській області, показали, що при рівні

значимості α=0,05 результати розходу повітря у піротехніків-підводників описуються

нормальним розподілом. При цьому розхід повітря суттєво відрізняється як від

характеру операцій, які виконує особовий склад, так і від глибини знаходження

вибухонебезпечного предмету.

Висновок. Запропонована методика проведення експериментальних досліджень

дозволяє як отримати кількісні оцінки розходу повітря піротехніками під час

проведення підводного розмінування (математичні очікування та середньоквадратичні

відхилення), які будуть одночасно характеризувати характер оперативної роботи, яку

виконує водолаз-сапер, та умови його діяльності (глибину знаходження

вибухонебезпечного предмету), так і перевірити за критерієм Стьюдента наскільки

значимо кожен з обраних факторів впливає на розхід повітря під час роботи в

ізолюючому апараті. Результати статистичного аналізу експериментальних результатів

показали необхідність підвищеної уваги підготовці особового складу відділення

підводного розмінування групи піротехнічних робіт та спеціальних водолазних робіт до

здійснення оперативної діяльності на глибині.
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Ключові слова: Психологічні особливості, типи поведінки, статус «ветерана бойових дій».

Annotation. Problems of rehabilitation of combatants and members of their families are considered.
Key words: Psychological features, types of behavior, status of "combat veteran".

Вступ. Проблеми реабілітації учасників бойових дій багатогранні й різнопланові.

В даний час учасники бойових дій в Україні обчислюються десятками тисяч осіб.

Багато хто з них брав участь два-три та більше разів у бойових діях. Крім них є велика

група ветеранів війни в Афганістані, Чечні та інших локальних конфліктах, проблеми

яких поширюються не тільки на них, а й на членів їх сімей і оточення. Більшість з них

відчувають "синдром посттравматичного стресу", який проявляється не тільки на

особистісному, побутовому, а й соціальному рівнях у вигляді нестійкою поведінкою,

неадекватною реакцією на звичайні подразники, агресивністю та асоціальними діями.

Актуальність. В умовах бойових дій відбувалася зміна ціннісних орієнтацій в

системі "життя та здоров'я людини". Тому при поверненні до мирного життя після

ротації учасникам бойових дій потрібна реабілітація.

Реабілітації учасників бойових дій. В умовах бойових дій споживання алкоголю

або наркотичних речовин було пов'язане з загрозою життю і не сприймалося як загроза

здоров'ю. У мирних умовах продовження їх прийняття є спробою "самолікування"

психологічного і соціального негараздів. Психологічні особливості учасників бойових

дій розрізняються залежно від ступеня активності їх в спецопераціях. При відсутності

надання психосоціальної допомоги, колишні військовослужбовці з віком виявляють

депресивні і агресивні реакції. Всі учасники військових конфліктів відчувають

необхідність адаптації до умов мирного життя. Більшість з них перенесли травмуючи

фактори, таки як, поранення, каліцтво, контузію, захворювання нервової системи, стрес.

З великої різноманітністю поведінкових реакцій допустимо виділити три

узагальнених типа поведінки: активно-оборонний, пасивно-оборонний і деструктивний.

Активно-оборонний тип проявляється в адекватній самооцінці свого стану і

виражається в "активному включенні в роботу або іншу діяльність будь-якого роду", з

перспективним плануванням своїх дій і запереченням хвороби.

Пасивно-оборонний тип визначається тривожним або депресивним станом,

прагненням створити ставлення до себе як до хворої людини, що характеризується

зниженням соціально-трудової адаптації і не супроводжується потребою в перетворенні

порушених життєвих відносин.
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Деструктивний тип проявляється в порушеннях соціального функціонування.

Постійна внутрішня напруженість, відтінок настрою якого є ґрунтом для вибуховості,

конфліктів, нелагідності в поведінці. У таких формуються риси параноїдальної

підозрілості. У стресових ситуаціях ці особи вдаються до вирішення конфлікту

найчастіше агресивними діями, алкоголізацією, споживанням наркотичних засобів,

суїцидальними спробами.

Більшість учасників бойових дій мають статус «ветерана бойових дій», який

передбачає пільги. Матеріальні проблеми ветеранів бойових дій пояснюються тим, що

внаслідок отриманих травм і каліцтв вони можуть стати або непрацездатними, або

отримати обмеження працездатності, у свою чергу це призводить до виникнення

труднощів у сфері зайнятості. Зокрема, може знадобитися додаткова професійна

орієнтація, підготовка або перепідготовка. Взаємодія зі службами зайнятості з приводу

пошуку роботи вимагає не тільки певної кількості часу, але і додаткових матеріальних

витрат.

Згідно Ст.12 Закону України «Про статус ветеранів війни» [1] в останній чинній

редакції від 03.07.2020 року Учасникам бойових дій надаються пільги.

Висновок: Психосоціальна реабілітація учасників бойових дій повинна

здійснюватися на всіх рівнях і бути націлена на соціальну та психологічну адаптацію.

Їх загальна мета - вплив на зміни, усунення неадекватних поведінкових стереотипів, що

перешкоджають їх повноцінної психосоціальної реабілітації.
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Анотація. Проведено аналіз людських втрат України за час гібридної Російсько – Української
війни.

Ключові слова: конфлікт, агресія, людські втрати, гібридна війна.

Abstract. Analyze casualties people Ukraine for the time hybriding war Russian – Ukrainian executed.
Key words: conflict, aggression, casualties people, hybriding war.

Вступ. Відомо, що важливою особливістю політичних і воєнних цілей Росії у

війні з Україною є їх гібридний характер, причому незважаючи на переконливі докази

участі російських збройних сил у війні на сході України, свою роль у цьому конфлікті, і

відповідальність за загибель наших військових та цивільного населення, руйнування

інфраструктури міст та промислового комплексу Донбасу, керівництво Росії заперечує,

намагаючись при цьому отримати статус посередника.

Актуальність. Літературні джерела [1] показують, що для досягнення цілей

гібридної війни використовують економічні, дипломатичні, інформаційно-психологічні

та військові заходи. Відомо, що під час вторгнення російських військ в Україну у 2014

р. людські втрати українських військових та інших силових структур з травня по

серпень збільшувались відносно попереднього місяця майже у 2 рази [2], набувши

свого максимуму у серпні(табл. 1).

Таблиця 1 – Загальна кількість загиблих(померлих) у 2014 році[2]

Місяць ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІX X XІ XІІ

Кількість
загиблих
(померлих)

2 12 71 141 327 714 190 114 122 71

Це, як відомо[1], пояснюється вторгненням регулярних військ 24 серпня 2014 р.,

коли українські регулярні військові підрозділи та добровольчі батальйони почали

виходити на російсько-український кордон та замикати кільце оточення навколо

Донецька під Іловайськом наприкінці серпня 2014 року. Тобто таке закінчення

збройного протистояння було не в інтересах Росії, бо з одного боку, швидке

завершення конфлікту на Донбасі як внутрішнього і без її участі в якості арбітра не

створювало можливостей для ведення активної політики змагання з країнами ЄС та

НАТО з метою визнання за Росією статусу супердержави – спадкоємиці СРСР, а з

іншого ж вона прагнула підпорядкувати собі Україну. При цьому збереження життя

цивільних громадян та військовослужбовців не мало великого значення. Після

підписання 5 вересня 2014 року представниками України, ОБСЄ та Росії Мінських угод,

кількість загиблих військових дещо зменшилась, становлячи від 190 у вересні до 71 у
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грудні відповідно[2]. Після важких боїв на Дебальцівському плацдармі, коли кількість

загиблих знову зросла до 274 у січні та 298 лютому 2015 р., підписання других

Мінських домовленостей, відбувся поступовий перехід війни у конфлікт малої

інтенсивності, кількість загиблих продовжувала зменшуватись(табл. 2).

Таблиця 2 – Загальна кількість загиблих(померлих) у 2014-2020 р.

Рік 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020(до липня)

Кількість
загиблих

1764 1172 567 355 226 171 65

Після підписання Тристоронньою контактною групою(Україна, Росія та ОБСЄ)

22 липня 2020 р. чергового перемир'я кількість загиблих внаслідок бойових дій значно

зменшилась і складає відповідно до[3] (табл.3).

Таблиця 3 – Загальна кількість загиблих з липня по жовтень 2020 р.

Місяць Липень Серпень Вересень Жовтень

Кількість загиблих
(померлих)

13 4 8 4

Таким чином спостерігається подальше зменшення втрат та поступовий перехід

війни у стадію "замороженого конфлікту". Небезпека ж цього полягає у тому, що він у

будь-який момент може перейти у "гарячу фазу".

Висновок. Проведений аналіз даних свідчить, що найбільша кількість

українських військових втрат спостерігалась у 2014-15 роках, після чого війна почала

переходити у стадію "замороженого конфлікту".
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Анотація. Досліджено питання державного регулювання як суспільних відносин в цілому, так і
окремих сфер суспільного життя. Визначено перспективи й конкретизовано тенденції регулювання
безпеки сучасного суспільства. Головною перспективою регулювання екологічної безпеки сучасного
суспільства вбачається розвиток інституту політичного лідера, що обирається в рамках чинного
законодавства і в результаті публічної політичної боротьби, та національно орієнтованої політичної еліти,
яка формується основними соціальними групами, а не тільки номенклатурою. Зосереджено увагу на
взаємозв'язку регулювання екологічної безпеки з демократичним розвитком соціуму; на продукуванні та
впровадженні в суспільну свідомість екологічних цінностей.

Ключові слова: екологічна безпека, екологічні цінності, екологічна політика, екологічне
управління.

Аbstract. The issue of state regulation of both social relations in general and individual spheres of public
life has been studied. Prospects and tendencies of regulation of safety of a modern society are defined. The main
prospect of regulating the environmental security of modern society is the development of the institution of
political leader, elected under current legislation and as a result of public political struggle, and nationally
oriented political elite, formed by major social groups, not just the nomenklatura. The focus is on the relationship
between environmental security regulation and the democratic development of society; on the production and
introduction into the public consciousness of environmental values

Key words: ecological safety, ecological values, ecological policy, ecological management.

Ідея суспільного розвитку повинна змінити панівну до теперішнього часу

парадигму природної еволюцію людської цивілізації на концепцію комплексної

екологічної безпеки, яка б стала змістовою основою суспільної злагоди, консолідуючим

початком для всіх інститутів безпеки.

Розвиток людини повинен розглядатися в триєдності розвитку природи,

суспільства і особистості, підвищення якості та тривалості її життя. Головним

пріоритетом стає створення оновленого способу мислення, екологічно спрямованого

світогляду, збагачення арсеналу методів, форм організації діяльності людини, що

зберігає природу і себе.

Найважливішим напрямом розвитку феномену безпеки є підвищена увага з боку

влади до потреб, інтересів кожного громадянина. Держава своїми продуманими

регулюючими діями має вселяти впевненість своїм громадянам в їх захищеності, що

об'єктивно передбачає наявність ефективних гарантій недоторканності приватного

життя, приватної власності, а також припинення будь-якої корупції, в яких би формах і

сферах діяльності вона не відбувалася.

Відомо, що найважливішим з усіх видів капіталу є людський капітал. Звідси

випливає основоположне значення для соціуму одночасного розвитку освіти і науки.

Освіта в такому ключі виступає як основний інтелектуальний канал становлення і
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регулювання безпеки, а наука повинна забезпечувати знаннями сферу безпеки, з одного

боку, і сферу прийняття рішень, тобто державного регулювання, з іншого.

Нові напрями досліджень і розробок у сфері екологічної безпеки націлені на

креативну діяльність, наукові знання, які потрібні для позитивного впливу на природні

процеси і ефективне регулювання суспільних відносин. У перспективі важливо

забезпечити розвиток екологічної безпеки в тісному його взаємозв'язку з

демократичним розвитком суспільства. Однак слід враховувати той факт, що процес

розвитку повинен розумно поєднуватися зі стабільністю соціуму. В даний час

необхідний продуманий, поступальний, збалансований і відрегульований процес

діалектичного розвитку соціального простору, що дозволяє впливати на динаміку

самоорганізації природних і соціально-економічних систем. Система впливу на сучасне

суспільство і його сферу безпеки пов'язана з необхідністю формування певних

цінностей в контексті аксіології екологічної безпеки. Тут існує потреба в системі

науково-обгрунтованого регулювання, а не в системі державного управління.

Слід зазначити ще один важливий аспект, пов'язаний з усвідомленням

необхідності послідовного, активного формування цінностей екологічної безпеки у

політичної еліти. Як показує практика, цінності політичної еліти в значній мірі можуть

відрізнятися від цінностей більшості населення, що, безумовно, ускладнює пошук

оптимальних моделей втручання держави в суспільне буття. Серед найбільш

всезагальних, всеохоплюючих ціннісних форм сучасної політичної еліти вбачається

екологічна свідомість, яка акумулює цінності всіх соціальних груп. Таке філософсько-

ціннісне наповнення екологічної безпеки не є конфліктогенним і релятивістичним.

Дана парадигма цілком відповідає трендам і аксіологічними підходами, що склалися в

європейській практиці розбудови екологічної безпеки.

Як резюме можна зафіксувати наступні твердження: регулювання екологічної

безпеки поки що тільки формується і перспективи його розвитку можна тільки

орієнтовно намічати; вплив суспільних інститутів на екологічну безпеку має досить

позитивні перспективи; розвиток аксіологічного аспекту безпеки передбачає державне

регулювання цього напряму в перспективі продукування і обов'язкового впровадження

в суспільну свідомість конкретних екологічних цінностей: екологічної освіти,

екологічної етики, екологічної естетики, екологічної свідомості та ін.; подальший

розвиток суспільства потребує політичного лідерства в питаннях екологічної безпеки;

пріоритетний розвиток повинна отримати інформаційно-мережева екологічна

діяльність.
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Анотація. Біль, яка супроводжує нас протягом усього життя, тягне за собою не тільки незручності
і страждання, що погіршують якість життя, але і величезні економічні збитки. Висока розповсюдженість
больового синдрому визначають актуальність та соціальну значущість даної проблеми. Незважаючи на
те, що біль прийнято вважати всього лише супутником різних хвороб, в останні роки вчені стали
приділяти йому окрему увагу. Системи охорони здоров'я різних країн постійно підвищують фінансові
витрати на захворювання, пов'язані з болем, проте, поширеність цих захворювань не тільки не падає, але
продовжує зростати. Щеє проблема - це завищені очікування від можливостей лікарських препаратів. В
даній роботі проаналізовано нові стратегії та альтернативні підходи до проблеми больового синдрому,
які б дозволили оптимізувати лікувальний процес, тобто зробити його більш ефективним та економічним.

Ключові слова: якість життя, здоровий спосіб життя, біль, больовий синдром, знеболення.

Annotation. The pain that accompanies us throughout life entails not only inconveniences and suffering
that degrade the quality of life, but also huge economic losses. The high prevalence of pain determines the
relevance and social significance of this problem.Despite the fact that pain is considered to be only a companion
of various diseases, in recent years, scientists have begun to pay special attention to it.The health care systems of
different countries are constantly increasing the financial costs of pain-related diseases, however, the prevalence
of these diseases not only does not fall, but continues to grow.Another problem is the overestimated expectations
from the possibilities of medicines. This paper analyzes new strategies and alternative approaches to the problem
of pain, which would optimize the treatment process, ie make it more effective and economical.

Keywords: quality of life, healthy lifestyle, pain, pain, pain relief

Мета роботи – проаналізувати вплив больового синдрому на якість життя

людини та можливі шляхи використання, як альтернативу звичним анальгетикам,

власних ресурсів людського організму.

За визначенням Міжнародної асоціації з вивчення болю (International

Associationforthe Study of Pain (IASP), біль - це неприємне сенсорне й емоційне

переживання, пов'язане з наявними чи можливими пошкодженнями тканин, або таке,

що описується в термінах такого пошкодження. За образним висловом І.П. Павлова

(1935), біль стоїть на сторожі анатомічної цілісності організму, відкидаючи все, що

заважає, що загрожує і порушує урівноваження організму з навколишнім середовищем.

Сьогодні на боротьбу з болем у світі витрачаються величезні кошти. Приміром, лише в

США на ці цілі йде понад 100 млрд. дол. на рік. Середньомісячні витрати на

фармакологічні препарати небагатого українського пенсіонера становлять близько 300

грн. І понад половину цієї суми «з’їдають» різноманітні анальгетики - ліки від болю. На
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жаль, проблема не вичерпується тільки фінансами. Нерідко навіть великі гроші не

поліпшать якість життя людини, котра відчуває біль, бо сучасна наука ще не має

надійного набору засобів, які врятували б людство від цієї проблеми.

Основна функція болю - захистити організм від шкідливого впливу

навколишнього середовища, де є високі температури, опіки, механічні дії і т.д. З точки

зору еволюції, якби людина не відчувала болю, коли її вкусила змія або вона потрапила

ногою в багаття, то людство просто не вижило б. І сьогодні біль продовжує виконувати

захисну функцію. Інстинкт самозбереження - найпотужніший інстинкт, і в його

реалізації нам допомагає якраз здатність відчувати біль.

Класифікують два види болю: гострий та хронічний. Кожен з них ділиться на

підвиди – слабкий, помірний і сильний. Існує спеціальна шкала, яка визначає

інтенсивність болю. Враховуючи те, що існує багато видів і підвидів болю,

фармвиробники розробляють різні лікарські засоби, які використовуються хворими в

залежності від інтенсивності болю і його локалізації.

Найчастіше больовий синдром починається з суб'єктивного відчуття болю, і дуже

важливим моментом є надання першої допомоги при його виникненні. Болі можуть

виникнути через безліч причин: травми,гострі і хронічні захворювання, різні запалення.

Це сигнал про те, що в організмі відбуваються несприятливі або небезпечні для

здоров'я зміни. У той же час сама біль може перерости в самостійну проблему через

трансформації в больовий синдром. Сигнал про больовий синдром розвивається при

наступних умовах: коли організм самостійно не справляється з болем або якщо не

надана необхідна невідкладна допомога. Зазвичай при больовому синдромі виникають

неприємні емоції - стрес, страх, пригніченість, які відображаються на біохімічних

процесах організму. В першу чергу реагує на такі процеси мозок, гіпофіз якого

виробляє специфічні гормони - ендорфіни. Вони в свою чергу блокують рецептори

нервової системи людини, які беруть участь у розвитку негативних відчуттів. Надаючи

першу допомогу при больових відчуттях важливо оцінювати психічний стан людини,

оскільки сильний страх, втома або пригніченість змінюють суб'єктивні відчуття так, що,

наприклад, навіть маленький поріз відчувається як серйозна травма. Невідкладна

допомога при больовому синдромі полягає в прийомі препаратів комплексної дії, які

зарекомендували себе в клінічній практиці. Такі засоби мають ефективний результат за

короткий час. Важливо пам'ятати, що при застосуванні будь-якого лікарського засобу

слід проконсультуватися у свого сімейного лікаря і уважно прочитати інструкцію по

застосуванню.
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Європейською Лігою проти болю, яка була заснована в 2014р. в

Цюріху,запропоновані нові стратегії боротьби зі звичною проблемою. На зміну

застарілої біомедичної моделі болю прийшла біопсихосоціальна модель, яка описує

біль як складну динамічну взаємодію фізіологічних, психологічних і соціальних

факторів. Це означає, що спроби полегшити хронічний біль впливом тільки на

біологічні фактори призводять у глухий кут. Біль пов'язана із системним дисбалансом.

Депресія, тривога, порушення сну, хронічний стрес - це фактори, які її підкріплюють і

підсилюють. Свій внесок в посилення больових синдромів вносить надмірна вага,

дефіцит фізичної активності, соціальна ізоляція. І величезну роль відіграє образ

мислення людини. Якщо ігнорувати ці фактори і намагатися впливати на біль тільки

лікарськими препаратами, результату не буде. За результатами експериментів доведено,

що больові відчуття безпосередньо залежать від стану психіки. Це відкриває великі

горизонти в стратегії боротьби з болем. Музика, арт-терапія, дендротерапія,

спілкування з тваринами. Ці засоби не менш ефективні, ніж лікарські препарати, просто

не звикли до цього формату. На больові відчуття, їх наявність, частоту і ступінь прямо

впливає і режим сну, і спосіб харчування людини.

Висновок. До теперішнього часу проблеми точної діагностики болю, визначення

степеню важкості та практичної допомоги хворим недосконалі. Чітких,

стандартизованих, комплексних та науково обґрунтованих методів лікування больового

синдрому поки що немає. Тому доцільно і навіть необхідно профілактувати біль.

Європейська Ліга проти болю називає свій підхід до лікування больового синдрому

міждисциплінарним, тому що прагне об'єднати зусилля якомога більшої кількості

фахівців - терапевтів, неврологів, кардіологів, фізіотерапевтів, психологів та багатьох

інших - для подолання болю у людини. В Україні ця програма впроваджується поки

дуже повільно, хоча вже набутий досвід показує, що міждисциплінарне лікування

дозволяє зменшити кількість ліків, хірургічних втручань та інших ресурсів охорони

здоров'я, які витрачаються на лікування хвороб, пов'язаних з болем.
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ВПЛИВ ПСИХОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ОСОБИСТУ БЕЗПЕКУ ЛЮДИНИ

THE INFLUENCE OF PSYCHOLOGICAL FACTORS ON PERSONAL SECURITY

Студент (ІІ рівень навчання) К. І. Хорсаженко

Харківський національній автомобільно-дорожній університет, м Харків

Анотація. Розглядається вплив психологічних факторів на особисту безпеку людини. Показано
що ефективність діяльності людини залежить значною мірою від рівня психічної напруги.

Ключові слова: безпеки людині, психологічні фактори, працездатність

Abstract. The influence of psychological factors on personal safety is considered. It is shown that the
effectiveness of human activity depends largely on the level of mental stress.

Keywords: human safety, psychological factors, ability to work

Вступ. Безпека – це стан діяльності, при якому з певному ймовірністю

виключається прояв небезпек. Безпека – це мета, а безпека життєдіяльності – засоби,

шляхи, методи її досягнення.

БЖД – це ступінь захисту людини від надзвичайної небезпеки, де під терміном

"небезпека" мається на увазі вплив на людину факторів, які можуть викликати

відхилення стану її здоров'я від нормального. Природа цих факторів може бути

пов’язана як з причинами природного або соціально-економічного характеру

(екологічними катастрофами, низьким економічним рівнем життя та ін.), так і з

причинами техногенного характеру.

Актуальність. Психологія безпеки праці є важливою ланкою в структурі

забезпечення безпечної діяльності людини. Як вітчизняний, так і закордонний досвід

досліджень цього напрямку показує, що при вирішенні задач зниження рівня

виробничого травматизму і професійних захворювань повинен включатися не тільки

інженерно-технічний напрямок, але й аспекти аналізу психології працюючих у

виробничій обстановці.

Аналіз статистичних даних травматизму показує, що в залежності від

об'єктивних і суб'єктивних обставин близько 60–90 % випадків побутового і

виробничого травматизму відбувається з вини потерпілих.

Психічні процеси складають основу психічної діяльності людини. Унаслідок

їхнього протікання формуються знання, забезпечується створення образів у корі
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головного мозку, розвивається система адаптації і т. д. Відповідно до цього розрізняють

пізнавальні, емоційні, вольові психічні процеси, які протягом життя людини дають

можливість реєструвати відчуття, сприймати елементи та зміни стану зовнішнього

середовища.

Таким чином, у процесі життєдіяльності в кожної людини формуються

властивості особистості. На відміну від психічних властивостей, психічні стани людини

відрізняються тимчасовим характером та різноманітністю. Вони визначають

особливості психічної діяльності особистості в конкретний момент чи період часу, і

можуть позитивно чи негативно позначатися на протіканні всіх психічних процесів.

Ефективність діяльності людини залежить значною мірою від рівня психічної

напруги. Ще на початку 20-го сторіччя Р. Йеркс і Дж. Додсон показали пряму

залежність продуктивності, працездатності людини від ступеня її позитивної емоційної

активації. Однак, психічна напруга, яка збільшується зі збільшенням позитивної

активації людини, впливає на результати праці до визначеної межі. Перевищення

деякого критичного рівня активації психічної напруги приводить до перенапруги

нервової системи людини і, як наслідок, – до зниження інтенсивності праці аж до

повної втрати працездатності людини. Унаслідок цього особливі психічні стани, що

викликаються позамежними формами психічної напруги, можуть бути причиною

помилкових дій і неправильного поводження працюючого в складній виробничій

обстановці.

Висновок. Таким чином, організація контролю за психічним станом працюючих

необхідна в зв'язку з тим, що під впливом зовнішніх факторів чи у зв’язку з особливим

психічним станом можуть сформуватися шкідливі і небезпечні властивості людини, які

не являються постійною властивістю, характерною для конкретної особистості. При

таких станах у людини істотно змінюються працездатність і внутрішня психічна

організація.
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Анотація: виявлені проблеми забезпечення техногенної безпеки та шляхи вирішення
надзвичайних ситуацій техногенного характеру.
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Abstract. Identified problems of man-caused safety and ways to solve man-made emergencies
Keywords: emergency situation, goals of state policy, problems of natural and man-made security,

purpose of state policy.

Вступ. В Україні постійно відбувається розвиток промисловості. Великі

промислові комплекси,більшість з яких небезпечні,концентрація на них установок

великої та надвеликої потужності, розвинута мережа транспортних комунікацій,

зокрема нафто -, газопроводів,використання в виробництві у значних кількостях

потенційно небезпечних речовин – це все збільшує вірогідність виникнення

техногенних надзвичайних ситуацій,які несуть собою загрозу для людини, економіки і

природного середовища. Викиди забруднюючих речовин в атмосферу з кожним

періодом збільшуються.

Для того щоб подолати негативні наслідки розвитку промисловості

передбачається залучення світового досвіду, фінансових і технологічних ресурсів, у

тому числі, шляхом розробки та подальшої реалізації спільних проектів з іншими

країнами та міжнародними організаціями.

Актуальність. Останнім часом в Україні реєструється понад 500 надзвичайних

ситуацій техногенного характеру щорічно, внаслідок яких страждають та гинуть тисячі

людей. Завдяки вжитим заходам останніми роками ситуація дещо стабілізувалась, але

залишається дуже загрозливою. Упродовж 2019 року органами та формуваннями ДСНС

забезпечено оперативне реагування на 146 класифікованих надзвичайних ситуацій, які

за масштабами розподілилися на державного рівня - 2, регіонального - 7, місцевого - 63,

об’єктового - 74. Внаслідок цих надзвичайних ситуацій загинуло 199 осіб (з них 23

дитини) та постраждало 1 тис. 492 особи (з них 624 дитини).
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Основними проблемами природно-техногенної безпеки в Україні є:

недосконала національна політика та законодавча база у цій сфері;

недостатня кількість виконання попереджувальних заходів щодо запобігання

надзвичайним ситуаціям природного характеру та мінімізації можливість негативних

наслідків таких ситуацій;

відсутність державних, регіональних, місцевих та об’єктових резервів;

слабке виконання контрольних функцій з боку держави за дотриманням

техногенної безпеки.

Метою державної політики у галузі зниження ризиків і зменшення наслідків

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру повинно бути

гарантоване забезпечення рівня безпеки особистості, суспільства та навколишнього

середовища в тих межах показників, які встановлюються для відповідного періоду

соціально-економічного розвитку країни з урахуванням світового досвіду.

Головними цілями державної політики мають бути:

направлення основних зусиль на прогнозування та попередження надзвичайних

ситуацій;

 забезпечення готовності та швидкого реагування на надзвичайні ситуації;

реальний захист населення та територій від впливу негативних чинників

техногенного та природного характеру шляхом вжиття заходів щодо їх запобігання;

розвиток систем проведення авіаційних робіт з пошуку та рятування;

розвиток систем реагування на надзвичайні ситуації на водних об’єктах.

Висновки. Щоб досягти цих цілей потрібно вжити комплексні заходи державної

політики повинні бути спрямовані на: реалізацію ефективної політики у сфері захисту

населення та територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного

характеру та оперативно реагувати на них; підготовку методики прогнозування та

оцінки радіаційної обстановки в умовах радіаційних аварій на атомних реакторах;

створити розвинуту систему надання швидкої первинної медичної допомоги населенню

за умов виникнення надзвичайних ситуацій.
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Анотація. Розглянуто питання першої допомоги пораненому для надання медичної допомоги.
Ключові слова: Медична допомога, заходи надання першої допомоги.

Annotation. The issue of first aid to the wounded for medical care is considered.
Keywords: Medical aid, first aid measures.

Вступ. Своєчасне надання першої допомоги пораненому головна умова

збереження життя військовослужбовця. Така допомога надається на місці отримання

поранення. При цьому в першу чергу використовується індивідуальний медичний пакет

(індивідуальну аптечку, перев'язувальний та протихімічний пакети). Основна мета

надання першої допомоги полягає в усуненні причин, які загрожують життю

військовослужбовця і не допущення розвитку важких ускладнень. При виявленні

декількох поранених в першу чергу допомога надається найбільш тяжкопораненому.

Актуальність. Кожен день ми дізнаємося про поранення або втрати наших

захисників на Сході України, тому особливе значення має час доставки поранених в

польовий медичний пункт або шпиталь, де їм може бути надана професійна медична

допомога.

Перша допомога пораненому. Винесення поранених з під обстрілу противника

здійснюється санітарами, наявними в штатах медичних підрозділів, а також солдатами,

які виділяються для цієї мети розпорядженням командирів частин і підрозділів. Для

вивезення поранених з поля бою використовуються броньовані медичні машини БММ-

1, БММ-2. БММ-3, а також бойові машини (бронетранспортери, бойові машини піхоти),

що, може значно прискорити та полегшити організацію евакуації.

Заходи надання першої допомоги можуть включати:
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- пошук поранених на полі бою та/або вилучення їх із бронетехніки з подальшим

перенесенням в найближче укриття, де їм не загрожує небезпека вторинного поранення.

Місцями укриття поранених можуть бути таки, як складка місцевості, зворотні схили

висот, яри, воронки від бомб і снарядів, бліндажі, окопи, рови, залишки будівлі;

- проведення санітарної обробки відкритих ділянок шкіри і дегазацію прилеглого

обмундирування;

- визначення на тілі пораненого місць ураження і зупинити зовнішню кровотечу

притисненням магістральних судин джгутом або підручними засобами та накладення

захисної пов'язки на рану для захисту її від вторинного інфікування. При накладенні

пов'язки забороняється чіпати рану рукою, виймати з рани осколки, кулі, частинки

одягу, обмивати рану водою або іншими рідинами;

- введення знеболюючих засобів за допомогою шприц-тюбика, антибіотиків та

інших протиблювотних засобів;

- при переломах проведення іммобілізації кінцівок за допомогою підручних або

табельних засобів;

- захист поранених від перегрівання або переохолодження, від негоди (укриття

шинеллю, плащ-палаткою, в зимовий час надіти на нього вушанку, ретельно зав'язати

її);

- доставка до місця навантаження для евакуації, яка може здійснюватися

санітарними автомобілями, каретами швидкої допомоги, поїздами, вертольотами, а

також літаками, що не вимагають великих злітно-посадкових смуг.

Тяжкопоранені, стан яких не допускає їх подальшого транспортування,

піддаються тимчасової госпіталізації на місті.

Виділені для перевезення поранених автомобільні транспортні засоби повинні

бути обладнані брезентами для захисту поранених від вітру, опадів, пилу та інших

несприятливих метеорологічних факторів. Перед завантаженням поранених кузов

повинен бути чисто вимитий або заметений, кріплення сидінь до бортів повинні бути

надійно закриті.

З метою запобігання поранених і хворих від отримання травм під час перевезення

необхідно дотримуватися встановлених норм і порядок їх розміщення в автомобілях.

Розміщення поранених повинно забезпечувати можливість спостереження за ними

супроводжуючим в дорозі.

Навантаження поранених у вертоліт повинно проводитись спеціально виділеною

командою під керівництвом членів екіпажу або командира вертольоту.
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Висновки: Винесення поранених з поля бою повинно здійснювати безперервно, в

будь-яку погоду, незалежно від часу доби. Своєчасна винесення або вивезення

поранених з місця бою не тільки зможе зберегти їм життя, але і збільшує шанси на

швидку реабілітацію та введення в дію. Знання елементарних правил транспортування

поранених повинні стати необхідним мінімумом будь-якого військовослужбовця, який

бере участь у бойових діях.
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Анотація. Політичні небезпеки виникають як результат розвитку різних видів політичних
конфліктів. В історії різних країн найбільш часто мають місце конфлікти на міжнаціональному і
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Abstract. Political dangers arise as a result of the development of various types of political conflicts. In
the history of different countries, conflicts at the interethnic and interstate levels most often occur as a result of
spiritual oppression, political terrorism, ideological, inter-party and armed conflicts, and wars.

Key words: conflicts, social dangers, political struggle, political technologies.

Вступ. Соціально-політичні небезпеки досить часто виникають при соціально-

політичних конфліктах. Джерелами конфлікту є: соціальна нерівність, яка існує в

суспільстві, та система поділу таких цінностей, як влада, соціальний престиж,

матеріальні блага, освіта.

Конфлікт – це зіткнення протилежних інтересів, поглядів, гостра суперечка,

ускладнення, боротьба ворогуючих сторін різного рівня та складу учасників.

Соціальні конфлікти:

- політичні(конфліктують політичні системи);

- соціальні (конфліктують соціальні системи);

https://navy.mil.gov.ua/nadannia-pershoi-medychnoi-dopomohy-v-umovakh-boiovykh
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- економічні (конфліктують соціальні системи) [1].

Актуальність. Динаміка і тенденції розвитку конфліктів на будь-якій основі

визначаються цілим рядом факторів: ступенем складності причин і умов, що їх

викликали; силою емоційних переживань учасників; ступенем рішучості сторін

добиватися досягнення своїх цілей; реальними можливостями задоволення претензій

сторін; наявністю матеріальних, фінансових, організаційних засобів у сторін;

готовністю учасників йти один одному назустріч; втручанням зовнішніх факторів та

іншими. Суворо кажучи, не буває двох абсолютно однакових конфліктів. Однак, в

будь-якому з них можна визначити ті чи інші типологічні риси.

Як і соціальні конфлікти так і політичні дії можна кваліфікувати за різними

основами: за причинами, що їх спричинили; за складом конфліктуючих сторін —

міжособові, внутрішньогрупові, міжгрупові, міжкласові, міжнаціональні, міжнародні;

за динамікою розвитку — що гостро протікають, швидко розвиваються, загострюються,

згасають, розростаються, хронічні; за формою дії сторін — з використанням насильства

чи за його відсутності; за соціальними чи політичними цілями та їх наслідками.

Прикладом соціально-політичного конфлікту можна вважати те, що відбувається

сьогодні в Білорусії. Для багатьох аналітиків стало повною несподіванкою. Якщо ще на

початку серпня здавалося, що білоруська влада повністю контролює ситуацію в країні,

то кілька останніх днів показали, що система виявилася не здатна швидко і адекватно

реагувати на що розгортаються події. Надмірна жорстокість силовиків, невиразна

позиція вертикалі влади, а також розгубленість керівників державних підприємств - все

це дозволило нинішньому протесту розширитися до небувалих раніше розмірів,

набуваючи нових для Білорусії форми. Варто нагадати, що ще за кілька місяців до

проведення президентських виборів в Білорусії республіку охопили численні акції

підтримки альтернативних кандидатів, які, по суті, були формою протесту нинішньому

політичному режиму.

Зокрема, незважаючи на практичну відсутність протягом кількох днів в Білорусії

інтернету, каналом координації дій опонентів влади стали різні соціальні мережі,

телеграм-канали та інші месенджери. Саме через них поширювалася вся інформація

про те, що відбувається в країні і пропонувалася конкретна схема протидії силовикам.

При цьому, величезна кількість повідомлень було і продовжує залишатися фейк,

головним завданням яких є розгойдування ситуації в країні і створення негативного

образу місцевих правоохоронців. На протести стали виходити медики, вчителі, а

пізніше до них приєдналися і робочі підприємств. Простіше кажучи, інформаційні
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технології зробили в республіці за кілька днів то, що раніше вдавалося провертати

політтехнологам в інших країнах протягом місяців і навіть років.

Висновок. Минулі 9 серпня вибори стали новою віхою в політичному житті

Білорусії і продемонстрували всі можливості сучасних інформаційних технологій, які

раніше використовувалися при різних кольорових революціях. В даному випадку

можна говорити про те, що в Білорусії дійсно використовуються неодноразово

відпрацьовані політичні технології.
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Вступ. Проблема погіршення стану навколишнього середовища постала ще у

роки індустріалізації. Промисловий спосіб суспільного виробництва спричинив різке

погіршення стану здоров’я людей, через початок сталого забруднення повітря. На жаль,

але тільки на початку 80-х років ХХ ст. сталася переоцінка цінностей, коли розвинені

країни світу зрозуміли, що потрібно покращувати стан природних середовищ.

Актуальність. Потужні викиди промислових шкідливих речовин в атмосферу,

вихлопних газів автомобілів, застосування фреонів у побуті спричиняють виникнення

парникового ефекту на планеті. Наразі Україна має значні проблеми з чистотою повітря,

що обумовлений перш за все структурною деформацією економіки, коли перевага

надається розвитку досить брудних і надзвичайно екологічно небезпечних галузей

промисловості. Економіці України властива також висока питома вага ресурсних та
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енергоємних технологій, впровадження і нарощування яких у промисловості та

сільському господарстві здійснювалося найбільш «дешевим» способом - без

будівництва відповідних очисних споруд.

Головним джерелом забруднення атмосферного повітря в Україні є підприємства

паливно-енергетичного комплексу(36%) від загального обсягу викидів, підприємства

обробної(35%) та видобувної промисловості(25%.). Основними забруднюючими

речовинами є оксиди вуглецю, азоту, діоксиди сірки, аміак, феноли, формальдегід,

бензапірен. Одне з провідних місць у забрудненні атмосферного повітря належить

автотранспорту - третина усього обсягу викидів забруднюючих речовин в Україні.

Дані якості повітря за 20 жовтня 2020 року за індексом якості повітря QIAir

відображені у таблиці.

Таблиця – Стан якості повітря в містах України

№ Місто AQI № Місто AQI № Місто AQI

1 Слов’янськ 138 8 Гадяч 95 15 Івано-Франківськ 77

2 Харків 114 9 Лубни 93 16 Маріуполь 76

3 Львів 102 10 Дніпро 93 17 Кривий Ріг 72

4 Вінниця 101 11 Запоріжжя 92 18 Черкаси 72

5 Новомосковськ 100 12 Луцьк 81 19 Чернігів 68

6 Нововолинськ 98 13 Біла Церква 81 20 Мукачево 67

7 Київ 96 14 Рівне 80 21 Краматорськ 67

Такі міста, як Харків, Львів, Київ, Вінниця, мають високий рівень забруднення

повітря через велику кількість автотранспорту, а до стаціонарних джерел забруднення

атмосферного повітря слід віднести викиди крупних промислових підприємств,

особливо, паливно-енергетичного комплексу, машинобудівних, коксохімічного та

хімічного виробництв. Місто Слов’янськ має найбільш забруднене повітря, бо він є

одним з найбільших промислових центрів регіону, у якому знаходиться близько 30

промислових підприємств. До погіршення екологічного стану і забруднення

атмосферного повітря призвели ще й навмисне спалювання порушниками залишків

сухої рослинності у господарстві, і наслідки в результаті пожеж в природних

екосистемах на території Україні.

Шляхи вирішення. По-перше потрібно установити очисні фільтри на автомобілі,

всі підприємства повинні бути оснащені спеціальними очисними спорудами. По-друге,
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потрібно стежити за лісними пожежами, щоб запобігти ураженню екосистеми. По-третє,

сільська промисловість часто використовує добрива, які містить аміак . Необхідно

ввести в аграрну справу натуральну сировину, що не забруднює екосистему.

Перспективи. Українська різноманітна флора має змогу неабияк сприяти

покращенню стану повітряного середовища. Також є шанс, що оновлений закон про

охорону навколишнього природного середовища зосередить увагу на питанні

збереження чистого повітря.

Висновок. Отже, головним кроком до очищення повітряної екосистеми буде

встановлення очисних фільтрів на автомобілі та очисні споруди на всі, без винятку,

виробничі підприємства. Безсумнівно знадобиться велика кількість грошових та

фізичних ресурсів, але разом з тим відбудеться помітне покращення стану здоров’я

громадян України.
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Вступ. В Україні практично не залишилося жодного поверхневого водоймища,

який за рівнем забруднення води, екологічного стану та за санітарно-хімічними і

мікробіологічними показниками, можна було б віднести до водойм першої категорії.

При цьому зростає рівень захворюваності серед населення, в тому числі онкологічної.

Причини. Основними джерелами забруднення природних вод є: атмосферні води,

які несуть значні кількості полютантів (забруднювачів), що вимиваються з повітря і
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ґрунту,і мають промислове походження;особливо небезпечні стоки з промислових

майданчиків, які несуть значну кількість нафтопродуктів, сміття фенолів, різних кислот.

Ці води утворюються у самих різноманітних галузях виробництва, серед яких чорна

металургія, хімічна, лісохімічна, нафтопереробна промисловості. В результаті такого

техногенного забруднення в донних відкладеннях водойм накопичуються солі важких

металів: свинцю, заліза, марганцю, міді, хрому, цинку і кадмію, а також ртуті. Це як

наслідок змінює якість вод річок чи інших водоймищ.

Сучасний стан в Україні. Проблема давно придбала загальнонаціональні

масштаби. До найбільш брудних річок України відносять Дніпро, Сіверський Донець,

Сулу, Дністер, Кальміус і Західний Буг. За даними досліджень Всеукраїнської

екологічної ліги (ВЕЛ) 2020 року. Західний Буг концентрація азоту в 10, а важких

металів в 6 разів вище за норму. У притоках Дністра рівень марганцю перевищує

допустиму відмітку в 20 разів, а міді в 35.

Рисунок - Дані про рівень насиченості річок України нітріт-іонами, ХСП та БСК5
станом на 27 жовтня 2020 р. на основі Державного агентства водних ресурсів
Проаналізувавши діаграму (рис. 1), ми бачимо, що найменший рівень

забруднення має р. Дністер: всі її показники найближчі до норми. Найбільший рівень

хімічного споживання кисню(32 мг/дм3) має р. Дніпро, що перевищує норматив(15

мг/дм3) більш ніж у 2 рази. Найбільший показник нітрит-іонів має р. Західний Буг,

цілих 1,1 мг/дм3, що перевищує допустиму норму( 0,1 мг/дм3) у цілих 10 разів. Ця

річка також має найбільший рівень біохімічного споживання кисню за 5 діб (БСК5) –

5,2 мг/дм3, а нормою є 3 мг/дм3. Отже, р. Західний Буг є найбруднішою з аналізованих

за заданими трьома показниками.

Можливі шляхи вирішення. Експерти вважають, що, найперше, для покращення

стану водойм необхідно забезпечити навколо водних об’єктів оптимальне поєднання
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лісових насаджень та лук, здійснити комплекс заходів з припинення скидання до них

неочищених стічних вод, а також провести моніторинг стану гідротехнічних споруд на

річках, переробки берегів, що призводить до обміління та замулення річок.

Висновок. Отже, першочергово потрібно зупинити забруднення річок за

допомогою встановлення очисних споруд та створити лісові насадження навколо них.

Знадобиться багато років задля відновлення екосистеми, але з чітким планом та

рішучими діями це стане можливим.
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Annotation. The impact of low - quality products on the environment and human condition is analyzed.
Keywords: Ecological control, ecological management, utilization.

Вступ. Система екологічного контролю охоплює всі сфери людської діяльності,

зокрема аспект безпеки життєдіяльності, який є ключовим у забезпеченні здоров’я

населення. Екологічний контроль якості продукції стосується не лише

природоохоронної діяльності на початкових етапах виробництва, але й має місце на

контрольних етапах випуску готової продукції на ринок споживання.

Актуальність. Використання неякісних матеріалів виготовлення або складових

продуктів харчування, які не відповідають вимогам, встановленим у міжнародному

стандарті ISO 9000, мають негативний вплив не тільки на споживача, але й на

економіку та організацію управління всього підприємства. Контроль якості та його

забезпечення в технологічному процесі є невід’ємною складовою частиною виробничої
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діяльності підприємства, включаючи такі процеси як утилізація відходів та мінімізація

впливу на довкілля.

Рисунок 1 - Управління якістю продукції [1]

Визначення неякісної продукції. Використання неякісних матеріалів у

машинобудівній галузі може призвести не тільки до швидкого пошкодження техніки, а

також до людських жертв.

Відсутність відповідних технологій для утилізації та/або переробки матеріалів

зумовлює утворення великої кількості масштабних сміттєзвалищ, а нераціональне

поводження із відходами спричинює забруднення всіх компонентів навколишнього

природного середовища. Споживання неякісної харчової продукції може стати

причиною отруєння та призвести до погіршення стану здоров’я людини. Визначення
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показників неякісної харчової продукції можливе не тільки за її органолептичними

властивостями (запах, смак, колір,…), але й шляхом перевірки наявності відповідного

маркування про дату споживання та відповідності харчовим стандартам якості.

Забезпечення ринку якісними товарами має позитивний вплив як і на економіку самого

підприємства-виробника, так і на навколишнє природне середовища при використанні

відповідних технологій утилізації та екологічно обумовлених технологій.

Рисунок 2 – Економічна ефективність забезпечення якості:1 – задовільний рівень;
2 – середній рівень; 3 – високий рівень; а – рівень продаж; б – рівень витрат [1]

Висновок. Екологічний контроль якості продукції дозволяє поліпшити рівень

якості життя не тільки населення. Впровадження ефективної системи менеджменту

дозволить контролювати всі етапи процесу виготовлення продукції, що сприятиме

підтриманню задовільного стану довкілля.
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Анотація. Розглянуто актуальність проблеми утилізації медичних та фармацевтичних відходів в
країнах світу і Україні. Підвищення рівня споживання лікарських засобів населенням призводить до
накопичення фармацевтичних відходів та збільшення їхньої імовірності потрапляння у навколишнє
природне середовище та водні ресурси. Показано вплив неконтрольованої утилізації відходів лікарських
засобів на здоров'я людини та довкілля. Запропоновано шляхи вирішення даної проблеми.

Ключові слова: утилізація, фармацевтичні відходи, лікарські засоби.

Annotaion. The urgency of the problem of medical and pharmaceutical waste utilization in the
countries of the world and in Ukraine is considered. Increasing the level of drug consumption by the population
leads to the accumulation of pharmaceutical waste and increase its likelihood of entering the environment and
water resources. The impact of uncontrolled disposal of drug waste on human health and the environment is
shown. Ways to solve this problem are suggested.

Keywords: utilization, pharmaceutical waste, medications

Вступ. Останнім часом екологічний стан України погіршується внаслідок

неправильної утилізації медичних та фармацевтичних відходів. В Україні щорічно

утворюється 380 — 400 тис. тонн медичних та фармацевтичних відходів, з них 100 —

120 тис. тонн. небезпечні [1]. Більша частина відходів лікувально-профілактичних

установ вважається безпечною і цілком може бути зарахована до твердих побутових

відходів, але близько 16 % становить серйозну реальну небезпеку як для медичного

персоналу, так і для навколишнього природного середовища. Небезпеку являє

наявність у відходах інфекційних збудників хвороб, токсичних сполук (антибіотики,

цитостатичні, психотропні, наркотичні препарати) та інших лікарських засобів

непридатних для споживання.

Актуальність. Проблема утилізації відходів, які містять лікарські засоби досить

актуальна. В багатьох країнах світу, а також і в Україні щорічно спостерігається

високий рівень споживання лікарських препаратів, унаслідок чого утворюється велика

кількість побутових відходів, які можуть загрожувати здоров'ю людини,

навколишньому середовищу та водним ресурсам.

Так, відсоток споживання лікарських засобів країн світу в розрахунку на одну

особу в у.о. (дол. США) за 2017 рік представлено на рис.1 [2].
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Така ж ситуація спостерігається в Україні. На рис. 2 можна побачити обсяги

споживання лікарських засобів в Україні за період 2010-2018 рр. у розрахунку на одну

особу в у.о. (дол. США) [2].

Рисунок 1 - Споживання лікарських засобів в країнах світу в розрахунку на особу в у.о
(дол. США) за 2017 рік

Рисунок 2 - Обсяги споживання лікарських засобів в Україні 2010-2018 рр. на одну
особу в у.о. (дол. США)

Останнім часом, в умовах пандемії корона вірусу COVID-19, споживання ліків у

всьому світі зросло.

Особою проблемою як в Україні, так і в світі є неправильні дії населення щодо

утилізації лікарських засобів, які втратили свій термін придатності або які залишилися
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невикористаними. Все ці відходи можуть опинитися на сміттєзвалищах або взагалі

залишатися в оточуючому середовищі.

Неконтрольована утилізація населенням лікарських засобів призводить до

порушень природної екосистеми. Накопичення високих концентрацій токсичних

речовин у ґрунтах, водних об'єктах негативно впливає на стан земельних ресурсів,

флори та фауни. Також негативний вплив спостерігається у самого населення в

наслідок споживання питної води, де можуть бути залишки фармацевтичних препаратів.

Отже, водопостачання в Україні понад 70% населення здійснюється з поверхневих вод.

Систематичне вживання такої питної води призводить до алергічних реакцій, зниження

чутливості певних ліків і як наслідок втрати терапевтичного ефекту при певних

лікуваннях. В країнах ЄС існує практика відповідального поводження до

фармацевтичних та медичних відходів, де утилізація лікарських засобів проводиться

самим населенням у відповідних пунктах прийому або аптеках, що здійснюють цю

функцію за місцем проживання. Нажаль, в Україні таких практик немає.

Таким чином, проблема утилізації фармацевтичних відходів населенням, що

містять лікарські засоби в Україні, ще не вирішена. Необхідно створювати пункти

прийому від населення лікарських препаратів, непридатних до споживання на базі

аптек, фармацевтичних та медичних установ, лікувальних закладів. Також підвищувати

обізнаність населення шляхом інформування, реклами, екологічної пропаганди,

наочних матеріалів тощо. Залучати місцеві органи виконавчої влади для вирішення цих

питань шляхом установки спеціальних контейнерів з відповідним маркуванням за

місцем проживання та заохочувальних заходів для населення.

ЛІТЕРАТУРА

1. Утилізація медичних відходів в Україні. Режим доступу: https://ecolog-
ua.com/news/utylizaciya-medychnyh-vidhodiv-v-ukrayini.

2. Джерела: Щотижневик АПТЕКА. 19 , Export.gov, OECD, DBS. URL:
https://www.slideshare.net/mResearcher/ss-153581239

3. Попович О. Р., Вронська Н. Ю.,Ятчишин Ю. Й.,Мальований М. С. Проблеми утилізації відходів
фармацевтичної галузі (огляд). Chemistry, Technology and Application of Substances. 2020 Vol. 3. No. 1. P.
175-183. URL: http://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2020/jun/21760/200290himia-maket26.pdf

ДОСЛІДЖЕННЯ СХИЛЬНОСТІ ДО КОМП'ЮТЕРНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ СЕРЕД

СТУДЕНТІВ РІЗНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ



85

RESEARCH OF COMPUTER ADDICTION TENDENCY AMONG STUDENTS OF
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Анотація. Значною проблемою останніх років в Україні і світі є збільшення кількості осіб
схильних до «комп’ютерної залежності». Проаналізовано результати опитування студентів
Національного університету «Запорізька політехніка» на схильність до «комп’ютерної залежності».
Дослідження показали, що заняття непрофесійним спортом суттєво впливає на дотримання принципів
здорового способу життя і є профілактикою схильності до «комп’ютерної залежності».

Ключові слова: «комп'ютерна залежність», комп’ютерні ігри, стереотип поведінки, психологічні
тести.

Annotation. A significant problem in recent years in Ukraine and around the world is the increase in the
number of people prone to "computer addiction". The results of a poll of students of the National University
"Zaporizhzhya Polytechnic" to "computer addiction" tendency are analyzed. Researches have shown that non-
professional sports significantly affect the following of the principles of a healthy lifestyle and are the prevention
of addiction to "computer addiction".

Keywords: "computer addiction", computer games, behavioral stereotypes, psychological tests.

Вступ. У всіх країнах світу, з появою комп’ютерних технологій відбувається

швидка еволюція інформаційного середовища. Нова інформаційна реальність, з одного

боку, розширює спектр можливостей людини як активного користувача інформації, з

іншого – впливає на формування (або зміну) її світогляду та особистісних цінностей.

Перенасиченість, невпорядкованість інформаційного простору потребує від людини

фізичного та психічного напруження. Значний вплив на людей чинять засоби масової

інформації, оскільки її вони користуються повсякденно в усіх кутках світу та, як

основний постачальник інформації, впливають на формування внутрішньої стану

людей. Переглядаючи фото- та відеоматеріали, статті, слухаючи радіопередачі люди

усе більше часу проводять в комп’ютерному інформаційному середовищі та більше

віддаляються від реального світу. Постійний вплив інформації може мати згубний

ефект на діяльність особистості незалежно від її інтелектуального, матеріального

розвитку чи місця проживання. Людина несвідомо стає заручником системи, котра

піддає її значній інформаційній небезпеці.

Актуальність. В 90-х роках минулого століття з’явилось поняття «комп'ютерна

залежність». Дане поняття включає нав'язливе прагнення людини втекти від

повсякденних турбот і проблем у віртуальну реальність, поліпшивши тим самим своє

емоційне самопочуття. Комп'ютерні ігри стали являти собою захоплююче заняття для

багатьох малюків, школярів, студентів і дорослих. В основі захопленості

комп'ютерними іграми лежить потреба в одержанні задоволення. У цей час виділяються
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два основні психологічні механізми появи залежності від рольових комп'ютерних ігор:

потреба втечі від реальності й у прийнятті ролі іншого. Вони завжди працюють

одночасно, але один з них може перевершувати іншого по силі впливу на формування

залежності.

За даними психологів від 10 до 14% людей, що грають у комп'ютерні ігри, стають

залежними від них. Дана залежність може виникнути в будь-якому віці, але найбільш

вразливими до неї є підлітки.

«Комп’ютерна залежність». Однією з причин формування комп'ютерної

залежності у підлітків є бажання пригод, які дитина може одержати в різних

комп'ютерних іграх. Іншою причиною може стати дитяча бездоглядність, тобто батьки

настільки зайняті вирішенням своїх проблем, що в них зовсім бракує часу на дитину.

Такі батьки не цікавляться успіхами чи проблемами в школі, почуттями й

переживаннями дитини, вони не знають, чим живе їхня дитина й до чого вона прагне.

Вони просто купили дитині комп'ютер, смартфон, планшет, та в такий спосіб вважають,

що виконали свій батьківський борг, а дитина має повну свободу дій, вона наданий

сама собі.

Наступною причиною можуть стати постійні сварки між батьками або особами,

що їх заміняють. У таких родинах панує емоційно-психологічна напруга, що підвищує

та стимулює інформаційно-психологічний вплив.

Ще однієї причиною втечі у віртуальну реальність стає фізичне, емоційно-

психологічне насильство з боку більш агресивних, схильних до домінанти та майже

нечутливих до переживань інших однолітків або однокласників.

Враховуючи актуальність зазначеної проблеми у Національному університеті

«Запорізька політехніка» викладачами кафедри «Охорона праці й навколишнє

середовище» ведуться дослідження наявності «комп'ютерної залежності» та впливу

тривалості й інтенсивності роботи з комп'ютерною технікою на здоров'я й успішність

студентів різних факультетів.

Враховуючи, що у студентів ще повністю не сформувався стереотип і ритм

професійно-побутової поведінки, метою даної роботи було визначення психологічних

особливостей молодих людей, зокрема «комп'ютерної залежності», яка може надалі

вплинути на їх стереотип поведінки й успішність у цілому.

У тестуванні брали участь студенти денної форми навчання, зокрема, 50 студентів

факультету комп'ютерних наук і технологій, а також 50 студентів, які навчаються на

спеціальностях «Фізична терапія, ерготерапія» та «Фізична культура й спорт».
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У відповідності з рекомендаціями[1] Кулакова Сергія Олександровича — лікаря-

психотерапевта вищої категорії, доктора медичних наук, студенти відповідали на тести,

які складаються з 20 питань і дозволяють у цілому визначити наявність або відсутність

«комп'ютерної залежності». Відповіді оцінюються по п'ятибальній шкалі: 1 – дуже

рідко, 2 – іноді, 3 – часто, 4 – дуже часто, 5 – завжди. При сумі балів 50-79 варто

враховувати серйозний вплив інтернету на життя людини. При сумі балів 80 і вище, в

опитаного з високою часткою ймовірності проявляється «комп'ютерна залежність».

Також акцентувалась увага на питаннях: «Чи займаються студенти непрофесійним

спортом?» та дотримуються чи ні принципів здорового способу життя.

Визначено, що у 17% опитаних спостерігається схильність до комп'ютерної

залежності, при цьому їх основна частина не займається спортом та ще до вступу в

університет були захоплені комп'ютерними іграми, тощо. В процесі опитуванні

визначено, що студенти, які мають чіткий графік тренувань, постійно дотримуються

режиму тренувань, навчання та відпочинку, суттєво менший час проводять в інтернеті,

за комп'ютерними іграми, тощо, що є фактором профілактики «комп'ютерної

залежності».

Висновок. Таким чином, проведені опитування, аналіз присутності студентів на

усіх видах занять, академічної успішності за результатами рубіжного і сесійного

контролів визначено, що студенти, які мають схильність до «комп'ютерної залежності»

мають нестабільну успішність за різними дисциплінами, присутні на меншій кількості

занять, мають меншу творчу активність. Також дослідження показали, що заняття

непрофесійним спортом є основним фактором стереотипу поведінки студентів та

суттєво впливає на дотримання принципів здорового способу життя. Враховуючи, що

основний контингент не виконує рекомендації з режиму чергування праці й відпочинку

(1 година роботи 10-15 хвилин перерви), то необхідно підвищити рівень просвітницької

роботи. Формування у майбутніх фахівців знань щодо стану й проблем пов’язаних з

комп'ютерною залежністю, вироблення вмінь та навичок в сфері управління умовами

праці, відпочинку та особистої безпеки надасть можливість зберегти здоров'я й високий

рівень працездатності.
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ПРАВИЛЬНІСТЬ НАДАННЯ ДОМЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ЯК ОСНОВНЕ

ПИТАННЯ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

THE CORRECTNESS OF FIRST AID AS A MAJOR ISSUE OF LIFE SAFETY
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Анотація. Розглянуто питання надання домедичної допомоги та освітлено питання навчання
даного навика в Україні.

Ключові слова: Домедична допомога, навики та правильність надання.

Annotation. The issue of providing first aid is considered and the issue of teaching this skills in Ukraine
is covered.

Keywords: First aid, skills and correctness of provision

Вступ. Домедична допомога- невідкладні дії та організаційні заходи, спрямовані

на врятування та збереження життя людини в невідкладному стані( далі ДМ).

Необхідність надання ДМ може виникнути у разі автомобільної аварії, стихійного лиха,

пожежі або ж інших надзвичайних ситуацій.

Актуальність. Важливість вчасної та правильної ДМ не можливо переоцінити.

При зупинці серця, якщо розпочати СЛР у першу ж хвилину, шанси на відновлення

його роботи сягають 85%. Після 10 хвилини ці шанси зменшуються до 10. Час має вагу

і в разі масивної кровотечі. Стікання кров’ю у разі пошкодження цілісності пахової

артерії відбувається за 5-10 хвилин. Також при недотриманні норм гігієни під час

проведення ДМ постраждалий може захворіти на сепсис, або іншу інфекцію. Від однієї

третини до половини всіх пацієнтів з сепсисом помирають. Тому правильність надання

ДМ є важливим питанням безпеки життєдіяльності.

Заходи для вдосконалення знань з домедичної допомоги. Варто розуміти, що

ситуації, в яких надається ДМ, є стресовими, тому вміння мають бути доведені до

автоматизму. Задля отримання даного результату необхідно регулярно підтверджувати

та вдосконалювати знання та вміння на практиці. Також важливою є наявність

необхідних засобів під рукою. Це має бути не тільки аптечка в машині, як того

зобов’язує техніка безпеки , а й набір, який постійно має бути з собою, у якому мають

бути засоби для зупинки кровотечі, засоби для накладання пов’язок та опорні схеми з

проведення СЛР та номерами екстрених телефонів.

За законодавством України передбачені програми підготовки та підвищення

кваліфікації І, ІІ, ІІІ рівнів, які мають, відповідно, 8, 48, 120 навчальних годин.

Періодичність підвищення кваліфікації немедичних працівників встановлена 1 раз на 3



89

роки. Основою всіх тренінгів має бути «алгоритм базової підтримки життя» (Basic Life

Support). Виникає питання про ефективність цих заходів. За даними Українського

фонду «Здоров’я» дві тисячі чотирнадцятого року 82% наших співвітчизників

вважають що не можуть надати першу невідкладну медичну допомогу постраждалому,

адже не знають що робити. 62% не стануть рятувати, бо бояться нашкодити. Тоді як

40% населення у Європі вміє користуватися автоматичним зовнішнім дефібрилятором,

а в Україні лише 1%. З цього факту стає зрозумілим, що якість та періодичність

навчання з домедичної допомоги за законодавством України не є досконалою. Проте

ситуацію можна виправити, якщо поставитися до питання серйозно. Як це зробили на

підприємстві ТДВ «СІНІАТ» (завод з виробництва гіпсокартону в м. Бахмут, Донецька

обл.), де раз на рік проводиться навчання та перепідготовка працівників виробничої

сфери та офісів. Наразі більш ніж 80% персоналу мають навички надання домедичної

допомоги. За десять років персоналом підприємства успішно надано допомогу трьом

постраждалим, що дало змогу зберегти їх життя та здоров’я. Комплекс з підготовки

працівника складається з дводенного курсу. У перший день читається теорія та

відбувається практичне відпрацювання навичок у приміщенні. На другий день

працівники проходять стрес-тест (симуляційні сценарії на території підприємства у

командах по декілька осіб).

Висновок. Правильність та своєчасність ДМ виконання є важливим питанням

БЖД, вирішенням якого є регулярне проходження програм підготовки, створення та

введення в експлуатацію повсякденної аптечки.
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Анотація. У роботі розглядається проблема співвідношення сучасної людини та розумної
техніки оздобленої штучним інтелектом. Метою постає визначення рівню безпеки життєдіяльності
індивіда у технократичному просторі. На підставі аналізу динаміки образу людини від надлюдини до
людини граючої та до людини Бога, автор робить висновок стосовно умов збереження безпечного та
продуктивного існування людини в добу технологічного інформаційно-комунікативного суспільства.
Отже, безпека людської життєдіяльності сучасної людини залежить від збереження духовних цінностей,
здатності до культуро творення та цілісності й ідентичності людської самості.

Ключові слова: образ людини кіберсуспільства, штучний інтелект, безпека життєдіяльності,
хомолуденс, хомосапієнс, хомодеус, цілісність особистості, творчість.

Annotation.In the work the problem of the ratio of modern man and intelligent technology decorated
with artificial intelligence is considered. The aim is to determine the level of safety of the individual in the
technocratic space. Based on the analysis of the dynamics of the image of man from the superman to the man
playing and to the man of God, the author draws conclusions about the conditions for maintaining a safe and
productive human existence in the age of technological information and communication society. Thus, the
security of human life of modern man depends on the preservation of spiritual values, the ability to create culture
and the integrity and identity of human identity.

Key words: human image of cyber society, artificial intelligence, life safety, homoludence,
homosapiens, homodeus, personality integrity, creativity.

Вступ. Сьогодні соціальний простір людини ХХІ століття розширився

віртуальним виміром. Водночас, на виробництві, в навчанні, в побуті людину все

більше витісняє техніка. Між тим, остання перестає бути лише механізмом, а

наділяється людиною штучним інтелектом. У цих умовах «розумна» техніка все більше

захоплює комунікативний, пізнавальний, творчий простір людини. Наразі, останній є

сенсом соціального буття особистості. Тож порушення однієї зі складових людського

існування загрожує зміною людської сутності, а відповідно й зміною світового порядку.

Актуальність. Отже, актуальним є завдання визначення межі впливу на людину

штучного інтелекту та формування образу людини кібер суспільства.

Духовна безпека сучасної людини. Технічні прилади та наукові знання

перевели людство на новий цивілізаційний рівень. Підкреслимо, що сила даних знань

має бути керованою людиною. Однак, порушення межи між технікою та людиною,

надання перший пріоритетного значення - руйнує її природну здатність індивіда до

саморозвитку. Тож перед людством виникає загроза особистісної деградації.

Між тим, у ХХІ столітті вдосконалюється не лише людина. Кібермашини зі

штучним інтелектом набувають все більшого поширення та технологічності. Так, вже

застосовують, навіть, мікророботів, що пересуваються організмом людини та

видаляють хворі клітини. Підкреслимо, що людина потребує технічної допомоги, а

штучний інтелект – НІ.
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Так, майбутнє Землі сьогодні залежить від взаємодії людини нової формації –

Homodeus та незалежним штучним інтелектом.

Таким чином, людина кіберсуспільства постає істотою нового формату. Наразі,

її могутність міститься не у підкоренні собі штучного інтелекту, але у збереженні

людиною власної самостійності, з міцним ціннісним стрижнем та здатністю

створювати нові смисли та об’єкти. Індивід, що долає власні межи в процесі творчості,

самовдосконалення і саморозвитку не може бути підкорений штучним інтелектом.

Отже, надможливості людини містяться не у підкоренні собі інших, а у культуротвірній

можливості індивіда.

Висновок. Таким чином, образ людини кіберсуспільства полягає у

трансцендентній творчості. Перевага над світом кібермашин залежить від того, чи

збереже людина свою екзистенційну цілісність. Зазначимо, що остання ґрунтується на

гармонійному поєднанні раціональних та ірраціональних категорій в структурі

особистості. Тож цивілізаційна перспектива технологічної інформаційно-

комунікативної доби залежить від активності в свідомості індивіда людяності,

милосердя, співчуття, небайдужості, любові, надії, віри, та інших духовних цінностей.

Отже, безпека життєдіяльності людини у світі кібермашин залежить від здатності

особистості до саморозвитку, збереження власної самостійності та підпорядкуванні

діяльності духовним вимірам людського буття.
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Вступ. Через загрозу розповсюдження корона вірусу COVID-19 в багатьох

країнах світу було введено обмежувальні заходи. Карантин, спричинений пандемією

цього захворювання, неоднозначно впливає на людей. Деякі люди побачили в ізоляції

можливості для саморозвитку, творчості, допомоги оточуючим. Для інших людей

вимушене перебування в «чотирьох стінах» виявилося серйозним випробуванням.

Актуальність. Результатом введення обмежувальних заходів, за даними

досліджень, став широкий спектр психологічних наслідків: від появи нових

психіатричних симптомів у осіб, які не мають психічних захворювань, до різкого

погіршення стану пацієнтів, що страждають на такі захворювання. Виникнення

суспільної психологічних реакцій, таких як напруга, тривога, страх, а також пост-

травматичних стресових розладів, депресій є наслідками спалаху коронавірусної

хвороби, подальшого карантину та ізоляції.

Негативний психологічний вплив карантину та ізоляції. Особливості

реагування на критичні та кризові ситуації суспільства в цілому і окремої людини

визначається соціально-економічним розвитком, якістю життя, рівнем освіти, ступенем

зрілості особистості. Наприклад, опитування респондентів в Індії виявили наступні

психологічні впливи пандемії COVID-19:

- страх і стурбованість про власне здоров’я і здоров’я близьких;

- постійна стурбованість щодо зазнаних і майбутніх фінансових втрат;

- зміни в режимі харчування та сну;

- роздратування і послаблення концентрації;

- побоювання і фактичне погіршення хронічних проблем зі здоров’ям;

- посилення вживання алкоголю, тютюну, психотропних засобів.

Серед 1130 опитаних осіб в Туреччині 52,7% оцінили загальний психологічний

вплив як помірний та сильний, у 18,6 % виявлено помірні або виражені депресивні
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симптоми, у 26,5 % - помірні та сильні симптоми тривоги, у 7,9 % - помірний та

виражений рівні стресу.

В усьому світі фіксується збільшення випадків домашнього насильства, розлучень,

самогубств.

Чинниками, які поглиблюють психологічний вплив карантину та ізоляції, є:

- тривалість карантину;

- страх зараження, особливо у жінок з маленькими дітьми та вагітних жінок;

- розчарування, нудьга та ізоляція від решти світу;

- недостатні запаси, що викликали тривожність та незадоволення через 4 – 6

місяців;

- недостатня інформація та відсутність чітких вказівок.

Вказані обмежувальні заходи впливають також і на освітній процес. Частина

здобувачів освіти скаржилися на певні складнощі в сприйнятті навчального матеріалу

під час дистанційних занять. Багатьом на вистачало реального спілкування зі своїми

друзями. Опитування серед студентів нашого навчального закладу показало, що 70% з

них вже втомилися від карантину.

Висновок. Перебування в примусовій ізоляції, безперечно, негативно впливає на

психологічний стан людини і може призвести до виникнення депресій, психологічних

розладів. На жаль, і вихід з карантину також спричиніть певні психологічні і соціальні

проблеми.
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Вступ. Ми живемо у світі, насиченому інформацією. Щодня ми отримуємо її з

різноманітних джерел і сприймаємо стільки нового, що навіть не помічаємо

цього. Тому сучасна людина в епоху інформаційного прориву зіштовхується з

проблемою вибору й обробки інформації, що надходить до неї. Надлишок, як і недолік

інформації, сприяє розвитку стомлення. Стомлення програміста, у свою чергу,

підвищує імовірність виникнення депресій та нервових зривів що в свою чергу

призводить до зниження продуктивності праці.

Актуальність. Актуальність дослідження впливу інформаційного навантаження

у сфері IT-спеціалістів обумовлена зростаючим попитом на цих фахівців у всьому світі,

в тому числі в Україні, оскільки IТ-індустрія є однією із найважливіших у світі. В

даний час значно розширюється кількість симптомів та збільшується перелік професій,

представники яких схильні до небезпечного синдрому професійного вигорання через

інформаційне навантаження [2]. Бурхливий ритм та інформаційне навантаження

сучасного програміста порушує душевну рівновагу, розхитує нерви, може привести до

серйозних психічних зривів і навіть депресії та стресу. Стрес, врешті-решт може

призвести до різних форм хвороб [1].

Професійне вигорання – це реакція працівника на хронічну втому. У програміста

знижується самооцінка, порушується душевна рівновага. Таке вигорання інфекційне і

може швидко поширюватися серед співробітників, тому варто знати причини[5].

 нетворчий характер роботи, одноманітність;

 малі можливості просування по служб;

 відсутність незалежності в роботі;

 ізоляція від колег, немає часу, щоб з ними неформально поспілкуватися

на особисті теми.

Короткі поради, як боротись з вигоранням.

 Говоріть «ні» якщо вас щось не влаштовує;

 дозволяйте робити собі помилки і не будьте еталоном для всіх;

 висапайтесь, дозволяйте собі на вихідні повалятись по довше;

 просіть допомоги ,якщо ви її потребуєте;

 інколи, ставте себе на перше місце;
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 знаходьте моменти насолоди від своєї роботи;

 відстоюйте свою точку зору;

 розслабляйтесь;

 чуйте себе.

Схема - Поведінкові ознаки стресу які впливають на виникнення професійного
вигорання

Висновок. Динаміка розвитку в галузі IT-спеціалістів настільки велика, що

сучасний ринок вимагає постійного розвитку і надмірного надходження інформації [4].

Вплив інформаційного навантаження посилює в людей відчуття нестабільності, знижує

продуктивності праці та викликає професійне вигорання[3]. Ми звикли вважати, що

професійне вигорання викликають великі обсяги і темпи роботи. Та насправді воно

обумовлено переважно тим, що наш робочий графік, ритм життя, характер обов’язків,

дедлайни та інші фактори стресу перевищують задоволення від того, що ми робимо. За

словами Ніцше, якщо у людини є «для чого» жити, то вона витримає будь-яке «як» [6].
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2. НАВЧАННЯ З НАУКОВОГО НАПРЯМКУ ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА,

ЗБЕРЕЖЕННЯ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ЕКСТРЕМАЛЬНОЇ

СИТУАЦІЇ

ENSURING PERSONAL SECURITY UNDER AN EXTREME SITUATION
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Анотація. Розглянуто основні шляхи забезпечення особистої безпеки з точки зору психологічного
фактору.

Ключові слова: ектримальна ситуація, особиста безпека, психологічна безпека.

Annotation. The main ways to ensure personal safety in terms of psychological factors are considered.
Keywords: Extreme situation, personal safety, psychological safety.

Вступ. У сучасному світі небезпечні і надзвичайні ситуації природного,

техногенного і соціального характеру стали об'єктивною реальністю в процесі

життєдіяльності кожної людини. Надзвичайна ситуація виникає впродовж короткого

періоду часу в небезпечних умовах для людини, подолання якої вимагає високого рівня

фізичної, психічної, моральної підготовки особи. В результаті надзвичайної ситуації

відбувається негативна фізична і психологічна дія на людину.

Аналіз трагічних наслідків різних небезпечних і надзвичайних ситуацій показує,

що більш ніж в 80% випадків причиною загибелі людей є «людський чинник». На

думку фахівців, «людський чинник» нині являється, якщо не головним, то

визначальним у справі забезпечення особистої безпеки кожної людини. При цьому роль

людини в забезпеченні особистої безпеки постійно зростає.

Особливі (экстримальні) умови, в яких може опинитися людина, як правило,

викликають у неї психологічну і емоційну напруженість. Як наслідок, у одних це

супроводжується мобілізацією життєвих внутрішніх ресурсів, у інших - зниженням або

навіть зривом працездатності, погіршенням здоров'я, фізіологічними і психологічними

стресовими явищами. Залежить це від індивідуальних особливостей організму, умов

праці і виховання, обізнаності про події, що відбуваються, і розуміння міри небезпеки.

Значну роль в забезпеченні особистої безпеки людини в умовах ектримальної ситуації

грає психічний стан людини, сила і стійкість нервової системи, попередній досвід дій в
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подібних ситуаціях. Ці і інші чинники визначають готовність до усвідомлених,

упевнених і обачливих дій у більшості критичних ситуацій. Від психічного стану

залежить характер сприйняття зовнішніх дій, протікання психічних процесів і

пpaктических дій і вчинків.

Стратегії забезпечення особистої безпеки з точки зору психологічної складової,

розглядаються як сукупність емоційних, когнітивних і поведінкових засобів

запобігання, зниження і подолання негативних наслідків дії на людину загроз

зовнішнього і внутрішнього середовища. У найзагальнішому вигляді стратегії є

чинником, який є стійкою комбінацією мотивів, потреб, спонукань, переконань, цілей і

ціннісних орієнтацій, особової інтуїції, дій, яким суб’єктивно віддаються перевага.

Важливими особливостями суб’єкта із забезпечення особистої безпеки виступає

наявність у нього інформаційних резервів подолання труднощів, енергетичне

домінування над ситуацією, опора на емоційний досвід. Ефективність його дій при

реагуванні на важку ситуацію визначається нестандартністю поведінки, самостійністю,

комунікабельністю, довірою, свідомістю сприйняття ситуації і її учасників, свідомістю

управління емоціями і поведінкою.

Висновок. Таким чином, можна зробити висновок про те, що допоможе людині

в умовах надзвичайної ситуації:

 щоб ослабити негативну дію на людину, потрібні постійна підготовка до дій в

надзвичайних ситуаціях, формування психічної стійкості, виховання волі. Ось чому

основним змістом психологічної підготовки є вироблення і закріплення необхідних

психологічних якостей.

 особливого значення набуває підготовка колективів - усіх трудівників

підприємств, організацій і установ до підвищення стійкості, до психологічних

навантажень, розвитку витривалості, самовладання, неухильному прагнень до

виконання поставлених завдань, розвитку взаємовиручки і взаємодії.

 велике значення мають знання та підготовка кожного громадянина до

правильного та грамотного реагування та надання першої допомоги в умовах

надзвичайної ситуації.

Також потрібно пам'ятати, що рівень психологічної підготовки людей - один з

найважливіших чинників. Щонайменша розгубленість і прояв страху, особливо на

самому початку аварії або катастрофи, у момент розвитку стихійного лиха можуть

привести до важких, а іноді і до непоправних наслідків.
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DEEP LEARNING APPLICATIONS IN AGRICULTURE AND FOOD SECURITY

ЗАСТОСУВАННЯ ПОГЛИБОКОГО НАВЧАННЯ У СІЛЬСЬКОМУ

ГОСПОДАРСТВІ ТА У ПРОДОВОЛЬЧІЙ БЕЗПЕЦІ

Assistant Professor Dr. V. Ramesh
Research Scholar Abhishek Pandey,
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Abstract: The United Nations Food and Agriculture Organization (FAO) defines food security as “a
situation that exists when all people, at all times, have physical, social and economic access to sufficient, safe
and nutritious food that meets their dietary needs and food preferences for an active and healthy life”. To provide
food securityglobally, modernization and adaptation of latest technologies like machine learning in need of the
hour.Deep learning is an effective machine learning algorithm, has been widely studied and now attracts more
attentions from various fields such as remote sensing, agriculture production, medical science, robotics,
healthcare, human action recognition, speech recognition and so on.Recently deep learning has also been
introduced in food science and engineering.A deep learning technology works on the artificial neural network
system (ANNs). These ANNs constantly take learning algorithms and by continuously increasing the amounts of
data, the efficiency of training processes can be improved. The efficiency is dependent on the larger data
volumes. The training process is called deep because the number of levels of neural network increases with the
time. The working of the deep learning process is purely dependent on two phases which are called the training
phase and inferring phase. The training phase includes labelling of large amounts of data and determining their
matching characteristics and the inferring phase deals with making conclusions and label new unexposed data
using their previous knowledge.

In this study we did a survey on various research papers on applications of deep learning in Agriculture
and food security. Various research paper from 2008-2020 selected for study. This study surveyed various
articles that used deep learning as the data analysis tool to solve the problems and challenges in food domain,
including food recognition, calories estimation, quality detection of fruits, vegetables, meat and aquatic products,
food supply chain, and food contamination.

Introduction.Deep learning and machine learning techniques are used in various areas

of agriculture and food security that includes:

Improving crop productivity – The usage of predictive analysis with the help of AI

could be extremely helpful for farmers. It could help determine appropriate crops to grow in a

favourable climate on a productive terrain and the sowing methodology to enhance

productivity and reduce costs.

Soil health monitoring – Along with favourable weather conditions, soil health

comprising of an adequate level of moisture and nutrient holds the key to getting the best
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yield. Distributed soil monitoring performed via image recognition and deep learning models

can be used to take corrective measures to restore soil health.

Optimization of pest and weed management – deep and machine learning

technologies can be used for predicting the behaviour of pests which can be beneficial for

advanced planning of pest control. Efficient pest management leads to lower crop and

environmental damage.

Water Management – Efficient water management in agriculture can have a huge

impact on the looming problem of water scarcity. Water usage in agricultural land can be

optimized by using thermal imaging cameras that continuously monitor if crops are getting

sufficient amount of water. Deep learning, coupled with appropriate image classification

models, when used in agriculture can result in improving yield production, reducing manual

intervention, and decreasing instances of crop diseases.

Price realization for farmers – Predictive modelling using deep learning can be

instrumental in presenting more accurate demand-supply information and predicting demand

for agricultural produce to farmers.

Conclusions.Deep learning has great capability in image processing, which makes it

widely used in agriculture domain. Mostly applications of Deep learning in agriculture can be

categorized as plant or crop classification, pest control, robotic harvesting, yield prediction,

disaster monitoring, weather forecasting, Land cover classification, image-based anomaly

detection, solution to detect crop diseases from visual inspection of leaves etc. This study

surveys various applications of agriculture and food security. Overall, the application of deep

learning technology in the field of agricultural automation is reviewed and analysed in detail

in this paper.

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ДАНИХ ПО ТЯЖКОСТІ ТРУДОВОГО ПРОЦЕСУ В

ГІГІЕНИЧНИХ НОРМАТИВАХ 2014 ТА 2002 РОКІВ

COMPARATIVE EVALUATION OF DATA ON THE SEVERITY OF THE LABOR

PROCESS IN THE HYGIENIC STANDARDS OF 2014 AND 2002

Проф., к.т.н В.В.Горбенко

Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»,

м. Харків
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Анотація. Порівняльна оцінка даних, що наведені у гігієнічних нормативах 2014 та 2002 років за
фактором тяжкості трудового процесу.

Ключові слова: атестація робочого місця, тяжкість трудового процесу, умови праці.

Annotation. Сomparative assessment of data in hygiene standards of 2014 and 2002 by the factor of the
severity of the labor process

Keywords: attestation of job position, the severity of the labor process, working conditions

При проведенні атестація робочого місця (АРМ) передбачена оцінка умов праці

по фактору тяжкості трудового процесу. Тяжкість трудового процесу оцінюють за

низкою показників, що виражені в ергономічних величинах та характеризують

трудовий процес, незалежно від індивідуальних особливостей людини.

Специфіка тяжкості трудового процесу полягає в тому, що розглядаються норми і

оцінюються умови праці по одному і тому документу, а саме по ГН 3.3.5-8.6.6.1-2014

«Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпеки факторів

виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» [1]. Зовсім

недавно оцінювали умови праці по Гігієнічних Нормах 2002 року [2].

Для того, щоб оцінити зміни, які запропоновані в Гігієнічних Нормах 2014 року, і

зробити відповідні висновки при проведенні АРМ, необхідно провести порівняльний

аналіз як переліку показників тяжкості трудового процесу, так і числових значень цих

показників за двома документами [1, 2]. Для цього розглянемо відповідні таблиці обох

документів.

При аналізу даних, бачимо, що без змін залишилися такі показники як:

- стереотипні робочі рухи (кількість за зміну);

- величина статичного навантаження за зміну при утриманні вантажу;

- робоча поза;

- нахили корпусу;

- переміщення в просторі.

Однак, серйозні зміни спостерігаємо за такими позиціями як:

- фізичне динамічне навантаження;

- маса вантажу, що піднімається і переміщується в ручну.

Так, в ГН 2014 року приводяться дані по оцінці фізичного динамічного

навантаження без урахування відстані переміщення вантажу (до 1 метра, від 1 до

5 метрів, більш 5 метрів). У ГН 2002 року відстань враховували. Тому порівнювати

значення за цим показником не представляється можливим.

У ГН 2014 представлені дані тільки по одному показнику - маса вантажу, що

постійно підіймається та переміщується вручну. Причому, значення цього показника
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однакові в обох документах тільки для оптимальних і допустимих умов праці. Тоді, як

граничні значення показника за шкідливими умовами праці були більш жорсткими у

Гігієнічних Нормах 2002 року.

Також слід зазначити, що в Гігієнічних Нормах 2014 роки не передбачені такі

показники, як під’їм і переміщення (разове) вантажу при чергуванні з іншою роботою

(до 2 разів на годину), а також сумарна маса вантажів, що переміщують протягом

кожної робочої години зміни ( з робочої поверхні та з підлоги).

Таким чином, зміни, які передбачені в останньому документі ГН 3.3.5-8.6.6.1-2014

з одного боку спрощують роботу атестаційної комісії, з іншого боку знижують вимоги

за цілою низкою показників тяжкості трудового процесу. А це, як наслідок, вже

призвело до позбавлення робітників деяких пільг та компенсацій.
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Анотація. Розглянуті етапи становлення системи соціального страхування в Європі. Приведені
факти, які впливали на розвиток системи соціального захисту населення.
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Annotation. There are considered the stages of formation of the system of social insurance in Europe.
The facts that influence of the social protection system of the people are given.

Keywords: charitable assistance, individual insurance, savings banks, social charity, compulsory social
insurance, social protection models.

Сучасні національні системи соціального страхування різних країн, їх складові,

суб’єкти, фінансові механізми різноманітні і суттєво відрізняються. Особливості

національних систем соціального страхування кожної країни багато в чому
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визначаються соціально-історичними передумовами їх виникнення. В історії створення

системи соціального захисту населення Європи можна виділити наступні основні етапи.

Наприкінці 18 сторіччя за рахунок різних церковних програм для бідних і

програм доброчинних організацій існувала благодійна допомога

З розвитком промисловості створюється клас робітників, що втратив свою

власність − джерело забезпечення. Докорінно змінився спосіб одержання доходів −

забезпечення відбувалося лише через працю. Наймана праця стала невід’ємною

частиною нової капіталістичної системи. Головною рисою рівня життя робітників стала

малозабезпеченість, бо більшість їх жила у злиднях. Будь-яке припинення трудової

діяльності через хворобу, нещасний випадок на виробництві, похилий вік, безробіття

занурювало робітника та його сім'ю у ще більші злидні. Єдиною можливою відповіддю

на це стало індивідуальне страхування шляхом заощадження коштів через ощадні каси

з метою накопичення коштів і придбання власності для забезпечення сімейного

добробуту. Але це не вирішило проблему злиденності робітників, бо важко відкласти з

того, на що неможливо утримувати родину.

Індустріалізація збільшувала можливості виникнення нещасних випадків на

виробництві, а виплату допомоги тим, хто ставав жертвою таких випадків, ніхто не міг

гарантувати. Французька революція 1848 року показала заможнім верствам населення

небезпеку та загрозу від злиденності народу для їх власного благополуччя. Признаючи

соціальне коріння бід, з якими стикалася окрема людина, суспільство, щоб не приректи

себе на самознищення,стало на шлях суспільної благодійності, яка перетворилася на

перший обов’язок держави і умову її існування. Завдяки гуманізації суспільної

свідомості, бідність усвідомлювалась як соціальна патологія, що суперечить моралі

суспільства. Благодійна допомога стала "священним обов'язком" суспільства, а праця −

суспільним обов'язком громадянина: «Від кожного − по здібностям, кожному – по

труду». Лише нездатність до праці виправдовувало соціальну допомогу калікам, дітям

та людям похилого віку. Соціальна допомога для людей, які не мають засобів до

існування і які не можуть працювати, субсидувалася державою.

До початку ХХ століття питання долі бідняків, які не в змозі були працювати, та

бідних працівників, розглядались з однаковими підходами. Лише через деякий час

поступово почали розрізняти два різних поняття − соціальна допомога та соціальне

страхування. Вперше в світі обов’язкове соціальне страхування на законодавчо

визначених засадах було запроваджене у Німеччині в 1883-1889 роках урядом канцлера

Отто фон Бісмарка.



103

Великий вплив на розвиток системи соціального страхування зробив лорд

Великої Британії Вільям Беверідж, який в 1942 році запропонував нові підходи до

політики соціального забезпечення. Всі сучасні системи соціального страхування

групуються навколо двох основних моделей: моделі Бісмарка та моделі Беверіджа.

З 30-х років ХХ століття МОП(Міжнародна організація праці, заснована у 1919

році )прийняла ряд основоположних конвенцій і рекомендацій, що сприяли створенню

у провідних європейських країнах цілісних систем соціального захисту населення, які

поєднували в собі соціальне страхування і соціальне забезпечення всіх категорій

громадян:медичну допомога; допомогу у зв’язку з хворобою; допомогу у зв’язку з

безробіттям; допомогу у зв’язку зі старістю; допомогу у зв’язку з нещасним випадком

на виробництві; допомогу сім`ям; допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами;

допомогу у зв’язку з інвалідністю; допомогу у зв’язку з втратою годувальника.

Узагальнив значний історичний та емпіричний матеріал, датський економіст та

соціолог Г. Еспінг - Андерсен в своїй книзі «The Three Wordsof Welfare

Capitalism»(«Три cвіта капіталізму добробуту»), що вийшла у 1990 році, визначив три

базові моделі соціального захисту в світі, які визначають принципи і фінансові основи

соціальної політики і сьогодні: соціал-демократичну (Данія, Швеція, Фінляндія),

консервативну або континентальну (Німеччина, Австрія, Франція, Україна) і

ліберальну чи англосаксонську (США, Великобританія, Японія).

DISTANCE LEARNING - NEW OPPORTUNITIES

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ - НОВІ МОЖЛИВОСТІ

Doctor of Technical Science, Professor, Head of the Department Viacheslav Berezutskyi1,

Jerry Luftman2

1 - National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”, Ukraine

2 - Global Institute for IT Menegment, USA

Анотація. Наведено характеристику сучасних умов виживання людей та показано використання
дистанційної освіти, щодо опанування нових знань та успішного просування у кар’єрі.

Ключеві слова: захворювання, ризик, COVID-19, дистанційне навчання, праця.

Abstract. It describes the current conditions of human survival and shows the use of distance education
to acquire new knowledge and successful career advancement.

Key words: disease, risk, COVID-19, distance learning, job.
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Introduction. State of the world economy is now largely dependent on how humanity

can adapt to live and work in a call to external factors that disrupt established relationships in

society and rob people of the opportunity to earn money. The pandemic gave impetus and

society quickly began to adapt to distance learning using new technologies. It should be

concluded that this training format will become the main type in the future.

Analysis of the situation. An infectious viral disease that has spread around the planet

has changed our plans and work. COVID-19 is the infectious disease caused by the

coronavirus, SARS-CoV-2, which is a respiratory pathogen. WHO first learned of this new

virus from cases in Wuhan, People’s

Republic of China on 31 December 2019

[1]. COVID-19 spreads primarily through

respiratory droplets or contact with

contaminated surfaces. Exposure can

occur at the workplace, while travelling to

work, during work-related travel to an

area with local community transmission,

as well as on the way to and from the

workplace [2]. The risk of exposure to

COVID-19 in the workplace depends on

the likelihood of coming within 1 metre of others, in having frequent physical contact with

people who may be infected with COVID-19, and through contact with contaminated surfaces

and objects. COVID-19 is associated with a range of concerns, such as fear of falling ill and

dying, of being socially excluded, placed in quarantine, or losing a livelihood. Symptoms of

anxiety and depression are common reactions for people in the context of COVID-19. Mental

health and psychosocial support should be made available to all workers. Comprehensive risk

assessments can help identify and mitigate related occupational hazards for mental health [3].

Distance learning. Sarah Gannon, CMP, MTA, PMED, event Marketing Leader

Helping to Grow Revenues By Building World-Class Event Strategies posted on the Linked

website [4]: «I am so excited to share that I am officially certified in Pandemic Meeting and

Event Design! It is an honor to be amongst an elite group of event professionals as a part of

the first cohort of this program. When my position was eliminated back in June, I knew that

this pandemic presented me with a unique opportunity. I made it my mission to take this

opportunity to learn new skills and be a positive agent of change. I set out to acquire the
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knowledge that would empower me to be a trusted advisor, a leader, and a sought after expert

in designing impactful digital, hybrid, and live events».

There are a lot of people like Sarakh and you need to look for options on how to

arrange your world and your work. The Institute of Distance Education (GIIM) provides

assistance in this [5]. The institute provides a comprehensive portfolio of 32 IT management

certificates, with the appropriate balance of academic rigor and practical relevance, and with

each frequently considered as being the single most important educational experience in the

attendees professional life. The courses within the 32 respective certificates are delivered

face-to-face (on-line is available) in concert with affiliate management associations,

individual company groups/cohorts, or universities (where Master's Degrees can also be

awarded). The learning opportunities are in close proximity to the job, on a just-in-time basis,

and integrated into the clients broader learning and development objectives. We partner with

our clients and affiliates to deliver the right solutions to meet their digital management

education objectives.

Conclusion. In conditions of instability in society, the presence of constraining factors

for human development, and the limitation of his activities in business, it is necessary to look

for new options not only in the types of earnings, but also in improving their qualifications,

mastering new types of business and development. For this, distance learning can be

successfully used, such as the one offered by GIIM.
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УЛЬТРАФІОЛЕТ. НЕБЕЗПЕКА ЧИ КОРИСТЬ?

ULTRAVIOLET. DANGER OR BENEFIT?

Доц., к.т.н. Т.Є. Стиценко, студент (І рівень навчання) О.Д. Похваленна
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Харківський національний університет радіоелектроніки

Анотація. В даний час багато хто розглядає загар як ознака гарного здоров'я і благополуччя.
Сонячна засмага залишався популярним кілька десятиліть і в його користь ніхто не сумнівався. Але є
небезпека?

Ключові слова: ультрафіолетове випромінювання, промені, методи захисту

Abstract. Many people now see tanning as a sign of good health and well-being. Sunbathing has
remained popular for decades and no one has doubted it. But is there a danger?

Key words: ultraviolet radiation, rays, methods of protection.

Вступ. Ультрафіолетова (УФ) радіація - частина електромагнітного спектра, яка

знаходиться між м'яким іонізуючим випромінюванням з одного боку і видимим

спектром - з іншого. Вона являють собою невидиму для людського ока частина

променів сонячного спектра, які через високий вміст енергії можуть викликати

руйнування. Головна мішень дії ультрафіолетового випромінювання - шкіра людини,

так як глибше ультрафіолет не проникає.

Актуальність. На клітинному рівні існує 3 «мішені» для УФ-випромінювання:

ДНК, білки, ліпіди. Пошкодження ДНК відіграє найважливішу роль в розвитку

подальшої патології у людини. В результаті фотохімічних реакцій з азотистими

підставами (вони кодують спадкову інформацію) можуть утворюватися зшивання між

сусідніми спіралями ДНК. Вони порушують структуру ДНК, руйнують інформаційний

код і, найголовніше, важко видаляються. Наслідком цього можуть бути мутації і навіть

злоякісне переродження клітини. Дані процеси відбуваються не тільки в клітинах шкіри,

але і в клітинах крові - лімфоцитах, які потрапляють в підшкірні капіляри. Прикладом

впливу на білки може бути фотохімічні порушення основного білка кришталика ока,

що веде до катаракти (помутніння кришталика). Крім цього вплив УФ призводить до

пошкодження біологічних мембран.

Механізми та методи захисту. Організм має природний захист від

ультрафіолетових променів. Це, наприклад, пігмент меланін (засмага), що утворюється

в шкірі і здатний поглинути великі дози випромінювання, захищаючи від перегріву

судини і внутрішні органи. Крім того, завдяки своїй сітчастої структурі він пов'язує і

нейтралізує «осколки» зруйнованих ультрафіолетом молекул, не пропускаючи їх у

внутрішнє середовище організму. Вплив на слизову оболонку очей ультрафіолету може

викликати кон'юнктивіт - почервоніння, різі та сльозотеча. Надмірне перебування на

сонці часом провокує і більш небезпечні пошкодження очей, наприклад, опік століття,

рогівки, сітківки, а також стає причиною тимчасового зниження зору і навіть сліпоти. А
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довгохвильові ультрафіолетові промені, досягаючи кришталика в великих дозах, здатні

зумовити його помутніння - катаракту. Якщо часто і тривалий час перебувати під

прямими сонячними променями, то зростає ризик передчасного старіння шкіри. Як

правило, це пов'язано з дією вільних радикалів, що утворюються під впливом

ультрафіолету. Багато ознак фото старіння оборотні, однак якщо надмірно

захоплюватися засмагою, природні відновлювальні механізми шкіри виснажуються.

Негативним наслідком УФ - випромінювання може також бути і фото дерматит - гостра

запальна реакція шкіри, спровокована хронічним захворюванням, рецидивом герпесу,

акне.

Висновки. Що стосується методів захисту від УФІ, що застосовуються в побуті, а

не на виробництві, то вони відносяться до класичних методів захисту людини від

електромагнітних випромінювань. Метод захисту часом: необхідно обмежити час

перебування на відкритому сонці. Метод захисту відстанню: звичайно, скоротити

відстань до Сонце ми не можемо, але можемо приймати сонячні ванни вранці і ввечері,

коли сонячне світло потрапляє на шкіру людини під найменшим кутом. Екранування:

тінь від навісу, парасольки та дерев дозволяє отримувати розсіяне сонячне світло, яке

не так небезпечне для людини. І засоби індивідуального захисту: довга світлий одяг,

всілякі креми і захисні засоби. При дотриманні певних правил і методів захисту сонячні

ванни надають антидепресивну дію та зміцнюють психоемоційний стан. Під впливом

ультрафіолетового опромінення нормалізується обмін речовин, поліпшується робота

залоз внутрішньої секреції, збільшується кількість гемоглобіну та утворюється вітамін

D, незначні дози ультрафіолету нормалізують рівень артеріального тиску, вмісту

холестерину в крові.
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Анотація. Обґрунтована доцільність використовування ризик орієнтованого підходу на прикладі
методу граф оцінки ризику на підприємстві під час проведення внутрішнього аудиту.

Ключові слова: аудит, ризик орієнтований підхід, граф оцінка

Abstract. The expediency of using the risk-oriented approach on the example of the method of graph of
risk assessment at the enterprise during the internal audit is substantiated.

Keywords: audit, risk-oriented approach, graph assessment

Вступ. На теперішній час рівень виробничого травматизму в нафтогазовій

промисловості України лишається на досить високому рівні, хоча кількість

смертельних випадків дещо знижена.

Актуальність. Найбільш поширеними причинами, що призводять до нещасних

випадків є: небезпечні умови роботи, обладнання та інструменти, людський фактор,

некоректні дії, неналежне управління діяльністю.

Вирішення організаційних проблем не потребує серйозних фінансових витрат, а

вимагає від роботодавців та працівників безумовного виконання існуючих нормативів.

На жаль, на наших підприємствах, особливо невеликих, у багатьох випадках грубо

порушуються вимоги щодо забезпечення гігієни праці та виробничої безпеки.

Аудит. Аудит охорони праці на підприємстві і є тим інструментом, який

забезпечує: визначення та кількісну оцінку шкідливих та небезпечних факторів

виробництва;встановлення причин та наслідків проявів небезпечних виробничих

факторів;розробку та впровадження адекватних заходів управління щодо усунення або

зниження до прийнятного рівня небезпечних виробничих факторів; контроль за

впровадженням та виконанням відповідних заходів управління; перевірку дієвості

впроваджених заходів управління;на основі аналізу всіх отриманих даних формувати

стратегічні плани по зниженню впливу шкідливих та небезпечних виробничих факторів

на працюючих персонал.

Результатом дослідження шкідливих та небезпечних виробничих факторів

професії трубопровідник лінійний аварійно-відновлювального пункту ЛВДС

«Кременчук» АТ «Укртранснафта» є обґрунтування вимог щодо зниження впливу

шкідливих або небезпечних виробничих факторів при виконанні операційної діяльності
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на робочому місці трубопровідника лінійного. А саме: аудиту умов праці працівника із

професії: трубопровідник лінійний на робочому місці;вивчення картки умов праці на

даному робочому місці; оцінка впливу шкідливих або небезпечних виробничих

факторів на працездатність робочого персоналу обраної професії.

На підставі проведеного аудиту розроблені рекомендації щодо зниження впливу

шкідливих і небезпечних виробничих факторів на працездатність трубопровідника

лінійного. Для цього використовувався метод граф оцінки ризику, за формулою:

R = S ·Е ·В · Р ,

де R – ризик; S – очікувана шкода; Е – експозиція небезпеки; В – захист від

небезпеки; Р – імовірність дії небезпеки.

Визначення параметрів ризику: очікуваний обсяг шкоди (S): S1 – легке

ушкодження, або дискомфорт;S2 – тяжке, або незворотне, ушкодження однієї чи

кількох осіб;S3 – загибель однієї особи;S4 – загибель кількох осіб; час дії, експозиція

небезпеки на працівника (Е):E1 – поодинокі, до частого виникнення, небезпеки; Е2 –

часті, до постійного виникнення, небезпеки;захист від небезпек (B): В1 – ефективний за

виконання вимог безпеки; В2 – не дає ефекту; ймовірність виникнення небезпеки (Р):

Р1 – дуже мала ймовірність; Р2 – мала ймовірність; Р3 – відносно велика ймовірність.

Висновок. Ідентифікація небезпек і оцінка ризиків є заходом новітнім, об’ємним

та таким, що потребує системного та планомірного підходу. Проведення цієї роботи

повинно ініціюватись роботодавцем на самому високому рівні та для виконання в

виробничих підрозділах впроваджуватись планово та в режимі розпорядчих вимог.
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Анотація. Юридична професія охоплює широкий спектр соціально-економічної діяльності, а
тому підготовка юристів у закладах вищої освіти має бути максимально зорієнтована на реалізацію
повсякденних суспільно-політичних, економічних правових потреб, - передусім у питаннях цивільної
безпеки.

Ключові слова: цивільна безпека, цивільний захист, надзвичайні ситуації, кадровий потенціал,
безпечна поведінка.

Annotation. The legal profession covers a wide range of socio-economic activities, and therefore the
training of lawyers in higher education should be as focused as possible on the implementation of everyday
socio-political, economic and legal needs - especially in matters of civil safety.

Keywords: civil safety, civil protection, emergencies, human resources, safe behavior.

Актуальність. Зміна вектора розбудови нашої держави в напрямі глобалізації та

євроінтеграції вимагає забезпечення та дотримання прав і свобод людини. Стрімкий

розвиток усіх сфер соціальної діяльності, поява концептуально нових течій в економіці

та розширення кола міжнародної співпраці підвищують суспільні вимоги до фахівця в

галузі права. Водночас усі зазначені обставини висувають і нові запити до системи

підготовки таких спеціалістів з питань цивільної безпеки.

Проблематика. Процес різноманітних змін і перетворень може

супроводжуватися як здобутками, так і втратами. Вони не оминули й вищу юридичну

освіту. Як наслідок, не кожен нинішній випускник юридичного факультету може

продемонструвати високий рівень фахових знань у галузі цивільного захисту в Україні.

Тому пошук шляхів розв’язання цієї проблеми перебуває в тісному взаємозв’язку з

перебігом подій певного відтинку часу, який дасть змогу, на підставі аналізу нормо

утворення та історико - теоретичних обґрунтувань виявити і розкрити комплексні

прогалини та здобутки у розвитку вищої юридичної освіти в Україні.

Мета роботи: аналіз ґенези нормативно-правового регулювання та наукового

дослідження стану вищої юридичної освіти України за період незалежності, виявлення

актуальних особливостей її розвитку в сучасних умовах та окреслення актуальних

пріоритетів розвитку цього складника в системі освіти.

Кваліфікований юрист затребуваний в усіх сферах соціальної діяльності. А тому

багато складників його підготовки постають предметом обговорення не тільки в

середовищі професіоналів юристів, а й у наукових колах педагогів, істориків, філософів

та ін. Багатоаспектні проблеми вищої юридичної освіти розглядають як юристи-

науковці, практики в різних галузях права, так і експерти з економіки, державного
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управління та ін. Питання модернізації моделі вищої юридичної освіти та підготовки

кваліфікованих фахівців сфери юридичної діяльності з питань цивільної безпеки

висвітлено в наукових працях М. Т. Задояного та І. Г. Оксьома, Л. О. Стецюк, В. В.

Маньгори, В. М. Сущенка, Д. О. Білінського та ін. Значний внесок у розвиток

вітчизняної вищої юридичної освіти зробили також провідні дослідники В. Я. Тацій, С.

Д. Гусарев та ін. [1].

Стрімкий прогрес усіх сфер ринкових відносин вимагав послідовних та

консолідованих кроків у підготовці фахівців права з питань цивільної безпеки, а також

визначення статусу вищої освіти в системі освіти загалом. Так, у липні 2014 року було

прийнято Закон України «Про вищу освіту» (далі-Закон) [2], який уніфікував та

систематизував (на той момент) державну політику у сфері правового регулювання

вищої освіти та вищої юридичної як її складника з багатьох питань, - у тому числі й

цивільного захисту.

Даний Закон запустив в подальшому урядові та президентські ініціативи, серед

яких: «Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», яка

зосереджувала увагу на пріоритетних напрямах розвитку вищої освіти України [1]. Усі

згадані програми передбачали комплекс необхідних заходів для підвищення якості

вищої освіти України та виведення її на передові позиції у світовому рейтингу.

Нині в процесі обговорення перебувають розроблені Міністерством освіти і

науки України «Концепція розвитку освіти України на 2015–2025 роки» та «Стратегія

реформування вищої освіти в Україні до 2020 року», що передбачають чимало

прогресивних новацій у подальшому розвитку системи вищої освіти України для

юристів у питаннях цивільного захисту. Зокрема, у ній наголос робиться на запозиченні

практики західноєвропейських країн, відповідно до якої спрямовування державних

методів регулювання повинні більшою мірою йти на розвиток розумових здібностей та

критичного мислення студента, уміння застосувати знання для правового захисту

законних інтересів громадян, враховуючи й питання їх цивільного захисту. Освітній

процес необхідно спрямувати на розширення світогляду студента, виховання

ціннісного ставлення до прав і свобод людини та верховенства права [1].

Отже, з набуттям незалежності розвиток вищої юридичної освіти України

відбувається у правовому полі розбудови національної системи освіти загалом. Цей

процес супроводжується прийняттям окремих нормативних документів, одним із яких є

Закон України «Про вищу освіту» та різного роду стратегічні ініціативи. Закон на
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правовому рівні частково заповнює прогалини вітчизняної системи вищої юридичної

освіти. Однак, на мою думку, вважаю за необхідне, наголосити, що подальший

розвиток залежить саме від ініціатив, стратегій та програм в питанні автономії

юридичних закладів вищої освіти, що сприятиме адаптації системи підготовки юристів

до європейських норм, а це, у свою чергу, підвищить рівень студентської мобільності,

посилить міжнародний обмін теоретичним та практичним досвідом у галузі цивільної

безпеки.
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Анотація. Критичні зауваження до Методики прогнозування наслідків виливу (викиду)
небезпечних хімічних речовин під час аварій на хімічно небезпечних об'єктах і транспорті.

Ключові слова: довгострокове прогнозування, аварійне прогнозування.

Annotation. Critical remarks about the Methodology of forecasting the consequences of emission of
hazardous chemicals during emergencies on chemically hazardous facilities and transport.

Keywords: long-term forecasting, emergency forecasting

Вступ. З 29 травня 2020 року втратив чинність наказ Міністерства України з

питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків

Чорнобильської катастрофи, Міністерства аграрної політики України, Міністерства

економіки України, Міністерства екології та природних ресурсів України від 27 березня

2001 року № 73/82/64/122 [1, 2]. Скасований наказ визначав порядок проведення та

терміни звітності щодо визначення ступеня хімічної небезпеки хімічно небезпечних
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об’єктів та адміністративно-територіальних одиниць. Який документ тепер регламентує

ці питання не встановлено. Наказом МВС України від 29.11.2019 року №1000 введено в

дію нову Методику прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних

речовин (НХР) під час аварій на хімічно небезпечних об'єктах і транспорті [3].

Актуальність. Встановлення порядку оцінки хімічної обстановки шляхом

прогнозування масштабів забруднення у разі виникнення аварії з виливом (викидом)

небезпечних хімічних речовин із технологічних ємностей на хімічно небезпечних

об’єктах (ХНО), автомобільному, річковому, залізничному та трубопровідному

транспорті у відповідності з пунктом 18 частини другої статті 17 та пункту 9 частини

першої статті 35 Кодексу цивільного захисту України.

Проблемні питання Методики [3]: терміни: район аварії, глибока інверсія, оцінка

хімічної обстановки, хімічне забруднення, тривалість хімічного забруднення не мають

визначення; термін «глибина» - чіткого визначення Методика не дає. Більш того, в

різних її частинам наведено багато різних словосполучень, як: «Глибина1», «Глибина2»,

«ГТ1 - табличне значення глибини поширення первинної хмари», «глибина поширення

первинної хмари НХР на рівнинній місцевості Г1Р », «глибини поширення первинної

хмари НХР у приземному шарі атмосфери», «глибина поширення вторинної ГТ2», «ГТ2 -

табличне значення глибини поширення вторинної хмари», «глибина поширення

вторинної хмари на рівнинній місцевості Г2Р », «Г1(2) - глибина поширення первинної

(вторинної) хмари», «Глибина зони хімічного забруднення Г визначається як найбільше

із значень Г1 та Г2», «глибину ЗМХЗ», «глибину ПЗХЗ», «глибина поширення

(первинної та/або вторинної хмар)». Таке різноманіття тільки ускладнює сприйняття та

практичне використання Методики. Із названих «глибин» практичне значення мають

значення, які є наслідком всяких перетворень – це Глибина первинної хмари, Глибина

вторинної хмари і Загальна глибина, тобто Глибина ЗМХЗ = Глибина ПЗХЗ: Глибина

хімічного забруднення – максимальна протяжність відповідної площі забруднення за

межами району аварії в напрямку вітру від підвітряної межі району аварії – ГЗМХЗ.

Відповідно, про складові цієї глибини: Глибина розповсюдження (в Методиці –

«поширення») первинної (вторинної) хмари НХР – максимальна протяжність зони

розповсюдження первинної (вторинної) хмари НХР. Такі терміни вживати тільки до

значень, що отримані після всіх дій (алгоритму розрахунків), передбачених Методикою;

характер місцевості: відкрита, закрита, глибина забудови, глибина лісового масиву

враховується при визначенні коефіцієнта впливу місцевості – КК (Додаток 5), який
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залежить від значення комплексного показника – КР (Додаток 6). Ніяких пояснень

щодо виділених понять та як їх враховувати в тексті Методики та в Додатках 5, 6 немає.

Висновок. Крім зазначених проблемних питань є і інші але встановлений об’єм

матеріалу не дає можливості більш детально проаналізувати ці та інші недоліки нової

Методики. Високий керівний орган має досконало відпрацьовувати документи, якими

має керуватися вся держава.
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СКАНДИНАВСЬКА ХОДЬБА. БЕЗПЕКА ТА КОМФОРТ

SCANDINAVIAN WALKING. SAFETY AND COMFORT
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Національний університет «Запорізька політехніка», м. Запоріжжя

Анотація. На сьогоднішній день, українське суспільство як ніколи потребує формування серед
населення культури безпеки та схильності до здорового способу життя. Останнім часом в країні набуває
популярності скандинавська ходьба з палицями, яка має цілий ряд переваг в порівнянні зі звичайною
ходьбою та іншими спортивно-оздоровчими заходами. Але тільки при дотриманні безпечної організації
тренувань, можливо отримати бажаний результат. Вміння тренера та його вихованців визначити тріаду
«небезпека-причина-небажані наслідки» дає можливість ефективно вирішити комплексну задачу:
спрогнозувати можливі потенційні небезпеки, та навчитись розпізнавати та попереджати небезпеки, що
можуть виникати під час занять і впливати на здоров’я і бажання постійно займатись спортом.

Ключові слова: культура безпеки, комфорт, скандинавська ходьба, здоровий спосіб життя.

Annotation. Today, Ukrainian society more than ever needs to form a culture of safety and a healthy
lifestyle among the population. Recently, Nordic walking with sticks has become popular in the country, which
has a number of advantages over regular walking and other sports and recreational activities. The desired result
may be obtained only if the safety training organization. The ability of the coach and his students allows to
determine the triad "danger-cause-undesirable consequences" and allows you to effectively solve a complex
problem: possible to predict potential hazards and learn how to recognize and prevent hazards that may arise in
the classroom and affect the health and desire to constantly engage in sports.

Keywords: safety culture, comfort, Nordic walking, healthy lifestyle.
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Вступ. Суттєвою сучасною проблемою людства є надмірна вага. Це не тільки

естетична проблема, як вважали наші бабусі, а причина погіршення якості життя та

його тривалості. Сьогодні більше мільярда людей у всьому світі хочуть зменшити свою

вагу, але досягти цього, на жаль, можуть лише деякі. Голодування, всілякі дієти,

таблетки і диво пояси для схуднення — ці відомі способи якщо і дають якийсь

результат, то тимчасовий.

Актуальність. Останнім часом у нас в країні набуває популярності

скандинавська ходьба з палицями. Пов’язано це з тим, що при звичайній ходьбі працює

близько 60 % груп м'язів, в той час як при скандинавській - близько 90 %. При

застосуванні палиць зменшується навантаження на суглоби, що важливо при їх

захворюваннях, зміцнюється опорно-руховий та вестибулярний апарат, що робить

скандинавську ходьбу дійовим засобом для профілактики захворювань опорно-

рухового апарату. За даними науковців за одиницю часу при скандинавській ходьбі

спалюється до 45 % більше калорій, ніж при звичайній.

Також, скандинавська ходьба прекрасно сприяє схудненню бо активізується

метаболізм, прискорюється жировий обмін, а рівень ендорфінів крові підвищується у 5

разів. Враховуючи, що під час скандинавської ходьби зміцнюється імунітет людини,

змінюється біохімічний склад крові, то, дуже ймовірним є зниження ризику розвитку

онкологічних захворювань, зменшується небезпека тромбоутворення та інфаркту.

Безпека та комфорт. Але, незважаючи на усі позитивні фактори, притаманні

скандинавській ходьбі, тільки при дотриманні безпечної організації тренувань,

можливо отримати бажаний результат. Перед тренером стоїть комплексна задача:

спрогнозувати можливі потенційні небезпеки, та навчити вихованців розпізнавати

небезпеки, що можуть виникати під час занять та впливати на здоров’я і бажання

постійно займатись спортом і в подальшому.

Основними причинами травматизму при ходьбі можуть бути:

– низький рівень спортивного інвентарю для скандинавської ходьби, що може

призвести до травм. Найчастіше забиті місця локалізуються в області стегна, а

переломи – в області гомілковостопного суглоба і передпліччя. До категорії важких

травм відносяться і вивихи в області плечового суглоба;

– неправильне планування, організація і методика навчання. Причини

травматизму організаційного характеру залежать, насамперед, від незадовільного

матеріально–технічного забезпечення. Це можуть бути погані умови проведення

навчально–тренувального заняття, неправильне планування обсягів навантажень, що
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знаходить висвітлення в помилках методичного характеру, у тому числі збільшення

інтенсивності чи обсягу навантажень, особливо в заключній частині заняття.

Травматизм на початку навчально–тренувального заняття (16,3% усієї патології)

пов’язаний з недостатньою підготовкою до напруженої роботи (тобто поганою

розминкою, недостатньою зосередженістю, слабким психоемоційним настроєм).

Виникнення травми в основній (29,7% усієї патології) і заключній (54% усієї патології)

частинах навчально–тренувального заняття обумовлено невідповідністю обсягу й

інтенсивності фізичного і психоемоційного навантаження рівню підготовленості

лижника і вказує на недоліки його загальної і спеціальної підготовленості;

– помилки в техніці ходьби, відсутність відповідного рівня фізичної, технічної і

морально-вольової підготовки. Найбільш вразливими ланками спортсмена є нижні

кінцівки, м’язи стегна, а також поперековий відділ хребта, ушкодження менісків

колінного суглоба, а також ушкодження хрестоподібних, бічних зв’язок і комбіновані

ушкодження капсульно-зв’язкового апарату. Зважаючи на обставини і причини

виникнення травм тренеру необхідно пам’ятати, що неправильна техніка ходьби

приводить до надлишкової концентрації механічних зусиль на окремі ланки ОРА (на

апарат колінного суглоба, зону прикріплення ахіллового сухожилля до бугра п’яткової

кістки чи ділянки переходу литкового м’язу в сухожилля, а також поперековий відділ

хребта);

- погане самопочуття спортсменів, що мають надмірну вагу (блідість, біль, втома,

головокружіння, поганий психоемоційний стан, збільшення показників ЧСС, АД )

призводять до виснаження функціонального потенціалу м’язів, у такому стані у

спортсменів може виникнути розлад координації рухів, що призводить до їх падіння та

травмування;

- несприятливі метеорологічні і санітарно-гігієнічні умови. Незадовільний

санітарно-гігієнічний стан залів: погана вентиляція, запиленість можуть призвести до

зниження імунітету жінок та виникненню у них простудних захворювань, а також

зниження мотивації до тренувального процесу.

До найпоширеніших помилок у техніці ходьби належать такі: погана

координація – несинхронний рух ніг і рук, одночасний рух правою рукою і правою

ногою; палки тримають перед собою; лікті притиснуті до тіла; дуже прямий корпус тіла

(корпус повинен бути незначно нахилений уперед); ходьба з «в’ялими» палками, коли

людина ніби підтягує палки за собою, а не переставляє; ставлення палок занадто далеко

від тіла; ходьба з зажатими руками; ходьба з «відкритими» руками; погане матеріально-
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технічне забезпечення трас; невірно підібране взуття для тренувань, що може

призвести до вивиху гомілковостопного суглобу.

В момент напружених тренувальних занять, стан розслабленості чи, навпаки,

надмірне збудження є несприятливим чинником, який не тільки негативно позначається

на результатах, але і безпосередньо сприяє виникненню травми. При цьому тренер

повинен навчити спортсмена порівнювати ступінь бажання високого результату зі

своїми фізичними можливостями. Заслуговує на серйозну увагу і той факт, що біля

третини з них одержали травму в стані, близькому до байдужності, чи при відсутності

бажання брати участь у забігах.

Моральний клімат у команді відіграє найважливішу роль у досягненні високих

результатів. Усе це має значення для попередження травм. Так, поганий чи занадто

піднесений (ейфорійний) настрій приводить, як правило, до несприятливих зрушень у

координації спортсмена, у підсумку – до травми.

Ефективність боротьби з травмами в спорті багато в чому залежить від

злагодженості лікарів, тренерів, самих спортсменів. При цьому на тренера покладається

основна функція в реалізації практичних заходів щодо профілактики травматизму та

виховання у спортсменів сталих навичок здорового образу життя, наприклад, чітке

засвоєння, що фізична активність впливає на нервову, серцево-судинну і дихальну

систему, покращує якість життя та є основою активного довголіття.

Висновок. Таким чином, скандинавська ходьба є унікальним видом оздоровчого

тренування, позитивні ефекти якої, можливо використовувати як фізіологічну основу

для профілактики і лікування багатьох захворювань, а дотримання заходів безпеки

гарантує тривалий високий рівень якості життя та комфортне самовідчуття.



118

3. НЕБЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВ, СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА,

ТРАНСПОРТУ ТА ОТОЧУЮЧОГО СЕРЕДОВИЩА

ДО ПИТАННЯ ЩОДО ЗНИЖЕННЯ СТАТИЧНОЇ ЕЛЕКТРИЗАЦІЇ СИСТЕМ

ТРАНСПОРТУВАННЯ НА ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

ON THE QUESTION OF REDUCTION OF STATIC ELECTRICIZATION OF

TRANSPORT SYSTEMS AT PRODUCTION ENTERPRISES

Доц., к.х.н. П.А. Білим, проф. к.п.н В.О. Росоха

студент (І рівень навчання) А.А. Мірошниченко
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м. Харків

Анотація. Проаналізовано питання обробки плівкових зразків полівінілхлориду антистатиками,
що сприяє зниженню статичної електризації систем транспортування на виробничих підприємствах

Ключові слова: плівковий полівінілхлорид, антистатик, поверхневий електричний заряд

Annotation. The issue of treatment of polyvinyl chloride film samples with antistatics, which contributes
to the reduction of static electrification of transportation systems at industrial enterprises, is analyzed.

Keywords:. polyvinyl chloride film, antistatic, electric surface charge

Вступ. В умовах транспортування напівфабрикатів та готової продукції на

промислових об'єктах проблема статичної електризації конвеєрних засобів є

актуальною. Це призводить до поверхневої активації транспортерної стрічки, що

негативно впливає на продуктивність установок, обладнання і обслуговуючий персонал.

Величина струму при цьому незначна і безпосередньої небезпеки для людини не

представляє. Однак іскра, проскакує між тілом людини і об'єктом з накопиченим

зарядом, може стати причиною виробничого травматизму і при певних умовах навіть

створити аварійну ситуацію [1].

Актуальність. Існує безліч способів боротьби зі статичною електрикою

полімерів. Всі вони можуть бути умовно розділені на дві групи. До першої з них

відносяться способи, використання яких запобігає накопиченню зарядів статичної

електрики на взаємодіючих тілах. Сюди входять заземлення металевих і

електропровідних неметалевих елементів обладнання, а також збільшення поверхневої

та об'ємної провідності діелектриків. Друга група способів, не виключаючи можливості

накопичення зарядів, запобігає небажаному або небезпечне їх прояв. У цьому випадку
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завдання вирішується проведенням технологічних процесів в середовищах, в яких

розряди статичної електрики не викликає пожеж і вибухів [2].

Багато із зазначених способів викликають певні труднощі при їх реалізації і

вимагають великих фінансових витрат. Тому при експлуатації полімерів, в даному

випадку стрічок на основі полівінілхлориду (ПВХ), найбільш простим і економічним

методом боротьби зі статичною електрикою є збільшення поверхневої

електропровідності полімеру за рахунок обробки його антистатиками.

Шляхи щодо зниження поверхневого заряду транспортних стрічок. Відомо,

що антистатиками можна обробляти готовий полімер або вводити їх в полімер разом з

різними добавками і стабілізаторами. Це призводить до значного зниження опору

полімеру, і як наслідок цього суттєво зменшує час, необхідний для стікання статичної

електрики з його поверхні. Антистатики вводять до складу матеріалів при їх

виробництві або наносять на поверхню виробів у вигляді розчинів, аерозолів, емульсій.

При цьому величина питомого поверхневого опору полімерів знижується в середньому

з 1016 до 108 Ом. В якості антистатиків в промисловості найчастіше застосовують різні

поверхнево-активні речовини (ПАР) [3]. Тому з метою вибору найбільш підходящого

антистатика для обробки ПВХ нами був проведено дослідження впливу різних речовин

на питомий поверхневий опір ПВХ. Вимірювання питомого поверхневого опору

вихідного ПВХ, так і обробленого одним з антистатиків проводилися на

експериментальній установці. Установка являє собою резистивно-ємнісний ланцюг,

утворену досліджуваним зразком, вимірювальними електродами, конденсатором і

електростатичним вольтметром.

За отриманими експериментальними даними залежності напруги на

конденсаторі від часу визначали постійну часу розряду при відомій ємності

конденсатора. За експериментальними даними будували графіки залежності логарифма

напруги на осередку від часу. В ході експерименту досліджено дію антистатиків на

зниження питомої поверхневого опору плівкових зразків ПВХ. В якості антистатиків

використовували: гідрофобізатор - спиртову композицію катіонних азотовмісних ПАР,

емульгатор - суміш ізомерів натрієвих солей алкілбензолсульфо кислота, аналітичний

реагент - дінатрієву сіль хромотропної кислоти, поліелектроліт ВПК-402 - продукт

полімеризації діметілдіалліламмонійхлоріда, кондиціонер - діалкілдіметіламмоній

хлорид і зм'якшувач «Алкапав» - хлорид ацетілтриметиламоній.

Висновок. При аналізі розрахункових експериментальних даннях було

встановлено, що оптимальну модифіковану дію має зм'якшувач «Алкапав». Після його
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обробкою питомий об'ємний опір плівкового ПВХ знижується від 1013 до 106 Ом.

Таким чином поверхнева обробка плівкового зразка ПВХ показала можливість

надавати на нього антистатичну дію, що відкриває можливості щодо зниження

статичної електризації транспортних засобів конвеєрного типу в виробничих умовах і

сприяє поліпшенню умов праці на виробничих підприємствах.
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МІНІМІЗАЦІЯ РИЗИКІВ - ШЛЯХ ДО ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ
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ENTERPRISES
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Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут» м. Харків

Анотація: зроблено аналіз щодо питання гальмування втілення ризик-орієнтованого підходу на
підприємствах та перешкод цьому, які більшою частиною пов’язані із культурою керівників. Наведено
новітній підхід поведінковий аудит безпеки (ПАБ), який допомагає у мінімізації ризиків, через залучення
працівників та керівників до співпраці з до нейтралізації небезпек на підприємстві та правильного
поводження з ними.

Ключеві слова: ризик, культура, небезпека, економіка, аудит, підприємство, керівники,
працівники.

Abstract: An analysis is made of the issue of inhibiting the implementation of risk-based approach in
enterprises and obstacles to it which are largely related to the culture of managers. The latest approach is
Behavioural Safety Audit (BEA) which helps to minimize risks by involving employees and managers in
cooperation with the neutralization of hazards in the enterprise and their proper handling.

Key words: risk, culture, danger, economy, audit, enterprise, managers, employees.

Вступ. На теперішній час підприємства та установи в Україні мають складне

завдання, а саме втілення ризик-орієнтованого підходу на всіх рівнях керування. Їх

готовність до цього заходу насамперед визначається рівнем усвідомленості
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необхідності цього акту та мотивації робити необхідні процедури, які передбачають

відповідні міжнародні стандарти.

Актуальність. Деякі із керівників підприємств вважають, що на їх підприємстві

все гаразд та ризики нульові, тому ні треба втілювати ризик-орієнтований підхід,

витрачати гроші. В аварії в Мексиканській затоці загинуло і постраждало десятки

працівників, в результаті вибуху нафтової платформи Deepwater Horizon

( «Глибоководний горизонт»). Ця аварія стала найбільшою в історії США і однією з

найбільших техногенних катастроф за негативним впливом на екологічну обстановку.

Напередодні аварії, вранці вище керівництво прибуло на станцію святкувати 7 років без

травм. До початку травня 2010 року ринкова вартість компанії BP знизилася на 43

мільярди доларів США через зниження на 12% вартості акцій. За іншими даними,

зниження вартості акцій склало до 40%. У 2016 році загальна сума витрат компанії на

усунення наслідків аварії перевищила $ 56 млрд. [1]. Можна навести ще багато

прикладів, того що небезпеки мають ймовірність до їх реалізації при певних умовах, які

створює людина або події у навколишньому середовищі. За словами співголови

Національної комісії США Вільям Рейлі: «В BP був класичний недолік лідерства ...

Питання охорони праці відійшли на другий план у порівнянні з великими доходами, які

можна отримати на шельфі. Немає сумніву, що на цій платформі не було культури

охорони праці ».

Поведінковий аудит безпеки. Перейти на новий рівень усвідомлення

необхідності впровадження ризик-орієнтованого підходу допомагає поведінковий

аудит безпеки (ПАБ) [1]. Це процес спостереження, що здійснюється керівником або

працівником. Основна мета - виявлення та коригування небезпечних ситуацій, які

супроводжуються обов'язковим проведенням бесіди про позитивні аспекти

спостереження, про можливі наслідки небезпечних дій і про інші аспекти безпеки.

Якщо співробітник обмежився лише спостереженням і бесіда не була проведена, цей

процес не може класифікуватися, як проведений поведінковий аудит безпеки (ПАБ). На

рисунку наведено криву Бредлі, яка надає алгоритм ПАБ.

ПАБ не є інструментом пошуку порушників з метою їх подальшого покарання. І

це одне з обмежень на першому етапі для керівників з чисто психологічної точки зору.

На початкових етапах перше бажання керівників - «знайти і покарати». Однак при

такому підході складно буде зрушити в сторону зміни культури безпеки.
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Рисунок - Крива Бредлі

Висновок. Для мінімізація ризиків та підвищення економічної стабільності

підприємств необхідно застосування РОП та ПАБ.
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Вступ.В майже всіх високорозвинених країнах помітна тенденція поступового

переходу на альтернативні джерела енергії, до яких належать: СЕС (сонячні

електростанції), ВЕС (вітрові електростанції), ГЕС (гідроелектростанції),тобто такі

джерела, що є самовідновними, дешевими та нешкідливими для людей. В Україні ж

продовжується та зростає рівень закупу палива для ТЕС, які негативно впливають на

навколишнє середовище.

З діаграми бачимо, що порівняно з високорозвиненими країнами світу в Україні

набагато вищий відсоток електростанцій займає саме ТЕС. Оскільки на Українських

ТЕС очисні фільтри у поганому стані або взагалі відсутні, це спричинює значне

забруднення навколишнього середовища, а отже і людини.

Актуальність. Шкідливі викиди в повітря під час згоряння вугілля, природного

газу чи іншого палива, що використовується в ТЕС, призводить до перевищення норми

вмісту певних речовин в організмі людини або ж отруєння його токсичними відходами,

наприклад:зола, сажа, NO2, SO2та іншими, що призводять до порушення дихання,

травлення та внутрішнього хімічного обміну. Згодом це може викликати захворювання

легень, шлунку, згубно діяти на весь організм. Варто додати, що значні викиди

вуглекислого газу в атмосферу лише прискорюють процес глобального потепління.

Вирішення проблеми. Основними недоліками ТЕС є: шкідливість для

навколишнього середовища, низький ККД, необхідність в паливних ресурсах для

функціонування. Отже, зважаючи на ці факти, найкращим вирішенням проблеми є

поступова відмова від ТЕС по прикладу Англії, Італії, Німеччини та інших
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високорозвинених країн на користь альтернативних джерел енергії. Оскільки на даний

момент в Україні порівняно мало ВЕС, СЕС, ГЕС, СЕС -11%, тому необхідне

відповідне фінансування задля розвитку галузі альтернативних джерел енергії.

З діаграми бачимо, що ТЕС та АЕС своїм ККД поступаються електростанціям, що

працюють на альтернативних джерелах енергії. Особливо помітна різниця між ними та

ГЕС, ККД яких досягає 92,7%. Звідси слідує, що в першу чергу в Україні потрібно

розвивати саме ГЕС.
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Анотація: Проаналізовано існуючі методи оцінки функціональної надійності. Розглянуто чинники,
які впливають на функціональну надійність «людини-оператора». Запропоновано комплексну оцінку
рівня професійної надійності, в тому числі з використанням психофізіологічних методів.

Ключові слова: людина-оператор, професійна надійність, психофізіологічні методи.

Abstract: The existing methods of evaluating the level of functional reliability as an important
component of professional reliability are analyzed. Factors that affect the level of functional reliability of the
"human operator" are considered. A comprehensive assessment of the level of functional reliability, including
the use of psychophysiological methods, is proposed.

Key words: human operator, professional reliability, psychophysiological methods.

Найважливішою і найбільш лабільною складовою рівня професійної надійності

«людини-оператора» є функціональний стан. У зв'язку з цим в ряді професій він

контролюється перед робочим медичним оглядом. Впровадження таких оглядів свого

часу дало істотний ефект, але на сьогодні вони явно не відповідають вимогам часу. Так

як використовуються тільки традиційні медичні методи. Виходячи з вищенаведеного,

контроль функціонального стану є важливою проблемою, для вирішення якої

необхідно створити систему засобів, що дозволяють вирішувати її на сучасному рівні.

Контроль функціонального стану «людини-оператора» (до цього класу професій

відносяться працівники локомотивних бригад залізниць, працівників метрополітену,

диспетчери та ін.) гостро актуальним для багатьох галузей. При цьому застосовують

ряд підходів, зокрема однопараметричний і поліпараметричній, кожен з яких має свої

переваги та недоліки. У першому випадку контроль ведеться по одному параметру, що

істотно спрощує процедуру і технічне оснащення. Поліпараметричний підхід

передбачає використання ряду параметрів, це суттєво ускладнює завдання процедурно і

технічно, але дає більш надійний результат. При цьому отримання оцінки

функціонального стану реалізується шляхом інтеграції окремих показників стану

функціональних систем в підсумкову оцінку. Таким чином, оцінка виходить, як

зважений комплекс показників функціональних систем.

Існуючий контроль працівників не дозволяє виявляти стан зниженого рівня

функціональної надійності, що не входять в зону патології. Саме ці стани (стомлення,

стрес, прикордонні стани, інтоксикації) є потенційно найбільш небезпечними. У зв'язку

з цим існує необхідність доповнення існуючого контролю психофізіологічними

методами, що дозволяють вирішувати цю проблему.

Для цього необхідно вибрати відповідні психофізіологічні методи, оцінити їх

інформативність і процедурну придатність, з урахуванням специфічних умов

працівників, для виявлення та оцінки актуальних з точки зору надійності їх діяльності.
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Аналіз функціонального стану як системної реакції містить фізіологічні,

психологічні та соціально-психологічні оцінки. Перші характеризують людину як

організм, другі – як особистість, треті – як члена колективу. Таким чином,

діагностування поточного функціонального стану «людини-оператора» зводиться до

визначення ступеня розвитку того чи іншого стану з обмеженої кількості методів.

Також завдання медичного фахівця полягає в оцінці ймовірності знаходження

обстежуваного в одному з актуальних для працівника, «особливо небезпечних» станів.

Найбільш актуальним є стомлення. Це обумовлено, з одного боку тим, що

стомлення істотно знижує надійність діяльності, а з іншого боку – це стан, що виникає

практично у кожного працівника і практично щодня. Для оцінки ступеня втоми були

запропоновані використовувати такі показники: пульс; рівень фізичного стану (УФС);

час складної рухової реакції (ВСДР); кількість помилок у складній рухової реакції;

реакція на рухомий об'єкт (РДО); опір шкіри; ряд показників варіативності серцевого

ритму (коефіцієнт варіації серцевого ритму; потужність сигналу серцевого ритму;

потужність сигналу серцевого ритму в діапазоні HF; потужність сигналу серцевого

ритму в діапазоні LF; співвідношення потужностей серцевого ритму в діапазонах

LF/HF). Обробка експериментальних даних показала, що є статистично значуща

відмінність застосовуваних показників у працівників, до і після робочого дня, зокрема

показників УФС, ВСДР, РДО.

Доведено, що психофізіологічні методи повинні давати інформацію про

функціонування двох рівнів регулювання в організмі – фізіологічному і рівні вищої

нервової діяльності, що об'єднує психомоторику і вищі психічні функції – сприйняття і

мислення. Експериментальними дослідженнями підтверджено, що запропоновані

методи дозволяють виявляти стану, що знижують рівень професійної надійності

«людини-оператора».

ЗМЕНШЕННЯ НЕБЕЗПЕКИ ГАЛЬВАНІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

REDUCING THE HAZARD OF GALVANIC TECHNOLOGIES

Викл., к.т.н. Ю.К. Гапон, доц., к.т.н. Д.Г. Трегубов,

студент (І рівень навчання) М.М. Коньок

Національний університет цивільного захисту України, м. Харків
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Анотація. Показано наявність небезпек технології гальванічного осадження. Запропоновано режим
заміни хромово-кислотного електроліту на цитратно-дифосфатний. Досягнуто зменшення утворення водню.

Ключові слова: гальванічна технологія, водень, електроліт, покриття, вихід за струмом.

Annotation. The presence of dangers of galvanic deposition technology is shown. The mode of
replacement of chromic-acid electrolyte with the citrate-diphosphate electrolyte is proposed. A reduction in
hydrogen formation has been achieved..

Keywords: galvanic technology, hydrogen, electrolyte, coating, current output.

Вступ. Забезпечення безпеки у промисловості є постійно важливою задачею.

Високий рівень небезпеки мають електрохімічні технології, зокрема процес катодного

нанесення гальванічних покриттів. Такий стан визначається використанням у процесі

виробництва небезпечних речовин та утворенням водню. Утворення водню, крім

створення пожежної небезпеки [1], означає низький вихід покриття за струмом (10–20 %)

[2].

Актуальність. Процес хромування проводять шляхом електроосадження з хромово-

кислотного електроліту за співвідношення компонентів по масі 1:100. Оскільки

компоненти CrO3 та H2SO4 мають, відповідно, І та ІІ клас небезпеки, то необхідно вживати

заходів для запобігання утворення аерозолів та викиду водню й контролювати їх

концентрації у повітрі [3]. Для досягнення безпеки застосовують герметизацію обладнання,

укриття, поплавки, піни, місцеву вентиляцію, зменшення густини струму, вентилювання

приміщення, що визначає додаткові капіталовкладення у технологію. Тривалентний хром є

невід'ємним та одночасно шкідливим компонентом кислих електролітів хромування. При

подачі напруги на катоді протікають одночасно реакції: відновлення іонів Cr(VI) до металу:

Cr6+→Cr0; неповне відновлення – до Cr(III): Cr6+→Cr3+, що викликає накопичення іонів

Cr(III) в електроліті; відновлення іонів водню Н+→Надс та Надс+Надс→Н2. Процес більш

інтенсивний за великої анодної та малої катодної поверхні (при співвідношенні 10:1,

напрузі 6 В, температурі 550 °С осадження триває 24 год.). Для підвищення ефективності

процесу застосовують інтенсивне перемішування для оновлення у прианодному шарі

концентрації іонів Cr(III). Надалі виникає необхідність очищення електроліту від залишків

іонів Cr(III) за допомогою іонообмінних смол. Тому створення безпечної й ефективної

технології формування металевих покриттів зі збереженням міцності є актуальною

задачею.

Безпечна технологія формування гальванічних покриттів. Випробували

можливість заміни хромово-кислотного електроліту на цитратно-дифосфатний,

компоненти якого мають вже ІІІ та ІV класи небезпеки. Водночас досліджували

можливість використання синергетичного ефекту, тобто заміни одного іона метала в
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електроліті на декілька, які при осадженні утворюють кластерну будову сплаву та

покриття з високими технологічними властивостями. Серед систем, що мають

синергетичний ефект, нами обрано для дослідження покриття на основі металів

підгрупи Fe, в даному випадку – кобальту. Введення до складу сплаву тугоплавких

металів (вольфрам, молібден) дозволяє одержати матеріали, що можуть мати

каталітичні, корозійностійкі, магнітні та високоміцні характеристики. Використання

саме цих металів для співосадження визначається близьким потенціалом їх виділення.

Водночас необхідно відмітити, що індивідуальні покриття вольфрамом і молібденом з

водних розчинів не формуються через низьку перенапругу виділення водню та

схильність цих металів до катодної пасивації, але вони здатні до осадження у вигляді

сплаву саме з металами підгрупи заліза (залізо, кобальт, нікель) [3].

В ході дослідів змінювали склад електролітів при електролітичного осадженні

потрійного сплаву «кобальт-молібден-вольфрам» у різних співвідношеннях. Оптимізували

вихід за струмом сплаву та водню з врахуванням можливості отримання міцного покриття

та зменшення густини струму. Електричний режим процесу нанесення потрійного сплаву

забезпечували комбінованим впливом: стаціонарний струм (катодна густина j = 2–8 А/дм2)

та імпульсний уніполярний (j = 4–20 А/дм2); проводили за температур до 60 оС й

постійного перемішування. За вказаних умов осадження отримано наступний склад

покриття, мас. %. Co-53,93, Mo-24,94, W-3,96, O-7,59, C-9,58, Na-0,5. Отримано вихід за

струмом покриття до 78% з втратами на побічну реакцію виділення водню – до 22%, у

той час як при формуванні хромових покриттів вихід водню за струмом – до 75 %.

Отримані покриття виявляються міцно зчепленими з основою, в них немає мікротріщин

та вони мають високу адгезію до підкладки. Твердість покриття досягається вище ніж в

основи (Ст.3) та окремих компонентів сплаву та є приблизно такою ж як і в хромового

покриття. При отриманні більшої міцності – збільшується й вихід водню за струмом до

45 %.

Висновок. Застосування цитратно-дифосфатного електроліту при осадженні системи

«кобальт-молібден-вольфрам» має меншу ступінь небезпеки за компонентами електроліту

та зменшений вихід водню; при цьому формуються технологічно якісні покриття.
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МОНІТОРИНГ РИЗИКІВ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ НЕБЕЗПЕЧНИХ

ВИРОБНИЧИХ ОБ'ЄКТІВ

RISK MONITORING IN THE OPERATION OF HAZARDOUS PRODUCTION

FACILITIES

Доц. І.В. Гуренко, студент(студентка І рівня навчання) Р.О. Теплова

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Анотація:У статті розкрито питання аналізу ризиків, а також моніторингу станів і ризиків
небезпечних виробничих об'єктів.

Ключові слова: небезпечні виробничі об'єкти, техногенна безпека, аналіз ризику, моніторинг
стану об'єктів.

Abstract: The article deals with the issues of risk analysis, as well as monitoring the conditions and risks
of hazardous production facilities.

Key words: hazardous production facilities, technogenic safety, risk analysis, monitoring of the state of
facilities.

Небезпечними виробничими об'єктами (НВО) є підприємства паливно -

енергетичного комплексу, які можуть створити катастрофи техногенного та

екологічного характеру, різні аварії, загрози життю людей.

Розробки декларацій безпеки НВО дозволяють побачити, що ризикам

піддаються всі цикли виробництва, особливо експлуатаційна фаза розвитку

підприємства.

Основне завдання аналізу ризику аварій на небезпечних виробничих об'єктах

повинна бути спрямована на виявлення «слабких» місць з точки зору безпеки та

розробку обґрунтованих рекомендацій щодо забезпечення промислової безпеки.

Для підприємств паливно - енергетичного комплексу, застосування одних лише

кількісних критеріїв прийнятного ризику і результатів кількісної оцінки ризику

недостатньо для висновку про ступінь промислової безпеки об'єкта. У загальному

випадку критерії прийнятного ризику аварій на небезпечних виробничих об'єктах

рекомендується визначати виходячи з сукупності умов, що включають:

- якісні критерії, що відображають конкретні вимоги безпеки (наприклад, вимоги

про проведення діагностики певних технічних пристроїв, проведення низки експертиз і

т.д.);
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- кількісні критерії небезпеки (наприклад, критерії прийнятного індивідуального

ризику, умови дотримання безпечних відстаней на основі оцінок наслідків аварій і т.д.).

При виборі методів проведення аналізу промислового ризику необхідно

враховувати етапи функціонування об'єкта (проектування, експлуатація і т.д.), цілі

аналізу, критерії прийнятного ризику, тип аналізованого небезпечного виробничого

об'єкта і характер небезпеки, наявність ресурсів для проведення аналізу, досвід і

кваліфікацію виконавців, наявність необхідної інформації та інші фактори.

В основу сучасної теорії безпеки експлуатації небезпечних об'єктів повинні бути

покладені нормовані параметри ризиків і безпеки, обґрунтування за критеріями

надійності, міцності, ресурсу, живучості та безпеки. При цьому ключовим фактором у

вирішенні даної проблеми є використання концепції моніторингу ризиків, заснованої

на діагностиці та моніторингу базових параметрів експлуатації розглянутих об'єктів

техносфери і комплексному аналізі отриманих при цьому результатів.

Для забезпечення і підвищення техногенної безпеки на підприємствах паливно -

енергетичного комплексу на сучасному рівні необхідна сучасна діагностика

обладнання на всіх стадіях їх життєвого циклу, моніторинг стану об'єктів (визначення

ризиків виникнення природно-техногенних і антропогенних аварій і катастроф) і ризик

- орієнтований підхід при їх експлуатації.

ВИКОРИСТАННЯ ЦИКЛУ STIG З МЕТОЮ ЗМЕНШЕННЯ ОБСЯГІВ ВИКИДУ

ВУГЛЕКИСЛОГО ГАЗУ З ГАЗОТУРБІННОГО ДВИГУНА

USING THE STIG CYCLE TO REDUCE CARBON GAS EMISSIONS

FROM A GAS TURBINE ENGINE

Ст. викл. О. Д . Дегтярьов

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»

Анотація. Обґрунтовано доцільність та необхідність використання газопарового циклу STIG, що
до зменшення шкідливого впливу на зовнішнє середовище двооксиду вуглецю та підвищення
коефіцієнта корисної дії газотурбінних двигунів.

Ключові слова: двооксид вуглецю, STIG, газотурбінний двигун, енергоефективність

Abstract. The expediency and necessity of using the STIG gas-steam cycle to reduce the harmful effects
on the external environment of carbon dioxide and increase the efficiency of gas turbine engines are
substantiated.
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Вступ. У сучасній енергетиці і газотранспортної галузі досить широко

використовуються газотурбінні двигуни. Їх застосування обумовлено високою

енергоефективністю, високою приємистостю і можливістю використовувати різні види

палива, при малій масі енергоустановки в цілому. При цьому їх використання

призводить досить великі викиди до атмосфери двоокису вуглецю, як продукту

спалювання палива.

Актуальність. Застосування циклу STIG (Steam Injection Gas) або «Водолій» є

одним з перспективних змішаних циклів, спрямованих на збільшення потужності,

паливної та екологічної ефективності газотурбінних двигунів (ГТД) з впорскуванням

пари в камеру згоряння двигуна. Під впорскуванням розуміють подачу в камеру

згоряння газотурбінної установки (ГТУ) великої кількості пари – від 2 до 25% від

витрати повітря через проточну частину двигуна. Це забезпечує зростання ККД від 5 до

60% і потужності установки від 5 до 90%. Впорскування пари в камеру згоряння

призводить до збільшення потужності двигуна, через те значно росте значення

теплоємності суміші, збільшення витрати робочого тіла через турбіну, через добавки

пари до робочого тіла перед турбіною. Це в свою чергу призводить не тільки до

збільшення ККД всієї установки в цілому, але також призводить до значного

зменшення викидів NOх, оскільки пара вводиться в зону активного горіння палива.

Використання циклу STIG також призводить до значного зменшення утворення NOх. В

результаті теплоємність суміші що утворилася вище, ніж при звичайному спалюванні

палива, що призводить до збільшення потужності і зниження питомої витрати палива

двигуна, при досягненні тієї ж температури газів на виході з камери згоряння в двигуні.

Дослідження. В Національному аерокосмічному університеті

ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», розроблена математична модель, що дозволяє виконати

оцінку впливу кількості пари, що впорскується в двигун, на кількість СО2, що

викидається. Розрахунки циклу STIG проводилися для двигуна близького за

параметрами до АІ-336-1 / 2-10 виробництва АТ «Мотор Січ» м. Запоріжжя. Під

відсотками впорскуваної пари розуміють масу впорскуваної пари по відношенню до

масової витрати повітря через двигун. Розрахунки представлені на 1 Вт потужності в

годину (потужність двигуна 10,6 МВт). Потужність енергоустановки в цілому

залишалася незмінною незалежно від кількості пари, що використовується.

На рисунку зображено залежність кількості СО2, що викидається, на одиницю

потужності, яка виробляється двигуном, від кількості пари, що впорскується до двигуна

(в % до масової витрати повітря через двигун (кг пара/ кг повітря * 100%)).
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кг СО2 / (Вт/год)

% пари

Рисунок – Залежність кількості СО2, що викидається (кг СО2 / (Вт/год)), від
кількості пара, що впорскується до двигуна

З рисунка видно, що навіть відносно не велике додавання пари до камери

згоряння призводить до значного зменшення викиду СО2. Тому застосування даного

циклу є ефективним способом зменшення шкідливих викидів СО2 і NOx, при

збільшенні паливної та енергетичної ефективності ГТД стаціонарного, наземного

застосування.
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як актуальне завдання сьогодення. Стан проблем та оцінка екологічних ризиків різних екотопів
Криворіжжя, що розташовані у різноманітних антропогенних умовах і природних факторів.
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region is an urgent task today. Problem status and ecological risks assessment of different ecotopes in Kryvyi
Rih are located in various anthropogenic conditions and natural factors.
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Вступ. Екологічна безпека у природокористуванні на думку окремих науковців

визначається як сукупність умов, що забезпечують мінімальний несприятливий вплив

природи та технологічних процесів її опанування на здоров’я людей. З такої наукової

позиції, в межах усіх форм галузевого природокористування, екологічну безпеку

виокремлюють і в області прямого та опосередкованого впливу на території

проживання людини. Але більшість експертів відзначають, що екологічна безпека –

це компонент національної безпеки, який відповідає за забезпечення захищеності

життєво важливих об’єктів функціонування щодо людини, суспільства, довкілля та

держави від реальних чи потенційних загроз, які створюються антропогенними чи

природними чинниками відносно навколишнього середовища [9, 10, 40].

Актуальність. Лісові культурфітоценози Криворізького гірничо-металургійного

регіону були створені, переважно, у середині минулого століття з використанням

тогочасної наукової думки та досягнень агротехніки. На нашу думку, перспективним

чинником підвищення рівня екологічної безпеки промислового регіону є лісові

культурфітоценози, які відіграють ключову роль у формуванні середовища

життєдіяльності населення. Лісові насадження здатні значно збагачувати мікроклімат

житлових масивів, упорядкувати архітектурно-планувальну структуру та регулювати

емоційний стан мешканців.

Сучасний стан лісових культурфітоценозів Криворіжжя. За результатами

наших досліджень, лісові культурфітоценози Криворізького регіону у різних

екологічних зонах, відзначаються відмінностями у структурній та функціональній

організації. В зоні сприятливих екологічних умов знаходяться фітоценози Гурівського

лісу, які мають цілком природне походження і розвиваються на сирих грудах за умов

періодично незначного забруднення атмосфери. В насадженнях (віком 110-160 років)

домінують дуб звичайний (Quercus robur L.), ясен звичайний (Fraxinus excelsior L.) та
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клен польовий (Acer platanoides L.). Нині вони повинні набути статусу одного з

ключових природоохоронних чинників, що визначають екологічну безпеку як окремої

території, так і регіону в цілому. Для цього необхідно досягнути оптимальних

показників лісистості регіону шляхом створення нових насаджень з урахуванням

оптимальних площ окремих лісових масивів та місць розташування культурфітоценозів

різного призначення.

В теперішній час в більшості випадків деревні види рослин перебувають в

стресовому стані внаслідок постійного впливу дефіциту вологи й зміни клімату

(натурагенного походження) та газо-пилового забруднення довкілля (антропогенного

генезису). Першим етапом упорядкування лісових насаджень Криворізького регіону

може стати наукове обґрунтування можливості використання біогеохімічних

показників системи «Листковий опад – ґрунт» як маркерів та предикторів стану

деревостанів лісових культурфітоценозів. У перспективі для отримання максимально

точних мультирегресійних рівнянь зв’язку між показниками актуально використання

додаткових розрахунків.

Спираючись на роботи І.А. Добровольського проведені у 80-х роках нами була

встановлена динаміка зміни щорічної кількості листового опаду, яка складала 780-790

г\м2, при цьому основна маса надходила в серпні-вересні, незначна – літніми місяцями

(червень, липень), трохи більше надходило в квітні-травні (табл.1) [5]. За результатами

дослідження В.М. Савоська щорічна кількість листкового опаду у природному

фітоценозі дубу звичайного (Quercus robur L.) Гурівського лісу коливалась від 590 до

885 г/м2 при середньому значенні 738 + 27,26 г/м2 [6, 7]

Таблиця - Динаміка листового опаду природних фітоценозів Дубу звичайного

Гурівського лісу (за даними І. А. Добровольського)

№

п\п

Різновиди потоку Листковий опад (г\м2)

Квітень-

травень

червень Липень серпень-

вересень

Разом

1 Загальний опад 230 130 139 699 874

2 Листковий опад 207 117 125 629 787

Висновки. В наш час ефективне застосування заходів з екологічної безпеки

можливе лише за умов врахування комплексу чинників, таких як: прогнозування

впливу техногенних забруднень на стан природних екосистем; визначення специфіки
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взаємовідношень прилеглих техногенних об’єктів з навколишнім середовищем;

вивчення специфіки і кількості відходів техногенних об’єктів, особливостей їхнього

зберігання та утилізації; підготовки планів і програм оптимізації стану довкілля

об’єктів та територій; підвищення рівня екологічної культури населення і здоров’я

людей.

ЛІТЕРАТУРА

1. Якушев Д. Сучасні тенденції державної екологічної політики в Україні в контексті концепції
сталого розвитку. Державне управління та місцеве самоврядування. 2016. Вип. 4 (31) URL :
http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2016/2016_04(31)/16.pdf

2. Лихолат, Ю. В., Хромих, Н., Іванко, І., Коваленко, І., Шупранова, Л., і Харитонов, М. (2016).
Метаболічні реакції степових лісових дерев на місцеві зміни навколишнього середовища. Сільське та
лісове господарство, 62 (2), 163-171

3. Іванюта С.П., Качинський А.Б. Екологічна безпека регіонів України: порівняльні оцінки.
Стратегічні пріоритети. 2013. Вип. 3 (28). URL : file:///C:/Users/Boria/Downloads/spa_2013_3_23.pdf

4. Добровольський И.А. Деревні насадження Криворізького лісництва \ Наукові записки
Криворізького педагогічного інституту. Вип. ІІІ 1958. – С129-142

5. Квітко М.О. Савосько В.М. Екобіогеохімія листового опаду лісових культурфітоценозів степу в
умовах урболандшафтів / Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Рослини та
урбанізація», Дніпропетровськ, (16-17 лютого 2016 р.) - Дн-к, 2016., _ С. 42-46

6. Савосько В.М. Еколого-біогеохімічні особливості листового опаду штучних деревних
насаджень степу в умовах промислового регіону. \ Вісник Львівського університету . Серія біологічна.
2015. Випуск 70. С. 144-154

ІЗОЛЯЦІЯ ВІЛЬНОЇ ПОВЕРХНІ ВИПАРОВУВАННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ РІДИН

INSULATION OF EVAPORATION SURFACE OF DANGEROUS LIQUIDS

Проф., д.т.н. О.О. Кірєєв, доц., к.т.н. Д.Г. Трегубов, ад’юнкт Р.А. Пєтухов

Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

Анотація. Досліджені ізоляційні властивості плавучої системи «піноскло+гель» для гальмування
випаровування рідин з різною водорозчинністю. Показано, що для водонерозчинних рідин цей ефект у два
рази сильніший та зберігається в часі.

Ключові слова: гальмування випаровування, ізоляція, піноскло, гель.

Annotation. The insulating properties of the floating system "foam glass gel" in order to reduce the
evaporation of liquids with different water solubility have been studied. It is shown that for water-insoluble liquids
this effect is twice as strong and persists over time.

Keywords: evaporation reduction, insulation, foam glass, gel..

Вступ. Інтенсивний розвиток світової промисловості визначається застосуванням

різних рідин з певним рівнем небезпеки. Аварійний розлив таких рідин відбувається при

розгерметизації систем зберігання або транспортування з утворенням зони небезпечної

загазованості. Її межа визначається місцем, де концентрація пари зменшується до рівня,

http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2016/2016_04(31)/16.pdf
../../Boria/Downloads/spa_2013_3_23.pdf
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меншого за критичний. Тому при організації певної технології за інших рівних умов

обирають речовини з більшим класом небезпеки (меншою небезпекою) [1].

Актуальність. Тим не менш, у багатьох випадках вимоги до забезпечення

інтенсивного та ефективного технологічного процесу вимагають застосування рідин з

підвищеним класом небезпеки. Відстань до межі зони загазованості визначається

нижньою концентраційною межею поширення полум’я або граничнодопустимою

концентрацією пари. Виникає потреба у гальмуванні випаровування з вільної поверхні.

Для її ізоляції типово використовують піни (в тому числі піни, що тверднуть) [2].

Ізоляція випаровування. Для горючої пари для запобігання пожежі вимога

КМПП є критичною. Для токсичної пари можна обмежити розміри такої зони на період

проведення аварійних робіт межами цеху або виробництва з застосуванням засобів

індивідуального захисту. Зменшення кількості пари можна досягти двома шляхами:

ізоляція або охолодження поверхні випаровування. В цьому напрямку нами досліджено

застосування дисперсного піноскла та піноскла, що покрито шаром гелю [3]. При

цьому можна забезпечити наявність додаткового охолоджуючого ефекту за рахунок

змочування водою [4] або попереднього охолодження у рефрижераційних системах.

Було проведено вимірювання ефекту гальмування випаровування рідин з різною

водорозчинністю (ізопропанол, 1,2-дихлоретан, бензол) шаром гелю на плавучому шарі

піноскла за параметром «коефіцієнт гальмування випаровування, К». З

експериментальних даних можна зробити наступні узагальнення щодо процесу ізоляції

бінарним шаром «піноскло+гель»: дана система краще ізолює водонерозчинні рідини,

що властиво і вогнегасним пінам загального призначення; зі збільшенням часу

витримування коефіцієнт «К» зменшується; через добу витримки шару гелю,

отриманого з малою витратою подачі (0,1 г/см2), його ізолююча здатність зменшується

у два рази, але за витрати 0,45 г/см2 такий ефект становить до 25 %. Вплив температури

на досліджуваний процес виявився неоднозначним. Очікувалось, що для t = 15 оС К1 та

К24 будуть більшими ніж для 20 та 25 оС, але це спостерігається не для всіх речовин, що

можна пояснити різними змінами надмолекулярної будові різних рідин за таких умов.
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Рисунок - Гальмування випаровування системою «гель+піноскло» за різних
інтенсивностей подачі гелю «Ф» температур та часу дослідження ізолюючих

властивостей

Висновок. Для водорозчинних рідин застосування системи гальмування

випаровування «піноскло+гель» має на порядок меншу ефективність ніж для

водонерозчинних. Ефект ізоляції на достатньому рівні зберігається в часі.
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”Харківський авіаційний інститут”, м. Харків

Анотація. Розглянуто харківське підприємство з коксохімічного виробництва та визначено його
небезпечний вплив на оточуюче середовище.

Ключові слова: кокс, небезпека, підприємство, оточуюче середовище

Annotation. he Kharkiv Coke Plant is considered and its dangerous impact on the environment is
determined.

Keywords: coke, danger, factory, environment

Вступ. Харківський коксовий завод працює на території Харкова з 1932 року.

Екологи називають завод одним з найбільших забруднювачів навколишнього

середовища в Харкові. На сьогодні єдиним виробником ливарного коксу в Україні є

саме Харківський коксовий завод. Використовується більшою мірою українське вугілля,

а також частина продукції виробляється за давальницькою схемою з подальшим

експортом. Хімічне виробництво було ліквідовано ще у 2004 р. Зараз робота

підприємства ґрунтується на технології мокрого гасіння коксу.

Актуальність. Жителі Харкова, у більшості хто проживає на проспекті Гагаріна,

Одеській, Холодній Горі та Баварії скаржаться на різкий запах сірководня та супутній

дим. Викиди від підприємств коксохімічного виробництва негативно впливають на

навколишнє середовище і здоров'я людини. Основними викидами є діоксид сірки,

сірководень, оксиди азоту. Як наслідок, Основ'янський район - лідер з онкологічних

захворювань в Харкові.

Дослідження забруднень підприємства. Метод гасіння коксу водою вже

застарілий. Вплив хімічних речовин які утворюються при спалюванні вугілля, а у

подальшому утворені пари, негативно впливають на стан оточуючого середовища та

здоров’я людей. Розпечене вугілля заливають минеральною водою зі скважин, пара, так

утворюється основний забрудник атмосфери. У складі пари присутня майже вся

таблиця Менделеєва. Виробничий цикл – кожні 40 хвилин, отже утворені хмари не

встигають рівномірно розсіятись у атмосфері і постійно локально накопичуються.

Склад описаних викидів — ціанід водню (синильна кислота), бензол, фенол, двоокис

сірки, двоокис азоту та інші леткі хімічні речовини. Використання мінеральною води

супроводжується її подальшим відведення с підприємства, після використання. Не

очищені стоки після гасіння коксових печей зливаються від підприємства, з

відведених за огорожу зливних труб відходи потрапляють на площу на якій залягає

родовище мінеральних джерел, у подальшому шляхом проритих канав до річки Уди —

притока Донця.
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Висновок. Коксохімічне підприємство у Харкові через застарілий спосіб

виробництва та не належний контроль за викидами в атмосферу та гідросферу,

негативно впливає на стан навколишнього середовище та стан здоров’я жителів міста.

Вміст викидів в атмосферному повітрі приводить до легенево-судинних хвороб, а

також до онкологічних захворювань у найбільш приближених до заводу районах.
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ОЦІНКА РОЗМІРУ ЗОНИ ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ ПРИ

ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПАЛИВНИХ РЕЗЕРВУАРІВ АЗС

AN ESTIMATION OF SIZE OF ZONE OF EXPLOSIVE CONCENTRATIONS AT

EXPLOITATION OF FUEL RESERVOIRS OF PETROL STATION

Доцент, к.т.н. О.В. Кулаков, слухач магістратури Г.О. Кулакова

Національний університет цивільного захисту України

Анотація. Розраховано відстані від технологічних отворів паливних резервуарів АЗС, на яких
мають місце вибухонебезпечні концентрації палива.

Ключові слова: АЗС, резервуар, нижня концентраційна межа поширення полум’я.

Annotation. Distances are expected from the technological opening of fuel reservoirs of petrol station,
the explosive concentrations of fuel take place on that.

Keywords: petrol station, reservoir, bottom concentration limit of distribution of flame.

Вступ. Сучасне життя неможливо уявити без автомобільного транспорту. На 2018

рік в Україні зареєстровано легкових автомобілів 6566 тисяч, автобусів – 250 тисяч,

моторанспорту – 840 тисяч одиниць [1]. В основному цей транспорт працює на рідкому

та газовому паливі. Його експлуатація передбачає наявність розгалуженої мережі

автозаправних станцій (АЗС), небезпека експлуатації яких обумовлена обертанням

легкозаймистих рідин (ЛЗР) та горючих газів.

Актуальність. За даними [2] пожежі на АЗС виникають досить часто. Основними

причинами є автомобілі, що заправляються, переливи палива, несправності

https://allkharkov.ua/news/pro/koksohim-harkov-ot-reiderskogo-zahvata-do-vrednyh-vybrosov-v-okryjaushyu-sredy.html
https://allkharkov.ua/news/pro/koksohim-harkov-ot-reiderskogo-zahvata-do-vrednyh-vybrosov-v-okryjaushyu-sredy.html
https://moralnaya-initsiativa.org.ua/koksohim/
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електроустаткування і порушення правил безпеки праці при проведенні ремонтних

робіт. Це свідчить про неналежне виконання системами протипожежного захисту своїх

функцій. Тому удосконалення існуючих методів безпечної експлуатації АЗС є

необхідним.

Розрахунок розміру зони вибухонебезпечних концентрацій. Звичайно в

резервуарах зберігається рідке моторне паливо: бензини різних марок [4] та дизельне

паливо [5]. З точки зору пожежної безпеки згідно [3] бензини усіх марок є особливо

небезпечними ЛЗР (мають температуру спалаху не більше ніж 28ᵒС), зимове дизельне

паливо є ЛЗР (має температуру спалаху не більше ніж 61ᵒС у закритому тиглі), літне

дизельне паливо є горючою рідиною (має температуру спалаху більше ніж 61ᵒС у

закритому тиглі).

Вважаємо наступне: внаслідок аварії резервуар має відкриті технологічні отвори

(люк оглядового колодязя, клапани тощо); умови навколишнього середовища

нормальні (нормальний атмосферний тиск та температура повітря +200С); тривалість

випаровування рідини приймається рівною часу її повного випаровування, але не

більше 3600 с.

Рисунок 1 – Залежність горизонтального розміру зони, що обмежує пароповітряні
суміші із концентрацією бензину А-92 вище НКМП, Rнкмп від площі FB відкритих
отворів резервуару

На рисунку приведено розраховану з використанням [3] залежність

горизонтального розміру зони, що обмежує пароповітряні суміші із концентрацією

бензину марки А-92 вище нижньої концентраційної межі поширення полум’я (НКМП),
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Rнкмп від площі відкритих отворів резервуару FB. На відстані, що не перевищує Rнкмп,

має місце підвищена вибухонебезпека.

Висновок. Оцінений можливий розмір зони вибухонебезпечних концентрацій при

експлуатації паливних резервуарів АЗС. При нормальних умовах експлуатації розмір є

невеликим (не перевищує декількох метрів від відкритого технологічного отвору). При

аваріях може значно збільшуватися.
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Annotation. The severity of the problem regarding the impact of harmful substances from industrial
waste is explained.
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Вступ. Вплив на природу та людину з кожним роком стає більш масштабним і до

теперішнього часу призвело до нестабільної ситуації по всьому світу. Майже кожен

день відкриваються нові, більш потужні та величезні підприємства для різних шляхів

застосувань. І начебто, це не є поганим показником: відсоток збільшення активності,

економіки та міжнародних відносин поліпшується; зростає науково-технічний прогрес

інфраструктури; підвищується прибуток вкладення капіталу країни та ін.

https://auto.24tv.ua
https://idundcz.dsns.gov.ua/ua/Analitichni-materiali.html
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Актуальність. За офіційними даними з 2017 по 2019 рік , в Україні за місяць

зареєструвалися в середньому 26.600 підприємств різних сферах діяльності.

Рисунок 1 - Кількість зареєстрованих нових підприємств

Але такі показники, свідчать про те, що частина відкритих підприємств, прямою

чи частково, впливають на населення та оточуюче довкілля. Для прикладу розглянемо

Харківський коксовий завод. Це підприємство спрямовано на виробництво вугілля за

допомогою технології мокрого гасіння коксу. На стан 2017 року завод мав 617

працівників.

Небезпечні фактори. На діаграмі можна побачити, що об'єми виробництва

знизились, але це не заперечує того моменту, що дана мануфактура викидає багато

небезпечних речовин, таких як: аміак, фенол та сірковідень.

Харківський коксовий завод розташований близько до центра мегаполіса.

Показники свідчать, що останнім часом були перевищені граничнодопустимі

концентрації формальдегіду та оксиду вуглецю, які можна знайти по Карачевському

шосе, яке проходить через центр міста. При виробництві 1 т виливків зі сталі і чавуну

виділяється близько 50 кг пилу, 250 кг оксидів вуглецю, 1,5-2 кг оксидів сірки та азоту і

до 1,5 кг інших шкідливих речовин. Такими отруйними речовини дихають харків'яни та

оточуюче середовище: забруднюється повітря, озера, водойми та плодючі землі.
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Рисунок 2- Об'єм виробництва

Висновок. Будь-які підприємства приносять багато користі на благо економіки,

розвитку країни та ринку збуту/побуту. Але для цього кожен завод, фабрика чи станція

повинні думати про мінімізацію відходів шкідливих речовин, знайти якомога безпечну

зону для будівництва та подальшої роботи споруди.
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Вступ. Високі темпи розвитку народного господарства пов’язані з

концентрацією виробництва, будівництвом великих і складних будов, концентрацією у

спорудах значної кількості пожежо- та вибухонебезпечної сировини і готової продукції,

запровадженням нових технологічних процесів із вибухо- і пожежонебезпечними

виробництвами, а також використанням легких конструкцій з металу та полімерних

матеріалів, що мають низьку вогнестійкість.

Актуальність. Слід зауважити, що технічний стан значної частини об’єктів

промислового та житлово-громадського призначення в Україні характеризується

надзвичайно високим ступенем фізичного та морального зносу. Так, виробничі будівлі і

споруди основних галузей промисловості мають в середньому 50-60 % фізичного та

морального зносу, а по деяким галузям цей показник наближається до 65-70 %.

Використання усіх видів будівельних матеріалів повинно базуватися на знанні

їхніх фізико-механічних і хімічних властивостей при нормальних і високих

температурах, а також токсичних властивостей. При цьому необхідно знати не тільки

міцність і деформативність матеріалів при нагріванні, але і пожежонебезпечні

властивості [1, 2].

У зв’язку з тим, що ціна на будівельні матеріали щоденно зростає, виробникам

та споживачам такої продукції доводиться іноді використовувати альтернативні

матеріали. До одного з видів таких матеріалів відносяться вогнестійкі в’яжучі на основі

металургійних відходів, а саме доменних гранульованих шлаків. На основі доменних

гранульованих шлаків виготовляються два види в’яжучих матеріалів:

шлакопортландцемент та шлаколужні, причому шлаколужні в’яжучі більш

перспективні, оскільки в них міститься близько 90% шлаку. Шлаколужні цементи та

бетони за своїми властивостями є прогресивними та ефективними матеріалами

сьогодення та майбутнього. На шлаколужних в’яжучих отримують майже всі види

бетонів від важких до легких на різних заповнювачах.

Висновки. При вірному визначенні режимів тверднення, виборі лужного
компоненту та відповідних добавок практично на всіх доменних гранульованих шлаків
можливо вирішити задачу отримання шлаколужних в’яжучих матеріалів активністю
більше 50 МПа. і вогнестійкістю 450-650 0С.
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Втуп. Експлуатація автотранспортних засобів охоплює набір повсякденних

завдань, яким пересічний водій навряд чи присвячує достатньо часу для розпізнавання

пов'язаних ризиків. Однак небезпека автомобільного транспорту постійно переслідує

більшість проїжджих частин дороги, адже часто трапляються нещасні випадки, а

кількість людей, які постраждали становить тривожне число.

Актуальність. У світі щорічно внаслідок ДТП гине 250 тисяч людей і приблизно

в 30 разів більша кількість отримує травми. Згідно з даними управління безпеки

дорожнього руху Національної поліції України, щорічно в Україні налічується понад 30

000 фатальних автомобільних аварій. У кожному випадку існує, безсумнівно, причина,

і в деяких ситуаціях можливо було запобігти ДТП, застосувавши відповідні заходи.

Основні причини ДТП і шляхи їх вирішення. Закон України «Про дорожній

рух» визначає правові й соціальні основи дорожнього руху з метою захисту життя та

здоров'я громадян, створення безпечних і комфортних умов для учасників руху, але все

рівно основні причини ДТП - порушення правил дорожнього руху, і технічні

несправності автомобілів, перевищення швидкості руху, недостатня підготовка осіб, що

керують авто, недостатня їх реакція.
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В якості головного заходу щодо зниження кількості ДТП – це посилення

відповідальності за вчинення правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху. Можна

також виділити такі заходи:

1. Збільшення соціальних рекламних кампаній про важливість дотримання правил

безпечного водіння.

2. Розробка і впровадження нового порядку обліку ДТП.

3. Збір достовірної інформації про ДТП з розширеним набором даних по кожній

події.

4. Посилення відповідальності за вчинення правопорушень у сфері безпеки

дорожнього руху.

5. Створення загальнодоступного онлайн-ресурсу для перевірки автомобіля і водія

на предмет кількості виписаних штрафів за порушення ПДР, типу порушень, кількості

несплачених штрафів.

Рисунок– Статистика найбільш розповсюджених причин ДТП в Україні (за 2019
рік).

Наразі в Україні існують соціальні рекламні компанії про важливість дотримання

правил безпечного водіння, але в дуже невеликій кількості. Щодо загальнодоступного

онлайн-ресурсу для перевірки автомобіля і водія на предмет кількості виписаних

штрафів за порушення ПДР, то в Україні такого ресурсу зовсім не існує.

Відповідальність за вчинення правопорушень в України недостатньо жорстка.

Наприклад, штраф за керування транспортним засобом без (електронного) посвідчення

водія та полісу страхування й інших документів – 425 грн.

Висновок. Отже, небезпека автомобільного транспорту постійно переслідує

більшість проїжджих частин дороги, адже часто трапляються нещасні випадки, а
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кількість людей, які постраждали, становить тривожне число, адже експлуатація

автотранспортних засобів охоплює набір повсякденних завдань, яким пересічний водій

навряд чи присвячує достатньо часу для розпізнавання пов'язаних ризиків.
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КЕРУВАННЯ БЕЗПЕКОЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ JABIL UKRAINE

SECURITY MANAGEMENT AT THE ENTERPRISE JABIL UKRAINE

Зав.каф., доц. Т.Є. Стиценко, студентки (I рівень навчання) А.О. Пахомова,

В.Д. Фоменко

Харківський національний університет радіоелектроніки

Анотація. Обґрунтовані специфічні вимоги для забезпечення безпеки на виробництві конкретного
підприємства.

Ключові слова: керування безпекою, безпека.

Annotation. Specific requirements for ensuring safety in the production of a particular enterprise are
substantiated.

Keywords: security management, safety.

Jabil Circuit, Inc. – міжнародна компанія, що надає послуги з контрактного

виробництва електроніки. Товариством проводиться комплексна робота із

співробітниками щодо охорони праці та безпеки, а саме: навчання з охорони праці при

виконанні робіт з підвищеною небезпекою, проведення робочих зустрічей на робочих

місцях, встановлення індивідуальних блокуючих пристроїв на обладнанні, що

унеможливлюють несанкціонований його пуск, забезпечення колективними та

індивідуальними засобами захисту та спецодягом.

На самому виробництві впроваджені високі заходи безпеки. Робочі перед

початком зміни в обов'язковому порядку здають мобільні телефони і надягають

індивідуальні засоби захисту - спеціальні антистатичні костюми. Це пов'язано з тим, що



148

розряд статичної електрики може пошкодити електронну продукцію. Підлогове

покриття на заводі- струмопровідний лінолеум Tarkett iQ TORO SC. Завдяки

графітовим вкрапленням покриття забезпечує підвищену безпеку в приміщеннях з

високоточним електронним обладнанням, тому працівники, в обов'язковому порядку,

перед входом в сам цех, проходять перевірку на захисне заземлення. На даний момент

це одне із підприємств в Україні, яке використовує концепції безпеки праці на

щоденній основі, де кожен працівник залучений до оптимізації процесів виробництва,

що дозволяє бути максимально орієнтованими на досягнення найвищих результатів.
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АНАЛІЗ СТАНУ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ І

ЙОГО МОЖЛИВИЙ ВПЛИВ НА НАСЕЛЕННЯ

ANALYSIS OF THE STATE OF ATMOSPHERIC AIR OF THE KHARKIV REGION

AND ITS POSSIBLE IMPACT ON THE PEOPLE
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Анотація. Проведено аналіз стану атмосферного повітря, та зроблено висновки щодо його
можливого впливу на населення.

Ключові слова. Атмосфера, забруднення, повітря, аналіз.

Annotation. The analysis of the state of atmospheric air for the 2018-2019 years is carried out, and
conclusions concerning its possible influence of atmospheric air on the population are made.

Keywords. Atmosphere, pollution, air, analysis

Вступ. Як зазначається в Законі України «Про Основні засади (стратегію)

державної екологічної політики України на період до 2030 року», забруднення

атмосферного повітря є однією з найгостріших екологічних проблем. На сьогодні

рівень забруднення атмосферного повітря великих міст і промислових регіонів є

високим. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, забруднення повітря є

одним з основних факторів ризику для здоров'я, пов'язаних з навколишнім

середовищем так як може викликати серцево-судинні і респіраторні захворювання.
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Стан атмосферного повітря Харківської області. Стан атмосферного повітря

Харківської області формується обсягами викидів забруднюючих речовин від

пересувних та стаціонарних джерел забруднення. До стаціонарних джерел забруднення

слід віднести великі промислові підприємства, особливо, підприємства паливно-

енергетичного комплексу, машинобудівні підприємства, коксове та хімічне

виробництва. Основними чинниками інтенсивного забруднення атмосфери

автотранспортом є: зростаюча кількість автотранспорту; експлуатація технічно

застарілого автопарку; недостатня пропускна спроможність і незадовільний стан

дорожньо-транспортної мережі.

Динаміка викидів забруднюючих речовин. За даними Головного управління

статистики у Харківській області викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

від стаціонарних джерел 2019 році склали 106,5 тис. тонн (у 2018 році 44,7 тис. тонн).

Переважну частину викидів забруднюючих речовин продукували енергетична та

переробна промисловість (44,61% від загального обсягу викидів). Найбільша кількість

викидів у Зміївському (26,3%), Чугуївському (14,9%) районах та м. Харкові (10,74%).

Характеристика атмосферного повітря в Харкові. За результатами

дослідження атмосферного повітря, проби якого відбирались фахівцями обласного

лабораторного центру 21-22 жовтня 2019-го року на території міста Харкова та

Харківської області, значного забруднення повітря не виявлено

Рисунок - Середні показники концентрації оксиду вуглецю в атмосфері (мг/м3) за
2018 - 2019 роки.

Висновок. Проаналізувавши дану інформацію можна зробити висновки, що, в

цілому, стан атмосферного повітря є не стабільним і змінюється з року в рік, а також є

перевищення норми.
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НЕБЕЗПЕКИ ФАУНИ ПІВНІЧНОЇ ЧАСТИНИ ЧЕРВОНОГО МОРЯ

DANGERS OF FAUNA OF THE NORTHERN PART OF THE RED SEA

к.т.н., доц. С.В. Ротте, доц. к.б.н. Ю. Ю. Гайова

Черкаський державний технологічний університет

Анотація. Розглянуті основні небезпечні для людини представники фауни єгипетської частини
Червоного моря.

Ключові слова: безпечний туризм, отруйні і небезпечні тварини, правила безпеки на воді.

Annotation. The main dangerous to humans representatives of the fauna of the Egyptian part of the
Red Sea are considered.

Keywords: safe tourism, poisonous and dangerous animals, safety rules on the water.

Вступ. Як би це не звучало банально, все живе зародилося в океані. Мабуть,

саме тому ми часто асоціюємо відпочинок з курортами на берегу моря чи океану. Але

приємне проводження часу у воді може бути зіпсовано живими організмами, які його

населяють.

Актуальність. Курорти Єгипту останнім часом вже не є екзотикою для

українських туристів. Цікавість до красот Червоного моря, майже цілорічна

доступність рекреаційних зон країни та досить бюджетна ціна зробили відпочинок

надпопулярним для громадян України. Вітчизняні туристи не сильно переймаються ні

соціально-політичними проблемами регіону, ні загрозою пандемії COVID-19. Так,

наприклад, при введенні надзвичайного стану у 2017 році протягом 10 місяців Єгипет

відвідало 650 тис. громадян України [1].

Дуже популярним є курортне місто Шарм-аш-Шейх (помилково називають

Шарм-ель-Шейхом), що знаходиться в Акабському заливі. В морській акваторії біля

цього міста дуже популярними стали дайвінг та сноркінг. Проте перед занурюванням у

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2707-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19
https://www.slk.kh.ua/news/oblast-online/u-xarkovi-povitrya-chiste-eksperti.html
https://www.slk.kh.ua/news/oblast-online/u-xarkovi-povitrya-chiste-eksperti.html
https://kharkivoda.gov.ua/content/documents/1054/105379/Attaches/regionalna_dopovid_2019_harkivska_oblast.pdf
https://kharkivoda.gov.ua/content/documents/1054/105379/Attaches/regionalna_dopovid_2019_harkivska_oblast.pdf
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воду необхідно обов’язково пройти навчання (інструктаж) щодо небезпечних факторів,

знання про які може врятувати життя.

Основні небезпечні представники екосистеми північної частини Червоного

моря. Червоне море утворилося в результаті рифтового розлому, це внутрішнє море

Індійського океану. За рівнем солоності є другим після Мертвого моря. Солоність в

Акабському заливі досягає до 60 ‰. Також є дуже теплим. Біля Єгипту взимку його

температура не знижується нижче +20 °C, влітку ж досягає +27 °C [2]. В Акабській

затоці розташовані чотири коралових рифи. Це й визначає особливості унікальної

морської екосистеми.

Небезпеку для відпочиваючих являють собою корали, молюски, медузи, морські

їжаки, риби.

Корали як живі так і мертві мають дуже гострі краї, якими можна серйозно

порізатись. Крім цього існує небезпечний вид полімедуз, який зовнішньо дуже схожий

на корали. Це мілепора (Millepora) або вогняні корали, при доторканні до яких

відбувається контакт з їх щупальцями, оснащеними жалкими клітинами. Людина

отримує сильний опік, відчуття при цьому схожі на опік від розплавленого металу.

Представляють небезпеку й морські зірки терновий вінок (Acanthaster planci), які

живуть в коралових рифах. На променях зірки розташовані голки величиною до 3 см, в

основі яких знаходяться отруйні залози. Контакт з ними може закінчитись серйозним

отруєнням.

Морські їжаки (Diadema setosum), голки якого мають довжину до 30 см, та

містять отруту. При наступанні людиною на морського їжака голки протикають шкіру і

ламаються, застрягаючі в тілі людини. Через зазубрини, розміщені на голках, їх досить

складно витягнути. Морські їжаки ховаються в коралах і водоростях, часто біля самого

берега на мілині.

Небезпечним є й отруйний брюхоногий моллюск з сімейства конусів (Conidae),

що полює на рибу, але може атакувати зубом-радулою і людину. Найбільш

небезпечними видами для людини є географічний (Conus geographus) і текстильний

конус (Conus textile) (70% – зі смертельними наслідками).

Риби можуть бути отруйними (риби-камені; скати-хвостоколи, крилатки) або

небезпечними через наявність зубів або гострих відростків на тілі (риби-хірурги,

титановий спиноріг, сіра рифова акула, барракуда, мурена).

Висновок. Туристу, який потрапив до Єгипту і бажає познайомитись з

мешканцями моря, необхідно знати про небезпеки та правила поведінки у воді, мати
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принаймні захисне взуття, дайверам – спеціальне обладнанням, аптечку з медичними

засобами для обробки ран та антигістамінними препаратами. Бути у воді вкрай

уважними та бути готовими звернутись до медичних працівників у випадку

необережного контакту з представниками моря.

Крім цього необхідно зрозуміти, що людина є гостем у морі, і відноситись з

повагою до справжніх господарів моря.
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(хвиля прориву, теплове випромінювання) проявляється за лічені секунди. Цього часу явно недостатньо
для ідентифікації персоналом об'єкта аварійної ситуації і, як наслідок, прийняття заходів для власної
безпеки і, тим більше, відповідних дій щодо запобігання розливу рідини, що горить.
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Annotation. The paper considers the influence of hazardous factors in the case of quasi-instant
destruction of the VST (breakthrough wave, thermal radiation) manifests itself in a matter of seconds. This time
is not enough for the personnel to identify the emergency object and, as a consequence, take measures for their
own safety and, moreover, appropriate actions to prevent the spill of flammable liquid.
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Вступ. Метою роботи є розвиток методів оцінки та засобів зниження пожежного

ризику при квазімиттєвому руйнуванні нафтових резервуарів та сформульовати

принципи розробки огорож резервуарів вертикальних сталевих (РВС) для повного

утримання хвилі прориву, на підставі яких запропонований варіант конструктивного

виконання перешкоди - захисної стіни з хвильовідбивним навісом.

https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2346387-vid-pocatku-roku-egipet-vidvidali-650-
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Актуальність. Відрізняючими ознаками руйнування РВС є повна втрата

цілісності корпусу і вихід протягом короткого проміжку часу на прилеглу територію

всієї рідини, яка зберігається в резервуарі, у вигляді потужного потоку – хвильового

прориву. Тому слід зазначити, що до основних споруд за обмеженням аварійного

розливу рідин в резервуарних парках протягом останніх ста років відносяться земляні

обвалування або огороджувальні стіни, розрахунок яких проводиться тільки на

гідростатичному утриманні пролитої рідини [1]. Аналіз наслідків руйнувань РВС,

переконливо свідчить про те, що такі перешкоди не здатні утримати потік, що

рухається за законами гідродинаміки, в результаті чого подібні аварії неодноразово

приводили до травм і загибелі людей, значних матеріальних і екологічних збитків [2, 3].

При повному розкритті стінок резервуара порушується початковий стан рідини,

яка зберігається в ньому: змінюються в часі параметри руху в окремих точках простору,

зайнятого рідиною, що рухається, внаслідок чого виникає несталий рух в відкритому

руслі.

Процеси утворення хвилі прориву при квазімиттєвому руйнуванні РВС, їх

поширення і вплив на перешкоди є небезпечною техногенною подією, яка створює

загрозу життю і здоров'ю людей, призводе до руйнування будівель, споруд, обладнання

та комунікацій, порушення виробничих і транспортних процесів, нанесення шкоди

навколишньому природному середовищу.

В якості критичного значення параметру хвилі прориву може бути прийнята,

наприклад, глибина потоку в зоні розтікання або параметр потоку, що призводить до

руйнування будівель і споруд, в яких знаходяться люди. Приймається також критерій

поділу зони затоплення (максимальне значення параметрів аварії): зони сильних,

середніх і слабких руйнувань для об'єктів транспорту і ліній зв'язку.

Ступінь руйнування (втрата залишкової балансової вартості) по зонах

приймається наступна: зона сильних руйнувань - 0,8; зона середніх руйнувань - 0,4;

зона слабких руйнувань -0,1.

Висновки. Проведений натурний експеримент по квазімиттєвому руйнуванні

РВС-700 м3 з водою, на підставі аналізу результатів якого визначений механізм

формування та руху потоку рідини, а також взаємодія з нормативним обвалуванням.

Запропонований принцип розробки огорожі РВС для стримання хвилі прориву, на

підставі якого розроблений варіант конструктивного виконання перешкоди –

огороджувальна стіна з хвильовідбивним навісом.
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МЕТОДОЛОГІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКУСТИЧНОГО КОМФОРТУ У

ПРИМІЩЕННЯХ НАСОСНИХ СТАНЦІЙ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ

МІСТА

METHODOLOGY OF PROVIDING ACOUSTIC COMFORT IN PREMISES OF

PUMPING STATIONS OF URBAN WATER SUPPLY SYSTEMS

Доц., канд. техн. наук Я.О. Сєріков, студент (ІІ рівень навчання) В. М. Дрогальчук

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Анотація. Визначена важливість зниження рівня шуму, що генерується технологічним
обладнання насосних станцій систем водопостачання міста. Описані характерні джерела шуму, причини,
характер їх походження. Наведені практичні рекомендації, що спрямовані на зниження рівня цього
виробничого негативного фактору.

Ключові слова: системи водопостачання, насосне обладнання, рівень шуму, акустичний комфорт,
професійні захворювання

Annotation. The importance of noise reduction generated by technological equipment of pumping
stations of city water supply systems is determined. Described characteristic sources of noise, causes, nature of
their origin. Practical recommendations aimed at reducing the level of this negative production factor are given.

Keywords: water supply systems, pumping equipment, noise level, acoustic comfort, occupational
diseases

Вступ. Техногенний розвиток сучасного суспільства призвів до активізації такого

негативного фактору середовища існування людини як підвищений рівень шуму. Таке

положення спричиняє розвиток нервових захворювань людини, а також збільшення

кількості професійних захворювань, що обумовлені дією цього фактору.

Актуальність. Підприємства водопостачання міст у структурі своїх систем мають

насосні станції великої продуктивності. Насосні станції розміщені в спеціальних
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спорудах. У процесі обладнання насосних станцій створює значний рівень шуму, який

поширюється як у виробничому приміщенні, так і поширюється на території

підприємства та на прилеглу сельбищну територію. Це призводить до порушення

акустичного комфорту людини. Причому, дія цього негативного фактору може

викликати професійні захворювання у працівників, викликати розлад нервової системи,

в тому числі й у населення прилеглої житлової території.

Виклад основного матеріалу. Причинами виникнення шуму в насосних

установках є як пружні коливання як окремих вузлів, так і всієї установки в цілому.

Шум у насосних установках має складний характер і виникає в результаті взаємодії

значної кількості факторів – механічних, що залежать від конструктивних особливостей

машин, способу і ретельності їх монтажу, допоміжного обладнання, дотримання

планово-попереджувальних ремонтів тощо. При цьому, джерела шуму мають механічне,

аеродинамічне, електричне походження. Усунення джерел виникнення механічного та

електричного шуму є досить складним технічним завданням, вирішити яке можливо

тільки в результаті розробки удосконалених конструкцій обладнання з необхідними

акустичними характеристиками. Шум аеродинамічного походження може бути в

деяких випадках ослаблений шляхом застосуванням технічних заходів.

Враховуючи компонування, умови експлуатації для зниження рівня шуму

насосного обладнання на всмоктувальних вузлах доцільно використовувати глушники

трубчастого типу, які є достатньо простими у виготовленні, надійними в експлуатації.

Вони характеризуються високою ефективністю зниження рівня шуму в широкому

діапазоні звукових частот. Так, ефективність зниження шуму на вузлах всмоктування

трубчастим глушником становить 13-15 дБ в діапазоні f 63-8000 Гц при довжині

глушника 1 м. Для зниження рівня шуму на вихідних вузлах насосних машин малої

продуктивності доцільно застосовувати глушники, в яких звуковбирний матеріал

розміщений по периметру труби.

У приміщеннях насосних станцій як правило встановлюють і вентиляційні

установки. Робота такого обладнання також характеризується підвищеним рівнем шуму.

Для зниження рівня шуму в цьому разі найбільш ефективним є застосування активних

глушників (зі звукопоглинальним матеріалом). Ефективність такого глушника складає

13 дБ на f = 63 Гц, 52 дБ на f = 1000 Гц і 67 дБ на f = 8000 Гц.

Висновки. Описані технічні рішення завдання зниження рівня шуму

технологічного обладнання насосних станцій систем водопостачання міст спрямовані

на зниження рівня шуму в характерних вузлах насосів і системи вентиляції. такого
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обладнання. Очевидно, що для ефективного рішення завдання необхідна реалізація

комплексу технічних і організаційних рішень, заснованих на результатах наукових

досліджень і конструкторських розробок.
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SUBSTANCE TEMPERATURES
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Анотація. Показано наявність коливального характеру зміни характерних температур н-алканів.
Створено емпіричні формули для прогнозу температур плавлення та кипіння з коефіцієнтом кореляції
0,999.

Ключові слова: кластер, будова речовини, характерна температура, коливальність, алкани.

Annotation. The presence of the oscillatory nature of the change in the characteristic temperatures of n-
alkanes is shown. Empirical formulas for forecasting melting and boiling points with a correlation coefficient of
0.999 have been created.

Keywords: cluster, structure of matter, characteristic temperature, oscillation, alkanes.

Вступ. Властивості речовини пов’язані з утворенням надмолекулярних структур

кластерного типу, стан яких залежить від температури у системі. Тому характерні

температури, за якими можна охарактеризувати небезпеки зберігання речовин, пов’язані зі

змінами у будові таких надмолекулярних утворень. Але для прогнозу означених

властивостей фіксований статистичний підхід є складним внаслідок анізотропії

міжмолекулярної взаємодії [1].

Актуальність. Характерні температури н-алканів відносяться до найбільш

досліджених параметрів речовини [2]. Відзначають їх коливальний характер для молекул з

«парною» та «непарною» кількістю атомів карбону [3], а також для масових швидкостей

вигоряння н-спиртів при пожежі [4]. Тобто є непослідовність значень характерних
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температур в одному гомологічному ряді, що на даний час у практичних розрахунках не

враховується та робить прогноз різних властивостей неадекватним або вимагає дослідних

даних. Тому для прогнозу властивостей речовини необхідно вдосконалення врахування її

властивостей.

Характерні температури речовини. Оскільки за рахунок міжмолекулярної

взаємодії у речовині утворюються макромолекулярні структури у вигляді кластерів –

виникає зміна еквівалентної довжини молекули-кластеру. Такий підхід до прогнозування

властивостей речовини знаходить відбиття у багатьох дослідженнях, але при цьому не

наголошується на універсальності такого підходу та його зв’язку з будовою речовини.

Оберемо для аналізу температуру плавлення (tпл) речовин ряду н-алканів. Залежність

зміни tпл від кількості атомів карбону до nC = 23 демонструє декілька рівнів періодичності

для «парних» та «непарних» молекул та різний кут нахилу ліній апроксимації для

гомологічних «сусідів». Так, tпл наступного алкану за «парним» є більшою на 9–3 оС, в той

час як попереднього – на 39–3,5 оС меншою (Δt зменшуються з ростом nC). Також, до nC =

8 (лінія «а») для «парних» молекул та до nC = 7 для «непарних» (лінія «б») –

спостерігаються суттєво різні тенденції зростання tпл. Крім того, для алканів з nC = 4–11 для

послідовних пар «сусідів» по гомологічному ряду має місце почергово різний кут нахилу

тенденції зростання для tпл (серія ліній «в»). Окрема аномалія спостерігається для перших

представників гомологічного ряду: за апроксимацією залежності для метану очікувана tпл ≈

-240 оС, а фактична tпл = -182,5 оС, в етану очікувана tпл ≈ -195 оС, а фактична tпл = -183,3 оС.

На підставі значень молярних мас здійснено апроксимацію вказаної залежності, формула

(1).

Рисунок - Зміна tпл для гомологічних «сусідів» в ряді н-алканів від «1» – метану до
«23» – трикозану
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Для н-алканів в діапазоні nC = 1÷100 отримано кореляцією з довідковими даними R = 0,999

та середню похибку 8,9 оС. Тобто формула (1) враховує особливості будови н-алканів.

Висновок. Показано наявність коливального характеру зростання температур

плавлення у гомологічному ряду н-алканів та окремих залежностей для «парних» та

«непарних» молекул за кількістю атомів карбону. При апроксимації залежності для

температур плавлення отримано R = 0,999 з опосередкованим урахуванням будови

речовини.
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ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ, СПРИЧИНЕНИЙ

ВИРОБНИЦТВОМ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

IMPACT ON THE ENVIRONMENT CAUSED BY ELECTRICITY PRODUCTION

Доц., к.т.н. Т.Є. Стиценко, студент (І рівень навчання) А.В. Фодченко

Харківський національний університет радіоелектроніки

Анотація. Вплив виготовлення електричної енергії на навколишнє середовище - невід’ємна
частина захисту довкілля від надмірного забруднення. Саме підприємства, які видобувають
електроенергію, впливають на середовище. Таке виробництво має як позитивний вплив, так і негативний
вплив.

Ключові слова: електрична енергія, навколишнє середовище, підприємства.

Abstract. The impact of electricity generation on the environment is an integral part of protecting the
environment from excessive pollution. It is the companies that generate electricity that affect the environment.
Such production has both positive and negative effects.

Key words: electricity generation, environment, enterprises.

Вступ. Забруднення довкілля в розвинених країнах світу є предметом особливої

уваги з боку як громадськості, так і державних органів, зокрема вивчається вплив на

http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/
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стан довкілля виробництва енергії. Все більше держав виділяють дотації своїм

громадянам для придбання електричних автомобілів, перехід на сонячні батареї,

відмову від подальшої експлуатації та будівництва теплових електростанцій.

В Україні зовсім інша ситуація. Тоді як увесь світ відмовляється від теплових

електростанцій, Україна збільшує закупівлю вугілля для ТЕС.

Актуальність. В теперішній час існує дуже багато видів електростанцій, деякі з

яких можуть призвести до великих техногенних катастроф. Прикладом цього може

стати Чорнобильська трагедія або аварія на Фукусимі-1. Ці ситуації призвели до гибелі

людей та нанесли неймовірну шкоду навколишньому середовищу. Тому зараз деякі

країни намагаються перейти на більш безпечні джерела вироблення енергії (вітряки,

сонячні батареї, геотермальні і припливно-відпливні електростанції, метантенки).

Небезпечний вплив електростанцій. Спалювання викопного твердого та рідкого

палива супроводжується виділенням сірчистого, вуглекислого і чадного газів, а також

оксидів нітрогену, пилу, сажі та інших забруднювальних речовин. Видобуток вугілля

відкритим способом, як і торфорозробки, ведуть до зміни природних ландшафтів, а

іноді й до їх руйнування. Розливи нафти і нафтопродуктів при видобутку і

транспортуванні здатні знищити все живе на величезних територіях (акваторіях).

Основними причинами, що призводять до катастрофічного стану довкілля є:

 використання низькосортного палива (наприклад: мазут, криптон 85 (інертний

газ), буре вугілля та інші);

 застаріла технологія виробництва та обладнання;

 висока енерго- та матеріаломісткість;

 високий рівень концентрації промислових об’єктів (Наприклад, в Україні

такими місцями є: Дніпропетровська область, Запорізька область, Криворізька

область та Харківська область);

 несприятлива структура промислового виробництва з високою концентрацією

екологічно небезпечних технологій виробництва;

 відсутність належних природоохоронних систем (очисних споруд, оборотних

систем водо забезпечення тощо) та низький рівень експлуатації існуючих

природоохоронних об’єктів;

 відсутність належного правового та економічного механізмів, які стимулювали б

розвиток екологічно безпечних технологій та природоохоронних систем;

 відсутність належного контролю за охороною довкілля.
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Висновок: Виготовлення електрична енергія застарілими технологіями дуже

небезпечна для навколишнього середовища, бо при її видобуванні виникає велика

кількість шкідливих чинників, які залежать від роботи сучасних електростанцій. Але

зараз у деяких країнах розвивається позитивна тенденція відмови від атомної і теплової

енергетики, та переходу до менш шкідливих джерел видобування електроенергії, таких

як вітряки, сонячні батареї, геотермальні електростанції та інші.
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Анотація. Актуалізовані питання безпеки персоналу та охорони навколишнього природного
середовища. На підставі аналізу причин аварій та катастрофічних наслідків на морських платформах
наведені першочергові заходи з їх запобігання та забезпечення безпечної трудової діяльності персоналу.
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Annotation. Topical issues of personnel safety and environmental protection. Based on the analysis of
the causes that lead to various accidents and catastrophic consequences on offshore platforms, the priority
measures are taken to prevent them and ensure safety labor activity of the staff.
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Експлуатація морських нафтогазових споруд у складних природних умовах

актуалізує проблеми надійності, які пов’язані із забезпеченням безпеки персоналу та

охорони навколишнього природного середовища. Аварії, що трапляються на таких

платформах, призводять до людських жертв і травматизму, забруднення

навколишнього середовища та суттєвих витрат на їх ліквідацію.
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Всесвітня база даних морських аварій (Worldwide Offshore Accident Databank

(WOAD)) подає класифікацію аварій, серед яких: якірне пошкодження, нерегульований

викид, перекидання, зіткнення, контакт, вибух, падіння предметів, пожежа, затоплення,

посадка на мілину, аварія гелікоптера, витік, крен, пошкодження механічного

обладнання або конструкції, неробоче положення, розлив (витікання) нафти,

буксирування, свердловинні проблеми й інші [1].

Основними причинами, що призводять до різного роду аварій та катастрофічних

наслідків на морських платформах, визначені: відсутність контролю за станом

технологічних систем, приміщень і відсіків платформи; недостатній контроль за станом

технологічного процесу; відсутність контролю за динамічними параметрами системи

«платформа - якірні пристрої-обладнання свердловини»; відсутність систем аварійного

управління; небезпечне і безконтрольне маневрування плавзасобів у безпосередній

близькості від платформи; вплив хвильових та вітрових навантажень; неможливість

використання штатних рятувальних засобів в умовах надзвичайних ситуацій;

відсутність аварійно-рятувальних суден в зоні 15-хвилинної досяжності до платформи.

Економічний збиток від подібних аварій навіть не піддається обліку. Майже кожен

інцидент закінчується тим, що платформа знищується або стає непридатною для

відновлення. Тому будь-які витрати на забезпечення безпечної експлуатації морських

платформ є виправданими [1].

Аналіз таких аварійних ситуацій зумовлює перелік першочергових заходів з їх

запобігання, зокрема надання особливого значення огляду платформ у період їх

проектування та будівництва; передбачення при створенні платформ запасів міцності та

плавучості за будь-яких аварійних навантажень, зіткнень, вибухів та інших критичних

ситуацій, для запобігання їх затоплення чи перекидання; регулярне обстеження споруд

у ході їх експлуатації; зосередження особливої уваги на можливостях швидкої евакуації

персоналу у складних умовах, для чого об’єкти повинні бути оснащені всіма

необхідними сучасними рятувальними та евакуаційними технічними засобами. Для

забезпечення безпечної експлуатації морської платформи необхідним є встановлення і

функціонування системи автоматичного моніторингу, що контролює стан усіх її систем,

обстановку у відсіках і приміщеннях, динамічні параметри платформи і ситуацію на ній.

Така система моніторингу повинна бути цілком автономною в частині

енергозабезпечення і каналів зв’язку. Уся інформація із системи моніторингу повинна

передаватися до центрів управління, що знаходиться на судні забезпечення і на березі.

На платформі повинен бути пост для контролю за роботою системи моніторингу та її
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технічного обслуговування. Для забезпечення управління системами платформи в

умовах надзвичайної ситуації, на платформі повинна бути встановлена і постійно

функціонувати автономна система аварійного управління [1].

Відтак, важливим підґрунтям реалізації системи безпеки на подібних об’єктах має

бути неухильне дотримання певних принципів, серед яких принципи комплексності;

системності; безперервності; динамічності; науковості; оптимізації; стандартизації;

ефективності; відповідальності тощо [3]. Усі працівники, крім завдань, обов’язків та

знань, які передбачено відповідними кваліфікаційними характеристиками, повинні

знати, виконувати та додержуватися правил і норм безпеки праці, виробничої санітарії

та протипожежного захисту, виконувати правила трудового розпорядку, відповідні

підготовчі та завершальні роботи на початку і в кінці робочої зміни. Системи

забезпечення безпечної експлуатації повинні мати найвищий пріоритет серед систем

контролю та управління, що розміщуються на платформі.
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Keywords: labor protection management system, risk-oriented approach, directions of effective
modernization

Для ефективного здійснення діяльності будь-яке підприємство повинне дбати про

питання безпеки, однією зі складових якої є охорона праці.

Частина загальної системи управління організацією, яка сприяє запобіганню

нещасним випадкам та професійним захворюванням на виробництві, а також небезпеки

для третіх осіб, що виникають у процесі господарювання, і включає в себе комплекс

взаємопов’язаних заходів на виконання вимог законодавчих та нормативно-правових

актів з охорони праці, визначається як система управління охороною праці (СУОП) [1].

СУОП підприємства (установи, організації) цілком пов’язана із системою

управління підприємством. Одним зі складових елементів СУОП є контроль за станом

охорони праці підприємства, призначений для виявлення відхилень в умовах праці та

перевірки виконання працівниками своїх обов’язків з охорони праці, а також виступає

головною ланкою профілактичної роботи з попередження технологічних порушень,

нещасних випадків, аварій, пожеж, професійних захворювань та інших надзвичайних

подій на виробництві. Ефективність функціонування СУОП серед іншого залежить від

кількості використовуваної оперативної документації. На жаль, що більша її кількість,

тим більшою стає формалізація процесу контролю на виробництві [2].

В умовах сьогодення дедалі масштабними стають спроби модернізації системи

управління охороною праці шляхом застосування ризик орієнтованого підходу,

сутність якого полягає в оцінюванні ризиків для кожного конкретного об’єкта

виробництва з урахуванням джерел небезпечних чинників та обставин, що зумовлюють

виникнення небезпеки, і вжиття заходів з уникнення й зниження цих ризиків залежно

від їх рівня.

Якщо базовою концепцією формування традиційної СУОП є принцип

коригувального реагування на надзвичайні ситуації (нещасні випадки, професійні

захворювання, аварії), на усунення їх наслідків, то принципом ризик орієнтованої

СУОП є превентивне реагування за результатами оцінки стану безпеки (за шкалою

ризиків), на підставі якої вживають профілактичних заходів щодо запобігання

виникнення надзвичайних ситуацій. Щодо пріоритету у профілактичних заходах, то

при традиційній СУОП виробничі ризики не розділяються за пріоритетом і

першочерговими стають профілактичні заходи, розроблені за результатами
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розслідування надзвичайних ситуацій, тоді як при ризик орієнтованій СУОП виробничі

ризики класифікуються і пріоритет профілактичних заходів мають об’єкти виробництва

з максимальною кількістю балів за шкалою оцінки ризиків. Поширення досягнень

СУОП у традиційному вимірі реалізується через досвід створення безпечних умов

праці (мінімізації виникнення надзвичайних ситуацій), що може бути поширений на всі

підприємства. При ризик орієнтованій СУОП досягнення реалізується через досвід

створення безпечних умов праці, що є найбільш прийнятним для підприємств зі

спорідненими виробничими процесами, особливо на стадіях проектування, організації

реконструкції, що може превентивно мінімізувати і ризик трудової діяльності [2].

Однією з інноваційних складових СУОП стають і проекти розвитку культури

безпеки на підприємстві (в установі, організації), що передбачають такі модулі, як:

особливість функцій системи охорони праці; навчання (через інноваційні технології);

мотивація (зміни у ставленні працівників до збереження життя і здоров’я); лідерство в

безпеці; управління ризиками (відповідне навчання); оцінка критичних ризиків.

Отже, в умовах сучасності серед напрямів ефективної модернізації СУОП

провідними стають не лише організаційно-розпорядчі та економічні методи управління,

дедалі більшої переваги набувають соціально-психологічні: навчальна робота;

пропаганда безпечних і нешкідливих умов праці; проведення днів, тижнів, місячників з

охорони праці; підвищення дисципліни праці; моральне стимулювання тощо.
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Вступ. Забруднення навколишнього середовища частинками мікропластіка в

даний час визнано наростаючою проблемою планетарного масштабу. До теперішнього

часу основною складністю при проведенні кількісних оцінок такого забруднення є

відсутність стандартизованих методик відбору, підготовки та аналізу проб води,

донних і берегових відкладень. Дана проблема практично не висвітлена у вітчизняній

науковій пресі.

Актуальність. Пластик на сьогоднішній день є одним з найбільш затребуваних

матеріалів і використовується практично у всіх галузях промисловості. Його фізико-

хімічні властивості, що забезпечують його міцність, легкість і довговічність, в

поєднанні з низькою собівартістю роблять цей матеріал практично незамінним при

виробництві широкого кола виробів побутового призначення, в будівництві і на

виробництві. Мікрочастинки пластику мають широкий спектр розмірних груп і низьку

щільність, в результаті чого багато живих організмів сприймають їх як джерело їжі.

Оскільки пластик не розкладається їх ферментативної системою, його проковтування

само по собі становить загрозу для них і може викликати летальний результат.

Однак найбільше занепокоєння викликає той факт, що частинки пластику здатні

адсорбувати на своїй на поверхні багато забруднюючі речовини, стаючи тим самим їх

вторинним джерелом і провідником надходження забруднювачів у водні організми.

Забруднюючі речовини, просуваючись вгору по харчовому ланцюгу, можуть

концентруватися як у вищих хижаків, так і в організмі людини.

Ці частинки пластику в даний час отримали назву «мікропластік» і широко

досліджуються в світі як забруднюючий компонент в навколишньому середовищі. Крім

вторинного мікропластіка, що утворився в результаті розкладання предметів і великих

пластикових уламків, виділяють і первинний, який потрапив у водні об'єкти в

початковому вигляді. Це пластикові гранули, або пелети, що застосовуються у

виробництві в якості сировини для виготовлення пластикових листів і готових виробів,

а також мікрогранули що застосовуються в косметичній промисловості. В даний час ще

остаточно не сформовано визначення, якого розміру частки відносити до мікропластіку:

з діаметром <10 мм, <5 мм, 2-6 мм, <2 мм, <1 мм, <500 мкм і т.п., але більшість вчених

сходяться в тому, що це частинки розміром від 0.5 до 5 мм за найбільшим виміром.
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Перші повідомлення про виявлення мікропластіка при відборі проб

фітопланктону відносяться до початку 70 рр. минулого століття, проте тільки зараз

проблема мікропластіка в світовому океані почала активно підніматися в зарубіжній

науковій літературі.

Висновок. Оскільки мікропластік представляєсобою дуже неоднорідну групу

частинок і істотно відрізняється за розміром, формою, кольором і щільністю, однією з

основних проблем при оцінці його кількості в навколишньому середовищі є розробка

надійних способів відбору проб, пробопідготовки та виявлення. Практично всіма

дослідниками піднімається питання про необхідність розробки стандартизованих

методик; незважаючи на те, що перші кроки в цьому напрямку вже зроблені, в цілому

на сьогоднішній день ця проблема залишається невирішеною.
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Вступ. Небезпечні та шкідливі виробничі фактори, які утворюються при

термічній обробці деталей, в першу чергу обумовлені її видом, застосованим

обладнанням та робочим середовищем.

Актуальність. На ковальсько-термічній дільниці ДП "ЗАВОД

"ЕЛЕКТРОВАЖМАШ" проводять загартування та середній відпуск сталевих пружин із

сталей 65Г та 60С2. Параметри технологічного процесу термічної обробки зазначених

вище деталей наведено у таблиці 1.

Таблиця 1- Параметри технологічного процесу термічної обробки сталевих

пружин із сталей 65Г та 60С2.

Марка

сталі

Температура

загартування, °С

Середовище

загартування

Температура

відпускання, °С

Марка печі для

загартування

Сталь 65Г 820 повітря 380 Камерна піч

СНО-6.12.4/10И2Сталь 60С2 880 повітря 460

Відомо, що загартування[1] є термічною операцією, яка полягає в нагріві вище

температури вище критичної (А3 для доевтектоїдної(містить до 0,8 % вуглецю) та А1

для заевтектоїдної сталі (містить від 0,8 до 2,11 % вуглецю). Після витримки деталей у

печі їх охолоджують у середовищі, яке складається з суміші мінеральних олив І-20 та

І-30 у співвідношенні 1 :1. Після цього проводили миття деталей від залишків оливи в

розчині, який містив 1-2% карбонату кальцію та 0,1% нітрату натрію. Після

загартування та миття деталей проводять середнє відпускання при температурах 380

або 460°С(табл.1).

Внаслідок зазначених вище виробничих процесів у повітрі дільниці були

виявлені наступні шкідливі речовини, їх ГДК, агрегатний стан, клас небезпеки та

концентрація наведені у табл.2

Таблиця 2- Характеристики шкідливих речовин у повітрі ковальсько-термічної

дільниці.

Шкідливі речовини ГДК, мг/м3

в повітрі
робочої зони

Агрегатний
стан

Клас
небезпеки

Концентрація у
повітрі робочої
зони, мг/м3

Масла мінеральні 5 а 3 6,6
Оксид заліза з

домішками окислів
марганцю до 3%

6 а 4 3,18

Акролеїн 0,2 п 2 0,28
Примітка: п-пар; а-аероозоль.
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Джерелами походження зазначених у табл.1 аерозолей мінеральних масел та

акролеїну є процес загартування деталей у суміші мінеральних олив. Серед багатьох

недоліків останніх відмітимо такі: погіршення властивостей у процесі експлуатації;

утворення при контакті з розжареним металом шкідливих речовин(акролеїну[2] та інш.);

пожежонебезпечність; недостатня швидкість охолодження в області температур

мінімальної стійкості переохолодженого аустеніту для вуглецевих та малолегованих

марок сталей; високу ціну та необхідність регенерації або утилізації. Тому в зв’язку з

наведеними вище суттєвими недоліками розробляються нові синтетичні охолоджуючі

середовища, однією з вимог при розробці яких, поряд з технологічними(певна

швидкість охолодження деталей у області перлітного та мартенситного перетворень),

повинна бути нейтральність та нешкідливість для обслуговуючого персоналу та

довкілля, пожежобезпечність. Одним із таких середовищ може бути Тосол-

К(оксиетильований алкифенол – неонол АФ 9-10, 9-12(С9Н19С6Н4О(С2Н4О)10Н).

Висновок. Для запобігання впливу на працівників ковальсько-термічної

дільниці ДП "ЗАВОД "ЕЛЕКТРОВАЖМАШ" парів мінеральних масел та акролеїну

провести заміну загартувальної оливи на синтетичне загартувальне середовище неонол

АФ 9-10, 9-12.
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pollution is considered. The choice of research methods is based on the need to study the mineralogical and
elemental composition of slags, the structure of their surface.
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Вступ. До одним з перспективних видів відходів відносяться металургійні шлаки,

які можуть бути перероблені в щебінь, шлакову борошно, що використовується в

сільському господарстві та з метою зміцнення ґрунтів, в якості добрив, для

нейтралізації промислових стоків, в дорожньому будівництві і для отримання

цементного клінкеру. Використання шламів і шлаків як сорбентів при очищенні

стічних вод вимагає ретельного попереднього наукового дослідження їх хімічного

складу, структури та сорбційних ємностей по різним з'єднанням і іонам в мінливих

умовах. Необхідно з'ясування фізико-механічних характеристик, наявності інертності в

водної та органічних середовищах, стійкості до вилуговування, підвищенню

температури і іншим факторам. Вивчення поєднання хімії поверхні шлакових

адсорбентів і природи міжмолекулярних взаємодій з різними сорбіт дозволяє

оптимізувати технологічні процеси очищення вод.

Актуальність. Вибір методів дослідження заснований на необхідності вивчення

мінералогічного та елементного складу шлаків, структури їх поверхні. Методами

дослідження були рентгенофазовий, гамма-спектрометричний, петрографічний,

електронно-зондовий мікроаналіз. В роботі використовувались високоточне професійне

обладнання.

Склад кристалічної частини шлаків визначений за допомогою рентгенофазового

аналізу, проведеного на порошковому дифрактометрі Siemens D500 в мідному

випромінюванні з графітовим монохроматором для зразків одного шлаку з нікелевим

фільтром - для зразків іншого шлаку.

Хімічний елементний склад шлаків визначений за допомогою методу електронно-

зондового мікроаналізу (ЕРМА) на скануючому електронному мікроскопі JSM-6390 LV

з системою мікрорентгенівського аналізу INCA. Локальність аналізу по глибині

близько 5 мкм. Використано метод розрахунку - ZAF-корекція.

Рентгенофазовий аналіз показав наявність аморфної фази в зразках шлаків.

Елементний аналіз також підтвердив наявність Na, K, O і Si, що входять до складу

склофази. У зв'язку з цим проведено петрографічне дослідження зразків подрібненого

(до 5 мм) шлаку від виробництва сплавів FeNi у вигляді імерсійних препаратів в світлі

за допомогою мікроскопа МІН-8. Морфологічні особливості поверхні шлаку вивчені на

скануючому електронному мікроскопі JSM-6390 LV.
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Одним з факторів небезпеки, який необхідно попередньо вивчити, є

радіоактивність матеріалу, так як шлаки концентрують у собі природні радіонукліди

(ПР). Радіаційні характеристики шлаків дуже важливі при їх використанні як технічних

матеріалів. Величина питомої радіоактивності матеріалу визначається як природою

вихідної сировини, і сорбцією сполуками шлаків ПР. Сорбційна здатність мінералів

шлаків по відношенню до ПР залежить від їх хімічного складу, кислотності, морфології

поверхні і розмірів кристалітів. У зв'язку з різним мінералогічним складом

гранулометричних фракцій шлаків їх питома радіоактивність варіює. Тому необхідний

радіаційний контроль окремих фракцій шлаку і вибір для практичного використання

фракцій, що відрізняються найменшою питомою активністю. Радіоактивність шлаків

необхідно враховувати при їх використанні в якості сорбентів.

Питомі активності ПР шлаків визначені гамма-спектрометричним методом за

допомогою сцинтиляційного гамма-спектрометра СЕГ-001 «АКП-С», діапазон

вимірюваних енергій, гамма-випромінювання якого становить 50-3000 кеВ.

За допомогою гамма-спектрометричного аналізу встановлено присутність в

шлаках ПР: 226Ra, 232Th та 40К. Згідно радіаційним характеристикам, досліджені шлаки

відносяться до І класу радіаційної небезпеки.

Висновок. Дуже важливим для збереження здоров'я і життя людини є рівень

радіоактивності матеріалів. Тому для відбору шлаків, які будуть використовуватися як

сорбенти, слід використовувати високоточну техніку та чіткі методи аналізу. Такий

підхід дозволить вибрати матеріал, який з необхідною ефективністю виконуватиме

свою функцію та не буде шкодити навколишньому довкіллю та здоров’ю людини.
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Анотація. Обґрунтовано доцільність контролю за викидами відходів з мінеральних добрив.
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Abstract. The expediency of control over emissions of waste from mineral fertilizers is substantiated.
Keywords: mineral fertilizers, agriculture.

Вступ. Сільське господарство є однією з найважливіших ланок сучасної

економіки багатьох держав. В Україні на легку промисловість припадає більш як 19.2%

ВВП за даними 2016 р. Це обумовлено великим попитом на продукцію як харчової так і

іншої продукції в Україні та на світових ринках.

Актуальність. Але серед основних проблем легкої промисловості, а точніше

сільського господарства є викиди і недосконалість обладнання і норм по перевірці

викидів від продуктів життєдіяльності окремих видів тварин та потрапляння у г'рунт та

стічні води тисяч тонн отруйних продуктів мінеральних та інших видів добрив.

Частіш за все це призводить до мінералізації річних систем через появу домішок у

вигляді солей яка відображається у гр/л.

Також потрапляння у г'рунт а потім у стічні води продуктів життєдіяльності

можуть завдати колосальних збитків для риболовних господарств.

Так як потрапляння з продуктів життєдіяльності мікробів спричиняє евтрофікацію

води. Це надає можливість розростання планктону у річках,водоймах яку не встигає

поглинати риби та інші організми водойм и призводить до зменшення рівню кисню і

смерть риби.

Сільське господарство. Так як зазначалось раніше частка сільського

господарства становить майже 20%. Це досить обширна і у той час дуже важлива як з

економічної так і з точки зору життєдіяльності частка промисловості яка у той же час

має і багато недоліків які було зазначено напередодні.

Основними негативними наслідками сільськогосподарської діяльності людини є

збідніння і виснаження родючих українських чорноземів, промислове забруднення

ґрунтів та інтенсивне освоєння цілинних земель, широке розповсюдження монокультур,

застосування азотних і нітратних мінеральних добрив.

Негативні сторони традиційного сільського господарства та їх наслідки:

використання агрохімічних засобів та застосування швидко - розчинних мінеральних

(промислових) добрив; надмірне використання синтетичних пестицидів у сільському
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господарстві; виробництво, розповсюдження та застосування агрохімічних засобів;

зберігання агрохімічних засобів і ліквідація старих запасів) призводить до надмірної

експлуатація не відновлюваних ресурсів та енергії в процесі виробництва; аварій на

фабриках, ситуацій, що виникають після виникнення природних катастроф або

військових конфліктів, промислове забруднення у процесі виробництва; забруднення

грунтових і поверхневих вод (евтофізація); зниження родючості грунтів та

життєздатності культурних рослин; виникнення стійкості у шкідників, хвороб і

бур’янів; зниження біологічного різноманіття, забруднення компонентів

навколишнього середовища та підвищення нестабільності екосистем; залишки

пестицидів у продуктах, їх негативний вплив на здоров’я людей і тварин; експлуатація

не відновлюваних ресурсів; отруєння та можливість забруднення поверхневих і

грунтових вод; залежність фермерів від хімічних концернів (виробників,

дистриб’юторів); старі запаси на складах і неконтрольоване використання підроблених

запасів; нові матеріали тривалої дії - проблеми, що виникають із часом (наприклад,

інсектицид ДДТ), неврахування кумулятивного і синергетичного ефектів за умови

одночасного застосування різних агрохімічних засобів.

Також не у кращих умовах знаходиться і тваринництво. Практика утримання

тварин птахів промисловим шляхом призводить до спричинення страждань тваринам і

птахам, погані умови утримання, транспортування, забою; надлишкові операції, що

здійснюються над тваринами (купірування хвостів, виламування зубів, укорочування

дзьобів); страждання тварин призводить до погіршення якості продуктів тваринництва.

Висновок. Ефективним вирішенням багатьох проблем сільського господарства

буде більш жорсткі правила догляду за тваринами, перевірка кваліфікації працівників

на підприємствах, перевірка ДСТУ та норм щодо використання добрив та технології

виготовлення продукції і технології агросектору. Введення сучасного обладнання на

полях, фермах, великих підприємствах. Залучення іноземних фахівців у галузі охорони

праці та захисту Екології для вирішення проблем на підприємствах та передачі досвіду

інших країн у питаннях захисту оточуючого середовища.
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Анотація. Розглядаються умови охорони праці на підприємствах малого та середнього бізнесу.
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Abstract. The conditions of labor protection at the enterprises of small and medium business are
considered.

Keywords: safety of a person at work, the cause of injuries

Вступ. Офіційно питань охорони праці на підприємстві приділяється більш ніж

достатньо часу для вдосконалення і поліпшення умов охорони праці на підприємствах,

що в свою чергу є особливо актуально для малих і середніх підприємств, проте

статистика показує зворотне, що даним питанням приділяється недостатня увага.

Актуальність. Охорона праці - це найважливіший соціальний елемент політики

держави, спрямований на поліпшення умов і якості праці на підприємствах, в тому

числі на підприємствах малого та середнього бізнесу.

Система соціально-трудових відносин України на сьогоднішній день є

перехідною. Це перехідний стан пов'язаний з тим, що колишня система все ще зберегла

свої позиції, а ринкова система, в якій взаємини повинні вибудовуватися з урахуванням

побажань представників працівників (профспілок), роботодавця і держави, ще не

склалася.

На сьогоднішній день намітилася позитивна тенденція в удосконаленні умов

охорони праці, непрямим свідченням чого є статистичні дані. За такими показниками

рівень смертності на виробництві на Україні вищий ніж у Молдови в 2 рази, у 4,5 разів

- ніж в Естонії, у 5 разів ніж у Франції, у 12 разів вищий ніж у Швеції, у 22 рази ніж у

Великобританії! Якщо розглянути ситуацію по регіонах в цілому, то можна побачити

схоже зниження нещасних випадків на виробництві. За останні роки кількість

працюючих в умовах, що не відповідають установленим нормам з охорони праці,

зросла з 15 до 30 відсотків від загальної чисельності працівників і складає майже 3 млн.

людей. Ситуація погіршується ще й тим, що під впливом представників бізнесу
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обмежується діяльність органів державного нагляду за дотриманням і забезпеченням

законних прав і свобод громадян у соціально-трудовій сфері.

Серед безлічі літератури з охорони праці на підприємствах малого та середнього

бізнесу, а також серед наукових досліджень, присвячених цій проблемі, можна

виділити наступні причини високого виробничого травматизму:

 Недотримання законів, що стосуються охорони праці підприємцями і

працівниками на підприємствах малого та середнього бізнесу. Багато керівників малих

і середніх підприємств вважають, що законодавство і нормативні акти стосуються

тільки великих підприємств. Ситуація погіршується ще й тим, що під впливом

представників бізнесу обмежується діяльність органів державного нагляду за

дотриманням і забезпеченням законних прав і свобод громадян у соціально-трудовій

сфері.

 Відсутність або нестача методичних матеріалів з питань охорони праці на

підприємствах малого та середнього бізнесу. В умовах науково-технічного прогресу і

модернізації виробництва велика частина нормативно-правових актів, що діють у сфері

охорони праці, вже застаріли і не відповідають вимогам часу.

 Високий рівень корупції. Існуючий механізм нагляду і контролю на

підприємствах малого та середнього бізнесу за дотриманням норм з охорони праці

неефективний, в силу чистої формальності, ігнорування приписів і низьких розмірів

штрафів, особливо підприємствами малого і середнього бізнесу.

Держава повинна усіляким чином стимулювати працівників і роботодавців до

дотримання охорони праці на підприємствах малого та середнього бізнесу.

Висновок. Слід зазначити, що заходи щодо поліпшення умов охорони праці на

малих і середніх підприємствах потребують постійного вдосконалення з урахуванням

технологічного прогресу і часу. Також необхідно включити профспілки працівників в

процес формування і регулювання умов охорони праці на підприємстві.
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Анотація. В роботі розглядаються ризики професійного захворювання у зварювальників, на
формування яких впливає стаж роботи у контакті з пилом.

Ключові слова: ризик, зварювальник, пил, професійне захворювання.

Annotation. The paper considers the risks of occupational disease in welders, the formation of which is
influenced by experience in contact with dust.

Keywords: risk, welder, dust, occupational disease.

Вступ. На сьогоднішній день розроблено ряд методів оцінки ризику, що

дозволяють визначати їх кількісні і якісні характеристики з метою вжиття

превентивних заходів безпеки.

Аналіз ризику. Аналіз ризику проводиться у такій послідовності:1) визначення

внутрішніх та зовнішніх чинників, що збільшують чи зменшують ступінь певного виду

ризику; 2) аналіз виявлених чинників; 3) оцінювання певного виду ризику; 4)

встановлення допустимого ступеня ризику; 5) аналіз окремих операцій щодо обраного

ступеня ризику; 6) розробка заходів щодо зниження ступеня ризику.

На ризик формування та виникнення професійних захворювань зварників

впливають такі чинники: вік, стаж загальний та стаж роботи у контакті з пилом, а також

середнє пилове навантаження [1]. Для побудови графіка залежності ризику формування

та виникнення захворювання пилової етіології від множини чинників, що впливають,

були використані медичні статистичні дані, приведені в табл. 1 (дані щодо ризику

професійної захворюваності взяті з аналізу цього явища за останні 10 років, виконаного

Інститутом медицини праці АМН України) [2].

Таблиця – Статистичні дані, які характеризують ризик професійної

захворюваності зварників [2]
Вік

працівника,
роки

Загальний стаж
роботи

працівника, роки

Стаж роботи
у контакті з
пилом, роки

Середнє пилове
навантаження на

організм працівника, мг

Ризик професійного
захворювання, %

32 10 4 12 15

32 10 8 15 21

40 20 10 20 27

45 23 15 18 29

50 27 20 22 37

55 33 27 18 41



176

На основі таблиці 1 побудований графік залежності ризику формування та

виникнення захворювання пилової етіології від множини чинників, що впливають.

Рисунок - Залежність ризику формування та виникнення професійного
захворювання у зварювальників від стажу роботи у контакті з пилом.

Аналізуючи ситуацію в Україні з базою даних і доступними методиками

розрахунків ризиків, слід відзначити їх практично повну відсутність і орієнтацію на

особливо небезпечні об’єкти [3].

Висновок. Виконана оцінка ризиків доводить залежність ризику формування та

виникнення професійного захворювання у зварювальників від стажу роботи у контакті

з пилом.
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ПРОБЛЕМА НАКОПИЧЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВІДХОДІВ В УКРАЇНІ

ACCUMULATION OF HAZARDOUS WASTE IN UKRAINE

Студентка (II рівень навчання) В.С. Аргунова, ст. викладач В. Л. Клеєвська,

Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський

авіаційний інститут», м. Харків

Анотація. Розглянуто проблему накопичення небезпечних відходів в Україні. Запропоновані
можливі шляхи вирішення проблеми.

Ключові слова: відходи, небезпечні речовини, система поводження з відходами.

Annotation. The abstracts considered the accumulation of hazardous waste in Ukraine.
Keywords: hazardous substances, waste, waste management system.

Вступ. На сьогоднішній день в Україні існує проблема із організацією зберігання,

знешкодження та захоронення небезпечних відходів. Небезпечні відходи – це відходи,

що мають такі фізичні, хімічні, біологічні та інші властивості, які створюють або

можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища і

здоров’я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними.

До небезпечних відходів у складі побутового сміття належать: елементи живлення,

люмінесцентні та енергозберігаючі лампи, ртутні термометри та інше.

Актуальність.. На даний момент в Україні накопичилося близько 50 мільярдів

тонн різних відходів, серед яких 5 мільярдів тонн – токсичні відходи. Щорічно на

полігони твердих побутових відходів в нашій державі потрапляє до 500 кг ртуті, 160 кг

кадмію, 260 т сполук марганцю, 250 т хлоридів натрію. На території країни знаходиться

близько 300 місць накопичення токсичних відходів, які можуть згодом стати причиною

екологічної катастрофи.

Вирішення проблеми. Найбільш прийнятним шляхом вирішення вказаної

проблеми може стати розвиток системи роздільного збирання небезпечних відходів та

їх подальшої переробки з метою отримання вторинної сировини.

У складі внутрішньої частини елементів живлення міститься близько 10 хімічних

високотоксичних елементів, серед яких розчинні важкі метали – літій, ртуть, свинець,

кадмій. За даними Всеукраїнської екологічної ліги, один елемент живлення типу АА,

потрапляючи до загальних відходів, може забруднити до 400 л води або 20 м2 ґрунту.

Утилізації підлягають акумулятори, літієві, літій-іонні та цинкові батарейки, стандартні

елементи живлення типу АА і ААА, які використовуються у побутових приладах.

Переробка таких виробів відбувається з нейтралізацією небезпечних речовин і
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вилученням для вторинного використання вуглецю, заліза, марганцю, цинку. З 1 т.

перероблених батарейок можна отримати 288 кг марганцю, 240 кг цинку, 47 кг графіту.

В даний момент енергозберігаючі джерела світла витісняють традиційні лампи

розжарювання. Поряд з певними перевагами, недоліком цього виробу є наявність ртуті

в складі конструкції.. При потраплянні в навколишнє природне середовище 1 г ртуті

забруднюється 3,3 млн. м3 повітря та 200 тис. м3 води. Залежно від типу і розміру в

одній люмінесцентній лампі може міститися від 3 до 25 мг ртуті. Утилізація

люмінесцентних ламп проводиться вібро-механічним, гідрометалургійним або термо-

вакуумним методами. Останній метод дозволяє повторно використовувати ртуть після

обробки.

Подібну небезпеку для людей та довкілля становлять також звичайні ртутні

термометри, які потребують особливих заходів безпеки при їх утилізації. Так розбитий

термометр із ртуттю необхідно зібрати у банку з водою, щільно закрити кришкою і

здати до спеціалізованого підприємства, що займається поводженням із ртутьвмісними

відходами.

В країнах ЄС значну увагу приділяють заходам щодо запобігання екологічній

загрозі, пов’язаній з накопиченням небезпечних відходів. Так, було прийнято

Директиву про відходи електричного і електронного устаткування та Директиву про

обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та

електронному обладнанні, мета яких підвищення обсягів перероблення електронних

відходів і скорочення обсягів їх накопичення.

Україна має використовувати провідний досвід розвинених країн, створювати і

розвивати державну систему поводження з небезпечними відходами, яка дозволить не

тільки скоротити обсяг небезпечних відходів, а й отримати економічну вигоду.

Висновок. Для ефективного вирішення проблеми накопичення небезпечних

відходів в Україні необхідно застосовувати комплексний підхід, який включатиме

нормативну, технічну і економічну складову. Таким чином можна буде уникнути

негативних екологічних наслідків, збільшити повторне використання ресурсів.
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АНАЛІЗ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ В М. ХАРКІВ

ANALYSIS OF ATMOSPHERIC AIR POLUTION IN KHARKIV

Студентка (I рівень навчання) Д. О. Гетманова, ст. викладач В. Л. Клеєвська

Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський

авіаційний інститут», м. Харків

Анотація. Проаналізовано стан забруднення атмосферного повітря в м. Харків. Розглянуто
основні джерела та наслідки такого забруднення

Ключові слова: атмосферне повітря, забруднювальні речовини, стаціонарний пост спостереження.

Annotation. The state of air pollution in Kharkiv was analyzed. The main sources and consequences of
this pollution were considered.

Keywords: atmospheric air, pollutants, stationary observation post.

Вступ. Атмосферне повітря є для людини головною життєвою необхідністю.

Тому забезпечення його якості – це важливе державне завдання. Моніторинг якості

атмосферного повітря в Україні здійснюється згідно з Постановою Кабінету Міністрів

України № 827 від 14.08.19.

Актуальність.. Велика кількість промислових підприємств, розташованих у м.

Харків і Харківській області, а також збільшення числа транспортних засобів, які

експлуатуються протягом тривалого часу, призводить до забруднення атмосферного

повітря. Дані щорічних спостережень за станом повітряного басейну, що проводяться

Харківським регіональним центром з гідрометеорології свідчать про підвищені

концентрації забруднювальних речовин в повітря в деяких районах міста.

Моніторинг стану атмосферного повітря. Якість атмосферного повітря – це

сукупність властивостей повітря, що визначає ступінь впливу фізичних хімічних і

біологічних факторів на людей, рослинний і тваринний світ, а також на матеріали,

конструкції і довкілля загалом. Її оцінюють за показниками гранично допустимої

концентрації (ГДК) забруднювальної речовини в повітря. Для визначення якості

атмосферного повітря використовують два показники ГДК: максимально разова

(ГДКм.р) і середньодобова (ГДКс.д).

Основним методом визначення концентрації забруднювальних речовин у повітрі є

відбір проб повітря на стаціонарних постах спостереження. Харківський регіональний

центр з гідрометеорології проводить спостереження за забрудненням атмосферного

повітря в м. Харків на 10 стаціонарних постах спостереження (СПС), обладнаних

комплектними лабораторіями «ПОСТ – 1» і «ПОСТ – 2».
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Рисунок – Пост спостереження за забрудненням атмосфери № 17, розташований
на перехресті вул. Дерев’янко та Бєлгородського шосе.

Відбір проб проводиться щоденно, за виключенням святкових днів.

Спостереження за концентраціями пилу, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, діоксиду

азоту, свинцю та його неорганічних сполук, бенз(а)пирену, формальдегіду та

радіоактивних речовин є обов’язковими.

Стан забруднення атмосферного повітря формується обсягами викидів

забруднювальних речовин від стаціонарних та пересувних джерел. Забруднення

викидами автотранспорту посідає друге місце після енергетики. Викиди токсичних

речовин залежать від типу і потужності двигуна, режиму його роботи, технічного стану

транспортного засобу, швидкості руху, якості палива, стану дороги. Пересування

міського транспорту (тролейбус, трамвай) супроводжується підвищенням вторинного

рівня пилу. Високі рівні забруднення повітря в м. Харків автомобільним транспортом

пояснюється поганим станом автомобільних доріг, невідпрацьованими режимами

швидкості дорожнього руху, експлуатацією технічно застарілого автомобільного парку.

Висновок. Основними забруднювачами атмосферного повітря в м. Харків і

Харківській області є підприємства теплоенергетичної та нафтогазовидобувної

промисловості, а також автомобільний транспорт.
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НЕБЕЗПЕКА НЕЗАКОННОГО ВИДОБУТКУ БУРШТИНУ В УКРАЇНІ

DANGER OF ILLEGAL AMBER MINING IN UKRAINE
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Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Анотація. Обґрунтовано небезпека, що виникла в Україні в наслідок незаконного видобутку
бурштину.

Ключові слова: видобуток бурштину, небезпека.

Annotation. The danger that has arisen in Ukraine as a result of illegal amber mining is substantiated.
Keywords: amber mining, danger.

Вступ. Вирубка лісів, ерозія грунтів, повені та посухи - це постійна зміна клімату

Землі, яке негативно впливає на життя кожного з нас.

Актуальність. Незаконний видобуток і контрабанда бурштину в Україні

призводить до руйнування екології, перетворює відпрацьовані місця видобутку в

практично мляву пустелю, непридатну для подальшого використання.

Наслідки незаконного видобутку бурштину. Нелегальний видобуток бурштину

проводиться мотопомпами, з мінімальним використанням техніки і сучасних

технологій. Янтар вимивають з надр напором води. Такий спосіб видобутку не тільки

нізкоеффектівен, але і приносить значну шкоду навколишнього середовища.

Після видобутку таким способом в землі залишаються невеликі ями, які в процесі

"просіювання", за допомогою води, яка подається помпою, так і залишаються

заводнення. Ця територія на довгі роки стає непридатною ні для зростання лісів, ні для

ведення сільського господарства.

Площа понівечених земель на території Рівненської та Волинської областей

досягає понад 700 гектарів, лісів більше 400 гектарів. В Житомирській області вже

практично втрачено 60 гектарів лісів. Видобуток бурштину в цілому призвела до

знищення 4 тис. Гектарів лісу. У Рівненській області спостерігаються серйозні

пошкодження грунтових вод. Тобто це, фактично, є тією проблемою, яка призведе до

посухи на цій території в майбутньому.

За своїм руйнівному впливу на природу варварська видобуток бурштину, в

умовах Полісся, порівнянна з проявами негативних геологічних процесів. Екологічна

ситуація в місцях нелегальних розкопок стала розглядатися як катастрофічна з тяжкими

наслідками в майбутньому.
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Висновок. На порядку денному стоїть завдання невідкладного прийняття ряду

кардинальних законів про збереження національного багатства країни - бурштину і

захисту його від розграбування. Так само негайно необхідно почати проведення

рекультивації всіх порушених земель
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SECURITY OF BIOFUEL ENTERPRISES
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Анотація. Показано причини вибухів та пожарів на підприємствах з виробництву біоетанолу.
Розраховано основні значення критеріїв за вибухопожежною та пожежною небезпекою парів біоетанолу.
Рекомендовано протипожежні заходи.

Ключові слова: біоетанол, критерії за вибухопожежною та пожежною небезпекою, безпека

Annotation. The causes of explosions and fires at bioethanol enterprises are shown. The main values of
the criteria for explosion and fire hazard of bioethanol vapors are calculated. Firefighting measures are
recommended.

Keywords: bioethanol, criteria for explosion and fire hazard, safety

Вступ. Для виробництва біопалива Україна має значні перспективи – загальний

енергетичний потенціал біомаси складає понад 20 млн. т на рік, що дає можливість

виробляти мільйони л біоетанолу щорічно. В наступний час в Україні загальна

потужність цукрових підприємств складає понад 305 тис. т/рік біоетанолу.

За ступенем впливу на організм людини біоетанол відноситься до 4-го класу

небезпеки з гранично допустимою концентрацією 1000 мг/м3. Температура займання

біоетанолу – 13 0С; самозаймання – 404 0С. Ніжня температурна межа вибуховості парів

біоетанолу в повітрі складає 11 0C; верхня – 41 0С. Гранично допустима концентрація

біоетанолу в атмосферному повітрі населених місць складає 5 мг/м3.

Актуальність. Використання поновлюваних джерел енергії є перевагою

виробництва біоетанолу в Україні. З липня 2021 року в бензин, який виробляється у

країні, буде додаватися 5 % біоетанолу, в 2022 році до 6 % та в 2023 році до 7 %.
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Відомо, що при виробництві біопалива в країнах Європи недооцінка можливостей

надзвичайних ситуацій та недосконале обладнання є основними причинами вибухів та

пожеж. Рекомендовано використання суміші етанолу з іншими видами палива у зв‘язку

з більш високою ступеню запалювання порівняно з «чистим» етанолом завдяки

низькому вмісту вологи. При проектуванні нових та модернізації існуючих підприємств

необхідно розрахувати значення критеріїв за вибухопожежною та пожежною

небезпекою горючих речовин відповідно діючим державним стандартам та

нормативним актам України з охорони праці.

Оцінка пожежної небезпеки виробництва біоетанолу. Аналітичний огляд

літератури показав, що до основних факторів займання на підприємствах виробництва

біоетанолу відносяться: відкрите полум'я, статична електрика, самозаймання

біоетанолу, блискавка, куріння, гарячі поверхні, різання та зварювання, променисте

тепло, електричні іскри, опалювальне обладнання та ін. В процесі виробництва

біоетанолу утворюються шкідливі для навколишнього середовища побічні продукти в

залежності від використовуваної сировини: вуглекислий газ, пари етилового спирту,

аміак, формальдегід, метанол, фурфурол, лігнін, органічний пил, летучі кислоти та ін.

Для оцінки пожежної небезпеки процесу отримання біоетанолу використовували

розрахунковий метод та визначили: надлишковий тиск вибуху для біоетанолу в

приміщенні; горизонтальні розміри зони Rнкмп, які обмежують область концентрацій,

що перевищують нижню концентраційну межу поширення полум'я Снкмп.

Розрахунок значень критеріїв за вибухопожежною та пожежною небезпекою

проведено згідно з ДСТУ Б В.1.1-36:2016. Результати розрахунків показали, що

горизонтальні розміри зони Rнкмп складають 8,2 м. Надлишковий тиск вибуху для

біоетанолу складає 16,28 кПа. Ступінь руйнування будівлі при даному тиску слабка,

безпечна для людини.

Наші рекомендації протипожежних заходів на біоетанолових виробництвах

включають: розробку пожежно-технічних карт, забезпечення приміщень природною і

аварійною вентиляцією, автоматичною пожежною сигналізацією, автоматичними

засобами пожежогасіння та ін.

Висновки. За результатами розрахунків встановлено, що надлишковий тиск

вибуху для біоетанолу складає 16,28 кПа, горизонтальні розміри зони Rнкмп, які

обмежують область концентрацій, що перевищують нижню концентраційну межу

поширення полум'я Снкмп, складають 8,2 м. З метою протипожежних заходів на

підприємствах доцільно розробляти пожежно-технічні карти; забезпечити приміщення
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ефективною аварійною вентиляцією, встановити автоматичну пожежну сигналізацію,

автоматичні засоби пожежогасіння та ін.
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АНАЛІЗ ФІЛЬТРІВ ЗА ЕФЕКТИВНІСТЮ ОЧИСТКИ

ANALYSIS OF FILTERS FOR CLEANING EFFICIENCY

к.т.н., доцент Н. Б. Мітіна, студент (ІІ рівень навчання) Є. Р. Ломинога,

студент (І рівень навчання) С. Д. Мітіна

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», м. Дніпро

Анотація. Теоретичний аналіз фільтри типу ЕРА (Efficiency Particulate Air), HEPA (High Efficiency
Particulate Air), ULPA (Ultra Low Penetrating Air) для вентиляційних установок фармацевтичних,
мікробіологічних, біотехнологічних виробництв.

Ключові слова: фільтр, клас чистоти, номінальна продуктивність фільтра.

Annotation. Theoretical analysis of filters such as EPA (Efficiency Particulate Air), HEPA (High
Efficiency Particulate Air), ULPA (Ultra Low Penetrating Air) for ventilation systems of pharmaceutical,
microbiological, biotechnological industries.

Keywords: filter, purity class, nominal filter performance

Вступ. Чисте повітря є одним з найважливіших умов існування життя як такого,

однак в повітрі завжди містяться різноманітні домішки. Доведено, що при вдиханні

очищеного повітря самопочуття і працездатність робітників покращуються. Це

особливо підкреслює необхідність поліпшення якості повітря, яке нерозривно

пов’язане з вентиляцією. Особливо це стосується підприємств пов’язаних з

виробництвом фармацевтичних препаратів, біотехнологічних продуктів та продуктів

мікробіологічного походження, адже саме на цих підприємствах мікробіологічна

чистота повітря робочої зони контролюється найбільш жорстко, через її безпосередній

вплив на якість продукції, що виробляється.

https://ubr.ua/market/industrial/bioetanol-v-benzine-s-2021-hoda-vyrastut-li-tseny-i-pochemu-neftepererabatyvajushchie-kompanii-protiv-3892881
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Актуальність. Поліпшення якості повітря в робочій зоні на виробництві сприяє

запобіганню професійних захворювань робітників, перешкоджає утворенню вибухо- та

пожежонебезпечних сумішей, витоку небезпечних шкідливих речовин та домішок в

оточуюче середовище. Тому дослідження ефективності застосовування фільтрів

вентиляційних установок на виробництвах з урахуванням класу чистоти приміщень є

актуальним.

За об’єкт дослідження обрані фільтри типу ЕРА (Efficiency Particulate Air), HEPA

(High Efficiency Particulate Air), ULPA (Ultra Low Penetrating Air) для вентиляційних

установок фармацевтичних, мікробіологічних, біотехнологічних виробництв де

обов’язкова очистка повітря від мікроорганізмів, мілко дисперсного пилу,

газоповітряних сумішей тощо. Ефективність НЕРА або ULPA фільтра визначається за

номінальною продуктивністю (встановлюється виробником фільтрів) для

підтвердження того, що випробувальний канал і система відбору проб забезпечують

100 % ефективність. Для визначення ефективності випробування проводять при

контрольному витраті повітря через фільтр 0,944 м3/с. Ефективність повинна бути

більш ніж 99 % для всіх розмірів частинок. На діаграмі наведено порівняння технічних

характеристик фільтрів групи EPA та НЕРА класів Е 11, Н 13, Н 14.

Рисунок - Порівняння технічних характеристик фільтрів групи EPA та НЕРА

Визначено, що фільтр групи HEPA – підкласу Н 13 та Н 14 забезпечує якість

очищення від частинок розміром 0,3 мкм з площею фільтрування до 40 м2 з позначеної

ефективністю в районі 99,975 %. Фільтри EPA підкласу Е 11 мають середню пило-

затримуючу здатність від частинок розміром не більше 0,5 мкм з ефективністю
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очищення до 95 %. Фільтри ULPA здатні вловлювати частинки діаметром понад 0,1

мкм з ефективністю очищення до 99,999 %.

Висновок. Установки очищення повітря, в яких використовуються тільки фільтри

ЕРА, HEPA, ULPA мають не великий термін дії, але збільшити його можливо при

комбінуванні з адсорбційним фільтром, який має здатність затримувати частки більше

0,5 мкм або каталітичним фільтром з ефективністю затримання часток розміром до 0,4

мкм. Фільтри класу Е 11, Н 13, Н 14 мають різні витрати повітря при рівних розмірах

фільтрів, що впливає на ступінь очистки повітря в робочій зоні.
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ГЕЛЕУТВОРЮЮЧІ СИСТЕМИ ЯК ЗАСІБ ЛІКВІДАЦІЇ ПОЖЕЖ НА

ТАНКЕРАХ

GEL-FORMING SYSTEMS AS A MEANS OF TANKER FIRE ELIMINATION
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Анотація. Обґрунтовано доцільність та необхідність використання гелеутворюючих систем для
ліквідації пожеж на танкерах.

Ключові слова: пожежа, танкер, гелеутворююча система.

Annotation. The expediency and necessity of using gel-forming systems to eliminate fires on tankers are
substantiated

Keywords: fire, tanker, gelling system.

Вступ. Зручнимтранспортом для перевезення нафти і палива є морські та річкові

танкери. Відомо, що перевезення нафти у танкері, у порівнянні з залізничними,

знижують витрати на 10-15%, і на 40% у порівнянні з автомобільними.

Актуальність. Практика морського судноплавства знає чимало сумних прикладів,

коли пожежі, що виникали на судах, які перевозять нафтопродукти, призводили до

серйозних негативних наслідків, таких як: матеріальні втрати, масштабні забруднення
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екосистеми, а особливо загибель людей. Прикладом є аварія, що сталася 6січня 2018

року. Танкер Sanchiпід прапором Панами віз нафту з Ірану до Південної Кореї, коли

зіткнувся у Східно-китайському морі з вантажним кораблем, який перевозив зерно.

Загинуло 32 людини. Танкер мав на борту 136 тисяч тон конденсату, а також певну

кількість важкого токсичного корабельного палива.

В роботі було встановлено, щоб суттєво зменшити час ліквідації пожежі,

втрати вогнегасних речовини при гасінні пожежі дозволяє застосування

гелеутворюючих систем (ГУС). Один з компонентів ГУС являє собою розчин

гелеутворюючого компонента – сульфату лужного металу. Другий компонент – розчин

силікату. При одночасній подачі двох складів вони змішуються на поверхнях, що

горять або захищаються. Гель утворює на поверхні не текучий вогнезахисний шар. Цей

шар міцно закріплюється на вертикальних і похилих поверхнях. Порівняно з рідкими

речовинами пожежогасіння ГУС практично на 100% залишається на поверхні. До цього

ще й товщину гелевої плівки при необхідності можна регулювати, збільшуючи її в

особливо небезпечних місцях.

За результатами експериментів було встановлено, що морська вода може

використовуватись в якості каталізатора гелеутворювання для бінарних

гелеутворюючих систем .

Висновок. Метою цієї публікації є обґрунтування удосконаленого методу гасіння

пожеж з використанням ГУС, для зменшення негативних наслідків у разі пожежі на

танкері.
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Харківський національний університет радіоелектроніки

Анотація. За оцінкою Міжнародної організації праці, що кожен день в світі від нещасних випадків
і хвороб на роботі помирає близько 5 тисяч. людей (ця цифра збільшується щорічно, приблизно на 10%).
В сучасних умовах економічної кризи, жорсткі правила бізнесу ще більше прийшли в конфлікт з
правилами безпеки. Але не підняття заробітної плати, ніякі пільги і відшкодування не зможуть
компенсувати втрату людського життя і здоров'я.

Ключові слова: нещасні випадки, безпека праці, якість професійного життя, методи захисту.

Abstract. The International Labor Organization estimates that about 5,000 people die from accidents and
diseases at work every day. people (this figure increases annually by about 10%). In today's economic crisis,
strict business rules have come into conflict with security rules even more. But no increase in wages, no benefits
and compensation will be able to compensate for the loss of human life and health.

Key words: accidents, labor safety, quality of professional life, methods of protection.

Вступ. Одним із пріоритетів країн-членів Європейського Союзу є забезпечення

безпеки професійної діяльності на робочому місці. Розширюється сфера

відповідальності щодо Національної середньострокові рамочної програми пріоритетних

задач (НСРПЗ), зокрема, розширення превентивної стратегії, систем превентивних

заходів та засобів. Захист працівників від нещасних випадків на виробництві і

професійних захворювань залишається гострою проблемою в європейських системах

професійної безпеки та здоров’я.

Актуальність. Для вирішення проблеми створення комфортних умов для

виробництва використовують глобальний підхід, який визначає консолідовані дії у

рамках превентивної політики, що значною мірою пов'язана з концепцією якості

професійного життя. Різні органі й інспекції в першу чергу звертають увагу на

превентивні заходи, які покликані звести до мінімуму професійні небезпеки.

Запобігання професійних захворювань та нещасних випадків може бути необхідним і

економічно вигідним. Про це говорить досвід європейських країн, які серйозно дбають

про збереженняжиття та здоров'я працівників.

Концепція якості професійного життя. Ризик смерті або травм працівників у

виробничих секторах економіки України є значно вище, ніж у розвинених країнах

Європи. На цей час відбувся розпад всієї системи охорони праці, як на рівні країни та

на корпоративному рівні, інспекції праці були переведені з адміністрації профспілок у

адміністрацію держави, підприємства перестали реалізовувати соціальний захист для

своїх працівників, стала масовою практика недообліку нещасних випадків. У гонитві за

прибутком були скорочені невиробничі посади, таки як відділи охорони праці,

інженери з безпеки, та інші.
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Для реалізації глобального підходу, який визначає консолідовані дії у рамках

профілактичної політики, що значною мірою пов'язана з концепцією якості

професійного життя необхідно розглядати системний погляд на цю проблему. По-

перше, якість професійного життя обмежувалась підвищенням кваліфікації

співробітників, плануванням службового зросту співробітників та формуванням

кадрового резерву. По -друге, інші компоненти, що складають якість професійного

життя складно формалізуються або зовсім не формалізуються, частина з яких взагалі

має пряме відношення до психології. Треба зазначити, що результати гігієнічних

досліджень показують, що співробітники в реалізації своєї професійної діяльності

піддається дії цілого ряду чинників виробництва і трудового процесу [2]. Чинники

виробничого середовища діють на організм не ізольовано. Але на основі результатів

професійних медичних оглядів керівництво має можливість прийняти управлінське

рішення про допуск до професійної діяльності кожного робітника тільки 1 раз на 2 роки,

тобто немає постійного моніторингу стану виробничого персоналу.

Висновок. Таким чином, виникає проблема реалізації превентивних дій та заходів,

яка полягає в тому, що оцінювати стан співробітників в процесі професійної діяльності,

оцінити зміну цього стану та передбачити його модифікації неможливо, оскільки немає

формалізованого опису стану робітника та існуючі методики не дозволяють

формалізувати процес прийняття рішень щодо працездатності та стану співробітників

[2]. Ця проблема стає основою для подальшого дослідження концепції якості

професійного життя та розширення превентивної стратегії, яка покликана звести до

мінімуму професійні небезпеки.
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Анотація. Обґрунтовано доцільність та необхідність перевірки нових технологій на питання
безпеки використання та впливу на навколишнє середовища.

Ключові слова: безпека,шкідливі відходи, сонячні панелі.

Annotation.Feasibility and necessity of testing new technologies on the issues of safety of use and
impact on the environment are substantiated.

Key words: safety, hazardous waste, solar panels.

Вступ. Сонячні батареї розрізняються за розміром, ємністю і потужністю.

Наприклад, сонячна енергетична установка потужністю всього 5 кВт може складатися з

20 панелей, кожна потужністю 250 Вт або 16 панелей, кожна потужністю 300 Вт. Таким

чином, потрібно від 16 до 20 панелей. для установки 5 кВт.

Один гігават потужності дорівнює одному мільйону кіловат. Якщо взяти

установку панелей більшого розміру і меншого числа зверху, потрібно 3,2 панелі на

кВт потужності. Тепер помножимо це на глобальну сонячну потужність, додану тільки

в минулому році, яка склала 114,9 ГВт. І ще мільйони в експлуатації, деякі з них

наближаються до кінця свого терміну корисного використання.

Актуальність. У недавньому дослідженні вчені з Національної лабораторії

відновлюваної енергії попередили, що до кінця цього десятиліття близько 8 мільйонів

тонн відходів сонячних батарей можуть потрапити на звалища по всьому світу. До

2025 року цей показник може зрости до 80 мільйонів тонн. Це більше, ніж 250 000 тон

у 2018 році.

Є думки, що відходи сонячних батарей не особливо шкідливі. Наприклад, автор

статті в австралійській «RenewEconomy» стверджує, що «типовий термін служби

панелі становить 30 років, і тому кожен рік на одну людину буде виходити лише 2

квадратних метра панелі вагою 20 кг, майже всі з яких придатні для переробки. Це 1%

річного обсягу твердих відходів, що утворюються на людину, і одна частина на тисячу

ваги австралійських річних викидів вуглекислого газу на людину. Для порівняння,

автомобіль зазвичай важить 1500 кг і "живе" 10 років, в результаті чого в середньому

утворюється 150 кг відходів на рік ».

Науковець Ендрю Блейкерс також зазначає, що велика частина сонячних

батарей складається зі скла, невеликої кількості кремнію, який не токсичний, і «в

невеликих кількостях міді, срібла, алюмінію і дуже невеликої кількості припою».
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Міжнародне енергетичне агентство також стверджує, що найпопулярніші

сонячні панелі в світі несуть невеликий ризик для здоров'я людини. Але з цим не всі

погоджуються.

У статті Forbes, опублікованій в 2018 році, активіст з охорони навколишнього

середовища Майкл Шелленберг цитує інсайдерів і дослідників сонячної галузі, які

стверджують, що відходи сонячних батарей містять токсичні елементи, які можуть

просочитися в землю, якщо панелі утилізуються на звалищах. Більш того, через ці

токсичних елементів, в тому числі кадмію, свинцю і сурми, рециркуляція сонячних

батарей є проблемою.

Проблема полягає в тому, що, хоча 90 відсотків панелі – це скло, її не можна

просто переробити, як будь-яке інше скло, через домішки. Чим більше установка, тим

більше домішок. Наприклад, масивна сонячна ферма, запропонована кілька років тому

для Вірджинії, якщо вона буде побудована, буде включати до 1,8 мільйона панелей.

Вони, на думку противників проекту, міститимуть близько п'яти тонн кадмію, який є

токсичним елементом. В даний час кількість кадмію та інших токсичних елементів,

природно, менше на невеликих сонячних фермах, але факт залишається фактом: їх не

можна виключити зі складу сонячних панелей, щоб зробити їх придатними для

регулярної переробки.

Висновок. Досліджуючи питання безпеки використання кадмію для

виготовлення сонячних панелей може здатися дивним, враховуючи глобальне

прагнення до нарощування потужності сонячної енергії, що проблема утилізації ще не

вирішена, але, схоже, це так. Раніше вчений з австралійського університету Чарльза

Дарвіна забив тривогу за тисячі сонячних панелей, які повинні були бути виведені з

експлуатації тільки на Північних територіях протягом наступних кількох років.

Багато людей сьогодні бачать сонячну енергетику як панацею від наших

енергетичних бід, з огляду на те, якою брудною постає сьогодні традиційна енергетика.

Але це не означає, що ми повинні закривати очі на темну сторону цієї нової технології

(використання шкідливих речовин без їх утилізації після закінчення терміну

експлуатації сонячних панелей). Справді, ми повинні розглядати нові технології дуже

ретельно. І тільки, з постійними зусиллями з боку споживачів, виробників, дослідників

в один прекрасний день технологія буде по-справжньому, а не символічно, «зеленою».
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО УБЕЗПЕЧЕННЯ ВІД ЗАРАЖЕННЯ

COVID-19 У ГРОМАДСЬКОМУ ТРАНСПОРТІ

RECOMMENDATIONS FOR PROTECTION AGAINST INFECTION COVID-19 IN

PUBLIC TRANSPORT
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Анотація. Визначено комплексні контрзаходи щодо стримування розповсюдження COVID-19 у
громадському транспорті, серед яких: посилення управління персоналом, особистий захист, очищення та
дезінфекція навколишнього середовища, медична освіта.

Ключові слова: працівникитранспорту, термінали, розповсюдження інфекції.

Annotation. Comprehensive countermeasures have been identified to curb the spread of COVID-19 in
public transport, including: strengthening personnel management, personal protection, cleaning and disinfection
of the environment, and medical education.

Keywords: transport workers, terminals, infection.

Вступ. Пандемія коронавірусу (COVID-19) швидко поширюється у всьому світі,

створюючи загрозу світовому здоров’ю. За даними Всесвітньої організації охорони

здоров’я, COVID-19 вразив понад 200 країн та регіонів, понад 57 мільйонів

підтверджених випадків на кінець листопада 2020 року [1]. Через постійне поширення у

всьому світі, під час цієї пандемії слід застосовувати довгострокові ефективні заходи

профілактики та контролю для різних установ та вразливих груп.

Актуальність.Громадський транспорт є основним, а іноді, і єдиним видом

подорожі для багатьох людей. Засоби громадського транспорту – це обмежені простори,

які сприяють передачі інфекційної хвороби. Це стосується інфекцій, спричинених

респіраторними вірусами, включаючи важкий гострий респіраторний синдром

коронавірусу (SARS-CoV-2). У зв’язку з поширенням COVID-2019 в Україні рух

залізничного транспорту заборонили з кінця березня, коли в країні ввели карантин;

було обмеження у перевезенні пасажирів міським та міжміським транспортом, що

відновлено на початку червня. Станом на 21 листопада 2020 в Україні налічувалося

понад 615 тис. хворих[1], тому питання про ризик зараження при використанні

громадського транспорту постає дуже гостро.

Небезпека зараження при використанні громадського транспорту.МОЗ

України зобов’язується забезпечити спеціалізовані клінічні лікарні всім необхідним,
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для ефективного та комфортного лікування хворих. Зокрема,Укрзалізниця отримала

півмільйона захисних масок у рамках комплексної програми боротьби з епідемією

COVID-19 та закупила понад 1,6 млн. медичних масок, 24 апаратів ШВЛ, захисного

одягу, дезінфекційних засобів тощо. Також Укрзалізниця отримала 10 тис. експрес-

тестів на COVID-19 та передала їх до відомчих лікарень.Постійно проводяться

закупівлі всіх необхідних захисних засобів для залізничників та працівників відомчих

закладів охорони здоров’я.Рекомендується проходити поїздамдезінфекційну обробку

перед та після рейсу, температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці до

вагону і мати в запасі захисні медичні маски, тощо[2, 3].

SARS-CoV-2 є високоінфекційним та патогенним вірусом, особливо в умовах

громадського транспорту. Тому для запобігання або контролю поширення хвороби слід

вжити чимало ефективних заходів протидії, таких як заходи управління, дезінфекції,

гігієни довкілля, особистий захист та зміцнення здоров'я.

Під час пандемії COVID-19 важливо встановити ефективні механізми координації

та навчальні заходи, які можуть забезпечити швидке і ефективне впровадження

стратегій запобігання та контролю. Крім того, необхідні також дезінфекція, засоби

особистого захисту, гігієна навколишнього середовища.Конкретні керівні принципи

щодо запобігання та контролю повинні бути розроблені відповідно до планування

транспортно-маршрутних характеристик громадського транспорту та пасажирських

терміналів.

Провідна роль у стримуванні розповсюдження Covid-19 належить навчанню

персоналу, нагляду за роботою та інспекції безпеки праці, щоб покращити обізнаність

щодо ризику і запобігання під час пандемії. Тренінг повинен проводитись щодо заходів

запобігання і контролю за COVID-19 на пасажирських терміналах та у громадському

транспорті за допомогою навчального програмного забезпечення у форматі відео.

Білборди, електронні екрани та електронні банери слід використовувати для

популяризації знань про запобігання і контролю інфекцій серед персоналу та пасажирів.

Відтворення відео та розповсюдження брошур про знання про охорону здоров’я може

зміцнити обізнаність населення про захист.

Під час цієї пандемії слід посилили вентиляцію, очищення та дезінфекцію

пасажирських вокзалів,станцій, терміналів, перонів, вагонів тощо.

Японське дослідження з використанням моделі краплинної інфекції показує, що

вентиляція може ефективно зменшити концентрацію завислих речовин в обмежених

просторах [4]. Природна або механічна вентиляція може бути використана для

https://www.uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/page-2/517738/
https://www.uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/page-2/517738/
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очищення повітря у різних місцях та транспортних засобах. Слід збільшити

вентиляційну потужність кондиціонування повітря та швидкість заряду повітря, а

фільтри кондиціонування повітря слід регулярно чистити або замінювати у відносно

обмеженому середовищі громадського транспорту. Якщо це можливо, слід відкрити

вікна для збільшення повітрообміну на низьких швидкостях або під час зупинок

пасажирських вагонів на залізниці.

Пасажирські термінали та засоби громадського транспорту повинні утримуватися

у чистоті та порядку. Оптимальним є вологе прибирання, щоб уникнути повторного

зависання пилу. Слід посилити управління класифікацією сміття та вчасно його

збирати та вивозити.

Висновок. Керівні принципи громадського транспорту щодо запобігання та

контролю повинні бути доступними через загальнодоступні наукові засоби масової

інформації, короткі відеоролики, офіційні акаунти, нові засоби масової інформації та

веб-трансляції, що підвищує обізнаність населення щодо COVID-19 та покращує

здатність громадського транспорту запобігати та контролювати захворювання. Знання з

питань запобігання та боротьби з інфекціями під час подорожей повинні

розповсюджуватися у формі відеофільмів та брошур на пасажирських терміналах та

транспортних засобах для пропаганди цивілізованої поведінки та безпечного

пересування і для посилення можливості суспільства щодо реагування на інфекційні

захворювання.

Профілактика та боротьба з хворобою під час роботи громадського транспорту

особливо важлива, коли всі країни світу відновлюють виробництво. Охорона здоров’я

під час руху у громадському транспорті вимагає співпраці різних відомств, організацій

та персоналу. Під наглядом транспортних відділів координоване функціонування

різних підрозділів, установ та персоналу має велике значення для запобігання та

контролю цієї пандемії. З поглибленням досліджень щодо вірулентності та передачі

SARS-CoV-2, заходи запобігання і контролю засобів громадського транспорту та

пасажирських терміналів стали більш науковими та цілеспрямованими. Заходи

профілактики та боротьби повинні бути скориговані відповідно до пандемічної ситуації.
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ОЦІНКА СТОХАСТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВІДХИЛЕННЯ ПАРАМЕТРІВ

ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА

EVALUATION OF STOCHASTIC CHARACTERISTICS OF DEVIATIONS

PARAMETERS OF THE PRODUCTION ENVIRONMENT

Доцент., к.т.н. А.С. Рогозін, доцент., к.т.н. М.О. Мороз

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова,

м. Харків

Анотація. Обґрунтовано можливість використання Марківських процесівдля оцінки ймовірностей
відхилення параметрів виробничого середовища.

Ключові слова: ймовірність, оцінка, відхилення, виробниче середовище, охорона праці.

Annotation.The possibility of using Markov processes to estimate the probabilities of deviation the
parameters of the production environment is justified..

Keywords:probability, estimation, deviation, production environment, occupational Safety and Health.

Вступ.В якості показників об’ємів завдань в плані забезпечення нормованих умов

праці на підприємствахз шкідливими умовами праці доцільно використовувати

ймовірності певної кількості відхилень від норми виробничого середовища. Для

підвищення ефективності захисту працюючих від шкідливих виробничих факторів,

також необхідно спиратись на оцінку частості порушення нормальних умов праці.

Актуальність.Розвиток промисловості, опанування нових технологічних

процесів, з одного боку, та збільшення рівня зношеності основних фондів підприємств

з іншого обумовлює загострення проблем забезпечення безпечних умов праці. Для

прийняття адекватних дій та заходів необхідно мати достовірну інформацію про

процеси зміни параметрів виробничого середовища. Одним з показників безпечності

виробничого середовища є оцінка частоти виходу параметрів виробничого середовища

за допустимі межі.

Оцінка ймовірності відхилення параметрів виробничого середовища.В

https://www.uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/515191/
https://www.uz.gov.ua/press_center/%20up_to_date_topic/515191/
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якості показників небезпеки працівників доцільно використовувати ймовірності

знаходження робочих місць підприємства у стані певної кількості відхилень

виробничого середовища від норми. Порушення нормальних умов праці на території

підприємства можна розглядати як дискретний випадковий процес, з постійною

інтенсивністю виникнення відхилень тобто розглядати як марківський ланцюг [1-3].

Випадковий процес виникнення відхилень в цьому випадку характеризується

послідовністю станів:

nssss ...,,,, 210 (1)

де s0,s1, s2, … sn – стан, коли на території підприємства спостерігається 0, 1, 2, n

відхилень відповідно.

В силу постійності інтенсивності переходів системи із стану в стан процес є

однорідним. Для випадку коли система має кінцеву кількість станів si знаходження

ймовірності рі(t) перебування системи у і-ому стані здійснюється за допомогою рівнянь

Колмогорова (4-5):
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im - інтенсивність переходів системи від стану і до стану і-1.

При t  , 0/)( dttdpi , ймовірності стану процесу виникнення відхилення та
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Рівняння (3) дозволяють визначити ймовірності відхилень виробничого

середовища від норми.

Час ліквідації порушення нормальних умов праці залежить від вчасного

виявлення відхилення, отримані таким чином ймовірності доцільно використовувати

при ухвалені рішень щодо встановлення системи автоматичного контролю шкідливих

виробничих факторів.
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ОСНОВИ МЕТОДОЛОГІЇ АНАЛІЗУ / ОЦІНКИ НАДІЙНОСТІ ПЕРСОНАЛУ

(HRA) У СВІТОВОМУ СУДНОПЛАВСТВІ

BASICS OF METHODOLOGY OF ANALYSIS / ASSESSMENT OF STAFF

RELIABILITY (HRA) IN WORLD SHIPPING

Директор, к.т.н., с.н.с. В.Є. Кривощоков

Одеський навчально-дослідний центр (ОУІЦ) «Надійність в судноплавстві», м. Одеса

Анотація. У доповіді представлені основні положення щодо реалізації методики оцінки надійності
людини в рамках досліджень процесів аналізу безпеки мореплавання для встановлення вимог в морській
індустрії, які базуються на систематичній оцінці ризиків і вартісних витрат по їх зниженню. Рекомендації
можуть застосовуватися для проектування, будівництва і експлуатації судна / судів.

Ключові слова: людський фактор, надійність людини, аналіз безпеки мореплавства

Annotation. The report presents the main provisions for the implementation of the methodology for
assessing the reliability of a person in the framework of research on the safety analysis of navigation for setting
requirements in the maritime industry, based on a systematic assessment of the risks and cost of their reduction.
Recommendations can be applied to the design, construction and operation of the vessel / ships.

Keyword: human factor, human reliability, maritime safety analysis

Вступ. Процес розвитку світового судноплавства з кінця минулого століття

зіткнувся з актуальною досі проблемою, без вирішення якої стає скрутним подальшу

результативну та ефективну вдосконалення морської індустрії в цілому. Ім'я її -

людський фактор, який можна і потрібно вимірювати. Цим гарантується мінімальний

ризик безпеки мореплавання і чистоти морів / океанів.

Актуальність, мета дослідження. Ті галузі, які регулярно використовують

кількісну оцінку ризику (QRA - Quantitative Risk Assessment) для оцінки частоти відмов

системи в рамках процесу проектування або управління поточною діяльністю, визнали,

що для отримання достовірних результатів необхідно оцінити внесок людського

фактора в відмову системи. Загальноприйнятим способом включення людського

елемента в дослідження QRA і FSA (Formal Safety Assessment) є використання аналізу

надійності людини (HRA - Human Reliability Analysis) [1-4]. Цей спосіб був
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розроблений в першу чергу для ядерної промисловості. Використання HRA в інших

галузях вимагає відповідної адаптації методів. Наприклад, оскільки в ядерній

промисловості є багато вбудованих систем автоматичного захисту, розгляд людського

фактора може бути законно відкладено до розгляду загальних характеристик системи.

На борту ж судна / корабля людина має більше ступенів свободи, щоб втручатися в

роботу системи. Тому, аналіз надійності людини повинен передувати вирішенню

спільних завдань FSA [1-4].

HRA - це процес, який включає в себе набір дій і потенційне використання ряду

методів в залежності від загальної мети аналізу FSA. Процес HRA зазвичай складається

з наступних етапів:

- визначення ключових завдань;

- аналіз обраних завдань;

- ідентифікація людської помилки;

- аналіз людських помилок;

- кількісна оцінка надійності людини.

Якщо потрібна реалізація повного кількісного підходу в FSA, HRA може

використовуватися для розробки набору HEP (HEP = Number of human errors that have

occurred / Number of opportunities for human error) для включення в загальну оцінку

вірогідності ризику. Однак цей аспект HRA може бути надмірний. Експерти визнають,

що найбільшу користь отримують на ранніх якісних етапах аналізу завдань і виявлення

помилок людини. Великі зусилля, прикладені в цих областях, приносять дивіденди і є

успішними, тільки тоді, коли для дослідження були обрані правильні проблемні області.

HRA може вважатися включеним в загальний процес FSA наступним чином:

- визначення ключових людських завдань відповідно до кроку 1;

- оцінка ризику, включаючи детальний аналіз завдань, аналіз помилок людини

і кількісну оцінку надійності людини відповідно до кроку 2;

- варіанти контролю ризиків / управління ризиками відповідно до кроку 3.

Як і у випадку з FSA, HRA може застосовуватися для проектування,

будівництва, обслуговування та експлуатації судна. У різних галузях світової індустрії

існує безліч підходів і методів HRA.

Далі в доповіді представлені основні положення рекомендованої Міжнародною

морською організацією (IMO) методології аналізу надійності людини (HRA - Human

Reliability Analysis) в світовому судноплавної індустрії. Вони базуються на проведених

раніше дослідженнях загальної оцінки ризиків в менеджменті морської безпеки (FSA -
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Formal Safety Assessment) [1-4] з урахуванням сучасних розробок тестування персоналу

CQ-Test в міжкультурних комунікаціях [5-6].

Висновки. Розумне використання результатів дослідження HRA має сприяти

виробленню збалансованих рішень і рекомендацій всього дослідження FSA - процесу

під назвою «Формалізована оцінка безпеки», спрямованого на встановлення

регуляторних вимог в морській індустрії, що базуються на систематичній оцінці

ризиків і вартісних витрат по їх зниженню. Ідея полягає в тому, щоб досягти

прийнятного рівня безпеки при збереженні комерційної ефективності ведення

морського бізнесу. Пропонований процес є випереджувальним, інтегрованим,

заснований на справжніх (імовірнісних) оцінках ризиків і сучасних методиках і

інструментах менеджменту якості, що само по собі веде до вдосконалення структури

вимог міжнародних стандартів морської індустрії, ефективності її функціонування в

умовах підвищення рівня безпеки мореплавства та захисту навколишнього середовища.

Як і у випадку з FSA, методологія HRA може застосовуватися для проектування,

будівництва, обслуговування та експлуатації судна / судів.
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НЕЛІНІЙНІСТЬ МАСОВОЇ ШВИДКОСТІ ВИГОРЯННЯ

NONLINEARITY OF MASS BURNING RATE
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Національний університет цивільного захисту України

Анотація. Показано наявність нелінійності у значеннях масової швидкості вигоряння органічних рідин
за довідковими даними та за дослідом. Акцентовано увагу, що зигзагоподібність таких залежностей пов’язана
з «парністю-непарністю» молекул, що необхідно враховувати при прогнозуванні розвитку пожежі.

Ключові слова: пожежа, масова швидкість вигоряння, нелінійність, «парні- непарні» молекули.

Annotation. The presence of nonlinearity in the values of mass burnout rate of organic liquids according to
reference data and by experiment is shown. It is emphasized that the zigzag nature of such dependencies is related
to the «even - odd» of molecules, which must be taken into account when predicting the development of fire.

Keywords: fire, mass burnout rate, nonlinearity, «even-odd» molecules.

Вступ. Великої шкоди народному господарству та навколишньому середовищу

завдають пожежі. Небезпечним перебігом подій характеризуються пожежі класу «В».

На гасіння таких пожеж застосовується багато сил та засобів. Наприклад, гасіння

пожежі на нафтобазі під Васильково у 2015 р. тривало тиждень [1]; а 9 червня навіть у

Києві концентрація шкідливих речовин у повітрі перевищила ГДК.

Актуальність. Одним з найважливіших параметрів, що визначає ступінь

небезпеки та складність гасіння пожежі, є її теплота, яка значною мірою залежить від

масової швидкості вигоряння, Vm, г/(м2с). Відомо, що на інтенсивність випаровування в

одному гомологічному ряду впливає явище «парних-непарних» молекул за кількістю

карбону у ланцюзі вуглеводню. Це справедливо й для параметру «масова швидкість

вигоряння, Vm» [2]. Тому важливою складовою прогнозування умов розвитку пожежі, її

гасіння та екологічних наслідків є знання законів зміни означеного параметру горючих

речовин.

Масова швидкість вигоряння. На лабораторному осередку пожежі класу «В»

встановлено характер зміни масової швидкості вигоряння у гомологічних рядах спиртів

та алканів нормальної будови, що корелює з довідковими даними [3], див. рис.

За даними рис. 1. можна зробити декілька зауважень стосовно залежностей для масової

швидкості вигоряння (Vm). 1) Існує коливальний характер залежності для «парних» та

«непарних» молекул внаслідок ріної упаковки у надмолекулярну будову. 2) Коливальність

Vm в ряду алканів нормальної будови менш інтенсивна ніж для н-спиртів, оскільки алкани

мають менш сильну міжмолекулярну взаємодією. 3) До певної кількості атомів карбону у

молекулі є зростання залежності для Vm, а далі – спадання. Зростання молярної маси та

температури кипіння визначає гальмування випаровування; зниження температур
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самоспалахування (Тсс) – прискорює процес запалювання. Оскільки в метанолу мала Vm,

можна говорити, що фактор великої Тсс впливає більше, ніж мала молярна маса. При

стабілізації значень Тсс для довгих молекул у гомологічному ряду [4] переважає фактор

збільшення молярної маси. 4) Для ізомерних молекул є позитивні та негативні відхилення

від залежності для сполук нормальної будови. Сполуки з однією метильною групою

поводять себе як більш довгі; а з кількома ізомерними групами – мають неочікувану велику

Vm, не зважаючи на велику Тсс. 4) Технічний метанол та етанол містять воду, тому для nC «1»

або «2» бачимо відмінності.

Рисунок - Довідкові дані (суцільні лінії) та за дослідом (пунктирні лінії) для відносних
швидкостей вигоряння (Vm/Vm:min): 1 – н-спирти; 2 – н-алкани; ○, ◊ – сполуки

нормальної будови; ●, ♦ – сполуки ізомерної будови; ж – спирти з вмістом води

Висновок. Найбільшу масову швидкість вигоряння мають спирти та алкани з

кількістю атомів карбону у молекулі 4–7. Молекули з непарною кількістю карбонів

мають менше значення даного параметру від очікуваного.
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Анотація. Значний спад виробництва значно знизив кількість працюючих у небезпечних умовах
праці, але у показниках виробничий травматизм на одиницю продукції залишився високим або зріс,
кількість смертельних випадків на виробництві на одиницю продукції є однією з найвищих у світі.

Ключові слова: виробництво, безпека праці, шкідливі умови, методи захисту.

Abstract. A significant decline in production has significantly reduced the number of workers in
hazardous conditions, but in terms of occupational injuries per unit of production has remained high or increased,
the number of deaths in production per unit of production is one of the highest in the world.

Key words: ultraviolet radiation, rays, methods of protection.

Вступ. Аналіз та оцінка впливу шкідливих факторів та факторів ризику в процесі

трудової діяльності свідчать, що більшість зайнятих у шкідливих умовах праці у

промисловості зазнають поєднану дію декількох шкідливих чинників, вплив яких

посилюється тяжкістю і напруженістю праці, значним психоемоційним навантаженням.

Така ситуація підтверджується результатами атестації робочих місць за умовами праці,

яка проводиться один раз на п’ять років [1].

Основні питання безпеки і захисту праці. Несвоєчасне проведення атестації не

лише стримує реалізацію дієвих заходів з поліпшення безпеки та гігієни праці зайнятих

на промислових виробництвах, а й зберігає існуючу систему пільг та компенсацій за

умовами праці, що не відповідає настановам гідної праці. Ситуація, що склалася з

пільгами і компенсаціями, свідчить про недосконалість системи надання пільг і

компенсацій і необхідність її упорядкування на підставі атестації робочих місць за

умовами праці, а також створені небезпечних робочих місць. Крім традиційних питань

безпеки і захисту праці, з'явилися кілька нових ризиків, пов'язаних зі швидкими

змінами трудового життя, появою нових методів роботи, новими технологіями, новими

матеріалами і речовинами, новою організацією праці, які ставлять нові проблеми в

сфері безпеки, здоров'я і благополуччя. Фактор зростаючої конкуренції, невпевненість

в завтрашньому дні, короткострокові і ненадійні робочі контракти є стресовим
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фактором для значної частки працюючих. Зростаюча конкуренція, нові види роботи,

нова організація праці, вимоги нових знань і умінь встановлюють нові вимоги і

очікування для здібностей, знань і умінь працюючих людей. У сучасній трудовій

діяльності крім професійних умінь, вміння пов'язані із професійною безпекою і

охороною праці також є частиною профілів компетенції співробітників. У

промисловості України питома вага малих підприємств становить 11,6%, питома вага

найманих працівників 18,1%. Проте малий бізнес майже виключено зі сфери контролю

стану охорони праці та професійної безпеки. Також малі підприємства (і фізичні особи

– підприємці) не охоплюються обстеженням умов праці і не завжди відображаються у

статистичній звітності. Зважаючи на те, що малі підприємства стають основним

джерелом робочих місць, що призводе до концентрації трудового потенціалу саме у

малому бізнесі, вкрай важливим постає вирішення питань професійної безпеки та

охорони праці на таких підприємствах. Відповідальність за організацію проведення

профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних

виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним

захворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров’ю працівників

покладається на служби охорони праці підприємства [2].

Висновки. Таким чином, стан безпеки та охорони праці у виробничій діяльності

України залишається незадовільним та стримує можливості формування та

розповсюдження гідної праці у промисловій сфері, що уповільнює процеси

Євроінтеграції у сфері безпеки праці. Поліпшення показників безпеки праці та

наслідків несприятливих умов праці відбувається не за рахунок створення нових

безпечних робочих місць, а, на жаль, через скорочення виробництва, а техніка,

технологічні процеси, основні фонди, технічне обладнання тощо залишаються

застарілими.
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Анотація. Проаналізовано питання формування високих демпфіруючих і механічних
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Annotation. The nature of the formation of high damping and mechanical properties in is analyzed
bimetallic materials consisting of an alloy of high damping and high-strength steel.
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Вступ. Сучасний світ високих технологій забезпечив людині нову високу якість

життя і комфорту, але одночасно різко загострив проблему боротьби з шумами і

вібраціями, яка раніше не була такою актуальною. Дана проблема особливо гостро

стоїть в промислово-розвинених країнах, де допустимий рівень шумів і вібрацій часто

обмежується на законодавчому рівні. Довгий час ефективним способом віброзахисту

вважали використання неметалічних матеріалів: гуми, пластика, полімерів та інших

матеріалів органічної природи. Однак їх ефективність обмежується низькими

механічними властивостями, а також цілим рядом інших недоліків, серед яких можна

виділити непереносимість нагріву у процесі експлуатації.

Актуальність. В даний час дослідників і виробників привертають матеріали, які

за сукупністю міцних, деформативних, вібропоглинальних та теплофізичних

властивостей задовольняють припустимим умовам охорони праці на виробництві. У

зв'язку з цим, як в наукових колах з ентузіазмом прийняли відкриття металевих

матеріалів, в яких реалізується високий рівень дисипації енергії пружних коливань. Ці

матеріали отримали назву сплавів високого демпфірування, і робота в області
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вдосконалення технології їх отримання, а також поліпшення споживчих характеристик

активно триває в теперішній час [1].

Сплави високого демпфірування (СВД) і високодемпфіруючи стали володіють

дуже високим модулем пружності Е (до 210-220 ГПа, що можна порівняти з

конструкційними сталями). Поєднання високого модуля пружності і високої

демпфуючої здатності дозволяє виготовляти з СВД конструкції і вироби, які

характеризуються одночасно високою конструкційної жорсткістю і високою

демпфіруючою здатністю. При цьому багато СВД можуть бути використані при

високих температурах (до 500-600 °С), що є абсолютно недосяжним для неметалевих

демпфіруючих матеріалів. Однак більшість відомих СВД мають недостатньо високі

механічні властивості, внаслідок чого пошук методів підвищення їх міцності

залишається актуальним завданням.

Захист від вібраційних навантажень. У даній роботі була перевірена

можливість отримання масивних шаруватих біметалевих матеріалів, що поєднують

високі характеристики міцності і демпфіруючи властивості і проаналізовані причини,

що сприяють досягненню високих демпфіруючих властивостей.

Біметалічний демпфіруючи матеріали були виготовлені за технологією ДП «КБ

“Південне”» шляхом зварювання вибухом листів високоміцної сталі марки 30ХГСА і

сплавів високого демпфірування на основі системи Mn-Cu і металевої системи Fe-Al [2].

Міцне з'єднання двох різнорідних матеріалів було отримано зварюванням

вибухом, за допомогою якої можна отримувати різні твердофазні з'єднання [3].

Експерименти з отримання двошарового металевого матеріалу проводили за

стандартною плоскою схемою з паралельним розташуванням пластин.

Досліджувалася динаміка зміни демпфіруючих і механічних властивостей

матеріалу і його структури в процесі відпустки при температурах 400-450 °С і при

цьому контролювалися адгезійні властивості кордону розділу шарів. Демпфіруючи

властивості біметалу вимірювали за методом зворотного згинального маятника у

режимі вимушених резонансних коливань.

Встановлено, що отримані біметалічні матеріали володіють високою

демпфіруючею здатністю як у області малих, так і в області великих амплітуд коливань,

що є важливим для їх практичного застосування.

Дослідження міцності армуючого шару і значень поверхневої твердості показало,

що після різних обробок твердість на поверхні біметалу досягає 48-53 одиниць HRC, а

межа міцності армируючого шару перевищує 1100 МПа і при цьому зберігається запас
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пластичності. Високоміцний шар товщиною 1,2-3,0 мм на поверхні шаруватого

демпфіруючого матеріалу дозволяє розширити області його застосування у порівнянні

з монолітними сплавами високого демпфірування - наприклад застосовувати такий

матеріал в абразивних середовищах або використовувати зварювальні технології для

його з'єднання з іншими елементами конструкції.
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ЗНИЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ Є

НЕОБХІДНОЮ

УМОВОЮ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

REDUCTION OF OCCUPATIONAL INJURY INDICATORS IS NECESSARY

CONDITION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF UKRAINE

Доцент, к.т.н. М. О. Мороз

Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова,

м. Харків

Анотація: Проаналізовано стан виробничого травматизму в Україні. Здійснено аналіз деяких
особливостей виробничого травматизму та представлені раціональні шляхи щодо запобігання впливу
негативних явищ на працюючих.

Ключові слова: виробнича травма, причини виробничого травматизму, негативний вплив,
охорона праці, ризик.

Abstract: The state of occupational injuries in Ukraine is analyzed. An analysis of some features of
occupational injuries and rational ways to prevent the impact of negative phenomena on workers.

Key words: occupational injury, causes of occupational injuries, negative impact, labor protection, risk.

Господарювання в умовах ринкузмушує підприємства економити всі види

ресурсів, в результаті чого підприємства почали заощаджувати витратина охорону

праці, в тому числі на відшкодування постраждалим працівникам внаслідок

виробничого травматизму та профзахворювань, впровадження профілактичних заходів.

Сучасний етап розвитку України це шлях європейської інтеграції, який

обумовлює модернізацію економіки, подолання технологічної відсталості,
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впровадження іноземних інвестицій та технологій, створення нових робочих місць та

підвищення конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника.

Цей вектор розвитку вимагає усвідомлення державою та суспільством цінності

здоров’я населення, економічної результативності інвестицій в галузь охорони здоров’я

і праці. Стан здоров’я робітників та забезпечення гідних умов праці є важливим

показником рівня економічного розвитку нашої країни.Дослідження проблемних

питань виробничого травматизму має вагому актуальність для вітчизняних підприємств

сьогодення. На теперішній момент підвищувати рівень випуску продукції та суттєво

поліпшити стан умов та безпеки праці це актуально, але не всі підприємства в умовах

жорсткої конкуренції мають на це змогу. Стан умов та безпеки праці, зокрема в Україні,

характеризується наявністю впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які

обумовлюють потенційну та реальну загрозу здоров’ю та для життя працюючих.

Свою діяльність будь-який підприємець або відповідальна особа підприємства чи

структурного підрозділу прагне вести таким чином, щоб звести до мінімуму величину

збитків. Успіх в цьому напрямку буде залежати від використання набутих до

сьогодення практик у науковій області у сфері охорони праці. Використання в рамках

підприємства здобутків та досвіду тих, хто впровадив ефективну систему охорони

праці на підприємстві та успішно її реалізує - надасть можливість адекватно реагувати

на загрози у вигляді збитків від травматизму та професійних захворювань.Настання

нещасних випадків для підприємств - це гостра проблема, адже зниження рівня

реалізації небезпек та прийняття раціональних рішень щодо нівелювання впливу

виробничих факторів допоможе ефективно функціонувати як підприємству без зайвих

витрат. Негативні наслідки травматизму для держави можуть бути у вигляді великих

обсягів виплат потерпілим та членам їх сімей, інвалідність і загибель працівників до

втрати кваліфікованих кадрів. Для підприємств це витрати на ліквідацію наслідків

нещасних випадків та втрата загального виробничого авторитету. Для робітників -

втратою заробітку і засобів до існування, фізичними і моральними проблемами від

втратипрацездатності та обмеження власних фізичних іматеріальних можливостей.

Високий рівень контролю за витрачанням коштів на організаційно-технічні

заходиобумовлюєзниження ризику травмування і, як наслідок, відсутність випадків

ушкодження здоров'я. Однак, на сьогоднішній день рівень травматизму по галузях

залишається досить високим з різних причин.Виходячи з цього, аналіз виробничого

травматизму є одним з інструментів управління охороною праці. Якщо до

функціональних обов'язків співробітників підприємства входить виконання робіт з
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підвищеної небезпеки, що проводяться за наказами і розпорядженнями, то, як правило,

використовується в технологічному процесі обладнання, матеріали або речовини які

обумовлюють наявність підвищеного ризику травмування або профзахворювання, що

тягне за собою трудові і соціально економічні втрати. На підставі висновків актів

спеціальних розслідувань групових, важких і смертельних випадків, спеціальних

обстежень та перевірок проводиться аналіз причин, що призводять до нещасних

випадків та професійних захворювань, визначається перелік заходів боротьби з

травматизмом, вживаються конкретні заходи для усунення небезпечних і шкідливих

факторів.

Поетапний аналіз чинників травматизму повинен враховувати всі складові

виробничого середовища технологічного процесу. А це насамперед виявлення зв’язків

між умовами праці та травматизмом, а також людським фактором і травматизмом для

зменшення ризику пошкодження здоров'я персоналу на підприємствах. Важливо

виявлення всіх причин нещасного випадку, які привели до травми, встановлення

взаємозв'язків тих причин, які безпосередньо призвели до нещасного випадку та

визначити основну причину нещасного випадку, що викликала травмування

потерпілого.

Ефективне управління неможливе без ідентифікації небезпек на об’єкті,

визначення настання негативної події, реальної оцінки існуючого ризику та визначення

ступеня безпечності впровадженої технології.

БЕЗПЕЧНА ГАЗОРОЗРЯДНА ЛАМПА

SAFE GAS DISCHARGE LAMP

Доц., к.т.н. В.Е. Абракитов

Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова,

м. Харків

Анотація. Описана сконструйована газорозрядна лампа низького тиску, яка містить трубчасту
скляну колбу, наповнену парами ртуті та інертного газу, на торцях якої розташовані електроди і цоколі
для підведення електричної енергії до електродів. До внутрішньої поверхні колби уздовж її довжини
прикріплений капіляр із тонкого скла, який в торцях колби має розширення, що створює із стінкою колби
герметичну порожнину, заповнену під тиском сумішшю піноутворювача і демеркуризатора.

Ключові слова: безпека, газорозрядна лампа, демеркуризатор, енергоефективність.

Annotation. The structured low-pressure gas-charging lamp, which contains a tubular glass flask filled
with pairs of mercury and inert gas, on the ends of which are electrodes and caps for the supply of electrical
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energy to the electrodes, is described. A small glass capillary is attached to the inner surface of the flask along its
length, which in the ends of the flask has an extension, which creates with the flask wall an airtle cavity filled
with a mixture of foaming and demerculizer..

Keywords: safety, gas-charging lamp, demerculizer, energy efficiency.

Вступ. Наша пропозиція належить до електровакуумного виробництва і може

використовуватись у виробництві газорозрядних джерел світла, зокрема

люмінесцентних ламп, що використовують ртутний розряд при низькому тиску.

Із рівня техніки відомо безліч конструкцій газорозрядних люмінесцентних ламп,

наповнених інертним газом і ртуттю. Таку конструкцію має не менше 90 % всіх

люмінесцентних ламп, що випускаються.

Актуальність. Загальними недоліками вказаних відомих газорозрядних ламп є

наявність в них великої кількості вільної, в пароподібній або рідкій фазі, ртуті. Якщо

лампа руйнуватиметься, то небезпечні пари ртуті попадуть в навколишній простір, крім

того, не існує простого шляху акуратної утилізації оболонки, що містить ртуть, після

закінчення терміну служби лампи. Тому така лампа екологічно небезпечна в процесі її

використання, оскільки ртуть є високотоксичною і небезпечною речовиною як для

здоров'я людини, так і для довкілля.

Пропонована конструкція. В основу корисної моделі поставлена задача

вдосконалення газорозрядної лампи низького тиску шляхом оснащення колби лампи

герметичною порожниною, заповненою демеркуризатором, який забезпечує хімічний

захист від шкідливого впливу ртуті при руйнуванні лампи.

Газорозрядна лампа низького тиску містить трубчасту скляну колбу 1, внутрішня

порожнина 2 якої наповнена парами ртуті і інертного газу. На торцях колби 1

розташовані електроди 3 і цоколі 4 для підведення електричної енергії до електродів 3.

До внутрішньої поверхні колби 1, уздовж її довжини, прикріплений капіляр 5 із

тонкого скла, який в торцях колби 1 має розширення, створююче із стінкою колби 1

герметичну порожнину 6, заповнену під тиском сумішшю 7 піноутворювача і

демеркуризатора. В торцях колби 1 ртуть конденсується у вигляді дрібних крапель 8.
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Фіг. 2

Рисунок - На фіг. 1 приведена газорозрядна лампа низького тиску в
поздовжньому перерізі, на фіг. 2 - поперечний переріз по А-А.

Газорозрядна лампа низького тиску працює наступним чином.

В штатному режимі наявність суміші 7 піноутворювача і демеркуризатора в

герметичній порожнині 6 і капілярі 5 ніяк не впливає на нормальне функціонування

лампи. В нештатному режимі - при порушенні цілісності колби 1 (зважаючи на

знижений тиск усередині колби 1), в разі виникнення тріщини на тілі колби 1,

надлишковий атмосферний тиск активізує процес розтріскування, і колба 1 руйнується

спільно з капіляром 5. При цьому суміш 7 піноутворювача і демеркуризатора, що

знаходиться під тиском, розливається, відбувається процес піноутворення, і

доставлений піноутворювачем демеркуризатор хімічно зв'язує ртуть. Зрештою

надзвичайно небезпечна ртуть в чистому вигляді перетворюється в малонебезпечну

нелетку ртутьвмісну сполуку, яка легко віддаляється механічним способом разом з

уламками лампи і не завдає збитку довкіллю і здоров'ю людини.

Висновок. Запропонована корисна модель проста в технічній реалізації. У

конструкції можуть бути застосовані всі відомі хімічні склади демеркуризатора і

піноутворювача, що вживаються в техніці.
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ROLE OF MECHANICAL INTEGRITY PROGRAM IMPLEMENTATION AT

PROCESSES INVOLVING HIGHLY HAZARDOUS MATERIALS

Boris Blyukher

Indiana State University, Terre Haute, USA

Annotation. Process Safety Management (PSM) Program one of the most important part of general
Safety Management Program for facilities containing highly hazardous chemicals. The requirements for PSM
program in USA and several countries in Europe and Asia are covered with US Occupational Safety and Health
Administration (OSHA) standard 29 CFR 1910.119 and/or its local equivalent. Corporate PSM program contains
requirements for preventing or minimizing the consequences of catastrophic releases of toxic, reactive,
flammable, or explosive chemicals. These releases may result in toxic, fire or explosion hazards.PSM elements
include the following engineering control elements with specifics for particular corporation, industrial, and
research settings: Process Safety Information and Hazard Analysis; Equipment andits Mechanical Integrity;
Operating Procedures. The program also includes methods of administrative control: Employee and Contractors
Training; Incident Investigation; Emergency Preparedness; Compliance Audits, and other. This article describes
experience of application basic requirements at Superconducting Super Collider (SSC) and provides steps to be
used in designing and establishing and maintaining Mechanical Integrity (MI) as the cornerstone of the PSM
program from engineering point of view. Implementation of the MI element is considered the most important
and difficult for industrial and research facilities.

Key words:mechanical integrity (MI);pressure; process safety;Operational Safety Procedure (OSP);
Process Safety Management (PSM); Safety Engineering; Environmental Protection; equipment; facilities.

Mechanical Integrity program phases

A three-phase approach for the design, development and implementationof mechanical

integrity (MI) has been developed. MI is defined as the program or activities whichensure

that equipment in a specified process is designed, constructed, installed, and maintained to

minimize the risk of accidental releaseof highly hazardous chemicals. Many of these

activities are performedas part of a plant's maintenance program. In USA, federal regulations

haveincluded these types of activities for their defined covered processesunder the

Occupational Safety and Health Administration (OSHA)standards [1]and the Environmental

Protection Agency’s Risk Management Programs (RMP) Regulation (40 CFR Part 68).

Implementation of the mechanical integrity element of the PSM and RMPregulations is

considered the most common struggle for companies whoseprocesses fall under these

standards.

Phase I includes reviewing a company's exiting MI program and associated procedures

andenhancing or designing the mechanical integrity program to match theneeds of the

company. Phase II includes the development of the MIprogram. Phase II activities involve

identifying and prioritizingcovered process equipment as well as developing inspection and

testingplans and procedures, inspection forms, and equipment deficiencyreports. A MI

program manual is written establishing theframework for the administration of the MI

program. This manualcovers written procedures, training for process maintenanceactivities,

http://www.osha.gov/pls/oshaweb/owalink.query_links?src_doc_type=STANDARDS&src_unique_file=1910_0119&src_anchor_name=1910.119
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inspection testing, equipment deficiencies, qualityassurance, and program execution. Phase

III includes assisting withthe implementation of the MI program. The activities

involveidentifying, evaluating, and selecting inspection and testingcontractors, scheduling

baseline inspections and tests, evaluatinginspection and tests results, coordinating

implementation of CMMS(Computer Maintenance Management System), and auditing the MI

systemfor compliance with the OSHA 1910.119 regulation. This paper coversthe

fundamental elements of establishing an effective MI program andprovides guidelines on how

to avoid common and costly mistakes andpitfalls when implementing what has been

considered the most difficult of OSHA’s Process Safety Management (PSM) elements.

Mechanical Integrity and Process Hazards Analysis and Risk

Management

At SSC mechanical integrity was developed as an element of the prevention program

and combined with Process Hazards Analysis and RiskManagement forms the keystone of the

arch for protection of the publicand environment [3]. Use of the Process Hazards Analysis

may aid in defining these methods and approach. This information is very useful when new

processes and equipment arebeing considered for additional into the Mechanical Integrity

Program.

The principles discussed in this paper are routinelyapplied to help meet governmental

regulations [1]. This approach isapplicable to the petroleum, explosives, pyrotechnics,

aerospace,chemical processing, and environmental industries.

Scope and application of MI program

Highly hazardous chemicals may be utilized in all types of processes by all types of
manufacturing facilities to include:

 Automotive industry;

 Chemical manufacturing;

 Plastics industry;

 Petroleum industry;

 Pharmaceutical companies;

 Healthcare facilities;

 Hazardous waste treatment facilities;

 Lumber treating companies;

 Agricultural operations;
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 Chemical transportation operations;

 Research laboratories and air space settings.

Requirements for the Mechanical Integrity Program are derived frominternal company

standards, applicable government regulations (e.g., OSHA's 29CFR 1910.119), and good

engineering practices as defined by the bodyof applicable codes, standards, industry

publication, and recommendedpractices [2]. These sources should be reviewed and be an

integral partof the objective outline to ensure proper compliance as well asuniform design and

operating of the following general equipmentcategories: piping systems (including piping

components and valves),pressure vessels, atmospheric tanks, heat exchangers, filters, pumps

(including fans), relief and vent systems and devices, emergency shutdown systems and

control (including sensors,transmitters, indicators, alarms, interlocks, and control systems

anddevices).When prioritizing operations/equipment for mechanical integrity should be

considered the potential risk to people, operations, community, environment, and equipment/

facilities. Some examples of mechanical integrity incidents include [4]:

- Chemical tank value failure resulting in the release of a chemical material that is

harmful to personnel or the environment.

- Inappropriate material or equipment that is not suitable for the system or the chemical

process, resulting in a degradation of the material. Resulting in a chemical release or reaction.

- Systems or material failure due to improper preventive maintenance or inspection due

to lifecycle or corrosion of material.

- Emergency shutdown systems fail to respond or function accordingly.

- Potential risk severity can be evaluated by assessing reactivity and toxicity of the

material, quantity of hazardous material, related incident and accident history, the potential

for operator error; existing conditions, etc.

Conclusion

Mechanical Integrity (MI) is a part of management of critical process equipment to

ensure it is designed and installed correctly, and that it operates properly (i.e., no leaks and all

elements are fit for service).Mechanical system examples include fixed equipment such as

pressure vessels and storage tanks, piping systems and associated hardware (valves, fittings,

etc.), relief devices, vent hardware and emergency shutdown/control systems.Many

contributing factors may contribute to preprocess safety accidents in relation to mechanical

integrity and process change to include a breakdown in equipment process safety management
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and equipment/system or material failure.The three-phase approach presented in this article

furnishes a company with an effective tool for designing, developing, and implementing a MI

program that will not only be in compliance with the OSHA 1910.119 regulation, but will

provide a vehicle for maintaining process, production, and facility equipment in a reliable and

safe operating condition. This in turn equates to theprotection of employees, the public, and

the environment whilereducing the costs of hazardous and unexpected downtimes

orturnarounds due to failing or inappropriately maintained equipment.
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Анотація. В енергетичному секторі основними джерелами енергії є викопні види палива, що
пояснюється їх відносно низькими цінами. Однак, згідно з прогнозами, наш попит на енергію в
майбутньому зросте, і ми більше не можемо покладатися на забруднюючі джерела енергії.

Ключові слова: енергетика, альтернативні джерела енергії.

Annotation. In the energy sector, the main sources of energy are fossil fuels, due to their relatively low
prices. However, our energy demand is projected to increase in the future, and we can no longer rely on polluting
energy sources.

Keywords: energy, alternative energy sources.

Вступ. За останнє десятиліття ми стали свідками позитивних зрушень в напрямку

розширення наших можливостей в області використання поновлюваних джерел енергії

як на місцевому, так і на глобальному рівні. Сонячні батареї, вітряні турбіни,

встановлені в відкритому морі, і гідроелектроенергія є одними з альтернативних

енергетичних технологій, які забезпечать наші майбутні енергетичні потреби. Наша

залежність від природного газу та нафти є основною причиною екологічного збитку, і



215

тільки в енергетичному секторі, є причиною збільшення на 1,7% кількості вуглекислого

газу в нашій атмосфері. Таким чином, альтернативні джерела енергії будуть в центрі

уваги для запобігання подальшого впливу зміни клімату на нашу планету.

Актуальність. Розвиток енергетики має вирішальний вплив на стан економіки в

державі та рівень життя населення. Саме тому надійне, економічно обґрунтоване й

екологічно безпечне задоволення потреб населення та економіки в енергоносіях є

пріоритетним завданням енергетичної політики держави. При цьому забезпечення

сталого розвитку та ефективного функціонування паливноенергетичного комплексу

України є основою успішної реалізації такої політики.

Наша глобальна інфраструктура пристосована тільки до використання викопних

видів палива. Створення нової вимагатиме років і величезних ресурсів. В останні

десятиліття автономні технології, засновані на альтернативній енергії,

використовувалися для енергопостачання віддалених районів у вигляді невеликих або

місцевих мереж.

Повна децентралізація мережі дозволить споживачам продавати електроенергію

назад в мережу і отримувати контроль над необхідною і спожитою енергією.

Більш широке впровадження альтернативних джерел енергії залежить від ще

більш ефективних технологій використання відновлюваних джерел енергії та

реструктуризації електроенергетичної промисловості. Використання відновлюваних

джерел енергії дозволяє генерувати чисту енергію на побутовому рівні з використанням

таких технологій, як сонячні батареї, теплові насоси та котли на біомасі.

Для того щоб використовувати енергію, яка в основному залежить від погоди або

часу, в повній мірі використовувати її потенціал, нам ще належить виробити більш

ефективні рішення в області зберігання енергії.

Висновок. Розширення масштабів використання альтернативних джерел енергії

відкриє більше робочих місць в секторі стійкої енергетики. Для забезпечення зростання

і здійснення у всіх секторах будуть потрібні роки планування і значні інвестиції.

Для того щоб гарантувати майбутнє без подальших викидів парникових газів, ми

можемо почати з введення додаткових заборон на майбутні проекти використання

викопних видів палива і встановлення більш суворих цільових показників викидів.
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ПЕРСПЕКТИВИ ТА МОЖЛИВІ РИЗИКИ ЗАСТОСУВАННЯ 5G МЕРЕЖ

PROSPECTS AND POSSIBLE RISKS OF USAGE OF 5G NETWORKS
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Анотація. Розглянуто та проаналізовано можливі переваги та недоліки застосування 5G мереж.
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Вступ. У сучасному світі технології продовжують свій стрімкий розвиток,

досягаючи більш високої продуктивності і більшого числа можливостей. Найближчим

часом на зміну 4G у світі технологій прийде 5G тобто набір органічно інтегрованих

технологій радіодоступу нового чергового покоління. Перспективи масового

застосування супроводжуються занепокоєнням деяких громад та ЗМІ щодо можливості

того, що електромагнітні поля радіочастотного діапазону, що випромінюються

телефонами при застосуванні цієї технології, можуть шкодити здоров’ю людини.

Актуальність. Технології 5G мають великий потенціал, якому можна знайти

безліч шляхів застосування. Однак, разом з перевагами ці технології мають недоліки,

без розглядання яких не може бути повного аналізу шляхів розвитку цієї галузі.

Переваги та шляхи можливого застосування 5G

.

Рисунок1 - Швидкість мобільного інтернету різних поколінь зв’язку (Mbps)
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Затримки менше мілісекунди разом із високою швидкістю передачі даних

дозволять передати більшу частину обробки і зберігання даних зі смартфонів на

сервери в хмарах. Відкриваються можливості для соціальних мереж, вводячи

"соціальну присутність", відкривається простір для створення передавачів голограмних

зображень, довгоочікуваних безпілотних автомобілів, розумних міст та мережевих

роботів. Завдяки цьому 5G дозволить впровадити системні рішення зниження

шкідливих викидів вуглецю в атмосферу.

Згідно із звітом компанії Ericsson, технологія 5G і більш енергоефективна. На

мережах, де обладнання модернізоване до 5G і впроваджені новітні рішення в

управлінні радіосайтами, телеком-оператори зафіксували зниження енергоспоживання

до 15%.У Швеції Ericsson разом з партнерами Einride, Telia і DB Shenker створила

безпечну та екологічну транспортну екосистему, підключивши до мережі 5G повністю

автономний електротранспорт, що може здійснювати логістичні перевезення з

меншими на 90% викидами СО2.

Можливі ризики. Чинники, які викликають занепокоєння у людей щодо

застосування нового покоління бездротового зв’язку:

 Люди раніше не піддавалися такому опроміненню.

 Зі збільшенням покриття, потужності мережі та кількості під’єднаних

засобів зв’язку може підвищитись загальний вплив електромагнітного випромінювання

на людину.

 Не існує загально визнаних наукових досліджень, автори яких готові

взяти на себе відповідальність заявити, що технологія є повністю безпечною.

Стосовно останнього пункту, то наразі і протилежне, тобто небезпечність 5G, не

доведено, але, згідно з експертними висновками, рівень електромагнітного

випромінювання від 5G буде таким же, як і від існуючих мобільних мереж. Норми

випромінювання від базових станцій і пристроїв мобільного зв'язку встановлені

незалежними міжнародними організаціями, зокрема Всесвітньою організацією здоров'я

та Міжнародною комісією із захисту від неіонізуючого випромінювання. Ці норми

значно вищі за порогові значення всіх наявних технологій, включно з 5G. Недавно

телеком-оператор Telstra і Ericsson провели відповідні заміри базових станцій 5G в

Австралії і дійшли висновку, що реальний рівень випромінювання при використанні 5G

значно нижчий за встановлені норми.

Висновок. Таким чином, зрозуміло, що новітня технологія 5G мереж має дуже

широкий спектр застосувань та багато переваг над попередніми поколіннями мереж

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96_%D0%BE%D0%B1%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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зв’язку, а також є дуже перспективною, але існують і ризики її застосування, на які

треба звертати увагу.
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Анотація. Обґрунтовано доцільність та необхідність використання сонячних батарей як
відновлювальних джерел енергії.
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Annotation. It has been established that it is necessary to maintain a sleeping battery as an auxiliary
power supply unit.
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Вступ. Перехід до раціонального використання обмежених природних ресурсів

планети та зменшення залежності економіки від традиційних викопних джерел енергії,

які негативно впливають на зміну клімату та спричиняють енергетичну уразливість

багатьох країн, у тому числі України, є фундаментальними чинниками функціонування

економічної та соціальної сфер у ХХІ столітті.

Актуальність. Сонячна енергетика – одне із найперспективніших і динамічних

відновлюваних джерел енергії (ВДЕ). Щороку приріст потужностей сонячних

комплексів, які вводяться в експлуатацію, становить приблизно 40-50%. Усього за

останні п’ятнадцять років частка сонячної електрики в світовій енергетиці перевищила

позначку в 5%. Удосконалення технології виготовлення фотоелектричних модулів

призвело до істотного зниження собівартості електроенергії.
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Згідно з прогнозами, до 2020 року потужність встановлених об’єктів сонячної

енергії в Україні збільшиться до 3 ГВт. Станом на 1 квітня 2019 року, в країні

встановлено понад 2,2 ГВт об’єктів сонячної енергетики, а це 71% усіх існуючих ВДЕ.

Такий швидкий та активний розвиток галузі дозволив Україні піднятися з 34-го на 23-е

місце в світовому рейтингу сонячної енергетики.

Аналіз переваг:

 Мінімальна шкода земельній ділянці , на якій буде знаходитися сонячна

панель .

 Не несе шкоди атмосфері через відсутність шкідливих викидів.

 Всі види сонячних батарей не потребують особливого обслуговування. З

найбільш енергоємних процесів– це очистка сонячних панелей від пилу та бруду.

 Тривалий термін експлуатації сонячних батарей

 Не потребує постійного догляду.

Рисунок 1 - Рівень шкідливих викидів в AQI (Індекс якості повітря). Демонструє
зниження викидів шкідливих газів по Україні за 10 років[3].

Рисунок 2-. Кількість сонячний станцій за 5 років. Демонструє збільшення кількості
сонячних станцій по Україні[4].

Висновок: аналіз переваг сонячної енергії показує, що для людини і довкілля це

набагато безпечніше, ніж використання атомної енергетики . Для людини навіть
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корисно , бо зменшується шум та шкідливі викиди і як наслідок розвиток хронічних

захворювань знижується на 20 %. В будь-якому випадку, майбутнє за технологіями та

відновлювальними джерелами енергії, що допомагають людині зменшити вплив на

атмосферу та організм.
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ЗМЕНШЕННЯ ОБСЯГІВ ВИКИДУ ТЕПЛА З ГАЗОТУРБІННИХ ДВИГУНІВ

ANALYSIS OF THE SUITABILITY OF USING THE STIG CYCLE IN ORDER TO

REDUCE THE VOLUME OF HEAT EMISSIONS FROM GAS TURBINE ENGINES
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Анотація. Обґрунтовано доцільність та необхідність використання газопарового циклу STIG, що
до зменшення шкідливого впливу тепла на зовнішнє середовище та підвищення коефіцієнта корисної дії
газотурбінних двигунів.

Ключові слова: тепло, STIG, газотурбінний двигун, енергоефективність

Abstract. The expediency and necessity of using the STIG gas-steam cycle to reduce the harmful effects
of heat on the environment and increase the efficiency of gas turbine engines are substantiated.

Keywords: heat, STIG, gas turbine engine, energy efficiency

Вступ. Використання газотурбінних двигунів в авіації, газоперекачувальної

галузі, мобільних потужних електростанціях, стаціонарних енергоустановках пікового

використання в енергетиці, а також в силових агрегатах наземної техніки і корабельних

силових установках, ставить гостро питання що до їх екологічної безпеки.
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Актуальність. На виході з газотурбінного двигуна газова суміш має високу

температуру. У деяких випадках вона досягає 600-6800С. При цьому через двигун

проходять досить великі об'єми повітря. Необхідно відзначити, що потужність двигуна

і витрата повітря є взаємозалежними величинами і можуть лежати в діапазоні від 1 кг/с

до 400 кг/с у наземних ГТД і допоміжних силових установках, і понад 750 кг/с у

авіаційних двигунах. Так наприклад, невелика допоміжна силова установка АІ-8

потужністю 60 кВт, виробництва АТ «Мотор Січ» м. Запоріжжя, використовує в своєму

циклі близько 1 кг/с повітря, а ГТД 110, виробництва ДП «Зоря-Машпроект»

м. Миколаїв, 362 кг/с. Це говорить про актуальність зниження кількості тепла що

викидається в атмосферу.

Дослідження. Застосування циклу STIG (Steam Injection Gas) або «Водолій» є

одним з пріоритетних шляхів зниження шкідливого теплового впливу на навколишнє

середовище. При його використанні організовують подачу в камеру згоряння ГТУ

великої кількості пари - від 2 до 25% від витрати повітря через газоповітряний тракт

двигуна, що забезпечує зростання ККД на 5-60 % і потужності установки на 5-90%.

При цьому відбувається зниження температури газу що викидається до 200-250 0С на

максимальних режимах роботи двигуна.

В Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»,

розроблена математична модель, що дозволяє виконати оцінку впливу кількості пари,

що впорскується в двигун, на кількість тепла, що викидається. Розрахунки циклу STIG

проводилися для декількох двигунів, але аналіз доцільності використання цього циклу

можливо зробити розуміючи як він працює. Для аналізу доцільності використання

циклу STIG використовуємо такі дані: температура на виході газу з котла утилізатора

220-2300С, якщо тиск у пароперегрівателі близько 4 МПа. Температура газу на виході з

газотурбінних двигунів не є однаковою. Також не є однаковою маса повітря, що тече

через двигун, та не є однаковою і їх потужність. У таблиці надано результати по

розрахунку декількох двигунів, що виготовляються в Україні та аналіз зменшення

викиду тепла при використанні циклу STIG без урахування збільшення потужності цих

двигунів та приросту ККД.

Використовуючи таблицю є можливість дійти до такого висновку, що

використання циклу STIG надає можливість не тільки збільшити ККД газотурбінної

установки та підвищення потужності, що є ціллю використання цього циклу, а і надає

суттєве зменшення шкідливого впливу тепла, що викидається до атмосфери, практично

двократно.
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Таблиця - Кількість тепла що викидається в атмосферу з урахуванням циклу

STIG та без нього.

Двигун Температур

а газу на

виході з

двигуна
0С

Температура

газу на

виході з

котла

утилізатора
0С

Використан

е повітря

двигуном

кг/с

Кількість

тепла що

виходить з

двигуна без

циклу STIG

МДж/с

Кількість

тепла що

виходить з

ГТУ, що

використовує

цикл STIG

МДж/с

Д0-49 440 230 16,5 8,41 4,92

ДВ71 425 225 21,5 10,71 6,35

ДН70 490 222 37,2 21,14 10,79

ДБ90 490 224 72,0 41,63 21,37

ДГ-80 465 226 90,0 46,50 25,39

ГТД-110 517 230 362 218,4 109,0

АИ-336-2-8 452 228 36,8 19,29 10,96

АИ-336-1/2-10 436 221 41,7 21,1 11,98
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Анотація.Обґрунтовано доцільність та необхідність використання вітрогенераторів як
відновлювальних джерел енергії.

Ключові слова:вітрогенераторів, енергоефективність.

Annotation.The expediency and necessity of using wind generators as renewable energy sources are
substantiated.

Keywords:wind power, energy efficiency.

Вступ.Відновлювальні джерела енергії бурно розвиваються, оскільки інновації

знижують витрати і починають реалізовувати обіцянки чистого енергетичного

майбутнього. Американська генерація сонячної та вітрової енергії б’є рекорди та

інтегрується до національної електромережі без шкоди. Це означає, що відновлювані

джерела енергії дедалі більше витісняють «брудне» викопне паливо в енергетичному

секторі, пропонуючи переваги зниження викидів вуглецю та інших видів забруднення.

Актуальність.Вітроенергетика - одна з найбільш швидкозростаючих технологій

відновлюваної енергетики. Використання у світі зростає, частково через те, що витрати

зменшуються. Глобальна встановлена потужність вітрогенерації на суші та в морі

збільшилася майже в 75 разів за останні два десятиліття, підскочивши з 7,5 (ГВт) у 1997

році до приблизно 564 (ГВт) до 2019 року, згідно з останніми даними IRENA. України

прогнозувалося зростання 3,7% в 2020 році і 4,2% в 2021 році. Однак спалах COVID -

19 змінив ситуацію. Промислове виробництво в Україні знизилося в квітні 2020 року на

16,2% в порівнянні з квітнем 2019 року, тоді як в березні падіння склало 7,7%.

Аналіз переваг.

1.Потужність вітру є економічно вигідною. Вітер наземного корисного масштабу

є одним із найдешевших джерел енергії, доступних сьогодні, і коштує 1–2 центи за

кіловат-годину після податкового кредиту на виробництво.

2. Вітер «створює» робочі місця. У вітровому секторі США працює понад 100 000

робітників, а технік вітрогенераторів - одне з найбільш швидкозростаючих

американських робочих місць.

3. Це чисте джерело палива. Енергія вітру не забруднює повітря, як електростанції,

які покладаються на спалювання викопного палива, такого як вугілля або природний

газ, які виділяють тверді частинки, оксиди азоту.

4.Вітер - це побутове джерело енергії. Вітрозабезпечення країни є великим і

невичерпним.
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5.Це стійкий процес. Вітер, насправді, є формою сонячної енергії. Вітри

спричинені нагріванням атмосфери Сонцем, обертанням Землі та нерівностями

поверхні Землі.

Рисунок - На діаграмі зображено декілька країн, які порівняно між собою за
кількістю добутої вітрової елестроенергії за 2019 – 2020 роки. Китай (229 ГВт), Україна
(2ГВт), Іспанія (23ГВт), Індія (35ГВт), Пакистан (0,1 ГВт), США (96,4 ГВт), Німеччина

(59,3 ГВт).

Висновок.Українська вітроенергетика повинна продовжувати розвиватись,

оскільки вона змогла подолати проблеми та недоліки старих методів видобування

електроенергії та зменшити шкідливий вплив на атмосферу та людину.Тим паче, сила

вітру є невичерпною, що означає повну незалежність від експортерів.Особливо, це

стосуеться України, де частка ТЕС становить понад 80%.
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Анотація. Розглянуто сучасні технології для боротьби з глобальним потеплінням
Ключові слова: глобальне потепління, заморозка полюсів, видалення СО2 з атмосфери

Annotation. This article covers Modern technologies for anticipating global warming
Key words: global warming, freezing of poles, removal of CO2 in the atmosphere.

Глобальне потепління вже давно не новина для кожного жителя планети.

Діяльність людини на планеті призвела до того, що людство стоїть на порозі небезпеки.

Температурні рекорди б'ються майже щорічно, лід тане все швидше (а десь льодовики

зникають зовсім), росте рівень Світового океану і кислотність води. В результаті

почастішали лісові пожежі, тривалі періоди спеки та інші руйнівні погодні явища, в

тому числі урагани, посухи та повені. При цьому реальні наслідки глобального

потепління виявляються сильнішими і наступають швидше, ніж розраховували вчені

ще 10 років тому. І в міру погіршення ситуації зростає ризик того, що ці зміни стануть

незворотними. Щоб запобігти цьому дослідники розглядають радикальні геоінженерні

підходи у вирішенні проблеми катастрофічних для природи змін клімату. Кращі уми

світу пропонують такі технології, які не так давно здавалися неймовірними.

Одна з таких ідей – це вторинна заморозка полюсів. Яка полягає в «освітленні»

хмар над ними, щоб підвищити їх відбивну здатність. Для цього пропонується

перекачувати морську воду високими гідрантами, встановленими на безпілотних

морських судах, і розпорошувати її. Так мікроскопічні частинки солоної води будуть

самі створювати хмари, які добре відбивають світло, таким чином охолоджуючи воду і

повітря під собою.

Ще один підхід – видалення CO2 з її атмосфери. Це варіація схеми, яка

називається «уловлювання та зберігання вуглекислого газу» (CCS). Тут мається на увазі

збір викидів двоокису вуглецю від вугільних або газових електростанцій або

металургійних заводів і захоронення їх під землею.

Зараз вчені з Університету Шеффілда розробляють пілотну схему захоплення і

утилізації вуглекислого газу (CCU) спільно з британською металургійною компанією в

Порт-Талботі в Південному Уельсі. Така схема передбачає створення установки, яка

перетворює викиди двоокису вуглецю в синтетичне паливо, використовуючи теплову
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енергію, і функціонує прямо на місці. Технологія дозволяє об’єднати джерела водню,

діоксиду вуглецю і тепла, а також джерела відновлюваної енергії на планеті, що

дозволяє зробити виробництво синтетичних видів палива.

а) б)

Рисунок – а) Схема безпілотного морського судна з гідрантами; б) Схема
переробки CO2 у паливо

Ще одна ідея, яка входить в сферу досліджень нового центру–- це озеленення

океанів водоростями, щоб ті могли поглинати більше вуглекислого газу. Подібні схеми

мають на увазі розпорошення над океанічними водами солей заліза, які сприятимуть

зростанню планктону. Але попередні дослідження і експерименти показали, що

водорості не здатні поглинати вуглекислий газ в потрібній кількості, і такі дії можуть

порушити екосистему. Проте є ті, хто вважає, що такий ризик цілком виправданий.

На думку вчених з Йоркського університету, ті підходи, які в даний час

вважаються такими, що виходять за рамки можливого, повинні бути розглянуті і, якщо

можливо, реалізовані. Тому що альтернатива руйнівної і потенційно незворотньої зміни

клімату в будь-якому разі гірше.

Стимулом для розробок таких технологій послужили побоювання вчених з

приводу того, що підходи для збереження навколишнього середовища, які в даний час

використовуються, не зможуть зупинити небезпечну і незворотню шкоду, яку чинить

на планету діяльність людства.
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РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕРОБКИ ПОЛІМЕРІВ

RESOURCE-SAVING TECHNOLOGIES OF POLYMER PROCESSING

Асистент О.В. Османова

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»,

м. Харків
Анотація. Обґрунтовано доцільність та необхідність вторинної переробки полімерних відходів.
Ключові слова: полімери, ресурсозберігаючі технології переробки, рециклінг.

Annotation. Feasibility and necessity of secondary processing of polymer waste are substantiated.
Keywords: polymer, resource-saving technologies, recycling.

Одним з найбільш відчутних результатів антропогенної діяльності є утворення

відходів, серед яких відходи полімерних продуктів займають особливе місце. Обсяг

виробництва полімерних матеріалів перевищив сьогодні обсяг випуску чорних і

кольорових металів і продовжує зростати на 5-6% щорічно. Полімерні матеріали, що

вийшли з експлуатації, погано розкладаються та засмічують довкілля. Неконтрольоване

спалювання полімерних відходів також пов’язане із викидами небезпечних шкідливих

речовин, що виділяються при горінні багатокомпонентних полімерних матеріалів.

Ставлення до полімерних відходів, як до вторинної сировини дозволяє вирішити не

лише екологічні, але економічні і соціальні проблеми, пов’язані з утилізацією відходів.

Оскільки галузі і об’єми застосування полімерних матеріалів все більше

розширюються, стає актуальним питання пошуку ефективних методів утилізації і

переробки полімерних відходів.

Нині існують такі способи корисного використання вторинної полімерної

сировини: повторне використання; спалювання з метою здобуття енергії; термічне

розкладання (піроліз, деструкція, розкладання до вихідних мономерів і ін.); вторинна

переробка – спалювання. При спалюванні відбувається безповоротна втрата цінної

хімічної сировини та забруднення довкілля шкідливими речовинами димових газів. Але

при використанні нового устаткування і сучасних способів фільтрації це один із

перспективних способів утилізації. Чисті полімерні відходи мають енергетичну

цінність у середньому на 60 % вище, ніж у вугілля. Значне місце в утилізації вторинної

полімерної сировини приділяється термічному розкладанню як способу перетворення

ВПС у низькомолекулярні з’єднання. Важливе місце серед них належить піролізу.
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Піроліз дозволяє отримувати багато коштовних хімічних продуктів таких як бензол,

толуол, пропан, кумол, альфа-метилстирол і інші, а також хлористий водень, метан,

етан, пропан. Ще одним способом трансформації вторинної полімерної сировини є

каталітичний термоліз, який передбачає застосування нижчих температур. у деяких

випадках щадні режими дозволяють отримувати мономери, які можуть бути

використані як сировина при проведення процесів полімеризації і поліконденсації.

В даний час в Україні найбільшого поширення набув метод вторинної переробки

полімерних матеріалів, який називається механічним рециклінгом, в результаті якого

може бути отриманий гранулянт, придатний для вторинного виробництва пластмас. У

більшості європейських країн, а також в США і Японії механічному рециклінгу

піддаються 90% пластикових відходів, а отримані інградієнти йдуть на вторинне

виготовлення виробів із пластику.

Технологічний процес переробки ділиться на наступні етапи: сортування і

ідентифікація (для змішаних відходів); подрібнення і дроблення; відмивання і сушка;

агломерація або грануляція. Першим етапом переробки є поділ змішаних (побутових)

відходів термопластів за видами, яке проводять наступними основними способами:

флотаційним, поділом у важких середовищах, аеросепарацією, електросепарацією,

хімічними методами і методами глибокого охолодження. Найбільшого поширення

набув метод флотації, який дозволяє розділяти суміші таких промислових термопластів,

як поліетилен, поліпропілен, полістирол і полівінілхлорид. Поділ пластмас проводиться

при додаванні в воду поверхнево-активних речовин, які вибірково змінюють їх

гідрофільні властивості. Другий етап полягає в подрібненні полімерної сировини в

крихту, розміри якої повинні складати 10-30 міліметрів в залежності від матеріалу.

Потім йде відмивання і сушіння полімерної сировини з будь-якими типами забруднень.

Наступний етап - агломерація або грануляція. Агломерація представляє собою спікання

відмитої крихти в невеликі грудочки. При грануляції полімерна сировина стає більш

однорідною, якісною і має велику насипну густину.

Для вирішення проблем утилізації полімерних відходів необхідно більш широке

впровадження селективного збору твердих побутових відходів, прийняття законів, що

регламентують и стимулюють утилізацію полімерних відходів, а також обмін досвідом

й технологіями між країнами, проведення наукових досліджень з удосконалення

існуючих та з розробки нових ефективних технологій утилізації.
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СУЧАСНІ ШЛЯХИ УТИЛІЗАЦІЇ СОНЯЧНИХ БАТАРЕЙ

MODERN WAYS FOR RECYCLING SOLAR BATTERIES

Ст. викладач І.І. Хондак, студентка (I рівень навчання) А.О. Позднякова

Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків

Анотація. Розглянуто проблеми переробки та утилізації представника відновлювального джерела
енергії - сонячної батареї. Виявлені варіанти вирішення проблем, які пов’язані із сонячними батареями.
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Annotation. The problems of processing and recycling of a representative of a renewable energy source -
a solar battery are considered. Solutions to alleviate and solve problems related to solar panels have been
identified.

Keywords: recycling, solar panels, cadmium, silicon

Вступ. Через те, що сонячні панелі використовують енергію Сонця, вони

вважаються екологічними та безпечними. І хоча самі панелі не виділяють токсинів в

атмосферу, вони можуть завдати шкоди навколишньому середовищу на етапах

виробництва та утилізації. Якщо нічого не робити, ця проблема може підірвати

очікування того, що використання сонячної енергії допоможе в боротьбі зі зміною

клімату і буде позитивно впливати на екологічну ситуацію в цілому, тому країни світу

стурбовані цією темою вже зараз.

Актуальність. Якщо говорити про проблему переробки, то Міжнародне

агентство з відновлюваних джерел енергії (IRENA) прогнозує, що до 2050 року ця

кількість відходів сонячних панелей може досягти 78 мільйонів тонн [1]. Для

виготовлення сонячних панелей потрібно набагато більше матеріалів, ніж для інших

представників відновлювальної енергетики та крім того, приблизно на 90%

фотоелектричні модулі складаються зі скла, однак переробити таке скло звичайним

способом неможливо через присутніх в ньому домішок - пластмаси, свинцю, кадмію і

сурми, саме тому у сонячних батарей є особливі способи переробки як для кремнієвих,

так і для тонкоплівкових [2].
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Основна частина. Так у США компанія First Solar застосувала спосіб переробки

тонкоплівкових модулів, завдяки якому повторно можа використовувати 95%

напіпровідникових матеріалів та 90% скла, а всі демонтовані елементи модулів

переробляються в єдиному циклі. У Німеччині поширена та ж технологія переробки

тонкоплівкових CdTe-модулів, що і в США. У 2018 році французька компанія Veolia

викликала фурор, відкривши завод по вторинній переробці PV-модулів. Раніше у

Франції використані або зламані сонячні панелі просто перероблялися установками для

вторинної переробки скла загального призначення. При такому процесі вдавалося

витягти скло і алюмінієві рами, все інше спалювалося. Зараз же на новому заводі Veolia

роботи розбирають PV-панелі для вилучення скла, кремнію, пластмаси, міді та срібла.

Потім ці елементи подрібнюють в гранули і подають як готову сировину для

виробництва нових сонячних панелей. Якщо казати про Україну, то активний розвиток

сонячної енергетики розпочався близько 7 років тому, тож питання переробки та

утилізації почало підніматись порівняно нещодавно, однак, на щастя, воно вже

вирішується. Користуючись механізмом зеленого тарифу в Україні – більшість

сонячних електростанцій, що встановлюють українці, є мережевими. Такі станції не

використовують акумулятори для накопичення енергії, а вироблену електрику відразу

постачають у загальну мережу для споживання. Якщо ж говорити про утилізацію

акумуляторів, то в Україні поширені свинцево-кислотні (гелеві), термін служби яких -

до 5 років. Такий вид акумуляторів вже переробляється в Україні. Прикладом є завод

на Дніпровщині – ТОВ “Укрсплав”. Підприємство може утилізувати та переробляти

великі обсяги – до 20 000 тонн свинцю на рік. Завод використовує свинець отриманий

зі старих акумуляторів для виробництва нових. Крім того, у Житомирі планують

побудувати найбільший в Україні завод з переробки відходів, в якому буде спеціальний

відділ для утилізації дахових сонячних панелей. А зараз сонячні батареї реалізує й

приймає на утилізацію та переробку компанія Green Tech Trade (офіційний представник

американської фірми First Solar).

Висновок. Таким чином, в Україні ринок сонячних батарей поки тільки

розвивається, тож проблема утилізації та переробки - також у майбутньому. Тому, щоб

максимально використати екологічні та економічні переваги сонячної енергії, важливо

вже сьогодні впроваджувати та розробляти технології переробки фотоелектричних

сонячних відходів.
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Вступ. Населення нашої планети невпинно зростає, що призводить до більшого

споживання їжі, основним джерелом якої є сільське господарство. Варто зазначити, що

активне ведення сільського господарства призводить до деградації ґрунтів, забруднення

навколишнього середовища агрохімікатами, збезлісення і осушення земель.

Актуальність. Станом на 2017 рік переліку країн-лідерів з розораності територій

[2] Україна займає перше місце (56,1% від загальної площі країни).

Слід зазначити, що тривожним наслідком високого ступеня розораності ґрунтів є

їх деградація: ерозія, опустелювання, підвищення кислотності. Загалом у нашій країні

спостерігається тенденція до зниження родючості ґрунтів і до підвищення їх

токсичного забруднення внаслідок активного використання мінеральних добрив,

пестицидів і фунгіцидів, висока концентрація яких токсична для людини.

Таблиця – Перелік країн-лідерів з розораності територій [2].

Позиція Країна Площа ріллі % від
загальної площі країни

1 Україна 56,1
2 Молдова 53,7
3 Польща 35,7
4 Німеччина 34
5 Франція 33,5
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Вертикальне сільське господарство. Виходом з ситуації може стати

вертикальне землеробство – практика вирощування сільськогосподарських культур

вертикально укладеними шарами в спеціальних вертикальних фермах. Також даний

метод включає в себе сільське господарство з контрольованим середовищем (CEA –

Controlled-environment agriculture), спрямоване на оптимізацію росту рослин шляхом

регулювання температури, освітлення, вологості і методи безґрунтового землеробства:

гідропоніку – процес вирощування сільськогосподарських культур з використанням

розчинів поживних речовин у водному розчиннику; аеропоніку – процес вирощування

рослин в повітрі, при якому поживні речовини подаються у вигляді аерозолю.

Ведення сільського господарства з використанням вертикальних ферм дозволить

більш економно і раціонально використовувати території. При цьому такі споруди

можуть бути частиною міського середовища, що дозволить істотно знизити витрати на

доставку продукції на прилавки. Використання методів CEA підвищує безпеку

харчових продуктів за рахунок усунення джерел забруднення і підвищує надійність

поставок, оскільки на них не впливають зовнішні умови навколишнього середовища, а

також за рахунок усунення сезонності створює стабільні ринкові ціни, вигідні як для

фермера, так і для споживачів.

Про перспективність використання вертикальних ферм можна судити за вартістю

їхнього ринку. Станом на 2020 рік ринок вертикальних ферм оцінюється в $3 млрд. і за

прогнозами досягне вартості в $10,4 млрд. до 2027 року [3]. Лідерами на даному ринку

є США і Європа. В Україні вертикальне сільське господарство ще не набуло широкого

поширення внаслідок тривалого терміну окупності через дорожнечу обладнання і

великих енерговитрат, тому розвиток даного напрямку сільського господарства вимагає

значних інвестицій. Проте, вже зараз в Києві існує компанія "Щастя Здоров'я", яка

займається вирощуванням широкого асортименту зелені (ромен, фризі, рукола, базилік,

маш-салат і мікрогрін і т.д.) в підземних вертикальних фермах [4].

Висновок. Постійне зростання населення планети, вплив кліматичних факторів і

забруднення навколишнього середовища через інтенсивне ведення сільського

господарства в майбутньому може призвести до нестачі територій

сільськогосподарського призначення. Особливо це стосується України, 70% площі якої

вже відведені на потреби сільського господарства. Підсумовуючи, можна сказати, що

виходом з ситуації може стати впровадження технологій вертикального фермерства.
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Анотація. У статті проаналізовано поняття еко активізм, як невід’ємної частини сьогодення
глобальному суспільстві.
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Abstract. The article analyzes the concept of eco-activism as an integral part of today's global society.
Keywords: eco activism, global warming, environmental protection.

Вступ. Питання щодо охорони та захисту навколишнього середовища є

важливою частиною життя теперішнього суспільства. Глобальне потепління, танення

льодовиків та інші кліматичні негоди виникають все частіше і частіше. Саме з цієї

причини виникають різні засоби та методи захисту навколишнього середовища. Кожна

країна підтримує різні організації, спільноти та угрупування які розглядають дані

проблему, або пропонують можливі варіанти їх вирішення.

Актуальність. Роками світова спільнота попереджає про катастрофічні наслідки

сучасних екологічних проблем, які потребують негайного вирішення. Глобальне

потепління, вирубка лісів, забруднення повітря та води, виснаження природних

ресурсів - все це результат людської діяльності. Вирішення цих проблем вимагатиме

значних зусиль у багатьох сферах, зачіпаючи при цьому лише всіх. Що таке еко

активізм і які прості кроки може зробити кожна людина, щоб зробити внесок у захист

навколишнього середовища?

Еко активізм. Еко активізм розглядається як форма участі у соціальних чи

політичних кампаніях з метою запобігання шкоди навколишньому середовищу.

Посадка дерев, посадка дерев, захист тварин та волонтерство в притулках, прибирання

відходів є лише кількома прикладами сучасного еко активізму. Еко активістом можна

https://www.researchandmarkets.com/reports/4806398/vertical-farming-global-market-trajectory
http://hh.farm/
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назвати будь-яку людину, яка робить щось додаткове, щоб врятувати природу від

руйнівних наслідків людської діяльності та дбає про обізнаність інших з цього питання.

Так, наприклад, Ілля Єременко, координатор проектів з захисту навколишнього

середовища, сказав: «Еко активізм – це питання ідентичності. Якщо хтось проводить

суботник раз на місяць і просто збирає сміття у себе в дворі, то це вже можна вважати

екоактивізмом. Це можна пов’язати із тим, що називають громадянською свідомістю.

Якщо думати про наслідки своїх дій, то насправді дуже легко стати еко активістом».

Якщо людина хоче зробити свій внесок у захист навколишнього середовища, у неї є

безліч варіантів. Для цього не обов’язково об’єднуватися та садити дерева. У

сучасному цифровому світі навіть нагадування в соціальних мережах може мати

значний вплив. Звичайно, лайка та репости не вирішують багатьох проблем, але

інформація насправді відіграє значну роль у підвищенні обізнаності громадськості.

Також прикладом сучасних еко активістів може слугувати шведська школярка

Герта Тунберг. Одного разу вона вирішила прогуляти школу та влаштувала одиночний

пікет біля шведського парламенту з плакатом на якому було написано «Шкільна

забастовка за клімат». Так вона заснувала глобальний екологічний рух, який отримав

назву «П’ятниця за майбутнє». Мітинги цього руху охопили весь світ. Під час

«глобального тижня» у вересні 2019 року кількість бастуючих налічувала 6-7 млн.

чоловік.

Висновок. Еко активізм не потребує великих зусиль. Це глибоке розуміння

людиною того, що вона може зробити хоч і невеликий, але, все ж таки, вклад у захист

навколишнього середовища. Розуміння цього показує, що більшість людей у

суспільстві насправді є досить обізнаними у цьому питанні.

ТЕХНОЛОГІЇ ЗНИЖЕННЯ ВИКИДІВ ОКСИДУ АЗОТУ В

ПАЛИВОСПАЛЮЮЧИХ УСТАНОВКАХ

TECHNOLOGIES FOR REDUCING NITROGEN OXIDES EMISSIONS FROM

FUEL COMBUSTION PLANTS

доц., д.т.н. О.П. Крот, доц., к.т.н. Н.О. Косенко, доц., к.т.н. Ю.С. Левашова

Харківський національний університет будівництва та архітектури

Анотація. На основі аналізу основного впливу викидів техногенних оксидів азоту запропоновані
методи їх зниження.
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Ключові слова: оксиди азоту, спалювання, забруднення, каталітичне відновлення.

Annotation. Methods for reduction technogenic nitrogen oxides have been proposed based on the
analysis of the main major emitters.

Keywords: nitrogen oxides, combustion, pollution, catalytic reduction.

Вступ. Оксиди азоту (NOх) задіяні в багатьох хімічних процесах навколишнього

середовища, хоча вони не є основним забруднювачем, що викликають пряму загрозу

здоров'ю населення, вони відіграють важливу роль. Можна виділити наступні процеси,

які вимагають контролю викидів NOх: кислотні дощі, шкода лісам, утворення озону,

вплив на якість навколишнього повітря, підвищення концентрації в паливоспалюючих

установках, вплив на утворення фотохімічного туману. Невеликі частки, що

утворюються в результаті реакції NOх, сприяють утворенню регіональної димки.

Нітрати, які утворюються в атмосфері з з'єднань NOх, уловлюються у вигляді дрібних

частинок або розчиненої кислоти в дощах або тумані. Нітрати, які відкладаються в

грунті, можуть впливати на pH грунту і поглинання поживних речовин.

Актуальність. Під час горіння NOх утворюються в результаті трьох складних

хімічних реакцій. Найбільш важливим з них є термічне утворення NOх. При термічному

утворенню NOх утворюється в результаті реакції N2 з повітря для горіння з реагентами,

такими як радикали O і OH і молекулярний NO2. Термічний NOх є основним джерелом

NO від стаціонарних джерел горіння. Паливні NOх утворюються при згорянні

пов'язаного в паливі азоту. Очевидно, що кількість NOх, що утворюється в результаті

цього механізму, залежить від палива, що спалюється. У природному газі відсутній

паливний азот, тому в результаті згорання природного газу NOх не утворюються.

Кількість NOх, що утворюється при спалюванні мазуту, залежить від типу палива.

Механізм обрахування паливних NOх викликає найбільше занепокоєння при

спалюванні вугілля.

Швидкий NOх, утворюється шляхом перетворення молекулярного азоту в NO

через проміжні продукти. Ця реакція відбувається на ранній стадії в факелі полум'я з

вуглеводнями.

З'єднання, пов'язані з викидами NOх, такі як N2O, можуть досягати стратосфери.

У стратосфері вони беруть участь в хімічних реакціях, що призводять до виснаження

захисного стратосферного озонового шару, необхідного для мінімізації проникнення

ультрафіолетового світла. Зниження викидів NOх призведе до зниження викидів N2O.

Отже, контроль викидів NOх важливий в цій нормативній програмі.
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Одним з методів зниження викидів NOх є використання технології введення

присадок до палива, що призводить до відновлення або розкладанню оксидів азоту. Як

присадок використовуються металоорганічні речовини, чотирихлористий вуглець,

анілін, нітрат амонію, ацетат гідразину, алюмосилікатні сполуки, розчинні сполуки

хлориду магнію, а також емульсії води або пари. Введення присадок до ма зуту в

кількості 0,5-1% при надлишку повітря знижує концентрацію оксидів азоту на 30-40%.

При введенні води в корінну зону факела при зменшенні надлишку повітря або

добавках води в мазут в кількості 4-5% від витрати палива концентрація оксидів азоту

знижується в 1,2 - 2 рази.

Одним з ефективних способів знезараження NOх є їх каталітичне відновлення до

елементарного азоту. Процес відновлення протікає на поверхні каталізатора в

присутності газу-відновлювача. Каталізаторами служать сплави з металів платинової

групи, оксиди металів Cr, Cu, Zn, Mg та ін. В якості відновника використовують метан,

природний газ, водень, сірководень, коксовий газ, оксид вуглецю, аміак.

Висновки. Методи каталітичного відновлення амміаком оксидів азоту димових і

відхідних газів підвищеної концентрації освоюються промисловістю. Їхня основна

перевага полягає в тому, що не потрібно підігрів газів, що очищаються і витрата газу-

відновника не залежить від вмісту кисню в вихідному газі. Найбільш перспективним

для зниження викидів оксидів азоту малих і середніх концентрацій є регулювання

параметрів спалювання палива. Для очищення газів з високим вмістом оксидів азоту

доцільно їх каталітичне відновлення.
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Анотація. Обґрунтована важливість вивчення шкідливих чинників і психологічних небезпек, які
виникають при застосуванні IT-технологій та захист від їх дії.

Ключові слова: комп’ютер, шкідливі чинники, информационные компьютерные технологии,
вплив на здоров’я людини, захист.

Annotation. The importance of studying harmful factors and psychological dangers that arise when using
IT- technologies and protection against their action is substantiated
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protection.

Вступ. З кожним роком використання комп’ютерів та ІТ- технологій стає все

більшим. Це може негативно сказатися на здоров’ї людини, погіршити не тільки зір,

поставу й сон, але й викликати тривожність, дратівливість, соціальну дезадаптованість і

небезпечну поведінку.

Актуальность. Сучасна людина взаємодіє з комп'ютером постійно – на роботі,

вдома, на вулиці, тощо. Комп'ютери стрімко увійшли в людське життя, займаючи своє

місце в нашій свідомості, а ми найчастіше не усвідомлюємо того, що починаємо багато

в чому залежати від їх працездатності.

Негативна дія комп’ютерів на людину являється комплексною: візуальне

сприйняття відображення на екрані монітору призводить до значного перевантаження

очей, нерухома напряжена поза викликає перевтому та болі у хребті та шиї. Людина

також активно почала освоювати нове для себе середовище життєдіяльності -

віртуальне. У зв'язку з появою віртуальних реальностей встає питання про негативні

наслідки їхнього поширення, пов'язаних з тим, що в цих системах людина може

втратити орієнтири у світі, перестати розуміти, що реально, а що ілюзорно .

Сучасна система освіти не може залишитися в стороні від глобального процесу

інформатизації суспільства. Інформаційні технології в освіті відносяться до

найважливіших компонентів сучасних освітніх систем усіх ступенів і рівнів. Вже зараз

на просторах світової мережі створюється безліч електронних освітніх ресурсів з різних

галузей знань, спеціалізованих порталів, де можна отримати консультацію з будь-якого

питання.

Сучасний стан інформаційного простору Мережі можна визначити як джерело

трансформації впливу інформаційного середовища в загрозу інформаційної безпеки

людини. Даний фактор не дозволяє однозначно розглядати Інтернет як сприятливе

освітнє середовище. У сучасній науковій літературі до чинників інформаційного

середовища, які можуть стати загрозами інформаційній безпеці особистості, фахівці

відносять наступні: доступність та не підконтрольність, необмежений обсяг
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надходження інформації до учнів; наявність в Мережі інформації маніпулятивного

характеру; агресивний і негативний характер деякої інформації; пропаганда

жорстокості засобами ЗМІ в Інтернеті, наявність в інформаційних потоках специфічних

елементів, які цілеспрямовано змінюють психофізіологічний стан людини, особливо

дітей і підлітків.

Висновки. Для зменшення впливу всіх вище перелічених чинників (як фізичних

так і психофізіологічних) на людину необхідно виконувати санітарно – гігієнічні

ергономічні та вимоги, а також уникати інформаційного впливу: частіше спілкуватися

з близькими людьми, розповідаючи їм про те, що вас турбує, по можливості уникати

перегляду небезпечних сайтів, намагатися менше часу проводити за комп’ютером і

частіше бувати на свіжому повітрі, виконуючи всі запобіжні заходи, згідно з вимогами

сьогодення.
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Вступ. Відомо, що наука про безпеку життєдіяльності досліджує світ небезпек,

що діють в середовищі перебування людини, розробляє системи і методи захисту

людини від них. У сучасному розумінні наука про безпеки у техносфері вивчає

небезпеки виробничого, побутового середовища як в умовах повсякденного життя, так і

при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Однак в останні десятиліття наша виробнича і побутова діяльність змінилася. Ми

живемо в час швидкості, час стрімкої передачі інформації. Крім того, ковід пандемія і її

наслідки кардинально змінили все навколо. Люди почали працювати віддалено,

використовуючи кожен день групові чати, платформи обміну даними і

відеоконференції. Ми вже не уявляємо своє життя без Інтернету. На жаль, разом з

новими технологіями приходять і нові загрози. У всьому світі спостерігається

зростання хакерських атак і витоків інформації. У зв'язку з цим особливого значення

набувають питання, пов'язані з кібергігієною.

Актуальність. Сьогодні потрібно переосмислювати відому приказку: хто володіє

інформацією - той володіє світом. Століття тотальної комп'ютеризації стверджує про те, що

інформація - не просто знання: персональні дані - золото XXI століття. Кібергігієна - це

дотримання простих правил цифрової безпеки при роботі з Інтернетом. Але чи достатньо

обмежуватися тільки правилами безпеки в інформсередовищі? Ні, це повинна бути

сформована щоденна звичка людини, щоб захистити себе, своїх близьких, виробництво в

Інтернеті. Тільки так можна досягти безпечної життєдіяльності у сучасному цифровому світі.

І недотримання правил кібергігієни навіть в мінімальному обсязі може призвести

до тотального «зараження» інформаційного простору, до порушення нашої стабільності

і цифровий стійкості держави. Тому забезпечення інформаційної безпеки має

сприйматися як гігієна - основа здорової життєдіяльності.

Поняття кібергігієни набагато ширше і включає в себе вивчення впливу на

людину дигіталізації, розробку нормативів і заходів як з інформаційного захисту

людини, так і з оздоровлення інформаційного середовища. Набір елементарних правил

інформаційної безпеки визначено і постійно актуалізується в міру розвитку технологій.

Ці правила спрямовані на те, щоб мінімізувати ризики людей в умовах тотальної

дигіталізації. Ось дев'ять основних кроків.

1. Встановити надійне антивірусне програмне забезпечення.

2. Використовувати мережеві брандмауери. Міжмережеві екрани запобігають

несанкціонованому доступу користувачів до ваших веб-сайтів, поштових серверів і

інших джерел інформації, доступ до яких можна отримати з Інтернету.
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3. Регулярно оновлювати програмне забезпечення. Ці оновлення важливі, тому що

вони часто містить виправлення безпеки програмного забезпечення.

4. Встановлювати надійні паролі.

5. Використовувати багатофакторну аутентифікацію. Для двофакторної

аутентифікації зазвичай потрібний пароль, ім'я користувача, та, наприклад, унікальний код,

відправлений на мобільний телефон. Багатофакторна аутентифікація додає нові рівні

безпеки з використанням біометричних даних (розпізнавання обличчя, відбитків пальців).

6. Використовувати шифрування пристрою.

7. Регулярно робити резервні копії.

8. Тримати жорсткий диск в чистоті, тобто мінімально зберігати на ньому

особисту або конфеденційну інформацію.

9. Захищати свій маршрутизатор.

Висновки. Очевидно, кібергігієна спрямована на те, щоб розширити заходи

безпеки при використанні цифрових систем як на рівні окремої людини, так і на рівні

державної влади. Для громадянина - це індивідуальна профілактика і елементарні

правила безпечного користування інформаційними ресурсами, для держави -

законотворчість, створення об'єднань, державного і міждержавного співробітництва.
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Annotation. The analysis of legal training of students in the specialty 263 «Civil Security» with the
discipline specified in the educational program «Occupational health» and some areas of improvement of daily
issues in the study of socially-oriented disciplines.

Keywords: occupational health, civil security, benchmarking, mechanical engineering.

Вступ. Україна, відповідно до ст. 1 Конституції України є демократичною,

соціальною та правовою державою [1]. Поняття “соціальна держава” означає в першу

чергу обов’язок законодавця бути соціально активним в ім’я згладжування суперечних

інтересів членів суспільства і забезпечення гідних умов життя для усіх за наявності

рівності форм власності на засоби виробництва. Для забезпечення соціального захисту

населення держава визначає та здійснює соціальну політику, основними принципами

якої є: раціональність, соціальна справедливість, рівність, соціальна безпека, реальність.

Проте є багато невирішених, але актуальних питань соціального характеру, що

опосередковано, пов’язані із безпекою праці та дотриманням працеохоронного

законодавства.

Актуальність. Правова підготовка студентів зі спеціальності 263 «Цивільна

безпека» освітня програма «Охорона праці» з дисциплін «Правові основи

працеохоронної політики та охорони праці» та «Соціально-економічні основи охорони

праці» має важливе значення як у правовому, так і фаховому значенні, як майбутніх

спеціалістів, так і майбутніх шукачів роботи на ринку праці. Зокрема, на практиці

особливо в підприємствах малого та середнього бізнесу внаслідок недостатньої

кваліфікації керівників і менеджерів середньої ланки.

Тільки у 1 половині 2020 р. були звернення працюючих в органи Держпраці

України з питань порушення нормативних актів про працю і її безпеку [2]:

– оплати праці – 37,5 %;

– оформлення трудового договору – 36,55 %;

– правил ведення трудових книжок – 8,15 %;

– робочого часу та часу відпочинку – 7,7%.

Підходи до вивчення дисципліни. Наведені дані вказують на прогалини в

галузі працеохоронного законодавства як працівників, які звертались в органи

Держпраці України, так і недостатньої кваліфікації керівників і менеджерів середньої

ланки. На наш погляд, при викладанні дисциплін «Правові основи працеохоронної

політики та охорони праці», «Соціально-економічні основи охорони праці», при

підготовці кваліфікаційних робіт, необхідно звертати більше уваги на такі питання як:
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трудовий договір; робочий час і час відпочинку; індивідуальні та колективні трудові

спори і порядок їх розв’язання; відповідальність юридичних та фізичних осіб за

порушення законодавства про працю та охорону праці, більш детальніше висвітлювати

питання по виконанню соціально-економічних основ законодавства про працю та її

безпеку структурами, що використовують найману працю, не обходити питання

недотримання країною широко рекламованих вимог міжнародних стандартів.

Висновок. Висвітлення актуальних проблем і практичних питань державного

нагляду за управлінням охороною праці, подолання та ліквідація бар’єрів, що

виникають під час реформування системи управління охороною праці та впровадженні

нових економічних методів, сприятиме зменшенню рівня виробничого травматизму в

різних галузях виробництва, поліпшенню умов і безпеки праці, що створить умови для

підвищення ефективності вітчизняного виробництва і зростання внутрішнього

валового продукту.
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відомі розробники даної технології. У даній статті буде розглянуто матеріал, що

стосується системи Autopilot і безпеки автомобілів Tesla в цілому.

Актуальність. Основною причиною виникнення аварій є недотримання водіями

правил дорожнього руху. Багато автомобілістів просто не задумуються про наслідки і

не бачать нічого поганого в тому, що виїжджають на зустрічну смугу, забувають про

поворотники і роблять різкі маневри. Однак саме такі порушення призводять до

травматизма та загибелі людей на дорогах.

Так, за перший квартал 2020 року в Україні сталося 36 182 дорожньо-

транспортних пригод, що на 2,76% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

При цьому травматизм в ДТП виріс на 20,8% (6690 осіб), а смертність - 23,84% (748

осіб).

З 2018 року Tesla щоквартально публікує спеціальні звіти про безпеку своїх

автомобілів, що містять відповідну статистику - про те, наскільки часто автомобільні

компанії з включеним автопілотом потрапляють в аварії, а також дані про інциденти із

загорянням. Такий звіт дозволяє проаналізувати статистику за підсумками першого

кварталу поточного року з урахуванням безпеки.

Отже, в першому кварталі 2020 року Tesla реєструвала одну аварію з увімкненим

автопілотом на кожні 7,53 млн км пробігу. Для порівняння: рік тому автомобілі Tesla з

включеним автопілотом потрапляли в аварії набагато частіше - одна аварія траплялася

на кожні 4,94 млн км пробігу. Тобто, за рік показник покращився в півтора рази.

Серед машин без автопілота, але з активними функціями безпеки, показник склав

одну аварію на 3,2 млн км, а водії автомобілів Tesla, де автопілот і функції активної

безпеки не використовуються зовсім, потрапляли в аварії в середньому раз на кожні

2,29 млн км пробігу, тобто істотно частіше.

Окремо Tesla наводить статистику NHTSA, що в середньому в США одна аварія

відбувається на кожні 770 875 км пробігу. Але порівнювати загальну статистику ДТП

по країні зі статистикою Tesla не коректно.

Що стосується проблеми займання, звіт Tesla каже, що в період з 2012-го по 2019-

й рік траплялася одна пожежа на 281,63 млн км пробігу. Ці дані включають випадки,

які безпосередньо не пов'язані зі звичайною експлуатацією авто (наприклад, підпал).

Для порівняння, за період з 2012-го по 2018-й рік цей показник становив один інцидент

на 273,59 млн км пробігу. За статистикою NHTSA, автомобілі в США в середньому

горять кожні 30,58 млн км пробігу.
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У березні Tesla започаткувала впровадження проактивної функції реагування на

сигнали світлофорів і дорожні знаки в рамках чергового розширення можливостей

системи Autopilot і Full Self-Driving, а пару тижнів тому відбувся її офіційний запуск в

США.

На конференц-дзвінку з інвесторами Ілон Маск висловив упевненість, що до кінця

року автомобілі Tesla зможуть самостійно здійснювати поїздки з дому в офіс і назад з

мінімальним втручанням водія.

Висновок. Безпека на дорогах є важливою складовою нашого життя. Сумна

статистика дорожньо-транспортних пригод в Україні змушує нас шукати рішення щодо

подолання цієї проблеми. Одним із таких шляхів є впровадження систем автоматичного

керування автомобілем.
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electrochemical methods was carried out.
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Вступ. В Україні недостатній рівень очищення стічних вод житлово-

комунального господарства, тобто господарсько-побутовістічні води є небезпечним і

майже повсюдним джерелом забруднення водойм . Їх утворенню в населених пунктах

сприяють процеси використання питної води для фізіологічних потреб, побутової та
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господарської діяльності людини. Обсяг господарсько-побутових стічних вод майже

дорівнює обсягу питної води, що споживається в населеному пункті.

На жаль, багато недоліків, викликаних використанням в системах очищення

застарілих технологій та обладнання, притаманні більшості працюючих каналізаційних

очисних споруд. Наприклад, характерними ознаками для багатьох станцій очищення

муніципальних стоків є низький рівень очищення стоків від амонійного азоту, низька

енергоефективність та невирішені питання утилізації активного мулу.

Актуальність. Кожного року кількість води, що використовується одним

жителем планети, зростає. Зокрема, через нестійке користування та управління

водними ресурсами її дефіцит посилюється. На жаль, Україна – не виключення. У

містах з населенням менше 100 тисяч чоловік, у середньому, від 1/5 до 2/5 населення

отримує воду в будинки за встановленим графіком, тобто, не цілодобово.

Найважливішим чинником погіршення ситуації є стан каналізаційних очисних споруд

(КОС). КОС завантажені в основному лише на 25-50% проектної потужності й тільки в

деяких містах відсоток зростає.

Провідні методи очищення стічних вод.У сучасному світі існує багато методів

очищення стічних вод. Різні компанії обирають різні методи. Розглянемо 2 з них:

біологічний та електрохімічний. Спробуємо з'ясувати, який метод призведе до кращих

результатів.

Українська компанія “Promtehvod” надає перевагу біологічному методу очищення

стічних вод. Використовує блокові очисні споруди СПБО 25. Галузь їх застосування:

очищення стічних вод міст, селищ, будинків, санаторіїв, а також входять як елемент до

складу очисних споруд промислових підприємств.

Переваги СПБО 25:

1. модуль СПБО 25 працює в автоматичному режимі і не вимагає постійної

присутності персоналу;

2. може розміщуватися у виробничому приміщенні.

Компанія “Екологія води”. Українська компанія, що розробляє та здійснює свої

проекти в Азербайджані, Аргентині, Словаччині та інших країнах. З 2008 року є

учасником глобального проекту “Eco-PatentCommons”. Для очищення промислових

стічних вод ця компанія використовує технології та установки “Бар'єр”, а саме “Бар'єр-

2”(електрохімічний метод очищення).

Таблиця 1 – Загальні характеристики очисної споруди СПБО 25
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Продуктивність в залежності від

концентрації забруднень

15 - 26 м3/добу

Габаритні розміри модуля 6,5 х 2,4 х 2,2 м

Встановлена потужність 2,31 кВт

Споживана потужність 1,1 кВт

Переваги “Бар'єр-2” :

1.повернення у виробництво до 50-80% очищеної води без додаткової обробки;

2. комплексне очищення стічних вод.

Таблиця 2 – Порівняльна таблиця результатів роботи СПБО 25 та “Бар'єр-2”

Назва очисної
споруди

СПБО 25
(“Promtehvod”)

“Бар'єр-2”
(“Екологія води”)

Показники Концентрація забруднення після
очищення ( у мг/л ) Норма

Зважені
речовини(показник,
що характеризує
кількість домішок,
яка затримується на
паперовому фільтрі
при фільтруванні
проби)

15 мг/л 1,0 – 10,0 мг/л Не більше 15 мг/л

Нафтопродукти Не більше 0,5 мг/л 0,1-1 мг/л Не більше 0,5 мг/л
pH (од.) 7-8,5 6,8-9 6,5-8,5
Нітрати 40 мг/л 15-100 мг/л Не більше 120 мг/л
Фосфати 2 мг/л 10-150 мг/л Не більше 100мг/л
Температура 12-30 ˚C До 40 ˚C -

Висновок. У сучасних умовах підвищеного антропогенного навантаження на

природні водні джерела, раціональне використання води повинно враховувати

можливість повторного використання очищених стічних вод у різних галузях

народного господарства. Установка “Бар'єр-2” надає саме таку можливість. На жаль,

“Бар'єр-2” програє за результатами СПБО 25.Отже, для якісного очищення стічних вод

краще комбінувати різні методи, а не обирати найбільш оптимальний.
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substantiated.
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Вступ.Загальною сучасною тенденцією провідних країн світу є перехід на

альтернативні джерела енергії. Це означає використання енергіїї Сонця, вітру,

припливів та відливів, тепла Землі. Україні також слід наслідувати ці держави та

збільшити розвиток альтернативних джерел енергії.

Актуальність. Наразі люди ще мають деяку кількість запасів корисних копалин.

Та вчені підрахували, що Земних запасів нафти та газу вистачить на 30-50 років, а

запасів вугілля на 200 років. через 5 поколінь люди на Землі не зможуть

використовувати такі ж самі джерела енергії як ми зараз. Тому наше покоління має

знайти рішення, як зберегти корисні копалини, та переходу на інші джерела енергії.

Альтернативна енергетика. Для України, зважаючи на її географічне положення,

найбільш ефективним видом альтернативної енергетики є сонячна [2].

Альтернативні джерела енергії є екологічно-чистими, не забруднюють атмосферу

та навколишнє середовище. Крім цього, вони є безпечними, на відміну від, наприклад,

атомної енергетики. Будь-яка атомна станція може повторити долю чорнобильської.

Головним джерелом забруднення атмосферного повітря в Україні від викидів

стаціонарних джерел є підприємства паливно-енергетичного комплексу - 36% від

http://septika.net/article/article_23.html
https://promtehvod.ua/ru/spbo/
http://waterecol.com/ru/equipments/
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загального обсягу викидів. Якщо істотно збільшити використання альтернативних

джерел, можна зменшити кількість шкідливих викидів від теплових електростанцій. В

таблиці 1 вказано кількість сонячних електростанцій (СЕ), потужністю 120 кВт, які

можна встановити на дахах навчальних будівель, та на скільки можна буде знизити

потужність теплових станцій, що призведе до відповідного зменшення кількості

шкідливих викидів до атмосферного повітря.

Таблиця - Залежність зменшення шкідливих викидів, від кількості СЕ. [1]

Кількість станцій Потужність, кВт кількість % для
зменшення
загальної
потужності

кількість шкідливих
викидів

Теплові
електростанцій
України

28700000 0 36%

1 станція 120 0,00045 36%
100 станцій 12000 0,045 36%
500 станцій 60000 0,25 35,99%
1000 станцій 120000 0,45 35,5%
10000 станцій 1200000 4,5 32%
50000 станцій 6000000 21 28%

Може здаватися, що потрібно дуже багато СЕ, але в Україні близько 17000 шкіл,

15000 дитсадків, більше 500 закладів вищої освіти, та більше 1000 закладів професійної

освіти. Загалом є близько 40000 навчальних будівель, на які можна буде встановити

такі станції. При встановлені станції на кожну 10 будівлю, отримаємо 4000 СЕ, що

дозволять зменшити шкідливі викиди від теплоелектростанцій України на 2%!



249

Рисунок - Зменшення кількості відсотків шкідливих викидів
(1 – для 1 СЕ; 2 - для 100 СЕ; 3 - для 1000 СЕ; 4 - для 4000 СЕ; 5 - для 10000 СЕ;

6 - для 50000 СЕ).

Висновок. Впровадження встановлення сонячних батарей дозволить зменшити

кількість забрудненого повітря в Україні, через вироблення електроенергії на

теплоелектростанціях, на досить важливу кількість відсотків.
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Анотація. На даний час проблема переробки та утилізації літієвих батарей стає гострою через
велику область експлуатації, а головне в електромобілях. Тут буде розглянуто небезпека відходів батарей
та проблема їх переробки
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Abstract. Currently, the problem of recycling and disposal of lithium batteries is becoming acute due to
the large area of explantation, and most importantly in electriccars. Here we will consider the danger of battery
waste and how to deal with it.

Keywords. lithium, electric vehicles, batteries, disposal

Вступ. В даний час найбільшу долю ринку акумуляторів займають літієві

акумулятори. І через це треба спрямувати увагу на процес їх переробки, шкідливість

для зовнішнього середовища в утилізованому виді та виснаження природних ресурсів у

виді літію. В роботі розглядаються проблеми літій-іонних акумуляторів для

електромобілів і акумуляторів для смартфонів.

Актуальність. Проблеми утилізації та переробки літієвих акумуляторів. За

даними Європейського союзу лише 5% літій-іонних батарей переробляються. Проблема

в цьому не лише полягає в великому використанні літію, а ще в небезпеці шкідливих

речових та газів які містяться в батареях які негативно впливають на навколишнє

середовище, а саме забруднення ґрунту, стічних вод.

http://mpe.kmu.gov.ua/
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Головну проблему становлять літієві батареї для електромобілів через їхні

габарити. На одну батарею для електромобілів витрачається майже 7 кілограм літію,

що в 10 тис. раз більше чим на акумулятор для смартфонів. Проте що запаси в природі

літію можуть вичерпатися показує графік [Рисунок - 1]. Багато країн в світі

намагаються перейти на електромобілі. Британські та французькі уряди зобов'язались

заборонити продаж бензинових і дизельних автомобілів до 2040 року. Україна хоче

збільшити частку електрокарів до 75% у 2030 році.

Проблема в Україні не дуже гостра через невелику кількість електромобілів, яка

по останнім даними складає трохи більше ніж 40 000 електромобілів. Також хоча в

Україні є надзвичайно великі запаси літію які виявлено в процесі геологічного знімання

на схилі Українського щита у 1987–1990 рр. в розмірі от 500 тис. до 5 млн. тонн, але

даних про початок видобування не було. Утилізацією акумуляторів займається

компанія «НВК «УкрЕкоПром» .

Рисунок - Прогноз розвитку електротранспорту на літій-іонних акумуляторах
порівняно з добуванням літію.

Переробка та утилізація. Є два головних способу переробки та утилізації

літій-іонних акумуляторів, а саме пірометалургія та гідрометалургія. Пірометалургія

полягає в спалюванні вже подрібнених акумуляторів, задля здобуття невеликої

кількості кобальту, цей процес дуже токсичний та неефективний, але він найчастіше

використовується в невеликих та середніх компаніях. Другий спосіб полягає в

розчиненні в різних кислотах для здобування літію, кобальту, магнію в значній

кількості, він більш екологічний та ефективний.

Через можливий повний видобуток літію в наступні 100 років, світ намагається

знайти альтернативу літію, як наприклад графенові акумулятори, але вони лише в

розробці.
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Висновок. Через те що літієві батареї є основними, треба що найшвидше

повністю вирішити проблему повної переробки акумуляторів, як електромобілів так і

сматрфонів, так як остаточного вирішення не існує на даний час, окрім знайдення іншої

більш екологічної альтернативи літію.
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ

ЕЛЕКТРОСТАТИЧНОГО ПОЛЯ ПО ОСАДЖЕННЮ ПИЛУ

EXPERIMENTAL STUDY OF THE POSSIBILITIES OF THE ELECTROSTATIC

FIELD ON THE DEPOSITION OF DUST

К.т.н. О.А. Антошкін

Національний університет цивільного захисту України (м. Харків)

Анотація. В роботі експериментально проаналізовано можливість використання
електростатичного поля для осадження пилу. В якості джерела пилу використано заряди для утворення
вогнегасного аерозолю.

Ключові слова: осадження пилу, електростатичне поле.

Annotation. The possibility of using an electrostatic field for dust deposition is experimentally analyzed.
Charges for the formation of fire-extinguishing aerosol were used as a source of dust.

Keywords: dust deposition, electrostatic field.

Пил у повітрі може з’являтися в результаті людської діяльності (технологічні

процесе обробки матеріалів, зберігання та переробки рослинної сировини, видобування

корисних копалин), надзвичайних ситуацій природнього та техногенного характеру.

При цьому він може негативно впливати як на здоров’я людини, так і на навколишнє

середовище. Тобто питання зниження концентрації пилу у повітрі є актуальним.

З метою дослідження впливу електростатичного поля на завислий пил була

розроблена установка, схема якої наведена на рисунку 1.

Дана робота є продовженням досліджень, результати яких викладені в роботах [1].

В якості джерела пилу були також використані аерозолеутворюючі заряди для
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автоматичних систем пожежогасіння. Це обумовлено легкістю отримання пилу

(вогнегасного аерозолю) з певними характеристиками.

Вдосконалена експериментальна установка дозволяє досліджувати вплив

електростатичних полів з різною напругою на пластинах-електродах. Саме ця

можливість була використана в серії дослідів по осадженню пилу (вогнегасного

аерозолю), який утворився при спрацюванні зарядів різної маси. Дослідження

швидкості зміни оптичної щільності середовища проводилися для напруг 10 та 15 kV.

Візуалізація зміни відносної оптичної щільності для різних мас зарядів та різних напруг

наведена на рисунку 2.

1. Модель приміщення.
2. Джерело світла.
3. Фотоприймач.
4. Пластини-електроди.
5. Місце розміщення

аерозолеутворюючого заряду.
6. Прилад управління.
7. Регулювач напруги на

електродах.

Рисунок1 – Схема експериментальної установки

а) б)

Рисунок 2 – Зміна відносної оптичної щільності середовища: а) для напруги
10 kV; б) для напруги 15 kV

За результатами досліджень були зроблені наступні основні висновки:

 осадження відбувається нерівномірно у часі;

 зміна швидкості осадження не пропорційна зміні напруги на електродах.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ДРІБНОРОЗПИЛЕНОГО ВОДЯНОГО

СТРУМЕНЯ ДЛЯ ГАСІННЯ ПОЖЕЖ

INVESTIGATION OF APPLICATION OF SMALL SPRAYED WATER JET FOR

FIRE EXTINGUISHING

к.т.н., Д.П. Дубінін, Є.М. Криворучко

Національний університет цивільного захисту України

Анотація. Проведені дослідження з визначення витрат води при подачі дрібнорозпиленого
водяного струменя для гасіння пожеж.

Ключові слова: дрібнорозпилений водяний струмінь, гасіння пожеж.

Annotation. Studies have been conducted to determine water consumption when supplying finely
sprayed water jet for firefighting.

Keywords: finely sprayed water jet, fire extinguishing.

Вступ. В останні роки стрімким темпом відбувається розвиток будівельної галузі

в Україні. Житлові будівлі характеризуються великим скупченням людей,

поверховістю, площею і конструктивними особливостями. Тому організація гасіння

пожеж потребує проведення складних робіт з евакуації і рятування людей, подавання

вогнегасних речовин, залучення значної кількості сил та засобів

Актуальність. В даний час найбільш перспективним та ефективним напрямком

щодо використання води для цілей пожежогасіння є застосування засобів гасіння

пожеж дрібнорозпиленою водою. Головна перевага насамперед об'ємно-поверхневий

спосіб гасіння пожеж, який дозволяє швидко ліквідувати полум'яне горіння. Завдяки

цьому приміщення не буде зруйноване від надмірної кількості води, лише буде
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затоплене частково, а вогонь при цьому буде ефективно ліквідований. Таким чином

актуальною проблемою є удосконалення технічних засобів подавання вогнегасних

речовин в зону горіння під час гасіння пожеж в житлових будівлях.

Результати дослідження. Враховуючи це в роботі буде розглянуто застосування

установки пожежогасіння періодично-імпульсної дії при подачі дрібнорозпиленого

водяного струменя. Визначення витрат води при роботі установки було здійснено

шляхом від’єднання шлангу подачі води з насосу до ствола установки. Біля установки

було встановлено мірну ємність об’ємом 1 л та здійснювалося її наповнення водою з

подальшим фіксуванням часу за допомогою секундоміру. Під час кожного

вимірювання запускався мембранний насос високого тиску та через 6-8 с відбувалося

наповнення мірної ємності водою. Визначення витрат здійснювалося п’ять разів за

однакових умов досліджень з метою отримання достовірних результатів. Отримані

результати досліджень оброблені за методом найменших квадратів.

Таблиця - Результати досліджень з визначення витрат води

№ з/п Час наповнення, с Витрата води,
л/хв.

Середньоквадратична
витрата води, л/хв.

1 11,0 5,45

5,51±1,9140.9

2 13,0 4,61
3 9,8 6,6
4 10,1 6,0
5 12,2 4,9

Висновок. Результати проведених досліджень дозволяють застосовувати

дрібнорозпилений водяний струмінь при гасінні пожеж в житлових будівлях та

спорудах, а також при гасінні електроустановок під напругою та приміщень з ЛЗР і

ГР.
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ДОСЛІДЖЕННЯ СТВОРЕННЯ МІНЕРАЛІЗОВАНИХ СМУГ

RESEARCH OF CREATION OF MINERALIZED STRIPS

к.т.н., Д.П. Дубінін, к.т.н., доц. А.А. Лісняк

Національний університет цивільного захисту України

Анотація. Запропоновано здійснювати локалізацію низових лісових пожеж шляхом створення
мінералізованих смуг за допомогою ручних засобів.

Ключові слова: мінералізованих смуг, гасіння лісових пожеж, ручні засоби.

Annotation. It is proposed to localize grassland forest fires by creating mineralized strips by hand.
Keywords: mineralized strips, forest fire extinguishing, manual means.

Вступ. Цьогорічні пожежі в Україні знищили 150 тисяч гектарів лісу. За цими

показниками Україна наздоганяє США, де щороку пожежі знищують близько 200 тисяч

гектарів лісу. Своєчасно реагування на лісові пожежі дозволить насамперед зменшити

площу пожеж та наслідки від них.

Актуальність. У першому півріччі 2020 року кількість лісових пожеж в Україні

порівняно з минулим роком збільшилася в три рази, а площа – в 40 разів. Проблема

збереження лісів від вогню в останні роки набуває особливої гостроти у зв'язках з

підвищенням температури повітря, відсутністю осадків, сильними вітрами, тощо.

Низові лісові пожежі відбуваються на важкодоступних для техніки ділянках

місцевості, а також на ділянках, що далеко розташовані від джерел води. Тому

створення мінералізованих смуг за допомогою сучасних багатофункціональних ручних

http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/9027
http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/7474
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засобів є актуальним питанням, яке потребує вирішення.

Рисунок 1 – Динаміка площ та кількості лісових пожеж за 2010-2019 роки.

Результати досліджень. Мінералізована смуга – це ділянка території, з якої

ґрунтообробними механізмами видалені наземні горючі матеріали; ширина смуги

повинна бути удвічі більше можливої висоти полум'я низової пожежі. Розглянемо

сучасні ручні засоби, які використовуються для створення мінералізованих смуг.

а б в г д

Рисунок 2 – Ручні засоби: а) топор pulaski; б) magnum pulaski; в) граблі

McLeod; г) інструмент Gorgui ; д) універсальна лісова лопата.

Висновок. Розглядаючи наведені засоби можна сказати, що для створення

мінералізованої смуги необхідно застосування ручного багатофункціонального засобу,

який буде поєднувати функції інших засобів, а саме копати, різати, розчищати

рослинність. А комплектування пожежно-рятувальних автомобілів

багатофункціональними ручними засобами дозволить особовому складу пожежно-

рятувальних підрозділів в найкоротший час створювати мінералізовані смуги для
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локалізації низових лісових пожеж.
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5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТА ЕКСПЕРТНІ СИСТЕМИ У ВИРІШЕННІ ПИТАНЬ

БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

МОНІТОРИНГ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНЯ СЕЙСМІЧНОЇ небезпеки

ЛОКАЛЬНОЇ ТЕРИТОРІЇ ЗЕМНОЇ КУЛІ

MONITORING AND FORECASTING THE SEISMIC DANGER OF

THE LOCAL TERRITORY OF THE EARTH

д.т.н В.В. Тютюник, д.х.н. В.Д. Калугін, ад’юнкт Т.Х. Агазаде

Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

Анотація. Розроблено інформаційно-технічний метод моніторингу та прогнозування
надзвичайних ситуацій (НС) тектонічного походження (землетрусів).

Ключові слова: надзвичайна ситуація, землетрус, моніторинг надзвичайних ситуацій
тектонічного походження, прогнозування рівня сейсмічної активності

Annotation. An information and technical method for monitoring and forecasting emergencies of tectonic
origin (earthquakes) has been developed.

Keywords: emergency, earthquake, monitoring of emergencies of tectonic origin, predicting the level of
seismic activity

Вступ. При розв’язанні проблеми моніторингу та прогнозування НС тектонічного

походження, як однієї з основних функцій класичного контуру управління в сфері

цивільного захисту [1], виникає необхідність дослідження процесів виникнення та

розповсюдження рівня сейсмічної активності локальної території в умовах впливу

сейсмічної активності Земної кулі, як елемента системи нелінійних енергетичних

взаємодій Сонце–Земля–Місяць [2]. Це і визначає напрямок наших наукових

досліджень.

Виклад основного матеріалу. В роботі розроблено інформаційно-технічний

метод моніторингу та прогнозування НС тектонічного походження (землетрусів),

реалізація якого передбачає, у відповідності до схеми рис. 1, комплексне виконання в

системі єдиного часу наступних п’яти функцій [3].

1. Безперервний моніторинг параметрів руху Земної кулі в системі нелінійних

енергетичних взаємодій Сонце–Земля–Місяць (віддалення внутрішнього ядра Землі від

центру планети ( ( )tW ) та зміна тривалості доби ( ( )tLOD )) та сейсмічної активності

Земної кулі ( ( )tN ). Інформація у реальному масштабі часу надходить від

Міжнародної служби обертання Землі та Міжнародної системи моніторингу організації

Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.
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2. Безперервний моніторинг сейсмічної активності локальної території.

Інформація в залежності від локальної території, що контролюється, у реальному

мастабі часу надходить від Національної системи сейсмічного моніторингу Головного

центру спеціального контролю Державного космічного агентства України,

Республіканського центру сейсмологічної служби при Національній академії наук

Азербайджану тощо.

Рисунок 1 – Схема реалізації інформаційно-технічного методу моніторингу та
прогнозування надзвичайних ситуацій тектонічного походження (землетрусів)

3. Прогнозування, за результатами моніторингових спостережень, сейсмічної

активності локальної території ( ( )tNЛТ ). Процедуру прогнозу представлено на рис. 2,

яка характеризується оцінкою рівня сейсмічної активності локальних територій Земної

кулі в залежності від сейсмічної активності планети.

4. Реалізація на локальній території, за результатами прогнозу її сейсмічної

активності, режиму підвищеної готовності між органами влади, силовими структурами,
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а також комунальними та іншими службами. При встановленні цього режиму:

здійснюється оповіщення органів влади, силових структур, комунальних та інших

служб, а також населення про загрозу виникнення НС тектонічного походження й

інформування його про дії у можливій зоні НС тектонічного походження; формуються

оперативні групи для виявлення причин погіршення обстановки та підготовки

пропозицій щодо її нормалізації; посилюється спостереження та контроль за

гідрометеорологічною обстановкою, ситуацією на потенційно небезпечних об’єктах, на

території об’єктів підвищеної небезпеки та/або за їх межами, на території, на якій існує

загроза виникнення геологічних і гідрогеологічних явищ і процесів, а також

здійснюється постійне прогнозування можливості виникнення НС тектонічного

походження та її масштабів; уточнюються плани реагування на НС тектонічного

походження; уточнюються та здійснюються заходи щодо захисту населення та

територій від можливої НС тектонічного походження; приводяться у повну готовність

наявні сили та засоби.

5. Реалізація на локальній території, за результатами безперервного моніторингу її

сейсмічної активності, режиму надзвичайної ситуації тектонічного походження

(землетрус).

Рисунок 2 – Процедура прогнозування сейсмічної активності локальних територій
( ( )tNЛТ ) в умовах динаміки сейсмічної активності Земної кулі ( ( )tN )
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Особливістю функціонування схеми на рис. 1 щодо реалізації інформаційно-

технічного методу моніторингу та прогнозування надзвичайних ситуацій тектонічного

походження (землетрусів) є блоки А і Б.

Блок А функціонує в умовах , коли передбачається на наступний місяць кількість

виникнення землетрусів більше від нуля ( ( ) 0tKЛТ > ).

Завершення роботи блоку А обумовлено наступними умовами: а) завершення

терміну прогнозу ( tt D= ) в умовах виникнення меншої кількості землетрусів ніж

прогнозовано ( ( ) ( )tKtK ЛТ
*
ЛТ < ).

У цьому випадку відбувається перехід до систем моніторингу сейсмічної

активності Землі та штучного інтелекту щодо прогнозу сейсмічної активності локальної

території на наступний термін прогнозу; б) виникнення прогнозованої кількості

землетрусів ( ( ) ( )tKtK ЛТ
*
ЛТ = ) в умовах незавершення терміну прогнозу ( tt D< ). У

цьому випадку відбувається перехід до блоку Б.

Блок Б функціонує в умовах: а) прогнозована кількість землетрусів дорівнює

нулю ( ( ) 0tKЛТ = ), а термін прогнозу незавершено ( tt D< ); б) відбувається перехід з

блоку А до завершення терміну прогнозу.

Висновок. Розроблений в роботі інформаційно-технічний метод моніторингу та

прогнозування надзвичайних ситуацій тектонічного походження (землетрусів)

дозволить підвищити готовність в режимах підвищеної готовності та надзвичайної

ситуації органів влади, силових структур, комунальних та інших служб, а також

населення до дій за призначенням, за рахунок об'єднаного використання систем

глобального моніторингу сейсмічної активності Земної кулі, систем моніторингу

сейсмічної активності окремих локальних територій планети та систем штучного

інтелекту щодо прогнозу сейсмічної активності локальної території.
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ВИКОРИСТАННЯ НЕЙРОКОМП’ЮТЕРІВ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

USING NEUROCOMPUTERS IN THE FIELD OF LABOUR PROTECTION

студент (ІІ рівень навчання) Д. А. Гармаш

Харківський національний університет радіоелектроніки
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Анотація. Наведення прикладів застосування нейронних мереж як способу захисту працівників
та конфіденційної інформації підприємств.

Ключові слова.Нейрокомп’ютери, нейронні мережі, експертні системи, кібербезпека.

Annotation.Examples of using the neural networks as a way of protecting employees and confidential
information of facilities.

Keywords.Neurocomputers, neural networks, expert systems, cybersecurity.

Введення. Останнім часом все більше уваги приділяється розробці та введенню

в експлуатацію нейрокомп’ютерів. Цей винахід має широку сферу застосування, в тому

числі в області безпеки життєдіяльності.Темою для даної роботи є дослідження

способів застосування нейрокомп’ютерних систем для попередження надзвичайних

ситуацій на виробництвах.

Актуальність. Актуальність обумовлена тим, що в наш час нейрокомп’ютери

розробляються у більшості розвинених країн. Адже цей революційний винахід

виводить роботу з машинами на абсолютно новий рівень – тепер вони не

програмуються, а навчаються виконувати ту чи іншу функцію.

Нейрокомп’ютери – це електронно-обчислювальні машини нового покоління.

Вони працюють на основі принципів роботи природних нейронних систем, що дозволяє

їм навчатися вирішувати певні задачі. Саме це є їхньою характерною рисою і причиною

такого широкого використання. Одна зі сфер застосування нейрокомп’ютерів – безпека

життєдіяльності на підприємствах. Далі в роботі будуть наведені приклади такого

використання.

Експертні системи для прогнозу та попередження надзвичайних ситуацій.

Зазвичай прогнозування надзвичайних ситуацій відбувається за рахунок майже не

формалізованих знань, що сформувалися в результаті багаторічних спостерігань,

досвіду та інтуїції спеціалістів. В даних умовах доцільним є використання експертних

систем. Експертна система – це обчислювальна система, що може приймати рішення,

схожі з рішенням спеціалістів у певних предметних областях. Для їх навчання

використовуються дані реальних опитувань експертів. Наданий момент експертні
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системи на деяких підприємствах шукають несправності та діагностуютьпроблеми в

електронному устаткуванні[1].А відома експертна системаSHINEReal-timeExpertSystem

використовується NASA для отримання даних про безпеку космічних кораблів[2].

Розпізнавання облич. На сьогоднішній день все більше розвивається

використання нейронних мереж для розпізнавання людей на фото та відео. Це може

відбуватися двома способами: ідентифікація – пошук людини за базою

даних(наприклад MegaFace) або верифікація – порівняння обличчя з фотографією у

документах. Як розповідає Наталія Єфремова, researchscientist компанії NtechLab, «при

ідентифікації, при пошуку за 10 тисячами фото у нас точність близько 95% в

залежності від якості бази, 99% точність верифікації»[3].Цю функцію можна

використовувати для того, щоб виключити можливість потрапляння сторонніх осіб до

будівлі підприємства. Це сприяє безпеці співробітників даного підприємства.

Кібербезпека. У сучасному світі важливо не забувати про інформаційну безпеку,

адже кожне велике підприємство обробляє конфіденційну інформацію,

несанкціонований доступ до якої може спричинити чималі втрати. Але за допомогою

нейрокомп’ютерів цієї проблеми можна запобігти. Учені з університету в Далласі

(США) розробили метод, що називається DEEP-Dig (DEcEPtionDIGging). Це, так

звана,кіберпастка, робота якої полягає в тому, щоб заманити хакера на сайт-приманку

та дозволить просканувати його дії, вивчити їх. Це дозволить в майбутньому

вдосконалити систему безпеки та уникнути нових атак.[4]

Висновок. Отже, в роботі наведені приклади використання нейрокомп’ютерів

задля охорони праці на підприємствах. Ці приклади підтверджують доцільність

введення в експлуатацію нейронних мереж на виробництвах України. Але не слід

забувати, що цей напрямок ще досить молодий і продовжує розвиватися та

вдосконалюватися.
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Вступ. Триваюча криза COVID-19 надала безпрецедентного впливу на робочі

місця по всьому світу. Через масштаби вірусної інфекції, хвороби і смерті багато

робочих місць змінилися або закрилися, що призвело до появи великої кількості

безробітних. Дистанційна робота, ізоляція призвели до серйозних соціальних,

економічних та медичних наслідків.

Актуальність. Точно так же, як травми і хвороби по-різному впливають на

працездатність, криза COVID-19, ймовірно, по-різному відбивається на працездатності

через наявність таких проблем, як загроза вірусної інфекції, вразливість здоров'я,

організаційне сприйняття, рівні доходів, трудовий стаж, тривалість роботи. Можливо,

слід винести уроки з досліджень професійної реабілітації [1-3], які демонструють, як

виробничий стрес, депресія, незадоволеність роботою, страхи і інші чинники можуть

ускладнити реабілітацію та одужання.

Психологічна реакція працівників на умови роботи при пандемії. Криза

COVID-19 створила серйозну небезпеку на робочому місці, яка стає джерелом стресу і

занепокоєння для багатьох працівників. Це особливо виправдано, якщо ризик

зараження особливо високий. Вихід на роботу при пандемії COVID-19 для багатьох

відбувається на тлі підвищеного психологічного стану.

Криза COVID-19 призвела до потреби роботодавців у забезпеченні гнучкості і

свободи дій, щоб їх співробітники могли продовжувати продуктивно працювати

віддалено, придбати нові робочі навички та працювати у новому швидко змінюваному
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середовищі. Автори [4] прокоментували критичну роль безпосередніх керівників для

ефективної реалізації практик роботодавців в області безпеки на робочому місці і

повернення на роботу. Безпосереднім керівникам слід враховувати не тільки широкий

спектр наслідків впливу самого вірусу, а й впливу фізичного дистанціювання.

Для забезпечення безпечних робочих місць буде потрібно гнучкість і модифікація

робочого місця, що істотно відрізняються в залежності від галузі та професії.

Працівники з низькими доходами з більшою ймовірністю будуть мати робочі місця, які

неможливо перевести на дистанційний режим, а вплив на робочому місці складно

контролювати. Робота на дому може бути неможливою або неефективною, а загроза

звільнення може привести до того, що працівники з низьким доходом будуть миритися

з небезпеками на робочому місці, не дивлячись на ймовірність зараження і втрату

роботи. Внутрішню політику охорони праці на підприємстві роботодавці повинні

будувати таким чином, щоб приділяти особливу увагу наслідків для працівників, які

перебувають у несприятливому соціально-економічне становище.

Пандемія COVID-19 кидає виклик багатьом з наших існуючих традиційних

практик в області виробничої санітарії та гігієни праці. Існує комплекс багаторівневих

факторів, які будуть впливати на здатність окремих працівників приймати ризики на

робочому місці, довіряти організаційним заходам і колегам, змінювати робочі звички,

повертатися в спільні робочі місця і відновлювати продуктивність. У сфері професійної

реабілітації після пандемії можна рекомендувати:

- стратегії роботодавця щодо відновлення роботи повинні враховувати обставини

окремих працівників; політика однакових вимог, швидше за все, виявиться нестійкою

або неефективною.

- вимоги з охорони праці та техніки безпеки при відновленні робочого місця

повинні бути прив'язані до галузі або професії і обов'язково враховувати фізичні,

психологічні та соціальні фактори робочого місця в різних умовах роботи.

- при відновленні робочих місць після пандемії слід приділяти першочергову

увагу потребам соціально менш захищених працівників.

Висновок. Успішне відновлення роботи під час пандемії COVID-19 зажадає

значних змін в системі управління охороною праці, демонстрацію гнучкості до

індивідуальних потреб працівників, справедливе ставлення до працівників з меншими

соціально-економічними перевагами і розуміння обстановки стресу і соціальних

потрясінь.
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СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО МОНІТОРИНГУ РІВНЯ ЗАБРУДНЕННЯ

ЕКОСИСТЕМИ ВНАСЛІДОК АВАРІЙ НА ОБ’ЄКТАХ ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

OPERATIONAL MONITORING SYSTEM OF ECOSYSTEM POLLUTION DUE TO

ACCIDENTS AT NUCLEAR ENERGY FACILITIES

д.т.н В.В. Тютюник1, д.х.н. В.Д. Калугін1, аспірантка Ю.В. Захарченко2

1Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

Анотація. Розроблено функціональну схему системи оперативного моніторингу за зміною меж
зони радіоактивного забруднення екосистеми, рівнем небезпеки в ній та прогнозування виникнення
нових екологічних ризиків.

Ключові слова: надзвичайна ситуація, рівень забруднення екосистеми, моніторинг зони
забруднення екосистеми

Annotation. The functional scheme of the system of operative monitoring on change of borders of a zone
of radioactive contamination of ecosystem, level of danger in it and forecasting of emergence of new ecological
risks is developed.

Keywords: emergency, ecosystem pollution level, monitoring of the ecosystem pollution zone

Вступ. Метою роботи є розвиток науково-технічних основ для реалізації

оперативного моніторингу за зміною меж зони радіоактивного забруднення екосистеми,

рівнем небезпеки в ній та прогнозування виникнення нових екологічних ризиків, за

рахунок об’єднаного застосування безпілотних автоматизованих повітряних засобів та

наземних пристроїв контролю факторів радіаційного забруднення, де доставка

наземних пристроїв контролю у зону радіоактивного забруднення виконується БПЛА [1].

Виклад основного матеріалу. Функціональну схему цієї системи оперативного

моніторингу за зміною меж зони радіоактивного забруднення екосистеми, рівнем

небезпеки в ній та прогнозування виникнення нових екологічних ризиків представлено на

рис. 1.
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Рисунок – Комплексна функціональна схема системи моніторингу безпілотними
літальними апаратами радіоактивного забруднення екосистеми внаслідок аварій на

об’єктах ядерної енергетики

Функціонування розробленої авторами системи оперативного моніторингу

радіоактивного забруднення екосистеми, внаслідок аварій на об’єктах ядерної енергетики,

безпілотними літальними апаратами повинно здійснюватись у складі функціонуючої в

Україні Єдиної державної системи цивільного захисту (ЄДСЦЗ) та в межах класичного

контуру управління, який забезпечує: 1) збір, обробку та аналіз інформації;

2) моделювання розвитку обстановки на об’єкті управління та розвитку НС на території

міста, регіону, держави; 3) розробку та ухвалення управлінських рішень щодо

попередження та ліквідації НС, а також мінімізації їх наслідків; 4) виконання рішень щодо

попередження та ліквідації НС, а також мінімізації їх наслідків.

У розробленій системі отримання інформації о параметрах радіаційного забруднення

здійснюється шляхом використання стаціонарних постів радіаційного моніторингу та

автоматизованими пристроями оцінки параметрів радіаційного забруднення, доставка яких

у зону радіоактивного забруднення виконується БПЛА. Отримана стаціонарними постами
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радіаційного моніторингу первинна інформація про рівень радіаційної небезпеки для

екосистеми на локальній території по кабелях передається до пристроїв другого рівня.

Первинна інформація, що отримана автоматизованими пристроями оцінки

параметрів радіаційного забруднення (які доставлено у зону радіоактивного забруднення

за допомогою БПЛА), спочатку транслюється по радіоканалу до наземного рухомого

центру радіаційного моніторингу, де відбувається первинний аналіз та систематизація цієї

інформації. Від наземного рухомого центру радіаційного моніторингу інформація по

радіоканалу транслюється також до пристроїв другого рівня.

Пристрої другого рівня призначені виконувати обробку отриманої інформації та

представляти її у вигляді, необхідному для третього рівня.

Друга інформаційна система є системою підтримки ухвалення рішення. Особа, що

приймає рішення (ОПР), визначає один або декілька критеріїв, відповідно до яких

здійснюється прогностичне моделювання розвитку радіаційної небезпеки та виробляються

варіанти управлінських рішень, які обґрунтовані відповідними розрахунками. З набору

варіантів управлінських рішень ОПР обирає один, або задає ще додаткові критерії,

відповідно до яких виконується моделювання та розробка управлінських рішень,

направлених на недопущення розвитку небезпеки до рівня катастрофи. Якщо ж

катастрофи вже не уникнути, то розробка управлінських рішень направлена на мінімізацію

наслідків від неї. Затверджене ОПР рішення надходить до третьої системи – системи

виконання рішення, де виконується його формалізація та доведення до виконавців –

функціонуючої в Україні ЄДСЦЗ. Зміни стану локальної території та зміни стану

небезпеки на ній викликатимуть зміни у величинах вимірюваних параметрів, що

фіксуються пристроями контролю. Подальше моделювання покаже ефективність

виконання управлінського рішення – контур управління замкнувся.

Висновок. У роботі розроблено науково-технічні основи створення комплексної

функціональної схеми системи оперативного моніторингу радіоактивного забруднення

екосистеми внаслідок аварій на об’єктах ядерної енергетики, яка характеризується тим,

що для підвищення оперативності моніторингу та прогнозування виникнення нових

ризиків сумісно застосовуються безпілотні автоматизовані повітряні засоби та наземні

пристрої оцінки параметрів радіаційного забруднення. Розроблена система моніторингу

дозволяє проводити доставку в зону радіаційного забруднення наземних

автоматизованих пристроїв оцінки параметрів радіаційного забруднення повітряними

рухомими платформами (безпілотний літак або вертоліт). Запропонована система

моніторингу передбачає розташування диспетчерського пункту отримання й обробки
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інформації та обладнання для старту БПЛА на наземній рухомій платформі (штабний

автомобіль; пожежно-рятувальний автомобіль; автомобіль патрульної поліції;

автомобіль радіаційної, хімічної та біологічної розвідки; бронетранспортер; машина

військової розвідки; тягач тощо).
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Анотація.В умовах високої конкуренції сучасні компанії впроваджують цифрові технології для
забезпечення ефективності та безпеки виробництва. Автоматизація складних процесів вирішується за
допомогою IT-технологій, що забезпечують постійний контроль, всебічний аналіз інформації і вірне
прийняття рішень.

Ключові слова: цифрові технології, управління промисловою безпекою.

Annotation.In conditions of high competition, modern companies are implementing digital technologies
to ensure efficiency and safety of production. Automation of complex processes is solved with the help of IT-
technologies that provide constant control, comprehensive analysis of information and correct decision-making.

Keywords:digital technologies, industrial safety management.

Вступ. У сучасному суспільстві швидко формуються нові економічні процеси,

що пов’язані з поширенням інформаційних технологій у всіх сферах життя.

Впровадження системи ефективного управління на промислових підприємствах, що

базується на інноваційних технологіях та методах оптимізації бізнес-процесів, дозволяє

отримати значну конкурентну перевагу. Цифрові технологіїє важливим набором

інструментів управління, що дозволяє постійно вдосконалювати існуючі процеси на

підприємствіта їх ефективну оптимізацію.

Актуальність. В Україні все більше уваги приділяється питанням цифровізації, з

вересня 2019 створено Міністерство цифровий трансформації України. У 2020 році
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Україна в рейтингу по впровадженню електронного уряду та електронної участі

громадян, який складений ООН, піднялася у списку і зайняла 69 місце серед 193 країн.

Цифрові технології неминуче все інтенсивніше входять в сучасне життя. Сьогодні – час

промислової цифрової революції, час впровадження штучного інтелекту, нейросетей,

біотехнології, інтернету речей та ін. Для вирішення питань безпеки виробництва

ефективно можна використовувати смартфоні, різні «розумні» пристрої, доповнену

реальність, хмарні обчислення, роботів, соціальні мережі, інтелектуальну аналітику,

біометрику, дрони, телематику (супутниковий моніторинг транспорту), кібербезпеку та

ін. [1].

Впровадження цифрових технологій у СУОП. За допомогою цифрових

технологій можна здійснити такі функції:

- кількісну оцінку ризиків промислової безпеки та моделювання аварій;

- видачу дозволів на роботу;

- облік засобів індивідуального захисту;

- процедури медичного огляду;

- поводження з відходами;

- розслідування нещасних випадків на виробництві.

Основними перспективними напрямками використання цифрових технологій є:

захисний одяг з цифровими датчиками; мобільні додатки для аудитів та звітів про події;

інструменти моніторингу безпеки дорожнього руху; розумні датчики для моніторингу

забруднення води та повітря; системи навчання на основі віртуальної реальності;

безпілотники.

Автоматизація процесів та інтеграція з виробничою ІТ-системою підвищить

ефективність управління, покращить продуктивність, зменшить ризики та зменшить

витрати.

Використання аналітики, заснованої на технології Інтернету речей, допомагає

зменшити ризики аварій та відключення обладнання, що негайно призведе до:

підвищення ефективності виробничих процесів при одночасному зменшенні витрат і

рівня аварій; оптимізації робіт з технічного обслуговування; зменшення ризиків виходу

з ладу обладнання та аварій; полегшенні роботи з визначення необхідності ремонту /

зняття / заміни обладнання з урахуванням ризику (потенційної шкоди) аварії.

Висновок. На основі аналізу світового досвіду цифрової трансформації

промисловості можна зробити висновок, що основними є концепції: Індустрія 4.0,
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Цифрове виробництво, Інтернет у промисловості. За останні п’ять років кількість

підключених розумних пристроїв значно зросла, наприклад, у 2016 році ця цифра

становила 6,4 млрд, а у 2020 р. вона становить 20,8 млрд. [2]. Впровадження сучасних

мобільних додатків, що включають розширені функціональні можливості, стає

об'єктивною необхідністю; тому однією з перспективних мобільних технологій є

Інтернет речей.

Для оптимізації процесів управління безпекою промисловим підприємствам

необхідно продовжувати впроваджувати такі технології: імітаційне моделювання та

доповнена реальність у виробничому процесі; розробка мобільнихдодатків,

тривимірний друк та сканування предметів; автоматизовані транспортні засоби та

безпілотники, датчики, що проводять оперативний моніторинг руху товарів та послуг;

«машинне навчання» для вироблення власних правил прийняття рішень на виробництві;

роботизація та автоматизація виробничих процесів; сучасні матеріали.
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Анотація. Обґрунтовано доцільність та необхідність нагляду та контролю за охороною праці на
автотранспортному підприємстві.

Ключові слова: нагляд і контроль за охороною праці, недоліки і ефективність.
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Вступ. На кожному підприємстві розробляються інструкції з охорони праці

відповідно до вимог Положення про розробку інструкцій з охорони праці [1], за

виконанням яких слід організувати ретельний нагляд.

Актуальність. З огляду на суспільну небезпеку діяльності автотранспортного

підприємства, державними наглядовими органами здійснюється жорсткий контроль

щодо таких підприємств. Контроль проводиться щодо електротехнічного і

шиномонтажного обладнання, документації про забезпечення техніки безпеки і правил

охорони праці на такому підприємстві. Здійснюється контроль і нагляд проведення

ремонтних і профілактичних дій, електробезпека АТП, стан агрегатного устаткування,

час випуску техніки після ремонтних робіт, посадові інструкції механіка та інших

співробітників, порядок проведення інструктажу серед фахівців, терміни проходження

навчання в спеціалізованій школі з отримання нових знань в області охорони праці,

весь спектр внутрішньої документації в частині виконання законодавчих норм безпеки

життєдіяльності [2]. Документ за підсумками проведення перевірки надається для

виконання керівництву установи.

Здійснення нагляду і контролю за охороною праці. У разі виявлення порушень

і недоліків в роботі організації в частині дотримання державних стандартів щодо

керівного складу виносяться певні види покарання [3]:

-адміністративна відповідальність настає в разі виявлення типових порушень в

області норм праці;

- дисциплінарна відповідальність також настає в разі порушень законодавчих

норм і виражається у вигляді доган, недопускання до роботи або звільнення винного

фахівця;

-цивільно-правова відповідальність настає в разі наявності негативних наслідків у

вигляді заподіяння шкоди здоров'ю громадянина або майну компанії;

-кримінальна відповідальність - найсуворіший вид покарання, який настає в разі

виявлення порушень в частині кримінального законодавства при дуже негативних

наслідках у вигляді отримання фахівцями травм або тяжкої шкоди здоров'ю.

В результаті техніка безпеки на автотранспортному підприємстві є обов'язковим

елементом оптимальної і належної роботи в будь-якій організації, безпосередньо

пов'язаної з обслуговуванням такого роду техніки. Дотримання таких норм мінімізує

ризики отримання травм, а також псування майна і виробничого обладнання компанії.
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В основі роботи органів, що контролюють сферу охорони праці на

автотранспортному підприємстві, лежить принцип усунення порушення, а не його

причини, що створює передумови для повторення порушень. Серед типових недоліків

можна виділити наступні:

- огляд на більшості автотранспортних підприємств проводиться в неповному

обсязі або формально;

- перевірка ділянок несе поверхневий характер. Майстри хоч і обходять ділянки

перед початком роботи, проте не приділяють належної уваги питанням безпеки праці

на робочих місцях, вживають недостатньо заходів для виявлення та усунення порушень;

-журнал оперативного контролю заповнюється несистематично. У ньому якщо і

фіксуються будь-які недоліки, то в основному несуттєві, і частіше за все записи

визначають, що зауважень немає;

-начальники відділів не вживають заходів, спрямованих на регулярне і якісне

здійснення огляду майстрами.

Робота наглядових і контролюючих органів в Україні повинна перебудовуватися:

поступовий перехід від виявлення порушень в сфері охорони праці до їх недопущення.

Система управління охороною праці повинна бути орієнтована на ідентифікацію та

оцінку ризиків, а також включати заходи, спрямовані на підвищення рівня промислової

безпеки та охорони праці, оптимізацію витрат підприємства на забезпечення безпеки

праці, усунення найбільш поширених організаційних причин аварій і нещасних

випадків. Результати оцінки ризиків по підприємству в цілому і по кожному окремому

підрозділу лягають в основу формування нової системи мотивації персоналу.

Висновок. Можна зробити висновки, що ефективність здійснення контролю за

станом охорони праці на підприємстві залежить насамперед від організаторських

здібностей інженера з охорони праці, рівня його відповідальності і бажання працювати.

Добре організований нагляд і контроль охорони праці на автомобільному підприємстві

сприяє поліпшенню профілактичної роботи щодо запобігання нещасних випадків. Крім

того, він свідчить про ефективну роботу як служби охорони праці, так і керівництва

підприємства.
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Анотація. Проведено експериментальні дослідження з визначення температури з необігрівної
поверхні сталевих пластин з вогнезахисним покриттям в умовах їх випробувань за стандартного
температурного режиму пожежі. Побудовано розрахункову скінчено-елементну модель системи «сталева
пластина - вогнезахисне покриття» для моделювання нестаціонарного прогріву такої системи в
програмному комплексі ANSYS. За допомогою моделі проведено розрахунки теплового стану сталевої
пластини з мінімальною товщиною вогнезахисного покриття.

Ключові слова: моделювання, вогнезахисне покриття.

Annotation. Experimental studies have been carried out to determine the temperature on the unheated
surface of steel plates with the minimum and maximum values of the thickness of the investigated fire retardant
coating under the conditions of their tests at a standard temperature regime of fire. The calculated finite-element
model of the system "steel plate-fire-retardant coating" for modeling non-stationary heating of such a system in
the software package ANSYS is constructed. Using the model, calculations of the thermal state of the steel plate
with the minimum thickness of the flame retardant coating.

Keywords: modelling, flame retardant coating.

Вступ. Дослідження вогнестійкості стальних конструкцій і вогнезахисної

здатності покриттів таких конструкцій експериментальними методами становить

проблему, що полягає в трудомісткості проведення експериментів, складності

отримання повного спектру інформації, яка відображає поведінку всіх елементів

конструкції під впливом пожежного навантаження. Таким чином з’являється

необхідність у використанні методик чисельного моделювання, що дозволяють

отримувати необхідні параметри максимально точно і достовірно для всіх елементів

конструкції, що випробовується [1].

Мета дослідження. Оцінити вогнезахисну здатність покриттів сталевих

конструкцій та порівняти отримані в програмному комплексі ANSYS розрахункові дані
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з результатами експериментального дослідження прогріву сталевих пластин при їх

випробуваннях у вогневій печі при стандартному температурному режимові пожежі.

Результати експериментів. Було сплановано та проведено експерименти в

умовах вогневого впливу за стандартного температурного режиму пожежі.

Експерименти проводили із застосуванням металевих пластин зі сталі Ст. 3 розмірами

500 мм×500 мм×5 мм. Вогнезахисну речовину наносили механізованим способом з

середнім значенням мінімальної та максимальної товщини утвореного покриття.

Отримані результати були використані при чисельному моделюванні нестаціонарного

прогріву такої системи в програмному комплексі ANSYS. Розрахунки температури

сталі за обраною математичною моделлю [2] були виконані із застосуванням

чисельного методу розв’язання за неявною кінцево-різницевою схемою апроксимації.

На поверхнях з’єднання пластини і вогнезахисного покриття приймалася умова

ідеального теплового контакту. Комп’ютерна модель створювалася на основі

геометричної, фізичної і математичної моделей шляхом генерації розрахункової сітки

[3].

Отримані розрахункові дані залежності температури з необігрівної поверхні

сталевої пластини з вогнезахисним покриттям від часу вогневого впливу за

стандартним температурним режимом пожежі в програмному комплексі ANSYS,

порівняли з результатами експериментального дослідження прогріву таких пластин при

їх випробуваннях у вогневій печі при стандартному температурному режимові пожежі.

При цьому встановлено задовільну збіжність експериментальних та розрахункових

температур, а максимальна похибка розрахунку склала 7 %.

Висновок. Розроблено розрахункову скінчено-елементну модель системи

«сталева пластина-вогнезахисне покриття» для моделювання нестаціонарного прогріву

такої системи в програмному комплексі ANSYS. Проведено верифікацію результатів

чисельного моделювання нестаціонарного прогріву системи «сталева

пластина - вогнезахисне покриття» в програмному комплексі ANSYS реальним

експериментам. В результаті встановлено, що результати експериментальних

досліджень і чисельного аналізу в програмі ANSYS позитивно корелюють між собою в

межах допустимої похибки, яка становить не більше 10 %.
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ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ ФАХІВЦІВ

ПІДПРИЄМСТВ ІНЖЕНЕРНОЇ ІНФРАСТУКТУРИ МІСТ

З УРАХУВАННЯМ ФАКТОРУ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ

PROBLEMS OF EVALUATION OF PROFESSIONAL SUITABILITY OF

SPECIALISTS CITY ENGINEERING INFRASTRUCTURE ENTERPRISES

TAKING INTO ACCOUNT THE FACTOR OF OCCUPATIONAL SAFETY

Доц., канд. техн. наук Я. О. Сєріков

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Анотація. Описана сутність існуючих моделей та системи оцінки професійної придатності
фахівців підприємств. Визначені їх недоліки. Враховуючи особливості підприємств інженерної
інфрастуктури міст запропоновані шляхи їх удосконалення з метою вирішення й такого завдання як
зниження виробничого травматизму на підприємствах галузі

Ключові слова: професійна придатність, психофізіологічні характеристики, умови, безпека праці,
виробничий травматизм

Annotation. The essence of existing models and systems of assessment of professional suitability of
specialists of enterprises is described. Their shortcomings have been identified. Taking into account the
peculiarities of the enterprises of engineering infrastructure of cities, the ways of their improvement are offered
in order to solve such a problem as reduction of occupational injuries at the enterprises of the branch

Keywords: professional suitability, psychophysiological characteristics, conditions, occupational safety,
occupational injuries

Вступ. Інтенсифікація технічної оснащеності підприємств, систем інженерної

інфрастуктури міст висуває додаткові вимоги до забезпечення гігієни, безпеки праці

персоналу. Це завдання безпосередньо пов’язане з професійною підготовленістю

працюючих.

Актуальність. Положення, що склалося на даний час в Україні на підприємствах

інженерної інфрастуктури міст, характеризується підвищеним рівнем виробничого

травматизму. Це обумовлене як недостатньо високою виробничою дисципліною

працівників, так і, в ряді випадків, їх професійною підготовленістю.
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Виклад основного матеріалу. Сучасний етап технічного розвитку виробництва

характеризується зростанням вимог до рівня і якості професійної підготовленості

персоналу, який працює в системі інженерної інфрастуктури міст. При цьому ставиться

акцент на необхідності не тільки достатньо високого рівня його кваліфікаційної

підготовки, а й наявність такого важливого елемента, як професійна придатність, що

включає й аналіз психофізіологічних характеристик людини. Така сукупність вимог

безпосередньо пов’язана з забезпеченням належного рівня безпеки праці. Аналіз

опублікованих результатів дослідження показує, що забезпечення ефективної роботи

системи «людина - машина - середовище» можливо двома шляхами: 1) Розробкою

конструктивних рішень «машин», які повною мірою відповідали б психофізіологічним

можливостям людини і вимогам промислової безпеки. 2) Навчанням, професійним

тренуванням, що забезпечують адаптацію людини до виробничих завдань і визначених

умов праці, враховуючи додержання встановлених вимог безпеки, охорони праці.

Перший шлях, що є найбільш перспективним, часто є технічно, економічно складно

реалізуємим. В такій ситуації на перший план ставиься розробка системи заходів з

професійного відбору, яка дозволяє відібрати для роботи у визначених умовах осіб,

найбільш придатних за своїми психофізіологічними характеристиками. При вирішенні

цього завдання необхідно виходити з того, що професійна придатність є системною

характеристикою, яка визначається знаннями та вміннями індивіда, одержаними в

результаті його професійного навчання, за умови, що воно проводилось з урахуванням

як психологічних так і фізіологічних якостей та особливостей цього працівника.

Аналіз існуючих моделей, систем професійного відбору свідчить, що в своїй

сукупності вони характеризуються такими недоліками: 1. В їх структурі закладений

принцип, що професійна придатність людини є сумою психофізіологічних показників,

які повинні відповідати заданим рівням. 2. Такі моделі в своїй більшості, не враховують

особливості організації процесу праці, робочого місця, конкретизації небезпечних і

шкідливих виробничих факторів конкретного підприємства. З цього слідує, що з метою

підвищення адекватності результатів визначення професійної придатності індивідуума

з урахуванням його навичок до забезпечення безпеки провадження робіт моделі та

системи такого типу на додаток повинні враховувати конкретні виробничі умови.

Висновки. Вдосконалення методик, систем визначення професійної придатності

працівників на основі урахування реальних умов праці, організації виробничого

процесу дозволить підвищити не тільки достовірність встановлення критерію - групи

професійної придатності, а й знизити рівень виробничого травматизму.
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ОСОБЛИВОСТІ ДОКУМЕНТАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНОГЕННОЇ

БЕЗПЕКИ

PECULIARITIES OF DOCUMENTATION OF TECHNOGENIC SAFETY

Доц. В.В. Кручина, студентка ( II рівень навчання) А.С. Солоділова

Нaціoнaльний aерoкocмічний універcитет ім. М.Є. Жукoвcькoгo

«Хaрківcький aвіaційний інcтитут», м. Харків

Анотація. Схарактеризовано особливості документаційного забезпечення техногенної безпеки на
підприємствах.

Ключові слова: документаційне забезпечення, техногенна безпека.

Annotation. Features of documentation support of technogenic safety at the enterprises were characterized.
Key words: documentation support, technogenic safet.

Вступ. Сьогодні на підприємстві документи знаходяться в постійному обігу. Рух

документів в організації з моменту їх створення чи отримання до завершення виконання або

відправлення, здійснюється у вигляді потоків документів між пунктами обробки інформації.

Саме документаційне забезпечення покликане встановлювати єдиний, чіткий порядок

роботи з документами в усіх сферах людської діяльності, особливо в екологічній.

Актуальність. Така галузь науки, як охорона навколишнього середовища, з усіх боків

оточена документаційним забезпеченням. Необхідність в документаційному супроводженні

природокористування обумовлено тим, що на підприємствах в організаціях, установах та на

небезпечних територіях завжди визначають загальні вимоги до організації техногенної

безпеки, які на всіх етапах чітко фіксуються в певних документах. Найважливішим

завданням організації документаційного забезпечення техногенної безпеки є оптимальне,

http://bookash.pro/ru/author/%D0%92.+%D0%90.+%D0%91%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2/
http://bookash.pro/ru/year/2006/
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вимогливе та ефективне здійснення обігу документів у традиційному та електронному

вигляді.

Види документів. Взагалі система документації підприємства з питань техногенної

безпеки включає в себе численні документи, які зберігають в різних місцях, наприклад: у

столі командира, вивішуються на дошці, вивішується у приміщенні ДЕС, у віділі кадрів та в

інших місцях. Їх можна умовно розділити на сім груп:

1. Загальні документи, до яких входять: статутні документи і загальні відомості про

підприємство; перелік організацій, які здійснюють відповідно до законодавства контроль за

природоохоронною діяльністю підприємства; відомості про продукції, що випускаються і

технології; технічні паспорти на будівлі і споруди; технічна документація на основні та

допоміжні виробничі процеси і обладнання.

2. Організаційні документи екологічної служби підприємства: посадова інструкція;

положенням про відділ (службу); номенклатура справ; документи щодо структури

виробничого процесу на підприємстві; організаційно-розпорядчі документами керівника.

3. Документи за результатами перевірок підприємства: а) приписи органів державного

екологічного контролю про усунення порушень вимог законодавства; б) плани заходів щодо

усунення порушень, встановлених в актах перевірок і приписах; в) звіти про виконання

приписів та актів.

4. Документи щодо забезпечення екологічної і промислової безпеки (декларація про

безпеку промислового об'єкта; радіаційно-гігієнічний паспорт підприємства; сертифікати

відповідності продукції, робіт (послуг); план заходів щодо попередження аварійних викидів,

що забруднюють атмосферу, план заходів щодо ліквідації наслідків забруднення

навколишнього середовища внаслідок можливих аварій та катастроф).

5. Екологічний паспорт підприємства – документ, що містить відомості про

використання підприємством ресурсів, визначення ступеню впливу його виробничої

діяльності на довкілля.

6. Документи щодо вилучення природних ресурсів, до яких належать: ліцензія на

користування водними об'єктами; договір на користування водними об'єктами; ліцензія на

користування надрами; документи на право володіння або користування земельною

ділянкою.

7. Документи з контролю за роботою природоохоронного обладнання (плани робіт по

перевірці ефективності газоочисного устаткування; інструкції по експлуатації та

обслуговуванню очисних споруд; результати аналітичного контролю скидів, викидів і

відходів, метрологічні параметри лабораторії підприємства по контролю впливів на
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навколишнє середовище; документи первинного обліку та статистична звітність, результати

інвентаризації джерел забруднення і місць розміщення відходів і т.п.).

Висновок. Таким чином, документаційне забезпечення підприємства з питань

техногенної безпеки різноманітне та специфічне, головною особливістю якого є те, що

документи не зібрано в одній екологічній службі підприємства, а розосереджено по різних

структурах.
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ЗАСТОСУВАННЯ ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ

ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОЧОГО КОЛЕКТИВУ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ

ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ЙОГО ЧЛЕНІВ

IMPLEMENTING EXPERT SYSTEMS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF

TEAM AND SAVING ITS MEMBERS’ PSYCHOLOGICAL HEALTH

Ст. викладач І. І. Хондак, студент (І рівень навчання) К. С. Тимченко

Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків

Анотація. Проаналізовано та обґрунтовано доцільність та перспективи використання експертних
систем при доборі кадрів та налагодженні їх співпраці.

Ключові слова: експертні системи, відбір кадрів, взаємодія між працівниками.

Annotation. Perspectives of the application of psychological expert systems in staff selection and
organizing the cooperation between the employees.

Keywords: expert systems, staff selection, cooperation of the employees.

Вступ. Використання експертних систем набуло широкого поширення в наші

часи. Комп’ютери не потребують відпустки, не роблять помилок і вірою та правдою

служать людям там, де не потрібні оригінальні та нестандартні рішення. Все, що можна

описати набором математичних формул, можна довірити комп’ютерам. Однією з таких

областей є прикладна психологія(не наукова). Навчені групами експертів, комп’ютери

можуть давати рекомендації не гірші, ніж в кваліфікованих практикуючих психологів.

https://zakon.rada.gov.ua/
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Нижче наведена та проаналізована одна з таких експертних систем та її область

застосування.

Актуальність. Людина – істота соціальна за своєю природою. Вона не існує

окремо від свого оточення. Серед усього оточення чи не найважливішою його

частиною є робочий колектив. Люди перебувають на роботі близько 20-30% свого часу.

На багатьох спеціальностях досить часто доводиться працювати в команді. Погано

підібрана команда – проблема для обох сторін: і для керівництва (низька ефективність),

і для працівників (регулярні конфлікти і непорозуміння). Отже обидві сторони

зацікавлені в оптимальному підборі команд, який можна забезпечити, використовуючи

специфічні експертні системи.

Відбір кадрів та організація їх взаємодії. Є декілька способів вирішити цю

проблему. Перший і найпростіший на перший погляд – найняти професійного

психолога у відділ кадрів. Втім, з цим способом пов’язано декілька недоліків. По-

перше, найняти кваліфікованого психолога на постійній основі – це додаткові регулярні

витрати. По-друге, психологів з високим рівнем кваліфікації не так вже й багато і їх не

вистачає на всіх.

Проте, є інший спосіб, який не має вищеописаних недоліків. Це використання

експертної системи. Найбільш відома серед експертних систем цього напряму –

система PSY. Вона створена для здійснення професійного та психологічного добору

кадрів, для аналізу міжособових відносин та визначення психологічної сумісності

робітників та ведення бази даних співробітників та їх особистісних якостей. При

створенні таких систем залучають цілі команди справжніх спеціалістів з відповідних

областей, тому експертні системи дають рекомендації не гірші, ніж в кваліфікованого

фахівця з тієї чи іншої сфери. Крім того, експертні системи здатні безпомилково

обробляти обсяги даних, непосильні для людей, а у великих компаніях це обов’язкова

вимога.

Станом на 2020 рік систему PSY вже використовують більш ніж 3000 підприємств.

Із статистики використання системи PSY на підприємствах можна зробити висновок,

що використання подібних систем є перспективним та набуде більшого

розповсюдження у майбутньому.

Висновок. Використання психологічних експертних систем при відборі кадрів на

підприємства та подальшого аналізу їх взаємодії є перспективним і може дозволити

підвищити ефективність команд не за рахунок більшої витрати зусиль з боку

працівників, а за рахунок налагодження їх взаємодії, що дозволяє зберегти працівників
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від понаднормової роботи та стресових ситуацій через регулярні конфлікти на

робочому місці.
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CУСПІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
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Анотація. Проаналізовано ефективність застосовуватися штучного інтелекту у вирішенні питань
суспільної безпеки.

Ключові слова: штучний інтелект, суспільна безпека.
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Keywords: artificial intelligence, public safety.

Вступ. У наш час технології штучного інтелекту застосовуються практично в

кожній галузі. Вони дозволяють підвищувати продуктивність праці людини, швидко та

ефективно аналізувати великі обсяги інформації. Крім цього, системи штучного

інтелекту здатні виконувати значну кількість небезпечних для людини дій, а їх

застосування у цих галузях дозволяє зменшити ризик загибелі або травм людини.

Актуальність. Одним із головних завдань безпеки життєдіяльності є мінімізація

ризиків для життя і здоров’я людини [1]. Тому запровадження штучного інтелекту для

виконання робіт із забезпечення громадського порядку, надзвичайних та комунальних

служб, безпеки на дорогах, керування рухом громадського транспорту, систем

«розумного міста» та розвантаження заторів дозволить збільшити ефективність цієї

діяльності, мінімізувати технічні ризики для діяльності людини. На рис. 1 показано

http://vestnik.kpi.kharkov.ua/wp-content/uploads/2018/08/References.pdf
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результати соціологічного опитування українців стосовно позитивних наслідків

використання штучного інтелекту [2].

Рисунок 1 - Частка респондентів у відсотках, які визначають позитивні наслідки
для людства від розвитку штучного інтелекту.

Ефекти від застосування штучного інтелекту у забезпеченні суспільної

безпеки. Системи штучного інтелекту в суспільній безпеці та правоохоронній

діяльності вже застосовуються у США, КНР, Російській Федерації, деяких країнах ЄС.

Крім цього, були проведені дослідження впливу запровадження таких систем в США. У

цій країні вже запроваджено штучний інтелект від Predpol для прогнозування місць

майбутніх злочинів, який досягає високої ефективності завдяки здатності аналізувати

великий обсяг інформації щодо минулих злочинів. Інший штучний інтелект від

ShotSpotter дозволяє поліції за допомогою акустичних датчиків, що розташовані на

значній території, виокремлювати звуки пострілів та швидко вирушати на місце

злочинів. На рис. 2 показано результати досліджень ефектів від запровадження

штучного інтелекту [3-4].

Рисунок 2 - Приклади ефектів від запровадження штучного інтелекту.
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Висновок. Штучний інтелект може ефективно застосовуватися для вирішення

завдань безпеки життєдіяльності людини, його ефективність у цій діяльності є високою.

Варто сподіватися на те, що в майбутньому можна очікувати суттєве збільшення

суспільного добробуту та зменшення злочинності завдяки штучному інтелекту.
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Анотація. В роботі було оцінено професійні ризики пожежного-рятувальника удосконаленою
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Annotation. The professional risks of the firefighter-rescuer were assessed by the improved method of
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Вступ. Під час пожежі пожежні-рятувальники працюють в специфічних умовах, в

тому числі: негативний, механічний вплив частин будівель та споруд, які руйнуються;

відкритий вогонь, іскри; підвищена температура навколишнього середовища і

предметів; токсичні продукти горіння; дим; знижена концентрація кисню в повітрі;

погана видимість; небезпечні фактори вибуху (ударна хвиля, світове випромінювання);

отруйні речовини, що надходять у навколишнє середовище з ушкодженого

обладнання [1].
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Актуальність. За останнє десятиліття проблеми пожеж стали глобальними і

зачіпають як національні, так і міжнародні інтереси. Щороку на Землі виникає понад 7

мільйонів пожеж, тобто, у середньому, кожні 4,5 секунди у світі виникає пожежа. В

світі через пожежі в рік гине близько 60 тисяч чоловік, одержують опіки і травми

більше чим 1 млн. чоловік. Збитки перевищують сотні мільярдів доларів.

Аналіз стану виробничого травматизму в органах і підрозділах, підприємствах та

організаціях ДСНС України за 2019 рік складено за результатами звітів про стан

травматизму рядового та начальницького складу органів і підрозділів під час виконання

службових обов’язків, про стан травматизму працівників органів і підрозділів під час

виконання службових обов’язків, повідомлень про наслідки нещасного випадку від

10 аварійно-рятувальних загонів, центрів, управлінь центрального підпорядкування,

27 головних управлінь (управлінь) ДСНС України в областей і міст Київ та,

7 навчальних закладів та науково-дослідних установ, 5 державних підприємств, установ

та організацій ДСНС України. В аварійно-рятувальних (спеціальних) центрах, загонах,

підрозділах центрального підпорядкування зареєстровано 6 випадків виробничого

травматизму, у тому числі, 1 груповий та 1 з смертельними наслідками. У ГУ(У) ДСНС

України зареєстровано 41 випадок виробничого травматизму, у тому числі 4 випадки

групового травматизму та 2 випадки з смертельними наслідками. У навчальних

закладах ДСНС України зареєстровано 4 випадки виробничого травматизму.

Таким чином, в органах, підрозділах, підприємствах, установах та організаціях

сфери управління ДСНС України у 2019 році зареєстровано 51 випадок виробничого

травматизму, у тому числі 5 випадків групового виробничого травматизму та 3 випадки

виробничого травматизму з смертельними наслідками. Було травмовано 59 осіб.

За місцем настання, обставинах, умов виникнення випадків виробничого

травматизму вони розподіляються:

- під час проведення аварійно-рятувальних робіт – 19;

- під час проведення заходів службової підготовки та навчального процесу – 12;

- під час проведення господарських робіт – 7;

- внаслідок ДТП – 3;

- під час несення служби та на робочому місці – 10 [2].

Тому для підвищення рівня безпеки праці необхідно оцінити професійні ризики та

запропонувати заходи з їх попередження.
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Оцінка професійних ризиків та запропонування заходів. Використовуючи

удосконалену методику Міжнародної організації праці [3] було оцінено професійні

ризики пожежних-рятувальників, результати представлено в таблиці .

Таблиця – Результати оцінки професійних ризиків пожежного-рятувальника

Фактор небезпеки Опис ситуації: Рівень ризику
за

удосконаленою
методикою

Механічний вплив частин будівель
та споруд, які руйнуються. Вплив
від 25-50% від нормативних
величин.

Падіння з висоти уламків стін
та даху на голову та частини
тіла.

7 Значимий
ризик

Падіння з висоти. Вплив від 25-50%
від нормативних величин.

Падіння з висоти під час
переміщення по пожежній
драбині

7 Значимий
ризик

Відкритий вогонь, іскри та
підвищена температура
навколишнього середовища і
предметів. Вплив від 100-150% від
нормативних величин.

Загорання спеціального одягу
та погана термоізоляція тіла
пожежного-рятувальника.

9 Максимальний
ризик

Токсичні продукти горіння. Вміст
від 100-150% від нормативного
значення.

Виділення під час горіння
отруйних речовин.

9 Максимальний
ризик

Дим (погана видимість). Вплив від
50-100% від нормативних величин

Виділення диму під час
горіння та утворення димових
завіс.

8 Недопустимий
ризик

Знижена концентрація кисню в
повітрі. Вміст помірний від 25-50%
від нормативного значення

Зменшення концентрації
кисню у повітрі під час
горіння та погана вентиляції
приміщень.

7 Значимий
ризик

Небезпечні фактори вибуху (ударна
хвиля, світове випромінювання)

Вибух легкозаймистих
горючих речовин, особливо
палива, їх кількість до 100%
від ГДК

8 Недопустимий
ризик

COVID-19 Зараження від інших людей
COVID-19 під час здійснення
аварійно-рятувальних робіт,
до 10% від нормативного
значення

5 Прийнятний
ризик
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З таблиці видно, що пожежний рятувальник має велику кількість професійних

ризиків, рівень яких є недопустимим.

Для підвищення рівня безпеки праці пожежних рятувальників треба замінити

бойовий одяг на більш удосконалений, який би враховував професійні ризики та

модернізація якого зменшила би їх рівень.

Висновок. Було оцінено рівень професійних ризиків за удосконаленою

методикою, рівень яких є недопустимим та бойовий одяг потребує модернізації.
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З РОЗРАХУНКУ ПОЖЕЖНИХ КРАН-КОМПЛЕКТІВ
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Анотація. Обґрунтовано доцільність та ефективність використання програмного комплексу для
визначення характеристик пожежних кран-комплектів.

Ключові слова: програмний комплекс, пожежний кран-комплект.

Annotation. The expediency and efficiency of using the software package to determine the
characteristics of fire crane sets are substantiated

Keywords: software package, fire crane set

Розроблено програмний комплекс, який дозволяє виконати розрахунки фактичних

витрат води з пожежних кран-комплектів (ПКК), необхідного тиску в мережі,

віддаленості ПКК від можливого осередку пожежі, діаметра насадка ствола та

необхідної довжини рукава при заданих фактичних витратах води.
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При створенні комплексу було враховано вимоги та положення діючих

нормативних документів. ПКК поділяють на основні (діаметр 50 мм або 65 мм) та

додаткові (діаметр 19 мм, 25 мм або 33 мм). При виборі характеристик складових

основних ПКК враховують тип будівлі, її пожежну небезпеку та конструктивні

особливості. Вибір характеристик додаткових ПКК на теперішній час не визначений,

до того ж вибір може бути здійснений перебором багатьох варіантів, що не гарантує

забезпечення умов успішного гасіння пожежі за допомогою додаткових ПКК з

прийнятими характеристиками.

Для визначення ефективності використання запропонованого програмного

комплексу за рахунок забезпечення умов успішного гасіння пожежі в будівлях

додатковими ПКК [1], було проведено низку експериментів. Їхні результати надали

можливість одержати моделі витрат води з ПКК в залежності від характеристик їх

складових та умов їх експлуатації. З метою спрощення роботи з результатами

експериментів був розроблений програмний комплекс для виконання розрахунків

напору водопровідної мережі, фактичної витрати води в ПКК, довжини рукава,

діаметра насадки ствола та ступені розгортання рукава [2, 3]. Отримані результати

також стали основою для розробки програмного комплексу, який дозволяє розрахувати

характеристики складових ПКК діаметром 25 мм та визначити доцільність його

використання в заданих умовах.

Для перевірки простоти та легкості використання програмного комплексу було

проведено експеримент зі здобувачами вищої освіти третього курсу НУЦЗ України. Їх

поділили на три підгрупи з різним середнім балом. Перша підгрупа з балом 4,1

отримала завдання: розрахувати характеристики ПКК з використанням нормативних

документів. Але завдання не було виконано через відсутність інформації. Друга

підгрупа з середнім балом 4,8 повинна була розрахувати параметри складових ПКК

вручну за допомогою формул. Але здобувачі вищої освіти не встигли це зробити за

виділений час, адже такі розрахунки потребують багато часу. Третя підгрупа з середнім

балом 3,4 повинна була розібратися з тим як працює програмний комплекс та провести

розрахунок. При цьому здобувачами було витрачено найменший обсяг часу, практично

усі здобувачі впоралися з завданням. За підсумком експерименту виявлено, що

використання програмного комплексу для розрахунку параметрів ПКК є доволі

простим і доступним для розуміння.

Для оцінки ефективності використання програмного комплексу для розрахунку

характеристик складових ПКК діаметром 25 мм були проведені розрахунки за
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наступними варіантами: гасіння умовної пожежі підрозділами ДСНС України; гасіння

пожежі непідготовленою особою з пожежних кран-комплектів діаметром 50 мм (65 мм);

гасіння умовної пожежі непідготовленою особою з ПКК діаметром 25 мм. Розрахунки

показали, що економічний ефект варіанту гасіння пожежі пожежними кран-

комплектами діаметром 25 мм в порівнянні з іншими варіантами складає понад

5784750 грн. Але для найбільш ефективного гасіння пожежі за допомогою ПКК

діаметром 25 мм, характеристики їх складових повинні бути обґрунтованими.

Таким чином, запропонований програмний комплекс дозволяє зручно, точно, за

мінімальний час, для конкретних умов експлуатації визначити характеристики

складових ПКК діаметром 25 мм, які забезпечать умови успішного гасіння пожежі з

найбільшою ефективністю.
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Вступ. У час активної диджиталізації особлива увага прикута до питань

автоматизації проектних і розрахунково-аналітичних завдань з проблем безпеки

робочих місць на виробництвах, надійних і комфортних умов праці при виконанні

технологічних процесів, яка сьогодні реалізується за допомогою впровадження

спеціалізованих інформаційних систем контролю атестації робочих місць.

Актуальність. Атестація робочих місць – комплексна оцінка всіх факторів

виробничого середовища і трудового процесу, супутніх соціально-економічних факторів,

що впливають на здоров’я і працездатність працівників у процесі трудової діяльності [1].

ІС контролю атестації робочих місць призначені для формування та

впорядкованого зберігання всіх вихідних документів з атестації робочих місць

відповідно до Постанови КМ №741 «Про Порядок проведення атестації робочих місць

за умовами праці» від 05.10.2016, а також необхідного для цієї мети бази знань та банку

нормативних правових документів з охорони праці (Системи стандартів безпеки праці,

Правил з охорони праці, галузевих стандартів).

Автоматизація рутинних процесів значно полегшує роботу та як наслідок зменшує

часові витрати фахівців-експертів з охорони праці, які проводять атестацію (див.рис.1).

ІС контролю атестації робочих місць дозволяють виконувати автоматичну генерацію

карт умов праці та протоколів оцінки виробничих факторів, затверджених за

результатами трьох інтегральних обстежень – обстежень гігієнічних умов і характеру

праці, травмобезпеки робочих місць та забезпеченості працівників ЗІЗ [2].

Рисунок 1 – Графік часових витрат фахівців-експертів при роботі з атестаційним
документообігом

Такого роду ІС обробляють результати вимірювань або обстежень за алгоритмами,

реалізованими згідно з нормативними документами, які надалі експортують у вигляді

пакету звітних документів до органів державної експертизи умов праці (див.рис.2).
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Рисунок 2 – Вихідна карта оцінки безпеки робочих місць

Висновок. Використання інформаційних систем контролю атестації робочих

місць є важливим підґрунтям загальної автоматизації робочих місць виробництв.
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Вступ. В умовах переходу України до ринкових умов якнайчастіше трапляється

обмеження коштів, що виділяються на охорону праці. Тому основне завдання

удосконалення системи управління охороною праці на підприємстві в умовах

реформування економіки полягає в тому, щоб за існуючих рівнів обмежень

управлінських дій забезпечити їх максимальну ефективність.

Актуальність.. Забезпечення максимальної ефективності може бути досягнуто

шляхом оптимального розподілу наявних людських і фінансових управлінських

ресурсів, правильного вибору числа та якості управлінського персоналу, прийняття

обґрунтованих, близьких до оптимальних, управлінських рішень. Найважливіше

значення має при цьому наявність повної, об'єктивної інформації про стан об'єкта

управління, стан травматизму і професійних захворювань на підприємстві та

розроблених і науково обґрунтованих методів її обробки і прийняття управлінських

рішень, що неможливе без створення сучасних інформаційних систем у галузі охорони

праці.

Основна частина. Згідно звіту Фонду соціального страхування за 9 місяців 2019

року робочими органами виконавчої дирекції Фонду зареєстровано 3270 (з них 286 -

смертельно) потерпілих від нещасних випадків на виробництві, на яких складено акти

за формою Н-1, пов’язані з виробництвом.

Серед причин страхових нещасних випадків переважають організаційні – 64,9 %

нещасних випадків. Через психофізіологічні причини сталося 20,7 % нещасних

випадків, через технічні причини – 13,2 % нещасних випадків, через техногенні,

природні, екологічні та соціальні причини – 0,6 % нещасних випадків та через інші

причини – 0,6 % нещасних випадків.

З метою здійснення заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам,

усуненню загрози здоров’ю працівників, викликаної умовами праці, необхідно

проводити перевірки щодо стану профілактичної роботи по створенню здорових та

безпечних умов праці на підприємствах.

Висновки. Профілактика травматизму і професійних захворювань оцінюється за

результатами, змін соціальних показників, які виражаються у впровадженні заходів з

покращення умов праці.

Проаналізувавши фінансові звіти підприємств, надані, видно, що там немає статті,

яка б передбачала витрати на поліпшення умов і охорону праці.
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Також немає у відкритому доступі достовірної інформації щодо фінансових

витрат Фонду соціального страхування на профілактику травматизму та

профзахворювань.

У більшості розвинених країн в даний час реалізуються так звані схеми

компенсації збитків від нещасних випадків на виробництві. В рамках таких схем

потерпілим внаслідок виробничих травм і професійних захворювань виплачується

втрачений дохід і компенсуються медичні витрати. Оскільки компенсаційні виплати

здійснює сам роботодавець, то саме він в першу чергу зацікавлений в тому, щоб

запобігти нещасним випадкам , навіть якщо для цього потрібні значні фізичні витрати.

У результаті впровадження дій, які впливають на зменшення травматизму і

профзахворювань на підприємствах, можна удосконалити систему управління

охороною праці на підприємстві.
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Вступ. В Україні для забезпечення реалізації державної політики у сфері

цивільного захисту функціонує ЄДСЦЗ, яка складається з функціональних і

територіальних підсистем та спрямована на розв’язання питань забезпечення

необхідного рівня безпеки життєдіяльності території держави лише в умовах, коли

виникла НС [1]. При цьому, цілковито відкритими для держави залишаються проблемні

питання реалізації в системі ЄДСЦЗ функції моніторингу та розробки ефективних

управлінських рішень всіх локальних підсистем, спрямованих на запобігання та

ліквідацію НС різної природи.

Це вказує на необхідність термінового розв’язання питань включення до складу

ЄДСЦЗ інформаційно-аналітичної підсистеми управління процесами запобігання та

ліквідації НС.

Виклад основного матеріалу. З метою створення інформаційно-аналітичної

підсистеми управління процесами запобігання та ліквідації НС в роботі пропонується в

діючу систему ЄДСЦЗ по вертикалі від об’єктового до державного рівнів комплексно

включити різні функціональні елементи системи моніторингу НС на території держави

та складові системи ситуаційних центрів, які жорстко пов’язані між собою на

інформаційному та виконавчому рівнях для прийняття ефективних антикризових

рішень при розв’язанні різних функціональних задач моніторингу, попередження та

ліквідації НС природного, техногенного, соціального та воєнного характеру [1].

На базі вищевикладеного, комплексну функціональну схему інформаційно-

аналітичної підсистеми управління процесами запобігання та ліквідації НС ЄДСЦЗ, що

об’єднала функції підсистем моніторингу НС та ситуаційних центрів, представлено на

рисунку.



295

 

Потенційно небезпечні об’єкти 
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ОБ’ЄКТОВІ СИТУАЦІЙНІ ЦЕНТРИ 

Рисунок – Комплексна функціональна схема інформаційно-аналітичної
підсистеми управління процесами запобігання та ліквідації НС

Єдиної державної системи цивільного захисту

Висновки. Викладені основні принципи створення інформаційно-аналітичної

підсистеми управління процесами запобігання та ліквідації НС у ЄДСЦЗ, які включають:

1. Основу цивільного захисту держави становить класичний контур управління, який

забезпечує: збір, обробку та аналіз інформації; моделювання розвитку обстановки на

об’єкті управління та розвитку НС на території міста, регіону, держави; розробку та

ухвалення управлінських рішень щодо запобігання та ліквідації НС, а також мінімізації їх

наслідків; виконання рішень щодо запобігання та ліквідації НС, а також мінімізації їх
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наслідків за умовах, що система виконання рішень реалізована функціонуючою у складі

ЄДСЦЗ України [2].

2. Створення ефективної інформаційно-аналітичної системи управління процесами

запобігання та ліквідації НС шляхом комплексного включення в діючу систему ЄДСЦЗ

по вертикалі від об’єктового до державного рівнів різних функціональних елементів

територіальної системи моніторингу НС та складових системи ситуаційних центрів, які

жорстко пов’язані між собою на інформаційному та виконавчому рівнях для прийняття

відповідних антикризових рішень для розв’язання різних функціональних задач

моніторингу, запобігання та ліквідації НС природного, техногенного, соціального та

воєнного характеру [3, 4].

3. Встановлення, що основною функцією системи ситуаційних центрів на всіх рівнях

управління ЄДСЦЗ є збір й обробка фактичної інформації, прогнозування ризику

виникнення різного роду НС та розробка ефективних антикризових рішень. При цьому,

процедура прийняття управлінських рішень ускладнюється тим, що необхідними умовами

ефективності рішень є їх своєчасність, повнота й оптимальність. Оскільки, підвищення

ефективності прийнятих рішень пов'язане з необхідністю рішення задачі

багатокритеріальної оптимізації в умовах невизначеності, то це додатково потребує

розробки формальних, нормативних методів і моделей комплексного рішення проблеми

прийняття рішень в умовах багатокритеріальності й невизначеності при управлінні

процесами запобігання та ліквідації наслідків НС для забезпечення ефективного

функціонування ЄДСЦЗ [5].
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СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ

ОХОРОНИ ПРАЦІ

MODERN APPROACH TO ORGANIZATION OF OCCUPATIONAL HEALTH AND

SAFETY MANAGEMENT SYSTEM

Студент (І рівень навчання) О.Д. Пронюк, к.т.н., доц. Т.Є. Стиценко

Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків

Анотація. У даній роботі розглядаються основи нового стандарту для систем менеджменту
охорони праці та виробничої безпеки ISO 45001:2018. Розглянуті переваги його впровадження для
компаній.

Ключові слова: менеджмент охорони праці, виробнича безпека, ризик-орієнтований підхід

Annotation. The given work discusses the basics of a new standard for occupational safety and health
management systems ISO 45001: 2018. The advantages of its implementation for companies are considered.

Keywords: occupational safety management, industrial safety, risk-oriented approach

Вступ. Перехід України до ринкової економіки та курс на інтеграцію з країнами ЄС

вимагає від підприємств усіх форм власності переходу на європейські стандарти у галузі

охороні праці. Це сприяє зростанню компетентності та відповідальності працівників,

зменшенню рівня виробничого травмування. Сучасні витрати на щоденні трагедії

величезні, і економічний тягар неефективних методів безпеки праці і здоров'я щорічно

оцінюється в 4% від глобального ВВП. З даних Світового банку за 2016 рік загальні втрати

країн світу склали 3,05 трлн доларів, Україна втратила 3,73 млрд доларів.

Дійсно, витрати на виплату штрафів і компенсацій внаслідок нещасних випадків

значно позначаються на фінансових показниках будь-якої організації. Крім того, нещасні

випадки негативно впливають на діяльність в цілому, так як викликають іміджеві

проблеми, додаткові перевірки з боку контролюючих і регулюючих держорганів.

Тому найважливішою складовою стратегії організації в галузі безпеки праці та

управління ризиками є система менеджменту охорони праці та виробничої безпеки. У

2018 році був розроблений новий стандарт ISO 45001:2018 «Системи менеджменту

охорони здоров’я і безпеки праці». Він заснований на OHSAS 18001, сумісний з

іншими стандартами для систем менеджменту, наприклад ISO 9001:2015, ISO 14001.

Актуальність. Повний перехід на ISO 45001 має відбутися в Україні до березня

2021 року. Будучи міжнародним стандартом, ISO 45001 перетинає географічні,
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політичні, економічні, торговельні, соціальні кордони та встановлює єдиний орієнтир

для управління охороною здоров'я і безпекою праці. Тому важливо, щоб усі компанії

були у курсі останніх подій. Основні нововведення у ІSО 45001:

• розгляд ризиків не тільки в сфері охорони праці, а й для системи менеджменту;

• відповідальність за систему управління охороною праці покладено повністю на

керівництво організації - без делегування цих повноважень фахівцям з охорони праці;

• організація відповідає за управління ризиками своїх постачальників і

підрядників, а також за те, як їх діяльність може впливати на їх сусідів з прилеглої

території. Це означає, що організації не можуть укладати ризиковані контракти, не

тільки для свого персоналу, а й щодо підрядників і проживаючих поруч людей;

• вимога до ідентифікації і управління не тільки ризиками, а й можливостями;

• розподіл на ризики системи менеджменту, що випливають з контексту й вимог

та очікувань зацікавлених сторін, і ризики, пов'язані з професійними небезпеками;

• в разі планованих змін має бути проведена ідентифікація небезпек і оцінка

ризиків до їх реалізації, зі збереженням документованої інформації;

• використання електронної інформації, що зберігається за межами формальної

системи документообігу.

Висновки. При грамотному впровадженні переваги від ISO 45001 будуть

безмежними. Крім того, стандарт застосовує ризик-орієнтований підхід до самої

системи управління охороною праці з метою забезпечення ефективності та постійного

вдосконалення відповідно до постійно мінливого «контексту» організації.

Потенційні вигоди від використання Стандарту такі:

- зниженя комерційних втрат за рахунок, наприклад, скорочення тривалості та

кількості лікарняних, что веде до підвищення продуктивності праці, зниженя страхових

виплат, скорочення витрат на сплату штрафів;

- підвищення організаційної стійкості за рахунок інновацій, запобігання ризикам і

постійного вдосконалення;

- єдина глобальна система охорони здоров'я і безпеки праці для всіх підприємств

всіх розмірів - спрощення методів ведення бізнесу, особливо для компаний, что ведуть

діяльність на міжнародному рівні;

- ведення бізнесу більш ефективним шляхом і покращення іміджу компанії як

соціально орієнтованої, демонстрація відповідальності бренду за прихильність до

безпечної, здорової і сталої роботи.
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Анотація.У доповіді розглянуто питання організації на підприємстві системи управління
ризикамита складові цієї системи. Яке показують дослідження існує багато питань стосовно управління
ризиками, які не достатньою мірою однозначно розуміються. Це говорить про недостатньо глибоке
висвітлення питань, пов’язаних з виробничими ризиками, та помилковий напрям при впровадженні цієї
системи на практиці.

Ключові слова: безпека праці, виробничі ризики, аналіз ризиків, управління ризиками, оцінка
ризиків, система управління ризиками

Anntation.The report considers the organization of the risk management system at the enterprise and
the components of this system. Studies show that there are many issues regarding risk management that are
not sufficiently clear. This indicates a lack of in-depth coverage of issues related to production risks, and the
wrong direction in the implementation of this system in practice.

Keywords:occupational safety, industrial risks, risk analysis, risk management, risk assessment, risk
management system

Вступ. Незважаючи на значний прогрес, досягнутий у багатьох країнах, галузях

та секторах, у галузі управління ризиками все ще існують помилкові уявлення,

зловживання та неясності. Ризики розглядаються по-різному в різних країнах, галузях

та секторах. Терміни, визначення та тлумачення різноманітні, як і кількість джерел, що

їх надають. Немає узгоджених уніфікованих визначень аналізу, оцінки та управління

ризиками, тому часто трапляються помилкові уявлення. Різні терміни, наприклад

"аналіз ризику" та "оцінка ризику", часто використовуються як взаємозамінні. Крім

того, один термін може використовуватися по-різному, у значенні або контексті.

Європейський комітет з охорони здоров'я та захисту споживачів (ЄС 2000a) визначає

термін "аналіз ризику" як охоплюючий термін, що використовується для опису трьох

https://www.iso.org/ru/news/ref2271.html
http://iso-management.com/wp-content/uploads/2018/04/ISO-45001-2018-perevod-ot-31-03-2018.pdf
http://iso-management.com/wp-content/uploads/2018/04/ISO-45001-2018-perevod-ot-31-03-2018.pdf
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основних розділів цієї дисципліни, а саме: оцінки ризиків, управління ризиками та

комунікації з ризиками[1]..

Актуальність. Варіації термінології, визначень, понять, а також методологій та

практик заважають у об’єднанні та регулюванні міжнародною спільнотою як вимог

безпеки, так і захисту працівників у різних країнах. Це є результатом широкого кола

різних факторів, включаючи: різне сприйняття, ставлення та значення щодо ризиків у

різних соціально-економічних та політичних контекстах;різні потреби та специфікації

різних галузей промисловості та специфікації ризиків у різних регіонах та країнах.

Існують труднощі при узгодженні принципів у цій галузі, оскільки кожна країна має

свої власні пріоритети, місцеві громади, центральну владу та різні види законодавства.

Система управління ризиками (СУР)-це загальний інтегрований процес, що

складається з двох важливих взаємопов’язаних та перекриваються, але концептуально

різних компонентів - оцінки ризику та управління ризиками. Оцінка ризику, яка

ідентична оцінці безпеки, є елементом системи управління ризиками, що складається з

аналізу ризиків та оцінки ризиків.Оцінка ризиків поєднує в собі аналіз ризикуі оцінку

ризику, надаючи практично корисні та логічно структуровані дані та перспективи щодо

ризиків при процесі прийняття рішень, розробки політики, стратегій та заходів щодо

управління ризиками (рис.).

Рисунок - Складові елементи загальної системи управління ризиками
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Це поетапний процес, що складається з взаємопов’язаних, але різних фаз.

Загальний процес управління ризиками має форму ієрархічної структури, що

складається з різних рівнів, в якій найвищі рівні додатково розбиваються на етапи.

Процеси є інтерактивними, де часто можуть відбуватися зміни, переоцінки та

уточнення.

Висновок. Щоб ефективно передбачити потенційні проблеми, на

підприємствах систематично оцінюють ризики ще до початку проекту чи операції[2].

Це є комплексна аналітична методологія, яка включає: оцінку всіх потенційних

ризиків;складання сценаріїв аварій;детальний аналіз найбільш суттєвих

ризиків;впровадження планів дій щодо безпеки відповідно до пріоритетної шкали, яка

порівнює рівень тяжкості та ймовірність настання події.Використовуючи ці дані та

знання, розробляються системи безпеки, правила та заходи, що мінімізують ризики. Це

може передбачати перепроектування об'єктів та споруд, посилення процедур захисту та

оновлення виробничого обладнання.Крім того, складаються плани управління

кризисними ситуаціями, щоб можна було швидко та належним чином реагувати у

випадку аварії. Обов’язково регулярно організовують навчання працівників

підприємства, щоб забезпечити ефективність цих кризових планів.
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Анотація. Показана необхідність попередньої оцінки електромагнітного забруднення
техногенного походження навколишнього середовища та його вплив на стан здоров’я людини у процесі
життєдіяльності. Запропоновані заходи по забезпеченню превентивного захисту людини з
використанням IT-технологій у вигляді мобільного додатку, що надає власнику смартфона повідомлення
про підвищений рівень електромагнітного забруднення.

Ключові слова: електромагнітне випромінювання, мобільні засоби, стільниковий зв'язок,
геолокація.

Annotation. The necessity of preliminary assessment of electromagnetic pollution of technogenic origin
of the environment and its influence on the state of human health during life is shown. Human protection
preventive measures using IT-technologies in the form of a mobile application that provides the owner of the
smartphone with a message about the increased level of electromagnetic pollution are proposed.

Keywords: electromagnetic radiation, mobile devices, wireless internet, cellular communication,
geolocation.

Вступ. За останній час дослідження вчених показують, що розвиток сучасних

технологій передачі інформації, дистанційного контролю і спостереження, а також ряду

технологічних процесів, призвів до виникнення і формування нового фактору

забруднення виробничого середовища – електромагнітного смогу. Електромагнітне

поле штучного походження є значущим екологічним фактором з високою біологічною

активністю.

Актуальність. Внаслідок взаємодії електромагнітного смогу з полем організму

людини, відбувається часткове пригнічення останнього, що призводить до зниження

імунітету, порушення інформаційного і клітинного обміну всередині організму і може

визвати виникнення різних захворювань (руйнування кришталика ока, зменшення

кількості червоних кров'яних тілець тощо). Знаючи про шкоду і можливі негативні

наслідки, людина все ж продовжує використовувати комунікацію даного виду

(мобільні телефони, безпровідний Інтернет тощо), не враховує можливий негативний

впливом.

Електромагнітне випромінювання. Найбільш шкідливим для організму людини

є високочастотне випромінювання сантиметрового діапазону (НВЧ). Одним з джерел

такого випромінювання є мобільний зв'язок, який знаходиться на самому початку цього

діапазону. Якщо знизити негативний вплив мобільного зв’язку можливо простими

організаційними заходами, то, з іншого боку, залишається вагоме питання пов’язане з

захистом здоров’я людини від перманентного впливу випромінювання веж

стільникового зв’язку та систем широкосмугового безпровідного спектру, розроблених

об’єднанням WECA на базі стандарту IEEE 802.11.

Висновок. З метою створення попереджувального захисту від негативного

впливу мобільних засобів розроблюється мобільний додаток на Android, який

прогнозовано дозволить власникам мобільних телефонів та комунікаторів отримувати
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повідомлення про підвищений рівень електромагнітного забруднення. Додаток, за

дозволом використання визначених функцій мобільного телефону, аналізує та

проводить збір даних по електромагнітному випромінюванню в навколишньому

середовищі у радіусі дії широкосмугових безпровідних потоків. Усі отримані дані

оброблюються і визначаються як значення універсального коефіцієнта опромінення

SAP та відображаються на екрані смартфону у вигляді кольорової смужки. В той же час

користувач мобільного телефону може відстежувати дані від інших абонентів

мобільного зв’язку, тим самим визначаючи геолокацію і кількість широкосмугових

мереж в зоні видимості та рівень найближчих веж і потужність їх сигналів. Таким

чином використання мобільного додатку дає можливість користувачам мобільного

зв’язку відстежувати візуальну інформацію про електромагнітний смог у зоні їх

геолокації, що являє собою превентивну інформацію безпечності дій.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИРІШЕННІ ПИТАНЬ БЕЗПЕКИ

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

INFORMATION TECHNOLOGIES IN SOLVING LIFE SAFETY ISSUES

Доц., к.т.н. С.В. Дядюн, студент (ІІ рівень навчання) К.О. Бондаренко

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків

Анотація. Проводиться аналіз сучасного стану використання інформаційних технологій в охороні
праці та безпеці життєдіяльності. Пропонується інформаційна система реєстрації і обробки основних
показників в охороні праці та безпеці життєдіяльності на підприємствах.

Ключові слова: Інформаційні технології, безпека життєдіяльності, охорона праці.

Abstract. The analysis of the current state of use of information technologies in labor protection and
safety of life is carried out. The information system of registration and processing of the basic indicators in labor
protection and safety of life at the enterprises is offered.

Keywords: Information technologies, life safety, labor protection.

Сучасні досягнення в галузі інформаційних технологій мають велике значення і для

таких важливих сфер нашого життя, як охорона праці, безпека життєдіяльності та

цивільний захист, і повинні в повній мірі в ній використовуватися.

Нині на багатьох підприємствах служби охорони праці, безпеки життєдіяльності та

цивільного захисту оснащені комп'ютерами, які дозволяють здійснювати низку завдань:

складання графіків перевірки знань, проведення медоглядів персоналу та контроль за їх

здійсненням; контроль виконання заходів з охорони праці та цивільної безпеки в
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цілому; контроль своєчасності технічних оглядів; аналіз інформації про травматизм;

надання довідок про порушення вимог з охорони праці, пожежної безпеки; стеження за

виконанням документів. Наявні можливості дозволяють вести журнал реєстрації

нещасних випадків і в будь-який момент отримати аналіз виробничого травматизму за

певний визначений період за такими показниками: за кварталами, місяцями, роками, за

видом події, за віком потерпілого та загальним стажем роботи, наслідками нещасного

випадку, за підрозділами, за стажем роботи за фахом, основною причиною нещасного

випадку, супутніми причинами нещасного випадку, а також за типами нещасних

випадків, устаткуванням - джерелом нещасних випадків, та за шкідливими чинниками.

Інформаційні технології в охороні праці та безпеці життєдіяльності є важливим

показником у запобіганні нещасним випадкам. Сучасні технології дозволяють

скоротити число нещасних випадків, зменшують можливість випадкової помилки

працівників охорони праці, створюють і підтримуюсть здорові та безпечні

умови праці і діяльності людини. Використання інформаційних технологій дозволяє

значно спростити роботу спеціаліста з охорони праці та безпеки життєдіяльності,

передбачає більше часу на контроль за станом охорони праці на виробництві.

За допомогою комп'ютерної техніки вирішується і багато інших питань з охорони

праці та безпеки життєдіяльності. При встановленні на робочому місці АРМ необхідно

провести попередню підготовку до роботи. Потрібно заповнити довідники, які

використовує АРМ, відповідно до існуючих на підприємстві штатного розкладу та

нормативних документів, які регламентують періодичність медоглядів, перевірок знань

працівників, періодичність огляду обладнання тощо, а також дані про проходження

тестів на коронавірус. Після первинного заповнення довідників робота спеціаліста з

охорони праці та безпеки життєдіяльності значно спрощується, за умови постійного

стеження за відповідністю довідників реальному стану речей. У результаті заповнення

довідників створюється повна картотека працюючих із зазначенням прізвища

працівника, місця його роботи, підрозділу, в якому він працює, професії (посади), статі

й дати народження, дати медоглядів, дані про порушення вимог охорони праці, та

картотека устаткування. Картотека устаткування повинна мати графіки: найменування

обладнання, тип, марка, реєстраційний номер, обліковий номер, підприємство,

підрозділ. За допомогою фільтрів можна обрати устаткування за ознаками: назва

ознаки реєстрації, підприємство, підрозділ, група устаткування, термін експлуатації.

Використання АРМ дозволяє значно спростити роботу спеціаліста з охорони праці,

передбачає більше часу на контроль за станом охорони праці безпосередньо на

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F
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виробництві. У будь-який момент працюючому доступні довідки, які стосуються того

блоку АРМ, з яким проводиться робота, або довідка щодо АРМ загалом.

У доповіді проводиться аналіз сучасного стану використання інформаційних

технологій в охороні праці та безпеці життєдіяльності. Розглянуто питання

автоматизації системи управління охороною праці. Пропонується інформаційна

система реєстрації і обробки основних показників в охороні праці та безпеці

життєдіяльності на підприємствах. Вона призначена для навчання прийомам реєстрації

та обробки великих баз даних при вирішенні задач визначення усереднених показників

і динаміки забруднення виробничих, офісних приміщень і навколишнього середовища.

В якості контрольованих показників використовуються освітленість, рівень шуму,

температура повітря, ступінь загазованості і запиленості, відносна вологість, швидкість

руху повітря тощо.

Дана інформаційна система є зручним тренажером для навчання робітників на

підприємствах, вона пройшла широку апробацію і підтвердила свою високу

ефективність. Вона може успішно застосовуватися в якості комп'ютерних технологій

навчання на різних підприємствах і легко може бути адаптована для різних організацій.



306

Алфавітний вказівник учасників конференції

Abhishek Pandey, 98
Boris Blyukher, 211
Harvy Ngoma, 15
Jerry Luftman, 103
V. Ramesh, 98
Абракитов В.Е., 208
Агазаде Т.Х., 258
Акчуріна С.Р., 79
Алтухова А.В., 214
Ананьєв А.П., 71
Аннаєва М.Р., 20
Антошкін О.А., 251
Аргунова В.С., 177
Асланов С., 160
Барбашин В.В., 192
Белей О.В., 17
Бережна І.А., 204
Береза Є., 202
Березуцька Н.Л., 236, 291
Березуцький В.В., 36, 103, 120
Бєгун В.В., 26
Білим П.А., 118, 204
Бондаренко К.О., 303
Бондура Ю.В., 93
Ботуз В.В., 122
Боцюра І.С., 216
Брусенцов В.Г., 124
Буц Ю.В., 192
Василенко І.В., 168
Ворожбіян М.І., 124
Гайова Ю.Ю., 150
Гапон Ю.К., 126
Гармаш Д.А., 262
Гармаш С.М., 182
Гвоздій С.П., 110
Гетманова Д.О., 179
Горбенко В.В., 99
Горбовцова І.В., 31
Горносталь С.А., 287
Горюн Р.С., 38
Грабовський Д.В., 264
Гуренко І.В., 129
Гуща А.А., 289
Данова К.В., 22
Дащенко В.Е., 189
Дегтярьов О.Д., 130, 220
Долгий А.І., 90
Древаль О.М., 32

Дрогальчук В.М., 154
Дубінін Д.П., 253, 255
Дядюн С.В., 303
Євжецький П.С., 32
Євтушенко Н.С., 40
Захарченко Ю.В., 266
Зелінська А.О., 93
Зінченко Д.Р., 218
Зубрицький Д.Д., 57
Іващенко М.Ю., 124
Ільїнська О.І., 15, 36, 43, 120
Калугін В. Д., 258, 266
Кальченко Д.Ю., 269
Карганов В.М., 220
Карманний Є.В., 17, 20
Квітко М.О., 132
Кірєєв О.О., 135
Кісельова М.Є., 244
Клеєвська В.Л., 91, 177, 179
Коваленко К.С., 236
Коваль А.Ю., 271
Ковальов А.І., 274
Ковжога С.О., 20
Ковтун Д.Є., 137
Коньок М.М., 126
Корець А.Р., 166
Коробко О.В., 114, 301
Косенко Н.О., 234
Крайнюк О.В., 264, 269, 271
Криворучко Є.М., 253
Кривощоков В.Є., 297
Крот О.П., 234
Кручина В.В., 79, 137, 214, 278
Кудіярова Є.В., 45
Кузьменко О.О. 101
Кулаков О.В., 139
Кулакова Г.О., 139
Кучеренко В.С., 64
Левашова Ю.С. 234
Лісняк А.А., 255
Ломинога Є.Р., 184
Лухменко Е.К., 75
Магдій С.М., 274
Макаренко В.С., 200
Максименко О.А., 181
Максимова М.О., 274
Малиновська Н.В., 112
Малишева В.В., 22



307

Малігонова Ю.М., 274
Мамедов Д., 73
Маслов Г.К., 77
Медвідь Д.В., 96
Медолазов К.О., 222
Мезенцева І.О., 47
Мельникова К.С., 141
Меншиков Б.І., 171
Мєдведева Д.О., 186
Миргород О.В., 143
Міносян А.С., 62
Мірошниченко А.А., 118
Мітіна Н.Б., 112, 184
Мітіна С.Д. , 184
Мічурін І.Є., 282
Мовмига Н.Є., 96
Мороз М.О., 195, 208
Морозов А.І., 162
Назаренко Ю.В., 225
Нелюбов Є.О., 47
Нестеренко В.В., 145
Нікулін Є.О., 24
Огар І.С., 57
Олійник М.О., 168
Онищенко М.Г., 49
Онищенко Н.Г., 165
Османова О.В., 227
П’ятник Т.А., 284
Панасенко І.С., 247
Панчева Г.М., 189
Пахомова А.О. 147
Петухова О.А., 287
Пєтухов Р.А., 135
Писарський А.О., 85, 114, 301
Плахтій А.О., 69
Плис М.М., 112
Подлісняк І.С., 110
Подригало В.Ф., 173
Позднякова А.О., 229
Портянко Т.М., 64
Похваленна О.Д., 105
Проніна В.І., 88
Пронюк Г.В., 238
Пронюк О.Д., 397
Прудіус Владислав, 148
Пшенишна Н.М., 53
Райко В.Ф., 240
Рашкевич Н.В., 51
Рогозін А.С., 195
Росоха В.О., 118

Ротте С.В., 53, 150
Рудаков С.В., 152
Савосько В.М., 132
Савченко О.В., 186
Семенов Є.О., 240
Сергієнко О.А., 55
Сердюк С.С., 188
Сєріков Я.О., 154, 276
Солоділова А.С., 278
Соловйов І.І.,55
Стиценко Т.Є., 73, 93, 105, 141, 147,
158, 188, 202, 225, 242, 291, 297

Стрілець В.М., 55
Суконна Н. Г., 233
Сухін В.В., 249
Табуненко В.О., 38, 57, 71
Тарахно О.В., 156
Твердохлєбова Н.Є., 40
Теплова Р.О., 129
Тимченко К.С., 280
Трегубов Д.Г., 126, 135, 156, 200
Трегубова Ф.Д., 156
Троян Ю.І., 85, 301
Тютюник В.В., 258, 266, 293
Тютюник О.О., 293
Фін Л.Є., 24
Фодченко А.В., 158
Фоменко В.Д., 147
Франко Н.С., 242
Халіль В.В., 299
Хворост М.В., 204
Хондак І.І., 31, 45, 49,75, 77, 88, 122,
145, 148, 175, 216,218, 222, 229,
231, 244, 247, 249, 280, 282, 289

Хорсаженко К.І., 67
Цимбал Б.М., 284
Чернова А.С., 182
Чубаров Є.Е., 231
Шаповалов М.С., 284
Шароватова О.П., 162, 160
Шашков В.В., 108
Швець Д.С., 38
Шмалєй С.В., 24
Шмирко В.І., 85, 114
Шумейко Д.О., 165
Юрченко Л.І., 62
Якімцов Ю.В., 114, 301
Янчик О.Г., 108
Ящеріцин Є.В., 60, 166




	Review
	1. ПРОБЛЕМИ  БЕЗПЕК
	2. НАВЧАННЯ З НАУКО
	3. НЕБЕЗПЕКА ПІДПРИ
	4. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГ
	5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТА 
	ОГЛЯД
	REVIEW
	1. ПРОБЛЕМИ  БЕЗПЕКИ  ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ - ШЛЯХИ  ВИР
	OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH IN THE REPUBLIC OF 
	ОХОРОНА ПРАЦІ У РЕСПУБЛІЦІ КОНГО
	КОНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМБЕЗПЕКИ ЖИ
	CONSTITUTIONAL ASPECTS OF SOLVING THE PROBLEMSOF 
	СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПОКРАЩЕННЯ БОРОТЬБИ З ТЕРОРИЗМОМ З
	MODERN ASPECTS OF IMPROVING THE FIGHT AGAINST TERR
	ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ БЕЗПЕКИ НА РОБОЧИХ МІСЦЯХ ПРАЦІВН
	SOLUTION OF SAFETY ISSUES AT THE WORKPLACES OF WOR
	НАПРЯМИ ПРОФІЛАКТИКИ ПРОФЕСІЙНОГО СТРЕСУ
	DIRECTIONS OF PROFESSIONAL STRESS PREVENTION
	БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ В ЕПОХУ КОРОНАВІРУСНОЇ ПАНДЕМІЇ
	HUMAN SEFETY IN THE AGE OF THE CORONAVIRUS PANDEMI
	АКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ ТЕЛЕФОНІВ – ОДНА З 
	ACTIVE USE OF MOBILE PHONES IS ONE OF THE LEADING 
	ВИКОРИСТАННЯ КАРТ ШУМУ ДЛЯ АНАЛІЗУ САНІТАРНО -ГІГІ
	USE OF NOISE MAPS FOR THE ANALYSISOF SANITARY-HYGI
	 SITUATION ON NOISY PRODUCTIONS


	Карти шуму, які визначені на основі фактичних вимі
	ЗАСТОСУВАННЯ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ У СИСТЕМІ
	APPLICATION OF A RISK-ORIENTED APPROACH TO OCCUPAT
	БІОЛОГІЧНА ЗБРОЯ, ЯК СПОСІБ МАСОВОГО УРАЖЕННЯ ЛЮДЕ
	BIOLOGICAL WEAPONS AS A WAY OF MASS DESTRUCTION OF
	ЩОДО ВАЖЛИВОСТІ ПИТАНЬ З ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМ
	THE IMPORTANCE OF ISSUES ON LABOR SAFETY IN THE EN
	РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЗАХОДІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ СПОРТИВ
	RECOMMENDATIONS ON OCCUPATIONAL SAFETY MEASURES FO
	ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ВЕЛОСИПЕДИСТІВ НА
	LIFE SAFETY PROBLEMS FOR CYCLISTS ON THE ROAD
	РОЗРОБКА ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ ПРИ COVID-19 
	ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ 
	DEVELOPMENT OF SAFETY RULES FOR COVID-19
	FOR MANUFACTURING WORKERS
	ЕФЕКТИВНІСТЬ МАСКОВОГО РЕЖИМУ
	EFFICIENCY OF MASK MANDATE
	РОБОТИ З ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ НА ПОЛ
	THE WORKS ON PREVENTION OF EMERGENCY SITUATIONS ON
	ПРОСТІ ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ПІД ЧАС ТЕРОРИСТИЧНИХ АКТ
	SIMPLE RULES OF BEHAVIOR DURING TERRORISTІС ACTS
	ОСОБЛИВОСТІ ПІДВОДНОГО РОЗМІНУВАННЯ ВОДНИХ АКВАТОР
	PECULIARITIES OF UNDERWATER DEMINING OF WATER AQUA
	ПРОБЛЕМИ РЕАБІЛІТАЦІЇ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ
	PROBLEMS OF REHABILITATION OF COMBATION PARTICIPAN
	АНАЛІЗ ЛЮДСЬКИХ ВТРАТ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ГІБРИДНОЇ ВІ
	ANALYZE CASUALTIES PEOPLE HYBRIDING WAR RUSSIAN AG
	ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА СУСПІЛЬСТВА: АКСІОЛОГІЧНИЙ АСПЕ
	ENVIRONMENTAL SAFETY OF SOCIETY: AXIOLOGICAL ASPEC
	УПРАВЛІННЯ БОЛЬОВИМ СИНДРОМ
	PAIN SYNDROME MANAGEMENT
	ВПЛИВ ПСИХОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ОСОБИСТУ БЕЗПЕКУ Л
	THE INFLUENCE OF PSYCHOLOGICAL FACTORS ON PERSONAL
	ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ
	ENSURING TECHNOGENIC SAFETY
	ПЕРША ДОПОМОГА ПОРАНЕНОМУ, ЯК ГОЛОВНА УМОВА ЗБЕРЕЖ
	FIRST AID TO THE WOUNDED, AS THE MAIN CONDITION FO
	СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ КОНФЛІКТИ – ГОЛОВНА СУЧАСНА НЕ
	SOCIO-POLITICAL CONFLICTS - THE MAIN MODERN DANGER
	ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯНОГО СЕРЕДОВИЩА
	AIRPOLLUTION
	ЗАБРУДНЕННЯ ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩАPOLLUTION OF THERIV
	РОЛЬ ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ В ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ
	ROLE OFTHE ENVIRONMENTAL CONTROL IN PRODUCT QUALIT
	ПРОБЛЕМА УТИЛІЗАЦІЇ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ВІДХОДІВ ПРИ СП
	THE PROBLEM OF UTILIZATION OF PHARMACEUTICAL WASTE
	ДОСЛІДЖЕННЯ СХИЛЬНОСТІ ДО КОМП'ЮТЕРНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ 
	RESEARCH OF COMPUTER ADDICTION TENDENCY AMONG STUD
	ПРАВИЛЬНІСТЬ НАДАННЯ ДОМЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ЯК ОСНОВН
	THE CORRECTNESS OF FIRST AID AS A MAJOR ISSUE OF L
	ДУХОВНА БЕЗПЕКА: HOMODEUS  ЧИ  КІБЕР МАШИНА
	SPIRITUAL SECURITY: HOMODEUS OR CYBERMACHINE
	ВПЛИВ КАРАНТИНУ НА  ПСИХОЛОГІЧНИЙ СТАН ЛЮДИНИ
	THE IMPACT OF QUARANTINE ON THE PSYCHOLOGICAL STAT
	ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНОГО НАВАНТАЖЕННЯ  НА  ДІЯЛЬНІСТЬ 
	2. НАВЧАННЯ З НАУКОВОГО НАПРЯМКУ ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА,
	ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ЕКСТРЕМАЛЬ
	ENSURING PERSONAL SECURITY UNDER AN EXTREME SITUAT
	DEEP LEARNING APPLICATIONS IN AGRICULTURE AND FOOD
	ЗАСТОСУВАННЯ ПОГЛИБОКОГО НАВЧАННЯ У СІЛЬСЬКОМУ ГОС
	ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ДАНИХ ПО ТЯЖКОСТІ ТРУДОВОГО ПРО
	COMPARATIVE EVALUATION OF DATA ON THE SEVERITY OF 
	ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ В ЄВРОПІ
	THE STAGES OF FORMATION OF SОСІАLINSURANCE IN EURO
	DISTANCE LEARNING - NEW OPPORTUNITIES
	ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ - НОВІ МОЖЛИВОСТІ


	Distance learning. Sarah Gannon, CMP, MTA, PMED, e
	There are a lot of people like Sarakh and you need
	Conclusion. In conditions of instability in societ
	УЛЬТРАФІОЛЕТ. НЕБЕЗПЕКА ЧИ КОРИСТЬ?
	ULTRAVIOLET. DANGER OR BENEFIT?
	ОЦІНКА АУДИТУ В СТРУКТУРІ  ДИВІЗІОНУ НАФТА НАК «НА
	ASSESSMENT OF AUDIT IN THE STRUCTURE OF THE DIVISI
	 ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ  З  ПИТАНЬ
	FEATURES OF TRAINING FUTURE LAWYERS IN CIVIL SAFET
	ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ МЕТОДИКИ ПРОГНОЗУВАННЯ НАСЛІДКІВ
	PROBLEMATIC ISSUES OF METHODOLOGY OF FORECASTING T
	СКАНДИНАВСЬКА ХОДЬБА. БЕЗПЕКА ТА КОМФОРТ
	SCANDINAVIAN WALKING. SAFETY AND COMFORT
	3. НЕБЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВ, СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
	ДО ПИТАННЯ ЩОДО ЗНИЖЕННЯ СТАТИЧНОЇ ЕЛЕКТРИЗАЦІЇ СИ
	ON THE QUESTION OF REDUCTION OF STATIC ELECTRICIZA
	МІНІМІЗАЦІЯ РИЗИКІВ - ШЛЯХ ДО  ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧ
	RISK MINIMIZATION IS THE WAY TO INCREASE ECONOMIC 
	НЕБЕЗПЕКА ТЕС ДЛЯ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
	THE HAZARD OF THERMAL POWER PLANTS FOR HUMAN HEALT
	ОБҐРУНТУВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО  ПІДХОДУ В ОЦІНЦІ РІВНЯ
	SUBSTANTIATION OF AN INTEGRATED APPROACH TO ASSESS
	ЗМЕНШЕННЯ НЕБЕЗПЕКИ ГАЛЬВАНІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
	REDUCING THE HAZARD OF GALVANIC TECHNOLOGIES
	МОНІТОРИНГ РИЗИКІВ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВИ
	RISK MONITORING IN THE OPERATION OF HAZARDOUS PROD
	ВИКОРИСТАННЯ ЦИКЛУ STIG З МЕТОЮ ЗМЕНШЕННЯ ОБСЯГІВ 
	USING THE STIG CYCLE TO REDUCE CARBON GAS EMISSION
	FROM A GAS TURBINE ENGINE

	 Ст. викл. О. Д . Дегтярьов
	Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жу
	Ключові слова: двооксид вуглецю, STIG, газотурбінн
	Keywords: carbon dioxide, STIG, gas turbine engine
	ПИТАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТЕРИТОРІЇ ЛІСОВИХ НАСА
	ON THE ISSUE OF THE ECOLOGICAL SAFETY OF THE FORES
	ІЗОЛЯЦІЯ ВІЛЬНОЇ ПОВЕРХНІ ВИПАРОВУВАННЯ НЕБЕЗПЕЧНИ
	INSULATION OF EVAPORATION SURFACE OF DANGEROUS LIQ
	НЕБЕЗПЕКА ХАРКІВСЬКОГО  КОКСОВОГО  ЗАВОДУ 
	DANGER OF COKE FACTORY


	2.Коксохим Харьков. Весь Харьков : от рейдерского за
	ОЦІНКА РОЗМІРУ ЗОНИ ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ
	AN ESTIMATION OF SIZE OF ZONE OF EXPLOSIVE CONCENT
	ВПЛИВ  ПІДПРИЄМСТВ ХАРКОВА НА ОТОЧУЮЧЕ СЕРЕДОВИЩЕ
	INFLUENCE OF KHARKOV ENTERPRISES ON THE ENVIRONMEN

	Рисунок 1 - Кількість зареєстрованих нових підприє
	Рисунок 2-  Об'єм  ви
	ШЛАКОЛУЖНІ В’ЯЖУЧІ МАТЕРІАЛИ НА ОСНОВІ МЕТАЛУРГІЙН
	SLAG ALMOND BINDING MATERIALS BASED ON METALLURGIC
	НЕБЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ
	DANGER ROAD TRANSPORT
	КЕРУВАННЯ БЕЗПЕКОЮ НА  ПІДПРИЄМСТВІ JABIL UKRAINE
	SECURITY MANAGEMENT AT THE ENTERPRISE JABIL UKRAIN
	АНАЛІЗ СТАНУ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛА
	ANALYSIS OF THE STATE OF ATMOSPHERIC AIR OF THE KH
	НЕБЕЗПЕКИ ФАУНИ ПІВНІЧНОЇ ЧАСТИНИ ЧЕРВОНОГО МОРЯ 
	DANGERS OF FAUNA OF THE NORTHERN PART OF THE RED S
	ВПЛИВ ХВИЛІ ПРОРИВУ ГОРЮЧОЇ  РІДИНИ ПРИ РУЙНУВАННІ
	INFLUENCE OF THE WAVE OF THE BREAKTHROUGH OF A COM
	МЕТОДОЛОГІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКУСТИЧНОГО КОМФОРТУ У ПР
	METHODOLOGY OF PROVIDING ACOUSTIC COMFORT IN PREMI
	ВПЛИВ КЛАСТЕРНОЇ  БУДОВИ НА ХАРАКТЕРНІ ТЕМПЕРАТУРИ
	INFLUENCE OF THE CLUSTER STRUCTURE ON CHARACTERIST
	ВПЛИВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ, СПРИЧИНЕНИЙ ВИРОБН
	БЕЗПЕКА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ОХОРОНА ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ
	МОРСЬКИХ НАФТОГАЗОВИХ ПЛАТФОРМ
	SAFETY OF OPERATION AND LABOR PROTECTION
	OF SEA OIL AND GAS PLATFORM STAFF
	ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМИ В  МЕТОДОЛОГІЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ
	СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ 
	INNOVATIVE DIRECTIONS IN MODERNIZATION METHODOLOGY
	OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
	НЕБЕЗПЕКА ЗАБРУДНЕННЯ ОТОЧУЮЧОГО СЕРЕДОВИЩА ЧАСТКА
	DANGER OF ENVIRONMENTAL POLLUTION BY MICROPLASTIC 
	АНАЛІЗ ХІМІЧНИХ ШКІДЛИВИХ ТА НЕБЕЗПЕЧНИХ ФАКТОРІВ 
	ANALYZE CHEMICAL BAD AND DANGEROUS FACTORS ON BLAC
	УТИЛІЗАЦІЯ МЕТАЛУРГІЙНИХ ШЛАКІВ
	UTILIZATION OF METALLURGICAL SLAGS
	НЕБЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
	DANGER OF AGRICULTURAL ENTERPRISES
	СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ УМОВ ОХОРОНИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМС
	STATE AND PROSPECTS OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAF
	РИЗИК ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ЗВАРЮВАЛЬНИКІВ
	RISK OF OCCUPATIONAL DISEASES OF WELDERS
	ПРОБЛЕМА НАКОПИЧЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВІДХОДІВ В УКРАЇН
	ACCUMULATION OF HAZARDOUS WASTE IN UKRAINE
	АНАЛІЗ  ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ В М. ХАРК
	ANALYSIS OF ATMOSPHERIC AIR POLUTION IN KHARKIV
	НЕБЕЗПЕКА НЕЗАКОННОГО  ВИДОБУТКУ БУРШТИНУ В УКРАЇН
	DANGER OF ILLEGAL AMBER MINING IN UKRAINE

	Вступ. Вирубка лісів, ерозія грунтів, повені та по
	Актуальність.  Незаконний видобуток і контрабанда 
	Наслідки незаконного видобутку бурштину. Нелегальн
	БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОБНИЦТВА БІОПАЛИВАSECURI
	АНАЛІЗ ФІЛЬТРІВ ЗА ЕФЕКТИВНІСТЮ ОЧИСТКИ
	ANALYSIS OF FILTERS FOR CLEANING EFFICIENCY
	ГЕЛЕУТВОРЮЮЧІ СИСТЕМИ ЯК ЗАСІБ ЛІКВІДАЦІЇ ПОЖЕЖ НА
	GEL-FORMING SYSTEMS AS A MEANS OF TANKER FIRE ELIM
	ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО ЖИТТЯ
	MAIN PROBLEMS OF QUALITY OF PROFESSIONAL LIFE
	БЕЗПЕКА ВИКОРИСТАННЯ КАДМІЮ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ СОНЯЧ
	SAFETY OF USING CADMIUM FOR MANUFACTURE OF SOLAR P
	РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО УБЕЗПЕЧЕННЯ ВІД ЗАРАЖЕННЯ 
	COVID-19 У  ГРОМАДСЬКОМУ ТРАНСПОРТІ
	RECOMMENDATIONS FOR PROTECTION AGAINST INFECTION C
	ОЦІНКА СТОХАСТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВІДХИЛЕННЯ ПАРАМ
	EVALUATION OF STOCHASTIC CHARACTERISTICS OF DEVIAT

	де s0,s1, s2, … sn – стан, коли на території підпр
	В силу постійності інтенсивності переходів системи
	ОСНОВИ МЕТОДОЛОГІЇ АНАЛІЗУ / ОЦІНКИ НАДІЙНОСТІ ПЕР
	BASICS OF METHODOLOGY OF ANALYSIS / ASSESSMENT OF 
	НЕЛІНІЙНІСТЬ МАСОВОЇ ШВИДКОСТІ ВИГОРЯННЯ 
	NONLINEARITY OF MASS BURNING RATE 
	ПИТАННЯ БЕЗПЕКИ І ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ НА ВИРОБНИЦТ
	ISSUES OF SAFETY AND PROTECTION OF WORKERS IN THE 
	4. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ТЕХНІКА ТА ОБЛАДНАННЯ ЗАХИ
	БАГАТОШАРОВІ МЕТАЛЕВІ МАТЕРІАЛИ З ВИСОКИМИ ВІБРОПО
	MULTILAYER METAL MATERIALS WITH HIGH VIBRO-ABSORBI
	ЗНИЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ Є НЕОБ
	УМОВОЮ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
	REDUCTION OF OCCUPATIONAL INJURY INDICATORS IS NEC
	CONDITION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF UKRAINE
	БЕЗПЕЧНА ГАЗОРОЗРЯДНА ЛАМПА
	SAFE GAS DISCHARGE LAMP
	ROLE OF MECHANICAL INTEGRITY PROGRAM IMPLEMENTATIO
	ПРОГРЕС АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ
	PROGRESS OF ALTERNATIVE SOURCES OF ENERGY
	ПЕРСПЕКТИВИ ТА МОЖЛИВІ РИЗИКИ ЗАСТОСУВАННЯ 5G МЕРЕ
	PROSPECTS AND POSSIBLE RISKS OF USAGE OF 5G NETWOR
	СОНЯЧНА ЕНЕРГЕТИКА І ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНО
	SOLAR ENERGY AND LIFE SAFETY ISSUES
	АНАЛІЗ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЦИКЛУ STIG З МЕТОЮ
	ANALYSIS OF THE SUITABILITY OF USING THE STIG CYCL

	 Ст. викл. О.Д .Дегтярьов, 
	Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жу
	Ключові слова: тепло, STIG, газотурбінний двигун, 
	Keywords: heat, STIG, gas turbine engine, energy e
	ВІТРОВА ЕНЕРГЕТИКА І ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНО
	WIND POWER AND LIFE SAFETY ISSUES
	СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ БОРОТЬБИ З ГЛОБАЛЬНИМ ПОТЕП
	MODERN TECHNOLOGIES FOR ANTICIPATING GLOBAL WARMIN
	РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕРОБКИ ПОЛІМЕРІВ
	RESOURCE-SAVING TECHNOLOGIES OF POLYMER PROCESSING
	СУЧАСНІ ШЛЯХИ УТИЛІЗАЦІЇ СОНЯЧНИХ БАТАРЕЙ 
	MODERN WAYS FOR RECYCLING SOLAR BATTERIES
	ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАХИСТУ ПРИРОДИ
	INTRODUCTION OF MODERN NATURE PROTECTION TECHNOLOG
	НЕВІД'ЄМНА СКЛАДОВА СУЧАСНОСТІ. ЕКО АКТИВІЗМ
	AN INTEGRAL COMPONENT OF MODERNITY. ECO ACTIVISM
	ТЕХНОЛОГІЇ ЗНИЖЕННЯ ВИКИДІВ ОКСИДУ АЗОТУ В ПАЛИВОС
	TECHNOLOGIES FOR REDUCING NITROGEN OXIDES EMISSION
	ГЛОБАЛЬНІ ФАКТОРИ РИЗИКУ IT-ТЕХНОЛОГІЙ
	GLOBAL IT- TECHNOLOGY RISK FACTORS
	КІБЕРГІГІЄНА ЯК СКЛАДОВА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
	CYBERHYGIENE AS A COMPONENT OF LIFE SAFETY
	УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДХОДІВ ДО ВИВЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ОРІЕН
	IMPROVING APPROACHES TO THE STUDY OF SOCIALLY-ORIE


	К.т.н., проф. В.Ф. Райко, к.т.н
	Національний технічний університет “Харківський по
	ВНЕСОК У БЕЗПЕКУ НА ДОРОГАХ ТЕХНОЛОГІЇ TESLA 
	AUTOPILOT TESLA AUTOPILOT TECHNOLOGY ROAD SAFETY C
	СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД
	MODERN TECHNOLOGIES FOR WASTEWATER TREATMENT
	ВИКОРИСТАННЯ СОНЯЧНИХ ПАНЕЛЕЙ ДЛЯ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ 
	THE USE OF SOLAR PANELS TO POWER EDUCATIONAL FACIL
	ПЕРЕРОБКА ТА УТИЛІЗАЦІЯ ЛІТІЙ-ІОННИХ АКУМУЛЯТОРІВ 
	PROCESSING AND DISPOSAL OF LITHIUM-ION BATTERIES
	ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ЕЛЕКТРОСТ
	EXPERIMENTAL STUDY OF THE POSSIBILITIES OF THE ELE
	ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ДРІБНОРОЗПИЛЕНОГО ВОДЯНОГ
	INVESTIGATION OF APPLICATION OF SMALL SPRAYED WATE
	ЛІТЕРАТУРА

	ДОСЛІДЖЕННЯ СТВОРЕННЯ МІНЕРАЛІЗОВАНИХ СМУГ
	RESEARCH OF CREATION OF MINERALIZED STRIPS
	ЛІТЕРАТУРА

	5. ІНФОРМАЦІЙНІ ТА ЕКСПЕРТНІ СИСТЕМИ У ВИРІШЕННІ 
	МОНІТОРИНГ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНЯ СЕЙСМІЧНОЇ небез
	ЛОКАЛЬНОЇ ТЕРИТОРІЇ ЗЕМНОЇ КУЛІ
	MONITORING AND FORECASTING THE SEISMIC DANGER OF
	THE LOCAL TERRITORY OF THE EARTH
	ВИКОРИСТАННЯ НЕЙРОКОМП’ЮТЕРІВ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ЖИТТ
	USING NEUROCOMPUTERS IN THE FIELD OF LABOUR PROTEC
	ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ПРАЦІ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ СOVID-19:
	ОЦІНКА ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАКЦІЇ
	PROBLEMS OF LABOR CONDITIONS IN TIME OF COVID PAND
	СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО МОНІТОРИНГУ РІВНЯ ЗАБРУДНЕННЯ
	OPERATIONAL MONITORING SYSTEM OF ECOSYSTEM POLLUTI
	ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ВИРОБНИЦТВА ЗА ДОПОМОГОЮ ЦИФРОВ
	INCREASING PRODUCTION SAFETY USING DIGITAL TECHNOL
	НАГЛЯД І КОНТРОЛЬ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ 
	НА АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
	SUPERVISION AND CONTROL OF OCCUPATIONAL HEALTH 
	AND SAFETY AT THE MOTOR VEHICLE ENTERPRISE
	МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛОВОГО СТАНУ СТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ З
	THE MODELLING OF THE THERMAL STATE OF THE STEEL CO
	ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ ФАХІВЦІВП
	З УРАХУВАННЯМ ФАКТОРУ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ
	PROBLEMS OF EVALUATION OF PROFESSIONAL SUITABILITY
	ОСОБЛИВОСТІ ДОКУМЕНТАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНОГЕН
	PECULIARITIES OF DOCUMENTATION OF TECHNOGENIC SAFE
	ЗАСТОСУВАННЯ ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕК
	IMPLEMENTING EXPERT SYSTEMS FOR INCREASING THE EFF
	ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ВИРІШЕННІ ПИТАНЬ
	USING OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN SOLVING PUBLIC
	ОЦІНКА ПРОФЕСІЙНИХ РИЗИКІВ ПОЖЕЖНОГО-РЯТУВАЛЬНИКА
	ASSESSMENT OF OCCUPATIONAL RISKS OF FIRE AND RESCU
	ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО КОМПЛ
	EVALUATION OF EFFICIENCY OF USING THE SOFTWARE COM
	РОЛЬ ІС КОНТРОЛЮ АТЕСТАЦІЇ РОБОЧИХ МІСЦЬ ВИРОБНИЦТ
	THE ROLE OF IP CONTROL CERTIFICATION OF INDUSTRIAL
	ОЦІНКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОФ
	EVALUATION OF SOCIO-ECONOMIC RESULTS OF TRAUMA PRE


	instruments/WCMS_631067/lang--en/index.htm
	3. Фонд соціального страхування України.  
	4. Основи охорони праці. навч.посіб./В.В. Березуць
	СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ПІДСИСТЕМИ УПРА
	CREATION OF INFORMATION AND ANALYTICAL SUBSYSTEM O
	the Uniform State System of Civil Protection
	СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ  СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТ
	MODERN APPROACH TO ORGANIZATION OF OCCUPATIONAL HE

	1. Все, что нужно знать об ISO 45001 [Електронний 
	ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ НА ПІДПРИ
	IMPLEMENTATION OF THE RISK MANAGEMENT SYSTEM AT TH
	МІНІМІЗАЦІЯ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО С
	NEGATIVE INFLUENCE MINIMIZATION OF ELECTROMAGNETIC
	ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИРІШЕННІ ПИТАНЬ БЕЗПЕКИ
	 INFORMATION TECHNOLOGIES IN SOLVING LIFE SAFETY I
	Алфавітний вказівник учасників конференції


