
НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

ВІЛЬНОГО ВИБОРУ:

“Охорона  праці та безпека 

життєдіяльності”



 у побутовій сфері,

 у виробничому середовищі

 у природному середовищі

На заняттях ви дізнаєтесь про:



потенційна можливість задати шкоду;

можливий результат дії негативного чинника;

стан довкілля, який через різки зміни може завдати 
шкоду...

ПОТЕНЦІЙНА МОЖЛИВІСТЬ, АЛЕ НЕ САМ НЕГАТИВ

Небезпеки реалізуються через стихійні лиха, аварії, 

катастрофа, інфекційні хвороби, застосування засобів 

ураження ...

Надзвичайних ситуацій

Джерел
а



Суб'єкт –джерело, носії небезпек

Об'єкт – потерпіла 

сторона

•природні явища;

•техногенні процеси;

•антропогенна діяльність...

•люди;

•співтовариства;

•матеріальні об'єкти...



Визначається

1. Вірогідністю її реалізації;

2. Енергетичною потужністю;

3. Інтенсивністю дії;

4. Уразливістю та захищеністю об'єкта.



Виклик

Загроза

Сума обставин, що 

породжують 

гіпотетичну небезпеку

Нагромадження 

обставин, що 

стимулюють 

надзвичайну подію 

природного та (або) 

антропогенного 

характеру

Найпоширеніша 

форма



Стан суспільства та довкілля, 

що сформований під впливом 

подій природного та (або) 

антропогенного характеру

на певній території (об'єкті) – зоні 

надзвичайній ситуації

Що 

спричинило

•людські жертви;

•погіршення стану здоров’я;

•погіршення стану довкілля;

•спровокували матеріальні збитки;

•порушили умови життя і діяльності.



Складова явища, процесу природи, антропогенної діяльності

За принципом дії:

фізичні;

хімічні;

біологічні;

соціально-політичні

За характером дії:

механічні;

теплові;

біологічні;

хімічні;

радіоактивні;

акустичні;

інформаційні;

економічні ...
За послідовністю утворення:

– первинні

– вторинні



 Шкідливими – причина захворювань або зниження
працездатності.

Симптоми ураження, як правило, зникають після
припинення їх дії.

 Небезпечними - сприяють травматичним
ушкодженням або раптовому і різкому збудженню
організму.

 Під уражаючими факторами розуміють такі, що
обов'язково викликають важкі порушення
життєдіяльності організму аж до летального наслідку.



Тропосфера

(25...30 км) 

Літосфера

(3...5 км )

Гідросфера

Озоновий шар



БІОГЕОЦЕНОЗ

БІОЦЕНОЗ (біотична частина) ЕКОТОП (абіотична частина)

Аутотрофи
Організми, 

співтовариства

Гетеротрофи

Організми, співтовариства

Детритоядні
Організми, 

співтовариства

Абіотична 

речовина, сонячна 

енергія

СО2

Н2ОSiO2

N2

P

Na

Au

Органічна речовина



Рухомі машини і механізми

Гострі і падаючи предмети

Підвищений рівень шуму, інфразвуку, ультразвуку, 

вібрації

Іонізуюче випромінювання

Електромагнітні хвилі, ...

Електромережа



Біологічно діючі шкідливі, небезпечні та уражаючі 

фактори

Патогенні мікроорганізми Хворі організми

Продукти життєдіяльності організмів

Бактерії; ріккетсії; гриби; віруси
Люди, худоба, птахи, риба 

…



Хімічно діючі шкідливі, небезпечні та уражаючі фактори

НЕБЕЗПЕЧНІ ХІМІЧНІ РЕЧОВИНИ ТА СПОЛУКИ

Утворені

Абіотичного походження

Рослинами Тваринами Мікроорганізмами

ТоксиниОтрутиТоксичні речовини



Органи дихання Шкіра

Ограни травленная



Забезпечується

Захисно-компенсаторними системами і механізмами

вирішальна роль належить

Нервовій системі

Її найважливіші функції:

1) здійснює взаємодію організму з навколишнім середовищем;

2) поєднує органи і системи організму у єдине ціле та погоджує їхню 

діяльність;

3) на вищому етапі розвитку нервова система здійснює психічну діяльність

на основі  фізіологічних процесів відчуття, сприйняття і мислення.



Рецептор

Ефектор

Руховий нерв

Чуттєвий нерв

Ентеро- інтеро- рецептори: 

фото-, фоно-, термо-, баро-, хемо-, 

...

Рефлекторна дуга



Чутливість дотику

Кінчиків пальців – 3 мг/мм2 Долоня – 12 мг/мм2 П’ЯТКА – 25 мг/мм2

Рецептори шкіри

Тепла Холоду

ДотикуБолю

В 1 см2

200

5 20

25



Дендріти

Синаптична бляшка

L

A - L = 150см,           V = 150 м/с

B - L = 35см,            V = 20…30 м/с

C - L = 0,5 …5,0см, V = 2…5 м/с

Аксон



АХЕ

ХР ХР

Синаптична бляшка

Везикули з 

медіатором

Медіатор - АХ

Постсинаптична мембрана

Пресинаптична

мембрана

Синаптична

щелина

Електричний 

імпульс

Електричний 

імпульс



АХ

Емейоцетоз

Рецепція

Дерецепція

АХЕ

АХЕ+АХ
ХР

Na+

Стимулятори
(амінопірідіни)

Блокатори АХ
(ботулотоксин)

Імітатори АХ
(нікотін, мускалін)

Блокатори ХР
(атропін, кураріни)

Пробки К, Nа нас.
(саксітоксин, 

Тетродотоксин)

Везикула

Електричний імпульс



Частота - Гц Голосність – Вт/м2

Рівень L = 10* lg(I/I0), дБ І0 = 10-12 Вт/м2

Необхідний шум для людини – 10 ... 20 дБ

Поріг болючості    – 140 дБ

Уражається ЦНС – перевантаження рецепторів, 

виснаження клітин головного мозку:

симптоми: безсонниця, стомленість, зниження працездатності, 

туговухість.

Характеристика шуму



Невидимі і нечутливі хвилі

Особливо небезпечні коливання з частотою 8 Гц за 

рахунок виникнення резонансу з біострумами

Слабкий Сильний

Вібрація внутрішніх органів
Уражає внутрішнє вухо.

Симптоми “морської хвороби”

110 ... 150 дБ

Розлад органів травлення і мозку:

• загальна слабкість;

• непритомність ...



В організмі виникають такі процеси:

- коливання часток тканини - мікро масаж;

- утворення внутрішнього тепла; 

- розширення кровоносних судин;

- посилення біохімічних реакцій; 

- подразнення нервових закінчень

Уражаюча дія починається при інтенсивності – 120 дБ

Симптоми: пригніченість; непояснений страх;

“морська” хвороба; сліпота



РР Атмосфера

Наземна частина

рослинної їжі

Трава на пасовищах

Поверхня ґрунту під

рослинною їжею

Підповерхневий

шар ґрунту

Грунт 

на пасовищах

Стічні води

Молоко

М’ясо

Джерела

питної води



Природні явища: Діяльність людини:

Стихійні лиха

Катаклізми

Явища макросвіту

Явища мікросвіту

Аварії

Катастрофи техногенного 

походження

Війни

Революції

……



Г2
Г1

Зона розливу НХР

Небезпечний хімічний об'єкт

Зона поширення 

первинної хмари

Зона поширення 

вторинної хмари

Р = 0,3 – легкий ступінь ураження;

Р = 0,4 – середній ступінь ураження;

Р = 0,3 – край важкий (з летальним наслідком) ступінь ураження.



Парамет

р

Магне
туда,

бали

Щільність 
енергії,

бали

Ступінь 
руйнуван

ня 
будинків, 
споруд

Ступінь 
руйнуван

ня 
гідротехн

ічних 
споруд

Пожежі Енерго-
водопост
ачання

Уражен-
ня 

людей в 
будівлях

Імовір-
ність 

епідемій

І - Зона 8 – 9 9 - 12

Суцільна

Суцільна Окремі Відсутнє 100 % Висока

ІІ - Зона 7 - 8 8 - 9

Висока Утворен-
ня 

прорану Суціль

ні

Відсутнє До 90% Висока

ІІІ - Зона 6 - 7 7 - 8

Середня Можливе 
утворен-

ня 
прорану

Суціль

ні

До 50 % До 40% Не 

висока

ІV - Зона 4 - 6 5 - 7

Низька

Низька Окремі До 80% Окремі 

випадки

Низька

1 2 3 4




