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1. Основи фізіології праці 

 

Фізіологія праці – це галузь фізіології, що вивчає зміни стану організму 

людини в процесі різних форм трудової діяльності та розробляє найбільш 

сприятливі режими праці і відпочинку. Поняття діяльності нерозривно 

пов’язано як з ідейними явищами (мета, план, інтерес і т.д.), так і трудовими 

рухами. В основі діяльності людини лежать фізіологічні і біохімічні процеси, 

що протікають в організмі і, насамперед, у корі головного мозку.  Вивчення 

трудової діяльності передбачає визначення фізіологічного змісту праці 

(фізичне навантаження; нервова й емоційна напруженість; ритм, темп і 

монотонність роботи, обсяги інформації, що отримується і переробляється). Ці 

дані дозволяють визначити навантаження на організм під час роботи і 

розробити раціональні режими праці та відпочинку, раціональну організацію 

робочого місця, провести професійний відбір і таким чином забезпечити 

оптимальну працездатність людини на протязі тривалого часу.  

У будь-якій трудовій діяльності виділяють два компоненти: механічний і 

психічний.  

Механічний компонент визначається роботою м’язів. Складні трудові 

процеси складаються з простих м’язових рухів, які регулюються нервовою 

системою. Під час роботи м’язів до них посилено надходить кров, що 

поставляє живильні речовини і кисень та видаляє продукти розпаду цих 

речовин. Цьому сприяє активна робота серця і легень, для інтенсивної роботи 

яких теж необхідні додаткові витрати енергії.  

Психічний компонент характеризується участю в трудових процесах 

органів почуттів, пам'яті, мислення, емоцій і вольових зусиль. 

У різних формах трудової діяльності частка механічного і психічного 

компонентів неоднакова. Так, під час фізичної роботи переважає м’язова 

діяльність, а під час розумової – активізуються процеси мислення. Будь-який з 

видів праці не обходиться без регулюючої функції центральної нервової 

системи й, у першу чергу, півкуль  головного мозку, бо будь-яка робота 

вимагає творчої активності. 

Фізичне навантаження. Фізична праця характеризується підвищеним 

навантаженням, в першу чергу, на м’язову систему та інші функціональні 

системи організму (серцево-судинну, дихальну, обміну речовин).М’язова 

робота має статичний і динамічний характер. 

Статична робота пов’язана з фіксацією знарядь і предметів праці в 

нерухомому стані, а також з наданням людині робочої пози. При статичній 

роботі сприйняття навантаження залежить від функціонального стану тих чи 

інших м'язових груп. Особливістю статичної роботи є її виражена стомлююча 

дія, обумовлена довгостроковим скороченням і напруженням м’язів та 

відсутністю умов для кровообігу, унаслідок чого знижується подача кисню та 

відбувається нагромадження продуктів розпаду у клітинах. Тривала 

присутність осередку напруження в корі головного мозку, сформованого 

групою навантажених м’язів, призводить до розвитку стомлення (тимчасове 

зниження працездатності).  

Динамічна робота — це процес скорочення м’язів, пов’язаний з 

переміщенням тіла чи його окремих частин у просторі. При динамічній роботі 
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сприйняття навантаження залежить від ефективності систем, що поставляють 

енергію (серцево-судинна і дихальна), а також від їх  взаємодії з іншими 

органами. Енергія, що витрачається при динамічній роботі перетворюється в 

механічну і теплову. Динамічні зусилля мають переривчастий характер, що 

сприяє більш повноцінному кровообігу і меншій стомлюваності м'язів. Робота 

на протязі тривалого часу без перерв на відпочинок призводить до зниження 

продуктивності праці і чим більше навантаження м'язів, тим швидше 

відбувається стомлення. Дослідження фізіології праці показали, що для 

виконання тривалої фізичної роботи важливо вибирати середні величини 

темпу і навантажень, при цьому стомлення буде виникати пізніше. Було також 

встановлено, що при активному відпочинку (зміна роду діяльності) 

відновлення працездатності людини  відбувається швидше, ніж при пасивному 

відпочинку. 

Фізичне навантаження обумовлює підвищення рівня обмінних процесів, 

що зростають в міру збільшення навантаження. Показниками фізичного 

навантаження можуть служити частота серцевих скорочень (поштовхів/хв) , 

кров’яний тиск (мм рт. ст.), розподіл кровообігу в тканинах (мол/хв на 100 м 

м’язової тканини), максимальне споживання кисню (мол/хв на 1кг маси тіла) і 

т. ін. 

Розумове навантаження. Розумова праця поєднує роботи, пов’язані з 

прийомом і переробкою інформації, що вимагають переважно напруженості 

сенсорного апарату, уваги, пам'яті, а також активізації процесів мислення та 

емоційної сфери. Можна виділити дві основні форми розумової праці (за 

професіями): професії в сфері матеріального виробництва (конструктори, 

проектанти; інженери-технологи, управлінський персонал, оператори 

технологічного устаткування, програмісти й ін.) і професії поза матеріальним 

виробництвом (учені, лікарі, учителі, учні, письменники, артисти й ін.). 

Ступінь емоційного навантаження на організм, що вимагає переважно 

інтенсивної роботи мозку по одержанню і переробці інформації, визначає 

напруженість праці. Крім того, при оцінці ступеня напруженості праці 

враховують ергономічні показники: змінність праці, позу, число рухів, зорову і 

слухову напруженість та ін.  
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2. Роль центральної нервової системи в трудовій діяльності людини  

 

Нервова система має найголовніше значення в організмі людини. Вона 

координує, регулює роботу всіх внутрішніх органів і здійснює зв'язок 

організму із зовнішнім середовищем. 

Нервова система людини складається із центральної (ЦНС), яка включає 

головний і спинний мозок і периферійної (ПНС), яка складається з нервових 

волокон, що відходять від головного і спинного мозку. 

За функціями нервову систему поділяють на соматичну і вегетативну. 

Соматична нервова система регулює опорно-руховий апарат і всі органи чуття, 

а вегетативна - процес обміну речовин та роботу всіх внутрішніх органів 

(серця, нирок, легенів та ін.). Найпростіші рухи регулює спинний мозок. 

Довгастий мозок керує процесами травлення, дихання, кровообігу та іншими 

життєво важливими функціями. Підкіркова і кіркова частини головного мозку 

керують усією психічною діяльністю людини. 

Центральна нервова система виконує рефлекторну, інтегративну та 

координаційну функції. 

Рефлекторна діяльність мозку зумовлена безумовними та умовними 

рефлексами. Безумовні рефлекси є вродженими, мають велику стійкість і 

забезпечують пристосування організму до зовнішнього середовища. Умовні 

рефлекси набуваються залежно від обставин, розширюють діапазон 

пристосувальницьких можливостей організму і згасають, якщо потреби в них 

немає. 

Стійка і злагоджена система умовних рефлексів формується у процесі 

навчання і забезпечує виконання певного виробничого завдання. Стійкість 

системи умовних рефлексів може бути порушена при відхиленні трудової 

діяльності від програми, а надійність - під впливом несприятливих виробничих 

чинників. Такі порушення, якщо не вжити належних заходів, можуть 

призвести до зниження працездатності, травм або нещасних випадків. 

Виконуючи інтегративну функцію, ЦНС забезпечує злагоджену 

взаємодію всіх органів і систем організму, підтримує його стійкий внутрішній 

стан. Несприятливі умови праці можуть призвести до стомлення нервової 

системи, що послаблює її інтегративну функцію і може спровокувати розлад 

ряду фізіологічних систем: серцево-судинної, шлунково-кишкової, дихальної 

тощо або призвести до різних захворювань (інфаркти, інсульти, виразкові 

хвороби та ін.). 

Завдяки координаційній функції ЦНС здійснює підпорядкування багатьох 

рефлексів одному, який має на даний час найважливіше значення для 

організму. 

Усі функції центральної нервової системи реалізуються в кожній 

конкретній реакції організму, забезпечуючи ефект найбільшого пристосування 

до мінливих умов зовнішнього середовища і підвищуючи фізіологічну 

опірність організму шкідливим зовнішнім впливам. 

Вища нервова діяльність людини заснована на функціях двох сигнальних 

систем. Анатомічною основою першої сигнальної системи є аналізатори 

(зоровий, слуховий та ін.). Аналізатор - це система нервових клітин, які 
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сприймають і переробляють інформацію, що надходить до них із зовнішнього 

та внутрішнього середовища організму. 

Анатомічною основою другої сигнальної системи, яка властива тільки 

людині, є мовно-руховий апарат, тісно пов'язаний із зоровим та слуховим 

аналізаторами, а її подразником є слово. Мова, в усіх її видах, являє собою 

найбагатше джерело подразників. За допомогою слова передаються сигнали 

про конкретні подразники, і в цьому випадку слово служить принциповим 

подразником - сигналом сигналів, є пусковим механізмом дій і вчинків людей. 

Мова підвищує здатність мозку відображати дійсність, забезпечує аналіз і 

синтез, абстрактне мислення, створює можливість для спілкування, 

використання і передачі життєвого досвіду, досягнень культури і мистецтва. 

Але в деяких випадках слово може бути негативним подразником і може 

призвести до розладів нервової системи, порушень функціонування всіх 

систем організму і, таким чином, стати небезпечним виробничим фактором. 

Центральна нервова система бере участь у прийманні, обробці та аналізі 

будь-якої інформації, що надходить із зовнішнього і внутрішнього середовищ. 

При виникненні перенавантажень на організм людини нервова система 

визначає ступінь їхнього впливу і формує адаптаційно-захисну реакцію. 
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2.1. Втома  

 

 

Втома – це зниження продуктивності діяльності через витрату 

енергетичних ресурсів організму людини. 

Будь-яка діяльність, якщо вона оптимальна для організму по 

інтенсивності і тривалості та проходить у сприятливих виробничих умовах, 

благотворно впливає на організм і сприяє його удосконалюванню. 

Ефективність діяльності людини базується на рівні психічної напруги, яка 

прямо пропорційно труднощі задачі. Психічна напруга — це фізіологічна 

реакція організму, що мобілізує його ресурси (біологічно і соціально корисна 

реакція). Під впливом психічної напруги змінюються життєво важливі функції 

організму: обмін речовин, кровообіг, дихання.   

У поводженні людини спостерігається загальна зібраність, дії стають 

більш чіткими, підвищується швидкість рухових реакцій, зростає фізична 

працездатність. При цьому загострюється сприйняття, прискорюється процес 

мислення, поліпшується пам’ять, підвищується концентрація уваги. 

Пристосувальні можливості психічної напруги тим більше, чим вище 

психічний потенціал особистості. Механізм емоційної стимуляції має 

фізіологічний бар’єр, за яким настає негативний ефект (позамежна форма 

психічної напруги). При надмірній інтенсивності чи тривалості робота 

приводить до розвитку вираженого стомлення, зниження продуктивності, 

неповного відновлення за період відпочинку. 

Стомлення — загальний фізіологічний процес, яким супроводжуються усі 

види активної діяльності людини. З біологічної точки зору стомлення – це 

тимчасове погіршення функціонального стану організму людини, що 

виявляється в змінах фізіологічних функцій і є захисною реакцією організму. 

Воно спрямоване проти виснаження функціонального потенціалу центральної 

нервової системи і характеризується розвитком гальмових процесів у корі 

головного мозку. Внаслідок невідповідності між витратами організму в 

процесі роботи і темпом протікання відновлювальних процесів виникає 

перевтома. Позамежні форми психічної напруги викликають дезінтеграцію 

психічної діяльності різної вираженості. При цьому втрачається жвавість і 

координація рухів, знижується швидкість відповідних реакцій (гальмовий тип), 

з'являються непродуктивні форми поводження — гіперактивність, тремтіння 

рук, запальність, невластива різкість і ін. (збудливий тип). Обидва типи 

позамежної напруги супроводжуються вираженими вегетативно-судинними 

змінами (блідість обличчя, краплі поту, прискорений пульс).   

До суб’єктивних ознак перевтоми відноситься почуття втоми,  бажання 

знизити ритм  роботи чи припинити її, почуття слабості в кінцівках. Важке 

стомлення – крайній варіант фізіологічного стану, що граничить з 

патологічними формами реакції. При перевтомі порушуються відновні 

процеси в організмі, прикмети втоми не зникають до початку роботи 

наступного дня. При наявності хронічної перевтоми часто зменшується маса 

тіла, змінюються показники серцево-судинної системи, знижується опір 

організму до інфекції і т. ін.  Це спричиняє  зниження продуктивності праці, 

збільшує кількість помилок.  Такий стан насамперед утрудняє складні 
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(інтелектуальні ) і нові, що не стали звичними, дії. Позамежні форми психічної 

напруги нерідко лежать в основі неправильних дій оператора і створюють 

небезпечні ситуації. 

На виникнення стомлення впливають зацікавленість людини в роботі, її 

функціональний стан, фізичний розвиток, тренованість, досвід роботи і т.п. У 

сучасних умовах особливого значення набуває стомлення, що розвивається 

при відсутності діяльності, при виконанні одноманітної, нецікавої роботи, при 

значних розумових і емоційних навантаженнях, зв’язаних з необхідністю 

швидкого вибору рішень, труднощами задачі, дефіцитом часу, підвищеною 

відповідальністю, небезпекою, невдачами в діяльності і т.д.  

У профілактиці стомлення і перевтоми працівника значна роль належить 

організації раціонального режиму праці і відпочинку. Фізіологи обґрунтували 

такі умови підвищення працездатності, що сприяють ефективному 

попередженню стомлення:  

у будь-яку роботу потрібно входити поступово; 

 умовою успішної працездатності є розміреність і ритмічність; 

 звичність, послідовність і плановість;  

 недбалість і квапливість у праці не припустима; 

 фізіологічно обґрунтоване чергування праці і відпочинку, а також зміна 

форм діяльності (найбільш ефективним є відпочинок , зв’язаний з активним 

діяльним станом); 

 сприятливе відношення суспільства до праці (мотивація праці і соціальні 

умови). 
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3. Гігієна праці, її значення  

 

Гігієна — це галузь медицини, яка вивчає вплив умов життя на здоров’я 

людини і розробляє заходи профілактики захворювань, забезпечення 

оптимальних умов існування, збереження здоров’я та продовження життя. 

Гігієна праці — це підгалузь загальної гігієни, яка вивчає вплив 

виробничого середовища на функціонування організму людини і його окремих 

систем. Організм людини формувався в умовах реального природного 

середовища. Основними чинниками цього середовища є мікроклімат, склад 

повітря, електромагнітний, радіаційний і акустичний фон, світловий клімат 

тощо. 

Техногенна діяльність людини, залежно від умов реалізації і особливостей 

технологічних процесів, може супроводжуватись суттєвим відхиленням 

параметрів виробничого середовища від їх природного значення, бажаного для 

забезпечення нормального функціонування організму людини.  

Результатом відхилення чинників виробничого середовища від природних 

фізіологічних норм для людини, залежно від ступеня цього відхилення, 

можуть бути різного характеру порушення функціонування окремих систем 

організму, або організму в цілому — часткові або повні, тимчасові чи постійні. 

Механізм впливу окремих чинників виробничого середовища на організм 

людини і можливі наслідки його та заходи і засоби захисту працюючих будуть 

розглянуті в наступних темах цього розділу. 

Уникнути небажаного впливу техногенної діяльності людини на стан 

виробничого середовища і довкілля в цілому практично не реально. Тому 

метою гігієни праці є встановлення таких граничних відхилень від природних 

фізіологічних норм для людини, таких допустимих навантажень на організм 

людини за окремими чинниками виробничого середовища, а також таких 

допустимих навантажень на організм людини при комплексній дії цих 

чинників, які не будуть викликати негативних змін як у функціонуванні 

організму людини і окремих його систем зараз, так і генетичних у майбутніх 

поколінь. 

На сучасному стані розвитку гігієни праці як науки, гігієністи при 

вирішенні питань охорони здоров’я працюючих дотримаються так званого 

порогового принципу: до якогось критичного відхилення певного чинника 

виробничого середовища від природної фізіологічної норми для людини 

відхилення не спричиняє небажаних змін в організмі працівника і не буде мати 

генетичних наслідків. Згідно з цим гігієністами за окремими чинниками 

виробничого середовища встановлюють науково обґрунтовані граничні 

нормативи (гранично допустимі концентрації, рівні, тощо), які в 

установленому порядку затверджуються відповідними центральними органами 

державного управління.  

З метою комплексної оцінки умов праці – з урахуванням фізіологічних і 

гігієнічних умов праці, Київським інститутом медицини праці розроблена і 

затверджена наказом Міністра охорони здоров’я України №382 від 31 грудня 

1997 р. гігієнічна класифікація, заснована на принципі диференціації умов 

праці залежно від фактично діючих рівнів факторів виробничого середовища і 
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трудового процесу порівняно з санітарними нормами, правилами, гігієнічними 

нормативами, а також можливим впливом їх на стан здоров’я працюючих. 

Вона призначена для: гігієнічної оцінки існуючих умов та характеру праці 

на робочих місцях; санітарно-гігієнічної паспортизації стану виробничих 

об’єктів; санітарно-гігієнічної паспортизації стану виробничих підприємств; 

встановлення пріоритетності в проведенні оздоровчих заходів; розробки 

рекомендацій для профвідбору та профпридатності. 

Основні поняття, що застосовуються в Гігієнічній класифікації: 

Умови праці — це сукупність факторів виробничого середовища та 

трудового процесу, які впливають на здоров’я та працездатність людини в 

процесі її професійної діяльності.  

Шкідливий виробничий фактор  чинник трудового процесу та 

виробничого середовища, вплив якого на організм людини в певних умовах 

може призвести до погіршення здоров’я. 

Небезпечний виробничий фактор  чинник трудового процесу та 

виробничого середовища, вплив якого на організм людини в певних умовах 

може призвести до травми або іншого раптового погіршення здоров’я.  

Важкість (тяжкість) праці  характеристика трудової діяльності 

людини, яка визначає ступінь залучення до роботи м’язів і відображає 

фізіологічні витрати внаслідок фізичного навантаження.  

Напруженість праці  характеристика трудового процесу, що 

відображає переважне навантаження на центральну нервову систему. 

Безпечні умови праці  умови праці, за яких вплив шкідливих і 

небезпечних виробничих факторів на працюючих виключений або їх рівні не 

перевищують гігієнічні нормативи. 

Виробнича санітарія – це система організаційних та технічних заходів, 

які направлені на усунення потенційно небезпечних факторів і запобігання 

професійних захворювань та отруєнь. 

До організаційних заходів належать: 

- дотримання вимог охорони праці жінок та осіб віком до 18 років; 

- проведення попередніх та періодичних медичних оглядів осіб, які 

працюють у шкідливих умовах; 

- забезпечення працюючих у шкідливих умовах лікувально-

профілактичним обслуговуванням тощо. 

Технічні заходи передбачають: 

- систематичне підтримання чистоти в приміщеннях і на робочих місцях; 

- розробку та конструювання обладнання, що викликає виділення пилу, 

газів та пари, шкідливих речовин у виробничих приміщеннях; 

- забезпечення санітарно-гігієнічних вимог до повітря виробничого 

середовища; 

- улаштування систем вентиляції та кондиціювання робочих місць із 

шкідливими умовами праці; 

- забезпечення захисту працюючих від шуму, ультра- та інфразвуку, 

вібрації, різних видів випромінювання. 

Таким чином запобігання професійних захворювань і отруєнь 

здійснюється через виконання комплексу організаційних і технічних заходів, 
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які направлені на оздоровлення повітряного середовища, виконання вимог 

гігієни та особистої безпеки працюючих. 
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4. Чинники, що визначають санітарно-гігієнічні умови праці  

 

Виходячи з принципів Гігієнічної класифікації, умови праці 

розподіляються на 4 класи: 

1 клас  оптимальні умови праці  такі умови, при яких зберігається не 

лише здоров’я працюючих, а й створюються передумови для підтримання 

високого рівня працездатності. Оптимальні гігієнічні нормативи виробничих 

факторів встановлені для мікрокліматичних параметрів і факторів трудового 

процесу. Для інших факторів за оптимальні умовно приймаються такі умови 

праці, за яких несприятливі фактори виробничого середовища не перевищують 

рівнів, прийнятих за безпечні для населення. 

2 клас  допустимі умови праці  характеризуються такими рівнями 

факторів виробничого середовища і трудового процесу, які не перевищують 

встановлених гігієнічних нормативів для робочих місць, а можливі зміни 

функціонального стану організму відновлюються за час регламентованого 

відпочинку або до початку наступної зміни та не чинять несприятливого 

впливу на стан здоров’я працюючих і їх потомство в найближчому та 

віддаленому періоді. 

3 клас  шкідливі умови праці  характеризуються наявністю шкідливих 

виробничих факторів, що перевищують гігієнічні нормативи і здатні чинити 

несприятливий вплив на організм працюючого та (або) його потомство. 

Шкідливі умови праці за ступенем перевищення гігієнічних нормативів та  

змін в організмі працюючих поділяються на 4 ступені: 

1 ступінь  умови праці, що характеризуються такими відхиленнями від 

гігієнічних нормативів, які, як правило, викликають функціональні зміни, що 

виходять за межі фізіологічних коливань та найчастіше сприяють зростанню 

захворюваності з тимчасовою втратою працездатності. 

2 ступінь  умови праці, що характеризуються такими рівнями факторів 

виробничого середовища і трудового процесу, які здатні викликати стійкі 

функціональні порушення, призводять у більшості випадків до зростання 

захворюваності з тимчасовою втратою працездатності, підвищення частоти 

загальної захворюваності, появи окремих ознак професійної патології.  

3 ступінь  умови праці, що характеризуються такими рівнями 

шкідливих факторів виробничого середовища і трудового процесу, які 

призводять до зниження працездатності та розвитку, як правило, початкових 

стадій професійних захворювань. 

4 ступінь  умови праці, що характеризуються такими рівнями факторів 

виробничого середовища, які здатні призводити до розвитку виражених форм 

захворювань, значного зростання хронічної патології та рівнів захворюваності 

з тимчасовою втратою працездатності. 

4 клас  небезпечні (екстремальні) умови праці, що характеризуються 

такими рівнями факторів виробничого середовища, вплив яких протягом 

робочої зміни (або ж її частини) створює високий ризик виникнення важких 

форм гострих професійних уражень, отруєнь, каліцтв, загрозу для життя. 
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Відповідно до приведеного вище клас праці визначається тим чинником 

виробничого середовища, напруженості або тяжкості праці, який має 

найбільше відхилення від нормативних вимог. 

Реальні умови праці мають виключати передумови для виникнення травм 

та професійних захворювань. 

Фактори, що зумовлюють умови праці, поділяють на чотири групи 

(таблиця 2.1). 

Перша група – санітарно-гігієнічні фактори – включає показники, що 

характеризують виробниче середовище робочої зони. Вони залежать від 

особливостей виробничого обладнання і технологічних процесів, можуть бути 

оцінені кількісно і нормовані. 

Другу групу складають психофізіологічні елементи, зумовлені самим 

процесом праці. З цієї групи лише частина факторів може бути оцінена 

кількісно. 

До третьої групи відносяться естетичні фактори, що характеризують 

сприйняття працюючим навколишньої обстановки та її елементів; кількісно 

вони оцінені бути не можуть. 

 

Таблиця 1 

Фактори умов праці 

 
Фактори Параметр, що характеризує основні 

властивості елемента, одиниця виміру 

1. Санітарно–гігієнічні  

Загальні санітарні вимоги 

  

Освітленість: 

природна 

штучна 

Шкідливі речовини у повітряному середовищі 

(пари, гази, аерозолі) 

Мікроклімат: 

температура повітря 

відносна вологість повітря 

швидкість руху повітря 

Механічні коливання: 

вібрація 

 

 

шум 

 

ультразвук 

Випромінювання: 

Інфрачервоне, ультрафіолетове 

 

 

Іонізуюче                                                    

 

електромагнітне 

(хвилі радіочастот) 

 

 

Відповідність об`єму й площі виробничих 

приміщень санітарним нормам, м3, м2 

 

Рівень, КПО,% 

Рівень, лк 

Концентрація, мг/м3 

 

 

Температура, 0С 

Вологонасиченість, % 

Рухомість повітряного середовища, м/с 

 

Частота, Гц 

Амплітуда, мм 

Коливальна швидкість, м/с 

Рівень звукового тиску, дБ, дБА 

Сер. геометрична частота октавних смуг, 

Гц 

Рівень звукового тиску, дБ 

 

Довжина хвилі, мкм 

Інтенсивність випромінювання, кал/см2 

Вт/м2 , 

Активність радіоактивного розпаду, Бк,  

ліміт дози,мЗв•рік-1  

Довжина хвилі, км, м, дм, см, мм 

Частота коливань, Гц, кГц, МГц, ГГц 
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Фактори Параметр, що характеризує основні 

властивості елемента, одиниця виміру 

 

Атмосферний тиск  

 Професійні інфекції та біологічні агенти: 

(бактерії, віруси, грибки, бруцельоз, 

лихоманка, туляремія, сибірка, тощо) 

напруженість, В/м, А/м, інтенсивність, 

Вт/м2 

У робочій камері, атм 

Висота над рівнем моря, Па , мм рт. ст. 

Ступінь небезпечного впливу на організм 

людини, бали 

2. П с и х о ф і з і о л о г і ч н і (“трудові”) 

Фізичне навантаження 

 

Робоча поза 

Нервово-психічне навантаження 

 

 

Монотонність трудового процесу 

Режим праці та відпочинку: 

змінний 

 

добовий 

 

тижневий 

річний 

Травма небезпечність (вибухонебезпека, 

пожежонебезпека, сейсмічна небезпека, 

небезпека травмування частинами машин й 

обладнання, що рухаються) 

 

Енерговитрати, ккал/год 

Вантажооборот за зміну, кгм 

Зручність під час виконання робіт, бали 

Інтелектуальне, бали 

Нервово-емоційне напруження, бали 

Напруження зору, категорія точності 

роботи 

Рівень різноманітності й темп праці, бали 

 

Тривалість і розподіл перерв на 

відпочинок та обід, хв 

Робота в нічний час; тривалість робочих 

змін, год. 

Тривалість вихідних днів, дні 

Тривалість відпустки, дні 

Ступінь небезпеки, бали 

 

 

3. Естетичні  

 Гармонійність у робочій зоні світлокольорової 

композиції, звукового середовища 

 Ароматичність запахів повітряного 

середовища  

Гармонійність робочих поз і трудових рухів 

 

 

Естетичний рівень, бали 

 

Ступінь ароматичності, бали 

 

Конструктивні рішення обладнання 

робочих місць, бали 

Траєкторія, ритм і варіантність трудових 

рухів, бали 

4. Соціально-психологічні 

Спорідненість колективу  

 

 

Характер міжгрупових стосунків у колективі 

 

Рівень взаємозаміни в процесі праці, 

товариської взаємодопомоги, дисципліна 

праці, бали 

Рівень конфліктності, бали 

 

 

Четверта група включає соціально-психологічні фактори, що 

характеризують психологічний клімат у трудовому колективі; кількісній оцінці 

також не підлягають. 

Під час праці людина перебуває під дією цілого ряду факторів, які можуть 

викликати небажані наслідки, наприклад, надмірне підвищення або зниження 

температури тіла, підвищення тиску. Для зменшення впливу таких факторів і 

забезпечення сталості значень характеристик життєдіяльності організму 

включаються пристосувальні реакції, тобто захисний рефлекс організму, який 
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впливає на роботу основної функціональної системи людини і спричинює 

зниження працездатності. 

Людина, як правило, примушує основну функціональну систему 

зменшити вплив захисного рефлексу. Через деякий час працюючий 

адаптується до несприятливого впливу санітарно-гігієнічних факторів 

(звичайно, якщо вони не виходять за певні межі). Це досягається за допомогою 

додаткових витрат мускульної та нервово-психічної енергії. З точки зору 

основного трудового процесу таке використання внутрішніх резервів 

організму є недоцільним, тому що енергія витрачається даремно. 

Отже, несприятливий вплив на людину санітарно-гігієнічних факторів 

спричинює відволікання внутрішніх ресурсів працюючого від основного 

трудового процесу, несприятливо впливає на психофізіологічний стан людини, 

її працездатність і, як слідство, відбивається на  техніко-економічних 

показниках підприємства. 
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5. Загальні підходи до оцінки умов праці та забезпечення належних, 

безпечних і здорових умов праці 

 

Створення нормальних умов праці на всіх робочих місцях є основою 

високої трудової віддачі персоналу різних категорій. Працездатність людини і 

результати його праці визначаються безліччю взаємопов'язаних чинників, 

серед яких на одне з перших місць виступають умови праці, його тяжкість і 

інтенсивність, що характеризують в кінцевому рахунку витрати та результати 

праці. Тому раціональне використання праці, управління персоналом має 

передбачати створення на всіх підприємствах з різними формами власності, в 

кожному трудовому процесі належних умов для оптимального витрачання 

робочої сили, тобто розумових, фізичних та підприємницьких здібностей 

працівників. 

Сукупність основних груп факторів, що характеризують умови праці на 

робочому місці, може бути класифікована за різними ознаками: змістом 

факторів, місцем їх виникнення, функціонального стану організму людини, 

рівнем інтенсивності праці, класу тяжкості праці, критерієм працездатності 

людини і ін Розкриємо докладно фактори, які можуть служити основою для 

економічної оцінки і оптимізації умов праці на виробництві, рівня його 

тяжкості і ступеня інтенсивності. 

По утримання чинників  можна виділити вісім груп умов праці: виробничо-

технічні, організаційно-технологічні, соціально-економічні, медико-біологічні, 

санітарно-гігієнічні, психофізіологічні, ергономічні і естетичні. 

По місцем виникнення слід розрізняти два види факторів: зовнішні, що 

характеризують стан навколишнього виробничого середовища в процесі праці; 

внутрішні, що визначають зміст процесу праці та взаємодія основних його 

елементів. 

По  функціональному станом організму  людини необхідно розділяти всі 

фактори на три групи: нормальний стан, коли відбувається саморегулювання 

фізичних і розумових сил людини; прикордонне, коли рівень навантажень на 

організм перебуває вище нормального або допустимого, що може призвести до 

тимчасової втрати працездатності; патологічне, коли виникають надмірні 

перевантаження організму, для усунення наслідків впливу яких людині 

потрібні додаткові зовнішні ресурси. 

По  рівнем інтенсивності  праці можна підрозділяти умови праці на три 

ступені: з пониженою, оптимальною і підвищеною інтенсивністю. 

По  класу тяжкості  виділяють три групи умов праці: легкі, середні та 

важкі. 

По  критерієм працездатності  людини прийнято розрізняти шість груп 

умов праці: комфортні, відповідні нормативам, несприятливі, шкідливі, 

екстремальні і неприпустимі. 

При класифікації та оцінки умов праці, крім вище розглянутих основних 

факторів, необхідно розрізняти такі додаткові ознаки, як робоча поза (сидячи, 

стоячи, на ходу і ін) , темп роботи (помірний, підвищений), режим праці та 

відпочинку (вільний, регламентований), монотонність роботи (одноманітна, 

різноманітна), переважаючий вид навантаження (фізична, розумова) і т.д. 
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Кількісна оцінка рівня тяжкості праці на робочому місці може бути 

здійснена за критерієм працездатності людини. Важкість праці є комплексною 

характеристикою трудової діяльності людини. Вона визначається за ступенем 

сукупного впливу виробничих умов праці на функціональний стан організму 

людини, її працездатність, здоров'я, процес відтворення робочої сили та 

ефективність праці. 
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