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Мета - надання знань, умінь, компетентностей для здійснення ефективної 

професійної діяльності шляхом забезпечення оптимального управління охороною 

праці на підприємствах, формування у студентів відповідальності за особисту та 

колективну безпеку і усвідомлення необхідності обов'язкового виконання в 

повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки праці на робочих місцях. 

 Навчити вмінню використовувати закони та інші нормативно-правові акти, 

чинну нормативно-технічну документацію, засоби з охорони праці для того, щоб 

дотримуватись правил фізіології праці з урахуванням освітленості робочих 

поверхонь та виробничих приміщень, втілювати заходи з дотримання вимог 

виробничої санітарії, поліпшення умов праці на робочих місцях. 

 

 

 

 

1. Освітлення виробничих приміщень 

Серед чинників зовнішнього середовища, що впливають на організм людини 

в процесі праці, світло посідає одне з перших місць. Адже відомо, що майже 90 % 

усієї інформації про довкілля людина одержує через органи зору. Під час 

здійснення будь-якої трудової діяльності втомлюваність очей, в основному, 

залежить від напруженості процесів, що супроводжують зорове сприйняття. До 

таких процесів належать адаптація, акомодація та конвергенція. 

Адаптація - пристосування ока до зміни умов освітлення (рівня освітленості) 

у полі зору. 

Акомодація - пристосування ока до зрозумілого бачення предметів, що 

знаходяться від нього на неоднаковій відстані, за рахунок зміни кривизни 

кришталика. 

Конвергенція - здатність ока при розгляданні близьких предметів набувати 

положення, при якому зорові осі обох очей перетинаються на предметі. 

Часте пристосування ока до зміни умов освітлення (адаптація), наявність 

різких тіней у полі зору, засліплювальна дія яскравих джерел світла втомлюють 

око, знижують його захисну реакцію - око втрачає контрастну чутливість і 

гостроту зору. Це може спричинити професійні захворювання та сприяти 

зростанню кількості нещасних випадків, оскільки тривалість процесу адаптації 

ока залежно від різниці яскравостей може тривати 2-3 хв, при цьому в перший 

момент людина практично нічого не бачить. 

Світло впливає не лише на функцію органів зору, а й на діяльність організму 

в цілому. У разі поганого освітлення людина швидко втомлюється, працює менш 

продуктивно, зростає потенційна небезпека помилкових дій і нещасних випадків. 

Згідно зі статистичними даними, до 5 % травм можна пояснити недостатнім або 

нераціональним освітленням, а в 20% воно сприяло виникненню травм. Врешті, 

погане освітлення може призвести до професійних захворювань, наприклад, таких 

як робоча міопія (короткозорість, спазм акомодації). 
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Для створення оптимальних умов зорової роботи слід ураховувати не лише 

кількість та якість освітлення, а й кольорове оточення. Так, при світлому 

пофарбуванні інтер'єру завдяки збільшенню кількості відбитого світла рівень 

освітленості підвищується на 20-40 % (при тій же потужності джерел світла), 

різкість тіней зменшується, покращується рівномірність освітлення. При 

надмірній яскравості джерел світла та предметів, що знаходяться у полі зору, 

може статися засліплення працівника. Нерівномірність освітлення та неоднакова 

яскравість навколишніх предметів призводять до частої переадаптації очей під час 

виконання роботи і, як наслідок цього, - до швидкого втомлення органів зору. 

Тому поверхні, що добре освітлюються і перебувають у полі зору, краще 

фарбувати в кольори середньої світлості, коефіцієнт відбиття яких знаходиться в 

межах 0,3-0,6; бажано, щоб вони мали матову або напівматову поверхню. 

Основні вимоги до виробничого освітлення 

Для створення сприятливих умов для здорової роботи, які б запобігали 

швидкій втомлюваності очей, виникненню професійних захворювань, нещасних 

випадків і сприяли підвищенню продуктивності праці та якості продукції, 

виробниче освітлення повинно відповідати наступним вимогам: 

- створювати на робочій поверхні освітленість, що відповідає характеру 

зорової роботи і не є нижчою за встановлені норми; 

- забезпечити достатню рівномірність та постійність рівня освітленості у 

виробничих приміщеннях, щоб уникнути частої переадаптації органів зору; 

- не створювати засліплювальної дії як від самих джерел освітлення, так і від 

інших предметів, що знаходяться в полі зору; 

- не створювати на робочій поверхні різних та глибоких тіней (особливо 

рухомих); 

- повинен бути достатній для розрізнення деталей контраст поверхонь, що 

освітлюються; 

- не створювати небезпечних та шкідливих виробничих чинників (шум, 

теплові випромінювання, небезпека уражений струмом, пожежо- та 

вибухонебезпека світильників): 

- повинно бути надійним і простим и експлуатації, економічним та 

естетичним. 

Види виробничого освітлення 

Залежно від джерела світла виробниче освітлення може бути: природним, що 

створюється прямими сонячними променями та розсіяним світлом небосхилу; 

штучним, що створюється електричними джерелами світла, та суміщеним, при 

якому недостатнє за нормами природне освітлення доповнюється штучним. 

Природне освітлення поділяється на: бокове (одно - або двостороннє), що 

здійснюється через світлові отвори (вікна) в зовнішніх стінах; верхнє - через 

ліхтарі та отвори в дахах і перекриттях; комбіноване - поєднання верхнього та 

бокового освітлення. 

Штучне освітлення може бути загальним та комбінованим. Загальним 

називають освітлення, при якому світильники розміщуються у верхній зоні 

приміщення (не нижче 2,5 м над підлогою) рівномірно (загальне рівномірне 

освітлення) або з урахуванням розташування робочих місць (загальне 

локалізоване освітлення). 
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Комбіноване освітлення складається із загального та місцевого. Його 

доцільно застосовувати при роботах високої точності, а також, якщо необхідно 

створити певний або змінний в процесі роботи напрямок світла. Місцеве 

освітлення створюється світильниками, що концентрують світловий потік 

безпосередньо на робочих місцях. Застосування лише місцевого освітлення не 

допускається з огляду на небезпеку виробничого травматизму та професійних 

захворювань. 

Класифікація видів виробничого освітлення 

 
За функціональним призначенням штучне освітлення поділяється на робоче, 

аварійне, евакуаційне, охоронне, чергове. 

Робоче освітлення призначене для забезпечення виробничого процесу, 

переміщення людей, руху транспорту і є обов'язковим для всіх виробничих 

приміщень. 

Аварійне освітлення використовується для продовження роботи у випадках, 

коли раптове вимкнення робочого освітлення та пов'язане з ним порушення 

нормального обслуговування обладнання може викликати вибух, пожежу, 

отруєння людей, порушення технологічного процесу тощо. Мінімальна 

освітленість робочих поверхонь при аварійному освітленні повинна становити 5 

% від нормованої освітленості робочого освітлення, але не менше 2 лк. 

Евакуаційне освітлення призначене для забезпечення евакуації людей з 

приміщень при аварійному вимкненні робочого освітлення. Його необхідно 

влаштовувати: в місцях, небезпечних для проходу людей; в приміщеннях 

допоміжних будівель, де можуть одночасно знаходитись понад 100 осіб; у 

проходах; на сходових клітках; у виробничих приміщеннях, в яких працює понад 

50 осіб. Мінімальна освітленість на підлозі основних проходів та на сходах при 

евакуаційному освітленні повинна бути не менше 0,5 лк, а на відкритих 

майданчиках - не менше 0,2 лк. 

Охоронне освітлення влаштовується вздовж меж території, яка охороняється 

в нічний час спеціальним персоналом. Найменша освітленість повинна бути 0,5 

лк на рівні землі. 

Чергове освітлення передбачається у неробочий час; при цьому, як правило, 

використовують частину світильників інших видів штучного освітлення. 

Природне освітлення 
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Природне освітлення має важливе фізіолого-гігієнічне значення для 

працюючих. Воно позитивно впливає на органи зору, стимулює фізіологічні 

процеси, підвищує обмін речовин та покращує розвиток організму в цілому. 

Сонячне випромінювання зігріває та знезаражує повітря, очищуючи його від 

збудників багатьох хвороб (наприклад, вірусу грипу). Окрім того, природне світло 

має і психологічну дію, створюючи в приміщенні для працівників відчуття 

безпосереднього зв'язку з довкіллям. 

Природному освітленню властиві й недоліки: воно непостійне в різні періоди 

доби та року, в різну погоду; нерівномірно розподіляється по площі виробничого 

приміщення (рис. 2.17); при незадовільній його організації може спричинити 

засліплення органів зору. 

На рівень освітленості приміщення при природному освітленні впливають 

наступні чинники: світловий клімат; площа та орієнтація світлових отворів; 

ступінь чистоти скла в світлових отворах; пофарбування стін та стелі 

приміщення; глибина приміщення; наявність предметів, що заступають вікно як із 

середини, так і ззовні приміщення. 

 
Криві розподілу освітленості в приміщеннях при різних видах 

природного освітлення: а - односторонньому боковому; б - двосторонньому 

боковому; в - верхньому; г - комбінованому 
 

Штучне освітлення 

Штучне освітлення передбачається в усіх виробничих та побутових 

приміщеннях, де недостатньо природного світла, а також для освітлення примі-

щень у темний період доби. При організації штучного освітлення необхідно 

забезпечити сприятливі гігієнічні умови для зорової роботи і одночасно 

враховувати економічні показники. 

Найменша освітленість робочих поверхонь у виробничих приміщеннях 

регламентується ДВН В.2.5-28-2006 І визначається, в основному, 

характеристикою зорової роботи (табл. 2.5). Норми носять міжгалузевий 

характер. На їх основі, як правило, розробляють норми для окремих галузей 

промисловості. 

Таблиця 2.5. Норми штучного та природного освітлення приміщень 

(витяг з будівельних норм) 
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У ДВН В.2.5-28-2006 - вісім розрядів зорової роботи, із яких перші шість 

характеризуються розмірами об'єкта розпізнавання. Для І-V розрядів, які окрім 

того, мають ще й по чотири підрозряди (а, б. в, г), нормовані значення залежать не 

тільки від найменшого розміру об'єкта розпізнавання, але і від контрасту об'єкта з 

фоном та характеристики фону. Найбільша нормована освітленість становить 

5000 лк (розряд Іа), а найменша - 30 лк (розряд VІІІв). 

Джерела штучного освітлення 

Як джерела штучного освітлення широко використовуються лампи 

розжарювання та газорозрядні лампи. 

Лампи розжарювання належать до теплових джерел світла. Під дією 

електричного струму нитка розжарювання (вольфрамовий дріт) нагрівається до 

високої температури і випромінює потік променевої енергії. Ці лампи 

характеризуються простотою конструкції та виготовлення, відносно низькою 

вартістю, зручністю експлуатації, широким діапазоном напруг та потужностей. 

Поряд з перевагами їм притаманні й суттєві недоліки: висока яскравість 

(засліплювальна дія); низька світлова віддача (7-20 лм/Вт); відносно малий термін 

експлуатації (до 2,5 тис. год); переважання жовто-червоних променів у 

випромінюваному світлі порівняно з природним світлом; непридатність для 

роботи в умовах вібрації та ударів; висока температура нагрівання (до 140 °С і 

вище), що робить їх пожежонебезпечними. 

Лампи розжарювання використовують, як правило, для місцевого 

освітлення, а також освітлення приміщень з тимчасовим перебуванням людей 

тощо. 

Газорозрядні лампи внаслідок електричного розряду в середовищі інертних 

газів і парів металу та явища люмінесценції випромінюють світло оптичного 

діапазону спектра. 
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Основною перевагою газорозрядних ламп є їх економічність. Світлова 

віддача цих ламп становить 40-100 лм/Вт, що в 3-5 разів перевищує світлову 

віддачу ламп розжарювання. Термін експлуатації - до 10 тис. год, а температура 

нагрівання (люмінесцентні) - 30-60 °С. Окрім того, газорозрядні лампи 

забезпечують світловий потік практично будь-якого спектра шляхом добору 

відповідним чином інертних газів, парів металу, люмінофора. Так, за 

спектральним складом видимого світла розрізняють люмінесцентні лампи: 

денного світла (ЛД), денного світла з покращенною передачею кольорів (ЛДЦ), 

холодного білого (ЛХБ), теплого білого (ЛТБ), білого (ЛБ) та жовтого (ЛЖ) 

кольорів. 

Основним недоліком газорозрядних ламп є пульсація світлового потоку, що 

може зумовити виникнення стробоскопічного ефекту - явища спотворення 

зорового сприйняття об'єктів, які рухаються, обертаються чи змінюються в 

пульсуючому світлі, що виникає при збігові кратності частотних характеристик 

руху об'єктів і зміни світлового потоку в часі освітлювальних установок 

газорозрядних ламп, які живляться змінним струмом. Таке спотворене зорове 

сприйняття може призвести до нещасного випадку, оскільки об'єкт, що рухається 

чи обертається, може здаватись нерухомим. Для "згладжування" пульсації 

світлового потоку здійснюють: введення в електричну схему світильника з 

кількома лампами ємнісного та індуктивного баласту для штучного зсуву фаз; 

під'єднання ламп світильника до різних фаз трифазної мережі; живлення ламп 

світильника струмом підвищеної частоти. До недоліків цих ламп можна віднести 

також складність схеми вмикання, шум дроселів, значний час між вмиканням та 

запалюванням ламп, відносно високу вартість. 

Газорозрядні лампи бувають низького та високого тиску. Газорозрядні лампи 

низького тиску, що називаються люмінесцентними, широко застосовуються для 

освітлення приміщень як на виробництві, так і в побуті. Однак вони не можуть 

використовуватись при низьких температурах, оскільки погано запалюються та 

характеризуються малою одиничною потужністю при великих розмірах самих 

ламп. 

Газорозрядні лампи високого тиску застосовуються в умовах, коли необхідна 

висока світлова віддача при компактності джерел світла та стійкості до умов 

зовнішнього середовища. Серед цих типів ламп найчастіше використовуються 

металогенні (МГЛ), дугові ртутні (ДРЛ) та натрієві (ДНаТ). 

Окрім газорозрядних ламп, для освітлення промисловість випускає лампи 

спеціального призначення: бактерицидні, еритемні тощо. 

До основних характеристик джерел штучного освітлення належать: 

номінальна напруга живлення (В); електрична потужність лампи (Вт); світловий 

потік (лм); світлова віддача (лм/Вт); термін експлуатації; спектральний склад 

світла; вартість. 

2. Світильники 

Світильник - це світловий прилад, що складається із джерела світла (лампи) 

та освітлювальної арматури (рис. 2.19). Освітлювальна арматура перерозподіляє 

світловий потік лампи в просторі або змінює його властивості (наприклад, змінює 

спектральний склад випромінювання), захищає очі працівника від 

засліплювальної дії ламп. Окрім того, вона захищає джерело світла від впливу 
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навколишнього пожежо- та вибухонебезпечного чи хімічно активного 

середовища, механічних ушкоджень, пилу, бруду, атмосферних опадів. 

 
Рис. 2.19. Світильники: а - УПД; б - УПМ-15; в - НСП-07; г - ПО-02 (куля 

молочного скла); ґ - типу ВЗГ; д - ЛОУ; е - ПВЛП 
Світильники відрізняються цілою низкою світлотехнічних та 

конструктивних характеристик. 

Основними світлотехнічними характеристиками світильників є: 

світлорозподілення, крива сили світла, коефіцієнт корисної дії та захисний кут. 

Коефіцієнт корисної дії (ККД) світильника визначається відношенням 

світлового потоку світильника до світлового потоку встановленої в ньому лампи. 

Освітлювальна арматура поглинає частину світлового потоку, що випромінюється 

джерелом світла, однак завдяки раціональному перерозподілу світла в 

необхідному напрямку збільшується освітленість на робочих поверхнях. 

Захисний кут світильника у (рис. 2.21) - кут, утворений горизонталлю, що 

проходить через нитку розжарювання лампи (поверхню люмінесцентної лампи) та 

лінією, яка з'єднує нитку розжарювання (поверхню лампи) з протилежним краєм 

освітлювальної арматури. Захисний кут визначає ступінь захисту очей від впливу 

яскравих частин джерела світла, тому його величину враховують з-поміж інших 

чинників при визначенні місця та висоти розташування освітлювальних приладів 

(рис. 2.22). 

Залежно від конструктивного виконання, що визначає ступінь захисту 

джерела світла від механічних пошкоджень та впливів зовнішнього середовища, 

світильники можна поділити на: відкриті (захист відсутній), захищені 

(пилозахищені, водозахищені - світильники, захищені від потрапляння в них 

відповідно часточок пилу різних розмірів або краплин води), непроникного 

виконання (пилонепроникні, водонепроникні), вибухозахищеного виконання 

 
Рис. 2.21. Захисний кут світильників: а - з лампою розжарювання; б - з 

двома люмінесцентними лампами 
 (вибухонепроникні, вибухобезпечні, підвищеної надійності проти вибуху). 

У загальному випадку ступінь захисту електрообладнання, у тому числі й 

світильників, позначається згідно ГОСТ 14252-80 двома цифрами після літер IP 

(International Protection) перша визначає ступінь захисту виробу від потрапляння 
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всередину твердих тіл різних розмірів, зокрема, частинок пилу; друга цифра - від 

потрапляння води. Ступінь захисту світильника тим вищий, чим більше цифрове 

позначення, що його визначає. 

За призначенням світильники можуть бути загального та місцевого 

освітлення. 

 
Рис. 2.22. Зона засліплення (в) та відсутності засліплення (б) працівника 

від світильника з лампою розжарювання 

Проектування систем штучного освітлення 

При проектуванні штучного освітлення необхідно з'ясувати наступне: обрати 

систему освітлення, тип джерела світла, тип світильників, визначити 

розташування світлових приладів, виконати розрахунки штучного освітлення та 

визначити потужності світильників та ламп. 

Для всіх виробничих приміщень проектують систему загального чи 

комбінованого освітлення. При виконанні робіт І-IV розрядів рекомендується 

використовувати, як правило, комбіновану систему освітлення, оскільки 

досягнення необхідної освітленості при загальній системі освітлення вимагає 

великих витрат електричної енергії і є недоцільним. З цієї ж точки зору слід 

надавати перевагу локалізованому освітленню, в тому числі й в системі 

комбінованого, дотримуючись при цьому допустимих норм нерівномірності 

освітлення (СНиП ІІ-4-79). Освітленість робочої поверхні, створювана 

світильниками загального освітлення в системі комбінованого, повинна становити 

не менше 10 % нормованої для комбінованого освітлення, однак у всіх випадках 

не менше 150 лк при газорозрядних лампах і 50 лк - при лампах розжарювання. 

З гігієнічної точки зору система загального освітлення більш досконала, 

оскільки дає можливість більш рівномірно розподілити світлову енергію. 

Обираючи джерела світла, слід надавати перевагу люмінесцентним лампам, 

які енергетично більш економічні. Окрім того, за спектральними 

характеристиками вони максимально наближаються до природного світла, що 

важливо при використанні суміщеного освітлення. 

Якщо немає застережень стосовно спектрального складу випромінюваного 

світла, то найкраще з економічної точки зору застосовувати люмінесцентні лампи 

типу ЛБ, які мають найвищу світловіддачу. 
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Для зменшення початкових видатків на освітлювальні установки та витрат на 

їх експлуатацію слід використовувати лампи більшої потужності. Однак при 

цьому може погіршитись рівномірність освітлення, оскільки остання обернено 

пропорційна відстані між джерелами світла. 

У загальному випадку рівномірність освітлення вдається забезпечити тоді, 

коли відстань між центрами світильників не перевищує подвійної висоти їх 

встановлення. У той же час висота, на якій облаштовуються світильники, 

залежить від висоти приміщення, потужності лампи, класу світильника і системи 

освітлення. Найменша висота над підлогою світильників з числом 

люмінесцентних ламп до чотирьох - 2,6 м, а при чотирьох і більше - 3,2 м. 

Вибір типу світильників відбувається з урахуванням характеристики 

приміщення, для якого проектується освітлення. Для приміщень, стіни та стеля 

яких мають невисокі відбивальні властивості, доцільно застосовувати світильники 

прямого світла, які, направляючи випромінювання ламп униз на робочі поверхні, 

гарантують мінімальні втрати і найкраще використання світлового потоку. Однак 

слід мати на увазі, що світильники цього класу створюють різкі падаючі тіні від 

сторонніх предметів, що необхідно враховувати при їх розташуванні. 

При освітленні виробничих приміщень, стіни та стеля яких мають високі 

відбивальні властивості, доцільно використовувати світильники переважно 

прямого світла. Деяке зменшення частки світлового потоку, що безпосередньо 

випромінюється у нижню півсферу, компенсується покращенням якості 

освітлення і в той же час мало впливає на енергетичну ефективність 

освітлювальної установки, оскільки такі світильники мають більш високий ККД 

порівняно з аналогічними світильниками прямого світла. 

В адміністративно-конторських приміщеннях доцільно використовувати 

світильники розсіяного світла, значна частина світлового потоку яких 

направляється на стіни та стелю і, відбиваючись від них, сприяє усуненню різких 

тіней, що за характером роботи бажано саме для таких приміщень. 

У високих приміщеннях доцільно застосовувати світильники з 

концентрованою чи глибокою КСС, які направляють основну частину світлового 

потоку безпосередньо на робочі поверхні. В приміщеннях з великою площею та 

незначною висотою бажано застосувати світильники з широкою формою КСС, що 

дозволяє навіть при значних відстанях між світильниками забезпечити 

рівномірний розподіл освітленості на робочих площинах. 

Невідповідність світлотехнічних характеристик світильника розмірам та 

характеру оброблення освітлюваного приміщення зумовлює зростання 

встановленої потужності, зниження якості освітлення. У свою чергу, 

невідповідність конструктивного виконання світильника умовам середовища в 

приміщенні знижує довговічність і надійність роботи освітлювальної установки 

(агресивне, вологе, запилене середовище), а в окремих випадках може спричинити 

пожежу чи вибух. Тому світильники повинні мати необхідний ступінь захисту від 

умов зовнішнього середовища в місцях облаштування. Особливо жорсткі вимоги 

щодо цього стосуються світильників, які встановлюються у вибухо- та 

пожежонебезпечних приміщеннях. 

 

 

 


