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 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

До лабораторних та практичних занять допускаються студенти, які засвоїли 

правила безпеки при виконані цих робіт та засвідчили це підписом у журналі 

реєстрації інструктажів з охорони праці. 

Перед використанням приладів слід ознайомитись з їх конструкцією і порядком 

проведення вимірювань. 

Вмикати прилади, та проводити експериментальні вимірювання можна тільки з 

дозволу викладача. До початку роботи перевіряють справність приладів. 

Забороняється залишати ввімкнені прилади без нагляду. 

При виявленні несправностей приладів, створенні аварійної ситуації, прилади 

треба негайно вимкнути, усунути по можливості причини та повідомити викладача. 

Після закінчення роботи необхідно прибрати робоче місце, здати прилади та 

літературу викладачу. 

 

Рекомендації  

з методики проведення лабораторних та практичних занять 
 

До практичного чи лабораторного заняття студент готується заздалегідь вдома. 

В робочому зошиті (за вказівкою викладача) підготовлюються схеми, ескізи, 

таблиці, тощо. 

Кожен студент повинен знати мету роботи, теоретичний матеріал, щоб під 

керівництвом викладача в кабінеті (лабораторії чи виробничій майстерні) провести 

дослідження, або виконання якогось практичного завдання. Виконуючи практичну 

чи лабораторну роботу, студенту необхідно ретельно записувати результати 

вимірювань, досліджень у журналі, виконувати необхідні схеми та ескізи, робити 

певні висновки, розробляти заходи відповідно до завдання. Записи у робочому 

зошиті ведуться тільки чорнилом (пастою), а зарисовки – олівцем. 

Виконання роботи треба закінчити протягом відведеного часу і здати 

(захистити)  її викладачеві.  

Студенти, які не були допущені до виконання робіт, або були відсутні на уроці, 

виконують ці роботи в призначений день. 

Зміст та об’єм лабораторних робіт в даному робочому зошиті є 

рекомендованим і в залежності від наявного матеріально-технічного забезпечення 

навчального закладу викладачі можуть проводити обґрунтовані зміни в їх переліку, 

які розглядаються і затверджуються предметною (цикловою) комісією. 
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Практична робота №1.  

Інструктаж з охорони праці на робочому місці. Організація 

підготовки і проведення (ділова гра) 
 

1. Мета роботи: 

 Закріпити теоретичні знання з організації підготовки і проведення інструктажу, 

спрямованого на безпечне виконання роботи в заданій робочій зоні. 

 Сформувати вміння й набути навички розробки обґрунтованого змісту 

первинного інструктажу на робочому місці та методики його проведення. 

2. Матеріали і обладнання: Законодавчі та нормативні акти, інструкції з 

охорони праці при виконанні заданих робіт, зразки журналів реєстрації 

інструктажів з охорони праці. 

 

Література: Л-7 

 

Самостійна робота 

 

1. Детально ознайомитись з „Типовим положенням про навчання з питань 

охорони праці.” (Наказ Державного комітету України по нагляду за 

охороною праці від 17 лютого 1999 р. № 27).  

2. Ознайомитись з особливостями технологічного процесу (робочого місця) 

індивідуально запропонованого викладачем і записати  у бланк алгоритму 

відповіді. 

3. Засвоїти орієнтовний перелік питань з Типового положення та методику 

проведення первинного інструктажу на робочому місці для працівників. 

 

Виконання роботи 

 

Розробка конспекту первинного інструктажу на робочому місці належить до 

розряду проблемних завдань із застосуванням методу розігрування ситуації у ролях 

керівник виробництва, керівник робіт, робітник) і методу інциденту (подача і 

вирішення проблемного завдання).  

 

1. Ознайомитись з організацією навчання робітників з питань охорони праці на 

виробництві. 

2. Засвоїти види інструктажів, періодичність та організацію їх проведення. 

3. Розробити план-конспект інструктажу на робочому місці відповідно до 

пунктів бланку алгоритму. 

4. За вказівкою викладача провести інструктаж слухачів за своїм конспектом. 

5. Провести запис у журналі реєстрації інструктажів на робочому місці. 

6. Написати висновки до роботи. 

7. Дати усно відповіді на запитання для самоперевірки. 

 

 

 

Організація навчання з питань охорони праці на виробництві 
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________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Види інструктажів, періодичність та організація їх проведення 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ 

первинного інструктажу на робочому місці 

 
(технологічний процес)       (агрегат: машина + знаряддя) 

 

 

1. Загальні відомості про технологічний процес: 

1.1. Мета процесу _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

1.2. Завдання робітника ________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

1.3. Місце і роль робітника у виконанні процесу для підприємства ____________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

1.4. Стисла характеристика особливостей технологічного процесу ____________ 
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________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

1.5. Обґрунтування необхідності проведення інструктажу і виховання почуття 

відповідальності за безпечну працю ________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. Основні небезпечні і шкідливі виробничі фактори, небезпечні зони агрегату і 

ділянки роботи __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

3. Умови праці (заходи і засоби) 

3.1. Вимоги технічного характеру 

3.1.1. Обладнання машин і механізмів (їх особливості) і технічний стан, 

небезпечні зони, властивості і особливості середовища, у якому міститься робоче 

місце __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3.1.2. Захисні пристрої і засоби _________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3.1.3. Системи блокування, сигналізації, занулення тощо____________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3.1.4. Засоби індивідуального захисту і пожежегасіння (за нормами) _________ 
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________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 Організаційні вимоги 

3.2.1. Безпечна організація робочого місця _______________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

3.2.2. Порядок підготовки до роботи (перевірка справності обладнання, 

механізмів, пускових приладів, інструменту і пристроїв, блокувань та інших засобів 

захисту) ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

3.2.3. Схема безпечного пересування (на робочому місці, по цеху, у полі, на 

фермі та ін.)____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

3.2.4. Безпечна організація вантажно-розвантажувальних робіт ______________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3.3. Розповідь і показ безпечних методів роботи 
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3.3.1. Безпечні заходи і методи виконання процесу (на кожний небезпечний, 

шкідливий фактор п. 2) ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

3.3.2. Заходи попередження пожеж ______________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

3.3.3. Дії у випадку виникнення аварій та небезпечних ситуацій _________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

4. Контроль знань (дії робітника) і допуск до роботи _______________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Оформлення результатів проведення інструктажу у журналі реєстрації 

інструктажів на робочому місці 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Результати проведення інструктажу (зразок листа журналу реєстрації інструктажів на робочому місці) 

 
№ 

з.п. 

Дата 

проведення 

інструктажу 

Прізвище, ім’я по 

батькові особи, яку 

інструктують  

Професія, 

посада, 

особи, яку 

інструктують 

Вид 

інструктажу 

(первинний, 

повторний, 

позаплановий, 

цільовий), № 

інструкції 

дата 

затвердження 

Причина 

проведення 

позапланового 

інструктажу 

Прізвище, ініціали 

особи, яка інструктує 

Підпис Стажування на робочому місці, № наказу 

(розпорядження), дата 

Особи, яку 

інструкту

ють 

Особи, яка 

інструктує 

Кількість змін 

з __ по ___ 

(дати) 

Стажування 

пройшов 

(підпис 

робітника) 

Знання 

перевірив, 

допуск до 

роботи 

зробив 

(підпис, 

дата) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Висновки  

(необхідність проведення інструктажів, узагальнення знань,  

набутих на заняттю) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Запитання для самоконтролю 

 

1. Які види навчання з безпеки праці повинні проводитися з робітником на 

підприємстві згідно з Типовим положенням про навчання з питань охорони 

праці? 

2. Назвіть види інструктажів. Хто персонально зобов’язаний їх організовувати 

і проводити і яка їх періодичність? 

3. Які основні запитання повинна включати програма первинного інструктажу 

на робочому місці? 

4. За якими програмами проводяться повторний, позаплановий і цільовий 

інструктажі? 

5. Чим викликана необхідність проведення інструктажів та їх повторення? 

6. Що дає робітнику, підприємству існуюча система навчання з безпеки праці? 

 

Оцінка ____________________ 
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Практична робота 2. 

Розслідування та облік нещасних випадків 

 
1. Мета роботи: 

 Моделювання елементів виробничої діяльності інженера (участь в роботі 

комісія, яка розслідує нещасний випадок). 

 Закріплення теоретичних знань з організації і змісту процесу розслідування, 

кодування інформації та обліку нещасних випадків, а також набуття навичок з 

прийняття науково-обгрунтованих рішень щодо запобігання травмувань 

працюючих. 

 

Матеріали і обладнання: 

Нормативно-технічна та інша документація з охорони праці, бланки первинної 

документації, матеріали розслідування нещасних випадків, фотографії, схеми, 

завдання для розслідування – акт Форма Н-5. 

 

Література: 

Л-5, Л-6 

 

Самостійна робота 
1. Вивчити зміст лекційного матеріалу і рекомендовану літературу з теми 

роботи. 

2. Дати визначення поняття „Нещасний випадок на виробництві”. 

3. Встановити, які нещасні випадки пов’язані та які – не пов’язані з 

виробництвом. 

4. Ознайомитись з порядком організації розслідування нещасних випадків 

виробничого та невиробничого характеру: 

 види розслідування; 

 терміни розслідування; 

 склад комісії; 

 види звітної документації за результатами розслідування. 

 

Виконання роботи 

 
1. Ознайомитись з ігровою ситуацією нещасного випадку (за завданням 

викладача – акт Форма Н-5). 

2. Встановити умови, наслідки та причини нещасного випадку. 

3. Створити комісію для проведення розслідування із членів ланки та 

розподілити обов’язки серед них. 

4. Враховуючи висновки, зроблені комісією в акті Н5, скласти акт за формою 

Н1, або НТ. 

5. Зробити записи у журналі реєстрації нещасних випадків 

6. Написати висновки проведеної роботи. 

7. Дати усно відповіді на запитання самоконтролю. 
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Поняття „Нещасний випадок на виробництві” 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Ознаки нещасного випадку на виробництві 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Організація звичайного розслідування нещасного випадку на виробництві: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Організація спеціального розслідування нещасного випадку на виробництві: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Організація розслідування нещасного випадку невиробничого характеру: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Види документації, яка ведеться за результатами розслідування: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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Форма Н-1 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

________________________________ 
(підпис власника або уповноваженої ним особи) 

________________________________ 
(посада, прізвище, ім’я, по батькові) 

“__”____________200___ р. 
(печатка підприємства) 

 

АКТ № ______ 

про нещасний випадок 
________________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я по батькові) 

 
1. Дата і час нещасного випадку                                                                                   . 

  

                                                                                                                                        . 
 

2. Підприємство (установа, організація), працівником, якого є потерпілий  
                                                                                                                                        . 
 
2.1. Адреса підприємства, працівником якого є потерпілий: 

Автономна Республіка Крим, область,                                                                  . 

район,                                                                                                                       . 

населений пункт                                                                                                      . 

 
2.2. Форма власності ________________________________________________________________                                                                                                                              
 
2.3. Міністерство, орган, до сфери управління якого належить підприємство          
. .___________________________________________________________________                                                                                                                                                     
 
2.4. Найменування і адреса підприємства, де стався нещасний випадок                                             
._________________________________________________________________________________ 
           
._________________________________________________________________________________                                                                                                                                                          
. 
 
2.5. Цех, дільниця,                                                                                                          . 

 
місце нещасного випадку _________________________________________________________ 

3. Відомості про потерпілого: 
3.1. Стать: чоловіча, жіноча ____________________________________________ 

3.2. Число, місяць, рік народження ______________________________________ 

3.3. Професія (посада) ________________________________________________ 
 
       розряд (клас) ____________________________________________________ 
 
3.4. Стаж роботи загальний ____________________________________________ 
3.5. Стаж роботи за професією (посадою), під час якої стався нещасний випадок  

____________________________________________________________________ 

(число, місяць, рік) 

(година, хвилина) 

(найменування) 
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4. Проведення навчання потерпілого та інструктажів з охорони праці: 
4.1. Навчання за професією чи видом роботи, під час виконання якої стався  
нещасний випадок  ___________________________________________________ 
Проведення інструктажів: 
4.2. Вступного ________________________________________________________ 

4.3. Первинного ______________________________________________________ 
 
4.4. Повторного ______________________________________________________ 

4.5. Цільового ________________________________________________________ 
 
4.6. Перевірка знань за професією, чи видом роботи, під час виконання якої  
стався нещасний випадок (для робіт підвищеної небезпеки) 
____________________________________________________________________ 
 
5. Проходження медоглядів: 
5.1. Попередній ______________________________________________________ 
 
5.2. Періодичний______________________________________________________ 
6. Обставини, за яких стався нещасний випадок _________________________________________ 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
6.1. Вид події ________________________________________________________ 
 
6.2. Шкідливий фактор та його значення__________________________________ 
 

7. Причини нещасного випадку_________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
8. Устаткування, машини, механізми, транспортні засоби, експлуатація яких  
призвела до нещасного випадку 
__________________________________________________________________________________ 
 
 

____________________________________________________________________ 

9. Медичний висновок про діагноз ушкодження здоров’я потерпілого 
_____________________________________________________________________ 
9.1. Перебування потерпілого в стані алкогольного, чи наркотичного  
сп’яніння____________________________________________________________ 
 
10. Особи, які допустили порушення законодавства про охорону праці: 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 

 
 
____________________________________________________________________ 
 
11. Свідки нещасного випадку ________________________________________________________ 
 
 

(число, місяць, рік) 

(число, місяць, рік) 

(число, місяць, рік) 

(число, місяць, рік) 

(число, місяць, рік) 

(число, місяць, рік) 

(найменування, тип, марка, рік випуску, підприємство-виготовлювач) 

(так, ні) 

(прізвище, ім’я по батькові, професія, посада, 

з охорони праці – статті, параграфи, пункти тощо) 

порушені вимоги законодавчих та інших нормативних актів 

(прізвище, ім’я по батькові, 
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__________________________________________________________________________________ 
 
12. Заходи щодо усунення причин нещасного випадку 

№ Найменування заходів 
Термін 

виконання 
Виконавець 

Відмітка 
про виконання 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 
Голова комісії ___________________   _______________________   _________________________ 
 
Члени комісії___________________   ________________________  _________________________ 
                      
                      ___________________   ________________________  _________________________ 
         
           

  “______” ____________________ 200___ р. 

 

 

 ЗАТВЕРДЖУЮ 

_____________________________ 
(найменування посади керівника підприємства) 

_____________________________ 

_____________________________ 
               (підпис)                         (ініціали, прізвище) 

 МП 

 
АКТ №___ 

розслідування обставин нещасних випадків 

невиробничого характеру 

 
1. Прізвище, ім’я по батькові потерпілого, рік народження 

________________________________________________________________________ 

2. Домашня адреса _______________________________________________________ 

3. Місце роботи _________________________________________________________ 

4. Нещасний випадок стався “_____” ________________ 200__р. о _________ годині 

5. Місце, де стався нещасний випадок _______________________________________ 

________________________________________________________________________ 

6. Стислий опис обставин нещасного випадку ________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

постійне місце проживання) 

(посада) (підпис) (прізвище, ініціали) 

(посада) 

(посада) 

(підпис) 

(підпис) 

(прізвище, ініціали) 

(прізвище, ініціали) 
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7. Причини нещасного випадку ____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

8. ______________________________________________________________________ 
(повна назва лікувально-профілактичного закладу, яким встановлено діагноз із 

________________________________________________________________________ 
зазначенням часу – дата, година) 

9. Встановлений діагноз __________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

10. Заходи, які необхідно здійснити для усунення причин невиробничої травми: 

 

Найменування 
Термін 

виконання 
Виконавець 

Відмітка про 

виконання 

    

    

    

    

    

    

    

    
 

11. Висновок комісії: 

________________________________________________________________________ 
(зазначаються прізвища, ініціали осіб, у тому числі потерпілого, 

________________________________________________________________________ 

чиї дії призвели до нещасного випадку, визначається зміст 

________________________________________________________________________ 

порушення законодавчих актів) 

________________________________________________________________________
 

12. Акт складено _______________________________ р. 

 

Голова комісії _____________________________________________ 

   
(прізвище, ініціали, посада, підпис) 

Члени комісії: _____________________________________________ 

(прізвище, ініціали, посада, підпис) 

_____________________________________________ 

(прізвище, ініціали, посада, підпис) 

_____________________________________________ 

(прізвище, ініціали, посада, підпис) 
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Висновки 

(результати виконаної роботи, набуті навички та вміння) 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Контрольні запитання: 
 

1. Дайте визначення нещасного випадку на виробництві. 

2. Які основні ознаки нещасного випадку на виробництві? 

3. З якою метою проводиться розслідування нещасного випадку? 

4. Чи регламентується час проведення розслідування нещасного випадку? 

5. У яких випадках проводиться спеціальне розслідування і який склад комісії? 

6. Яка документація оформляється при спеціальному розслідуванні нещасних 

випадків? Який час відводиться на розслідування? 

7. Як робити облік нещасних випадків на підприємстві? 

 

Оцінка _________________ 
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ЖУРНАЛ  

реєстрації потерпілих від нещасних випадків 

_________________________________________________________ 
(найменування підприємства, установи) 

 

№
 з

.п
. Дата і 

час 

події 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

потерпілого 

Професія, 

(посада) 

Місце події 

(цех, дільниця, 

ферма, об’єкт) 

Обставини і причини нещасного 

випадку 

Наслідки 

нещасного 

випадку 

Заходи, щодо запобігання подібним 

нещасним випадкам 

Відмітка 

про 

виконання 

заходів 

Дата видачі 

акта за 

формою Н-1 

і підпис 

особи, яка 

його 

отримала 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Лабораторна робота №1 

Дослідження мікроклімату в робочій зоні 
 

Мета: 

Вивчити вплив параметрів мікроклімату на організм працюючих, конструкції і 

роботу приладів. 

 

Матеріали та обладнання: термометри ртутні ТЛ-2, анемометри АСО-3, 

психрометри МВ-4М, секундомір. 

 

Література: 

Л-1, с. 72-80; Л-2, с. 4-10 

 

Самостійна робота 
 

1. Ознайомитися за підручником з поняттями „робоча зона”, „робоче 

місце” та з параметрами, якими оцінюються мікрокліматичні умови в 

робочій зоні. 

2. За підручником та технічними паспортами ознайомитись з 

конструкціями та порядком використання приладів для оцінки 

параметрів мікроклімату. 

 

Виконання роботи 

 
1. Підготувати до роботи прилади. 

 

2. Експериментально визначити в робочій зоні фактичні значення:  

- температуру повітря, 
о
С; 

- рухомість повітря, м/с; 

- відносну вологість повітря, %. 

 

3. Задатися необхідними параметрами мікроклімату, залежно від виду та умов 

виконання роботи. 

 

4. Порівняти одержані дані за результатами вимірювання з вимогами 

нормативної документації. 

 

5. Визначити кількісну оцінку умов праці за досліджуваними параметрами та 

зробити висновки. 

 

6. У разі виявлення відхилень запропонувати заходи щодо поліпшення 

мікроклімату робочої зони. 

 

7. Дати усно відповіді на контрольні питання 
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Поняття „робоча зона”, „робоче місце” 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 
Параметри мікроклімату та їх нормування 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 
На малюнках приладів позначте основні елементи їх конструкції 

 
 

 

 
 

 

Рис. 1.1. Психрометр МВ-4М 

 
1. – ________________________ 

2 -  _________________________  

3 – _________________________ 

4 – _________________________ 
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Таблиця 1 – Оптимальні і допустимі норми метеоумов робочої зони з 

урахуванням важкості виконуваної роботи і сезону року за ГОСТ 12.1.005-88. 

Норми за ГОСТ 

12.1.005-88 
Сезон року Категорія робіт 

Температура, 
0
С 

Відносна 

вологість, 

% 

Швидкість 

руху повітря, 

м/с, не більше 

Оптимальні      

Допустимі      

Комфортні      

 

Таблиця 2 – Вимірювання температури повітря у робочій зоні, 
0
С 

№ 

виміру 
Температура, 

0
С 

Середнє значення 

температури, 
0
С 

Рекомендована 

температура, 
0
С, 

за ГОСТ 

12.1.005-88 

Висновок 

1     

2     

3     

4     

5     
 

Таблиця 3 – Вимірювання відносної вологості, % 

№ 

виміру 

Покази термометрів Відносна вологість, % 

Висновок 
Сухого, 

0
С Вологого, 

 0
С За таблицями за ГОСТ 

12.1.005-88 

1.       

2.       

3.       

 

Таблиця 4 – Вимірювання швидкості повітря, м/с 

№ 

виміру 

Час 

виміру 

Число поділок за 

анемометром 

Швидкість руху 

повітря, м/с 

Висновок 

Загальна За 1с 
За 

графіком 

за ГОСТ 

12.1.005-

88 

       

       

       

 

 

Рис. 1.2. Анемометр 

 АСО-3 

 
1 –  ___________________ 

2 –  ___________________ 

3 -  ___________________ 

 

 

 

 

1 

2 

3 
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Заходи щодо поліпшення мікроклімату робочої зони 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Контрольні запитання: 

 
1. Якими параметрами оцінюються мікрокліматичні умови в робочій зоні? 

2. Якими приладами вимірюється швидкість руху повітря? 

3. Яким приладом вимірюють відносну вологість повітря? 

4. Від чого залежать норми параметрів мікроклімату? 

5. Вкажіть основні способи та засоби нормалізації цих параметрів. 

 

 

Оцінка ________________ 
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 Лабораторна робота №2 

Дослідження освітлення 

 
Мета:  

Освоїти методику та одержати практичні навички оцінки умов праці щодо 

освітлення під час контролю мобільної техніки за показниками безпеки і 

паспортизації санітарно-технічного стану робочих місць. 

 

Матеріали та обладнання:  
Нормативні документи, довідкова література, люксметр Ю-116. 

 

Література: 
Л-1, с. 100-108; Л-2, с. 4-10; Л-3, с. 135-141 

 

Самостійна робота 
1. Ознайомитися за підручником з основними світлотехнічними одиницями: 

„Світловий потік”, „Освітленість”, „Фон”, „Контраст об’єкта”, „Видимість”, 

„показник освітленості”, „Коефіцієнт пульсації освітленості”. 

2. Вивчити основні вимоги до систем освітлення за СНіП ІІ-4-79. 

3. За підручником та технічними паспортами ознайомитись з конструкцією та 

порядком використання люксметра. 

4. Засвоїти методику вимірювання освітлення. 

 

Виконання роботи 
1. Підготувати до роботи прилад. 

2. Провести дослідження природного освітлення робочих місць у 

сільськогосподарському виробництві. 

3. Провести дослідження штучного освітлення робочих місць. 

4. Порівняти результати з нормованими значеннями та зробити висновки. 

5. У разі виявлення відхилень віл норм запропонувати заходи щодо 

удосконалення систем освітлення. 

6. Дати усно відповіді на контрольні запитання. 

 

Основні світлотехнічні одиниці 

Освітленість_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Фон____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Контраст об’єкта_________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Видимість ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Показник освітленості ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Коефіцієнт пульсації освітленості___________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Назвіть основні елементи конструкції люксметра Ю-116, 

зображеного на рисунку 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика вимірювання освітлення 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Рис. 2.3 Люксметр Ю-116 

1 – _________________________ 

2 – _________________________ 

3 – _________________________ 

4 – _________________________ 

5 – _________________________ 

6 – _________________________ 

7 – _________________________ 

8 –__________________________ 

9 -__________________________ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 Люксметр Ю-116 

   
6 7 8 9 

     
5 4 3 2 1 
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Перевірка природного освітлення  

 

Особливості зорової роботи у даному приміщенні: 

- наявність постійних робочих місць  _______________________________________ 

- характер зорової роботи на кожному робочому місці _________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

- особливості зорової роботи:  

- відстань об’єкта розрізнення до очей робітника_________________________ 

- тривалість зорової роботи ___________________________________________ 

- небезпека травматизму _____________________________________________ 

- характер нормованої величини коефіцієнта природного освітлення (КПО)  

________________________________________________________________________ 

 

 

Таблиця 2.1 – Результати заміру природного освітлення робочих місць  

(за вказівкою викладача) в ______________________________________________ 

 

Місце вимірювання 
Повторність 

вимірювань 

Величина освітлення у точках вимірювання у 

приміщенні (Еу) та зовні (Ез) його 

1 2 3 4 5 

У приміщенні 1      

2      

3      

Зовні приміщення 1      

2      

3      

 

Обчислення коефіцієнта природного освітлення: 

 

 100
3

1
E

Ey
e       100

3

1
E

Ey
e  

 

 100
3

1
E

Ey
e       100

3

1
E

Ey
e  

 

 100
3

1
E

Ey
e  

 

Таблиця 2.2 – Фактична і допустима величини природного освітлення 

Вид порівнювальних величин 
Мінімальне значення коефіцієнта природного 

освітлення, еmin, % 

Фактичне  

Допустиме  
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Висновки ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Перевірка штучного освітлення  

 

Особливості зорової роботи у даному приміщенні: 

- наявність постійних робочих місць  _______________________________________ 

- характер зорової роботи на кожному робочому місці _________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

- особливості зорової роботи:  

- відстань об’єкта розрізнення до очей робітника_________________________ 

- тривалість зорової роботи ___________________________________________ 

- небезпека травматизму _____________________________________________ 

- розряд зорової роботи______________________________________________ 

 

Таблиця 2.3 – Результати заміру штучного освітлення робочих місць (за 

вказівкою викладача) в _________________________________________________ 

 

Номер робочого 

місця 

Умови вимірювання освітленості Виміряна 

освітленість, лк 

Коефіцієнт 

нерівномірності 
Фільтр Шкала 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

Рівень середньої освітленості  


n

E
Ecp  
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Коефіцієнт нерівномірності 
cp

n

E

E
. 

 

Норма освітлення робочих місць за СНіП ІІ-4-79  Ен =__________лк. 

 

Висновок_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Контрольні запитання: 
 

1. Які види освітлення ви знаєте? 

2. Яким документом нормується освітлення робочих місць? 

3. Які особливості зорової роботи беруться за основу при встановленні норми 

освітлення робочих місць? 

4. Як встановлюється розряд зорової роботи? 

5. Як впливає освітленість робочого місця на працездатність людини? 

 

 

Оцінка ________________ 
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Лабораторна робота № 3 

Дослідження рівня шуму та вібрації на робочому місці 

 
Мета роботи. Вивчити засоби і методику вимірювання, набути навичок 

визначення та оцінки умов праці на робочому місці за шумовими й вібраційними 

характеристиками. 

 

Матеріали та обладнання: Вимірювальна апаратура ВШВ-1 з комплектом 

засобів вимірювання, робоче місце комбайнера (тракториста), інструктивні картки, 

паспорт ВШВ-1, довідкова література. 

 

Література: 

Л-1, с. 84-98; Л-2, с. 28-32; Л-3, с. 121-134 

 

Самостійна робота 

 
1. Засвоїти поняття „шум” та його параметри, вплив шуму на організм людини, 

методи та засоби боротьби з шумом. 

2. Вивчити будову ВШВ-1 за паспортом приладу. 

3. Вивчити методику визначення шумових характеристик робочого місця за 

ГОСТ 12.4.093-80 ССБП. 

4. Засвоїти поняття „вібрація” та її параметри, вплив вібрації на організм 

людини, заходи із зменшення шкідливого впливу вібрації. 

5. Вивчити методику визначення вібраційних характеристик робочого місця за 

ГОСТ 12.4.095-80 ССБП. 

6. Дати усно відповіді на контрольні запитання. 

 

Виконання роботи 
1. Підготувати прилад до роботи (відповідно  до паспорту) і провести 

вимірювання шумових характеристик. 

2. Одержані дані порівняти з вимогами ГОСТ 12.4.093-80 ССБП і зробити 

висновок про їх відповідність нормативним значенням. 

3. Підготувати прилад до роботи (відповідно  до паспорту) і провести 

вимірювання вібраційних характеристик та необхідні розрахунки.  

4. Одержані дані порівняти з вимогами ГОСТ 12.2.019-76 ССБП і зробити 

висновок про їх відповідність нормативним значенням. 

5. Дати усно відповіді на контрольні запитання. 

 

Шум. Терміни та визначення _________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Вплив шуму на організм людини ______________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Нормування шуму ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Методи і засоби боротьби з шумом ____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Вібрація, її параметри _______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Вплив вібрації на організм людини ____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Заходи із зменшення шкідливого впливу вібрації _______________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Методика визначення шумових характеристик робочого місця за ГОСТ 

12.4.093-80 ССБП:_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Методика визначення вібраційних характеристик робочого місця за ГОСТ 

12.4.095-80 ССБП: ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Вимірювання і розрахунок рівнів шуму та вібрації 
 

Найменування машини, установки _______________________________________ 

Характеристика робочого місця __________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Місце проведення вимірювання__________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Засоби вимірювання і відомості про перевірку _____________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Розташування точок вимірювання________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Таблиця 3.1 - Результати вимірювань і розрахунок рівнів шуму 
Номер вимірювання Рівні звукового тиску в октавних смугах із середньо 

геометричними частотами, Гм 

Рівень 

звуку 

дБа 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1          

2          

3          

Середній рівень          

Коригуючи поправка          

Скориговані рівні у порядку 

вибування 

         

Нормативні значення за 

ГОСТ 12.1.005-88 

         

Індекс відповідності умов 

праці 

         

 

Індекс відповідності умов праці: 

аш 1
Lb

Ln
, 

де: Ln , Lb  - відповідно нормативний (за ГОСТ 12.1.005-88) і вимірювальний 

рівні звукового тиску, Па. 

Висновок про відповідність нормативним значенням одержаних даних  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Склад вимірювального тракту при вимірюванні вібрації ___________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Склад установки вібровимірювального перетворення ______________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Таблиця 3.2 – Результат вимірювання рівнів вібрації 

Контрольований параметр 
Номер 

заміру 

Октавні смути із середньо 

геометричними частотами, Гц 

Напрямок дії вібрації 1  

 2  

 3  

Вид вібрації   

Середні значення   

Гігієнічні норми   

Індекс відповідності умов праці   

 

Висновок ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Контрольні запитання: 

 
1. Що називається шумом? 

2. Якими фізичними параметрами характеризується шум? 

3. За якими параметрами нормується шум? 

4. Яким документом нормується виробничий шум на робочих місцях? 

5. Яким приладом вимірюється шум? 

6. Назвіть основні методи зниження рівня шуму. 

7. Назвіть джерела вібрації у сільськогосподарському виробництві. 

8. У чому полягає шкідлива дія вібрації на організм людей? 

9. Назвіть параметри, які характеризують вібрацію 

10. Назвіть основні методи зниження вібрації. 

 

Оцінка ______________ 
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Лабораторна робота № 4 

Вимірювання опору заземлення і ізоляції 

 
Мета: Ознайомитися з приладами для вимірювання опору захисного 

заземлення та вивчити методику вимірювання опору заземлюючих пристроїв, 

питомого опору землі та опору ізоляції. 

 

Матеріали та обладнання: прилади МС-08; М-416; М-372; контур захисного 

заземлення, додаткові заземлювачі, електропровідники; електродвигун. 

 

Література: 

Л-1, с. 127-133  Л-2, с. 33-38, Л-3, с. 179-188 

 

Самостійна робота 
1. Ознайомитись з призначенням та конструктивним виконанням захисного 

заземлення. 

2. Ознайомитись з вимірювальними приладами які використовуються для 

виконання вимірювань, схемами їх ввімкнення.  

3. Засвоїти методику вимірювання опору заземлюючих пристроїв, питомого 

опору землі та опору ізоляції. 

 

Виконання роботи 
1. Скласти відповідну схему та провести вимірювання опору захисного 

заземлення з допомогою вимірювача М-416. 

2. Перевірити приладом М-372 якість електричного контакту обладнання із 

заземлюючою системою. 

3. Виміряти опір ізоляції двигуна (за вказівкою викладача). 

4. Порівняти результати вимірювань з нормативними та зробити висновок про 

доцільність використання заземлюючого пристрою. 

5. Дати усно відповіді на контрольні запитання. 

 

Напруга дотику і захист від неї. ___________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

Призначення захисного заземлення ____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
Рис. 4.1. Напруга 

дотику біля одиночного 

заземлювача 
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Матеріали необхідні для конструктивного виконання заземлення ___________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Вимірювання опору захисного заземлення приладом  М-416. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4.2. Вимірювач опору заземлень М-416 

 
 Рис 4.3. Схема приєднання вимірювача опору заземлень М-416 з переліком 

обладнання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Порядок вимірювання опору заземлення 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

1-4 - ___________________________ 

5 - ____________________________ 

6 - ____________________________ 

7 - ____________________________ 

8 - ____________________________ 

9 - ____________________________ 

10 - ___________________________ 

11 - ___________________________ 

 

 
 

 

Rв 
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Вимірювання опору контакту захисного заземлення приладом М-372 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Порядок вимірювання опору контакту захисного заземлення 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

Рис. 4.5. Схема вимірювання опору ізоляції обмотки електродвигуна 

мегомметром М-1101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.4. Омметр М-372 

 

1 - _______________________________ 

2 - _______________________________ 

3 - _______________________________ 

4 - _______________________________ 

  

 

 

  

 
2 

1 

3 

4 

1 - _______________________________ 

2 - _______________________________ 

3 - _______________________________ 

4 - _______________________________ 
 

 

                                      
 

 

  

 

 

3 

4 

2 1 
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Таблиця 4.1 - Результати вимірювань 

Опір захисного 

заземлення, Ом 

Опір контакту захисного 

заземлення, Ом 
Опір ізоляції, Ом 

 

 

 

  

 

Висновки про доцільність використання заземлюючого пристрою 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Контрольні запитання: 
 

1. Яке призначення захисного заземлення? 

2. Як конструктивно виконати захисне заземлення? 

3. Які матеріали використовують для заземлюючих пристроїв? 

4. Як вимірюють опір заземлювача? 

 

 

Оцінка ___________ 
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Лабораторна робота № 5 

Випробування вантажопідіймальних машин 

 
Мета: Вивчити будову і правила безпечної експлуатації вантажопідйомних 

кранів і засобів. 

 

Матеріали та обладнання: кран-балка (при відсутності – її модель), комплект 

запобіжних пристроїв елементів конструкції вантажопідйомних кранів, які 

забезпечують безпечну експлуатацію кранів, набір деталей з характерними 

спрацюваннями і несправностями, набір зразків стальних канатів для проведення 

вибраковки, вимірювальний інструмент для вимірювання стріли прогину балки 

(лінійка, штангенциркуль, індикатор).  

 

Література: 

Л-2, с. 39-46; Л-3, с. 165-168 

 

Самостійна робота 

 
1. Ознайомитись з „Правилами улаштування і безпечної експлуатації 

вантажопідйомних кранів”, які поширюються на крани усіх типів, ручні та 

електричні талі, лебідки для підіймання вантажів та людей. 

2. Засвоїти вимоги „Правилами улаштування і безпечної експлуатації 

вантажопідйомних кранів” до змінних вантажозахватних органів (гак, 

грейфер), змінних вантажозахватних пристроїв (стропи, траверси, кліщі 

тощо). 

3. Ознайомитись з правилами призначення відповідальних осіб за безпечну 

експлуатацію вантажопідйомних машин, вантажозахватних пристроїв і 

тари. 

4. Описати порядок навчання та періодичність перевірки знань персоналу 

5. Ознайомитись з методикою проведення статичного та динамічного 

випробування вантажопідйомних машин. 

 

Виконання роботи 

 
1. Провести технічний огляд кран-балки: 

 Перевірити організацію нагляду за краном, наявність технічної документації. 

 Перевірити: стан металоконструкцій і зварних, (клепаних) з’єднань; стан гака, 

деталей його підвіски   

 Перевірити стан канатів та їх кріплення. 

2. Провести статичне чи динамічне (за вказівкою викладача) випробовування 

кран-балки. 

3. Зробити висновок чи буде забезпечена безпека під час роботи даної кран-

балки. 

4. Дати усно відповіді на контрольні запитання. 
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Основні положення „Правил улаштування і безпечної експлуатації 

вантажопідйомних кранів”_______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Вимоги до: 

- змінних вантажозахватних органів (гак, грейфер)_____________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

- змінних вантажозахватних пристроїв (стропи, траверси, кліщі тощо) ___ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

- стальних канатів (тросів) __________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Правила призначення відповідальних осіб за безпечну експлуатацію 

вантажопідйомних машин, вантажозахватних пристроїв і тари ______________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Порядок навчання та періодичність перевірки знань персоналу ___________ 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Технічний огляд кранів _______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Методика проведення статичного та динамічного випробування 

вантажопідйомних машин________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
 

 
 

Рис. 5.2. Схема випробування 

стрілового крана 

 
Рис. 5.1. Схема випробування мостового 

крана 
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________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 Результати огляду крана (кранбалки) 
Тип крана ____________________________________, рік випуску _______________ 

Завод-виготівник ________________________________________________________ 

Вантажопідйомність _____________________________________________________ 

Наявність паспорта технічної документації __________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
Найменування механізмів  і 

деталей 
Дефекти 

Висновок по 

кожній позиції 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Перевірка стану канатів  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

Рис. 5.3. Схема вимірювання 

діаметра каната 

1 – окремі пасма; 2 – прядив’яне 

осереддя; 3 - сталка 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Рис. 5.4. Схеми вимірювання 

кроку звивки канатів 

 

1 – хрестової; 2 – односторонньої 
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Таблиця 5.1 - Результати огляду канатів 
Характеристика 

каната 

Діаметр за 

номіналом 

Вимірювальний 

інструмент 

Дефект Висновок 

Конструкція 

каната ______ 

____________ 

    

Стандарт  

 

    

* Умови вибракування канатів див. додатки  

 

Статичне (динамічне) випробування крана  
(за завданням викладача) 

 

Таблиця 5.2 - Результати статичного випробування крана 

Показник 
Одиниця 

виміру 

Результати 

вимірювання 
Примітка 

Вантажопідйомність кран-балки    

Маса вантажу для статичного 

випробування 

   

Покази виска до навантаження    

Покази виска після навантаження    

Стріла прогину балки    

Покази виска після зняття вантажу    

Величина залишкової деформації 

балки 

   

 

Висновок ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Контрольні запитання 
 

1. Який порядок реєстрації вантажопідйомних кранів в органах Держнагляду? 

2. Назвіть мету технічного огляду вантажопідйомних кранів. 

3. Які операції виконуються при частковому технічному огляді? 

4. Який порядок проведення статичного випробування? 

5. Який порядок проведення динамічного випробування? 

6. За якими параметрами проводять контроль стальних канатів? 

7. У яких випадках забороняється експлуатація вантажопідйомних кранів? 

8. Які вимоги ставляться до персоналу, який працює на вантажопідйомній 

машині, автомобільному крані? 

 

Оцінка _________________ 
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 Лабораторна робота № 6 

Перевірка сільськогосподарської техніки на відповідність 

вимогам охорони праці 

 
Мета:  

1.1. Закріпити теоретичні знання щодо оцінки технічного стану окремих машин 

і агрегатів за показниками безпеки 

1.2. Сформувати вміння і набути навичок проведення паспортизації технічного 

стану сільськогосподарської техніки. 

1.3. Набути навичок приймання сільськогосподарської техніки за показниками 

безпеки після усіх видів ремонту, технічного огляду, а також перед 

прийманням усіх видів робіт. 

 

Матеріали та обладнання: трактор, лінійка, манометр, люфтомір-динамометр, 

карти контролю показників безпеки сільськогосподарської техніки. 

 

Література: 

Л-2, с. 54-58; Л-3, с. 188-193 

 

Самостійна робота 
1. За підручником ознайомитись з методами та засобами оцінки безпеки 

сільськогосподарської техніки. 

2. За довідником, для даної марки трактора (комбайна) (за завданням 

викладача), виписати нормативні показники безпеки органів керування, 

нормативний тиск у шинах коліс, шлях гальмування. 

 

Виконання роботи 
1. Описати методи і засоби оцінки відповідності сільськогосподарської техніки 

вимогам безпеки. 

2. Провести оцінку відповідності трактора (комбайна, агрегату) 

__________________________ вимогам безпеки і заповнити технологічну 

карту виявлення небезпек. 

3. Зробити висновок про відповідність вимогам охорони праці даного агрегату. 

4. Дати усно відповіді на контрольні запитання. 

 

Методом безпосереднього огляду визначають стан _______________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Методом вимірювання оцінюють: ________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Вимірювання показників безпеки і умов праці  проводять використовуючи: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Рис.  6.1. Схема перевірки вільного 

ходу педалі гальма 

 

1 - ________________________________ 

2 -  ________________________________ 

 

Таблиця 6.1. - Шлях гальмування трактора (комбайна, агрегату)  

________________________________________________________________________ 

 

Транспортний засіб Шлях гальмування, м 
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Таблиця  6.1. - Нормативні показники безпеки органів керування 

________________________________________________________________________ 

 

Транспортний 

засіб 

Люфт 

рульового 

колеса, град. 

Хід важелів муфт повороту, 

або гальм, мм 
Повний хід 

педалі гальма, 

мм Вільний Повний  

     

 

Таблиця 6. 2   - Нормативний тиск у шинах коліс, мПа 

Транспортний засіб Задні колеса Передні колеса 

   

 
Схема обстежуваного агрегату 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 6.3 - Технологічна карта виявлення небезпек 

Елемент агрегату, 

що підлягає 

огляду 

Характерні 

несправності 

(недоліки) 

Можливі 

наслідки 

небезпеки 

Усунення 

недоліків 

(небезпек) 

Примітка 
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Елемент агрегату, 

що підлягає 

огляду 

Характерні 

несправності 

(недоліки) 

Можливі 

наслідки 

небезпеки 

Усунення 

недоліків 

(небезпек) 

Примітка 

     

 

Висновки _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Контрольні запитання: 
 

1. Які ви знаєте методи оцінки безпеки сільськогосподарської техніки. 

2. Назвіть засоби, які використовуються для оцінки безпеки 

сільськогосподарської техніки. 

3. За якими нормативними показниками оцінюють безпеку:  

 органів керування?; 

 системи гальмування?; 

 системи керування?; 

 системи освітлення та сигналізації? 

 

Оцінка ______________ 
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Практична робота № 3. 

 Практичне ознайомлення з технічними засобами гасіння пожеж 

 
1. Мета:  

1.1. Закріпити знання пожежної профілактики сільськогосподарських об’єктів. 

1.2. Одержати навички щодо застосування первинних засобів гасіння пожеж. 

 

2. Матеріали та обладнання: (можливі два варіанти проведення даної роботи: 

на базі пожежного депо та в лабораторних умовах): 

2.1. Нормативно-технічна документація 

2.2. Пожежні машини, мотопомпи 

2.4. Первинні засоби гасіння пожежі. Вогнегасники. 

 

Література: 

Л-1, с. 158-166; Л-2, с. 114-125; Л-3, с. 230-262 

 

Самостійна робота 
1. Ознайомитись із завданнями сільської пожежної охорони. 

2. Провести аналіз можливих причин виникнення пожеж на 

сільськогосподарських об’єктах. 

3. Описати умови горіння та способи його припинення. 

4. Ознайомитись з вогнегасильними речовинами та їх властивостями. 

5. Ознайомитись з конструкціями, характеристиками та порядком використання 

різних типів вогнегасників. 

 

Виконання роботи: 
 

Перший варіант (на базі пожежного депо): 

1. Ознайомитись з технічними засобами виявлення та гасіння пожежі, які там є. 

2. Штучно створити вогнище і одним із вогнегасників загасити пожежу. 

 

Другий варіант (у лабораторних умовах): 

1. Ознайомитись з розрізами, макетами вогнегасників. Засвоїти їх будову, 

роботу, область використання. 

2. Дати усно відповіді на контрольні запитання. 

 

Завдання сільської пожежної охорони___________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Можливі причини виникнення пожеж на сільськогосподарських об’єктах: 

 

- організаційні: __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

- технічні: ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

- санітарно-гігієнічні: _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

- психофізіологічні: ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Умови горіння та способи його припинення: ____________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Горючі речовини: ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Вогнегасильні речовини та їх властивості: ______________________________ 

- вода __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

- паро- та газоподібні речовини:____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

- піноподібні речовини :___________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

- тверді речовини, вуглекислота ____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Первинні засоби гасіння пожеж: _______________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Вогнегасники: 

- хімічний пінний ОХП-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

1 - ________________________________ 

2 -  ________________________________ 

3 - ________________________________ 

4 - ________________________________ 

5 - ________________________________ 

6 - ________________________________  

7 - ________________________________ 

8 - ________________________________ 

9 - ________________________________ 

10 - _______________________________ 

11 - _______________________________ 
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- вуглекислотний ОУ-2 і ОУ-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- вуглекислотний ОУ-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- порошковий ОП-1 “Момент” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Таблиця 3.1 –  Технічні характеристики вогнегасників 

1 - ________________________________ 

2 -  ________________________________ 

3 - ________________________________ 

4 - ________________________________ 

5 - ________________________________ 

6 - ________________________________  

7 - ________________________________ 

8 - ________________________________ 

9 - ________________________________ 

10 - _______________________________ 

11 - _______________________________ 

12 – _______________________________ 

13 – _______________________________ 

14 – _______________________________ 

15 – _______________________________ 

 

 

 
 

1 - ________________________________ 

2 -  ________________________________ 

3 - ________________________________ 

4 - ________________________________ 

5 - ________________________________ 

6 - ________________________________  

7 - ________________________________ 

8 - ________________________________ 

9 - ________________________________ 

10 - _______________________________ 

11 - _______________________________ 

12 – _______________________________ 

13 – _______________________________ 

14 – _______________________________ 

15 – _______________________________ 

 

 

 
 

 

1 - ________________________________ 

2 -  ________________________________ 

3 - ________________________________ 

4 - ________________________________ 

5 - ________________________________ 

6 - ________________________________  

7 - ________________________________ 

8 - ________________________________ 

9 - ________________________________ 

10 - _______________________________ 

11 - _______________________________ 

12 – _______________________________ 

13 – _______________________________ 

14 – _______________________________ 

15 – _______________________________ 

16 – _______________________________ 

17 – _______________________________ 
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Тип 

вогнегасника 

Марка 

вогнегасника 

Ємність 

балона, л 

Гасильний 

елемент 
Обмеження у використанні 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

Використання сільськогосподарської техніки для гасіння пожеж ____________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Особливості гасіння пожеж і загорянь у сільському господарстві ____________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Контрольні запитання: 
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1. Причини пожеж у сільськогосподарському виробництві. 

2. Які завдання покладені на сільську пожежну охорону? 

3. Класифікація горючих речовин та матеріалів. 

4. Умови горіння. 

5. Вогнегасильні речовини та їх характеристики. 

6. Первинні засоби гасіння пожеж. 

7. Вогнегасники, їх конструктивні особливості робота, та технічні 

характеристики: 

 хімічні пінні?; 

 вуглекислотні?; 

 порошкові? 

8. Особливості гасіння пожеж: 

 на фермах?; 

 нафтоскладі, заправочній?; 

 хліба на пні?; 

 скирт з соломою? 

 

 

 
Оцінка ________________ 
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Практична робота № 4. 

 Долікарська допомога потерпілим 

 
1. Мета:  

 1.1. Прищепити навички подання потерпілим долікарської допомоги. 

 1.2. Закріпити знання з транспортування та евакуації потерпілих. М   

  
Матеріали та обладнання: підручники, плакати, аптечка для надання першої 

медичної допомоги. 

 

Література: 

Л-1, с. 237-248; Л-2, с. 133-138 

 

Самостійна робота 
1. Ознайомитись з прийомами надання долікарської допомоги у випадках: 

 ураження електричним струмом; 

 пораненнях; 

 ушибах; 

 переломах; 

 отруєннях. 

 

Виконання роботи 

 
1. Вивчити можливі засоби подання долікарської допомоги при нещасних 

випадках. 

2. Одержати завдання на подання долікарської допомоги потерпілим при 

конкретному нещасному випадку. 

3. Скласти звіт з детальним описом заходів і методів подання долікарської 

допомоги в конкретній ситуації. 

 
Перша допомога при ураженні електричним струмом ______________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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Перша допомога при пораненні __________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Перша допомога при кровотечі  __________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Перша допомога при опіках ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Перша допомога при опіках висококонцентрованими кислотами ____________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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Перша допомога при обмороженнях ______________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Перша допомога при переломах __________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Перша допомога при ударах _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Перша допомога при розтягненні зв’язок __________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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Рис. 4.1. Прийоми звільнення 

потерпілого від струму в 

електроустановках до 1000 В. 

а) ________________________ 

б) ________________________ 

в) ________________________ 

г)________________________ 

г 

 

 
 

Рис. 4.2. Положення голови потерпілого під час виконання штучного дихання: 

а - ______________________________; б - ____________________________________: 

в - _______________________________________________ 

 
 

Рис. 4.3. Місце розташування рук при 

проведенні зовнішнього масажу серця 

 
 

 

Рис. 4.4. Положення того, хто надає 

допомогу, при проведенні зовнішнього 

масажу серця 
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Рис. 4.5. Виконання штучного дихання 

способом „із рота в рот” 

 
 

Рис. 4.7. Виконання штучного дихання способом „із рота в ніс” 

 
Рис. 4.6. Виконання штучного 

дихання способом „із рота в рот” 

 
 

Рис. 4.8. Апарат для штучного дихання ДП-2: 

1- ___________________________________;  2 - ____________________________________; 

3- ___________________________________;  4 - ____________________________________; 

5- ___________________________________;  6 - ____________________________________; 

7- ___________________________________;  8 -_ ___________________________________; 

9- __________________________________;  10 -____________________________________; 

11-__________________________________;  12 -____________________________________; 

13- _________________________________;   14 - ___________________________________; 

15- _________________________________;   16 - ___________________________________; 

17- _________________________________. 
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Перша допомога при непритомності ______________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Перша допомога при сонячному ударі ____________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Перша допомога при отруєнні ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Перша допомога при потраплянні сторонніх тіл ___________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Прийоми і правила проведення штучного дихання та зовнішнього (непрямого 

масажу серця  __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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Рис. 4.9. Місця притискання артерій для зупинення кровотечі з судин 

 

1 - ___________________________; 2 - _______________________________; 

3 - ___________________________; 4 - _______________________________; 

5 - ___________________________; 6 - _______________________________;  

7 - ___________________________; 8 - _______________________________;  

9 - ___________________________; 10 - ______________________________;  

11 - __________________________; 12 - ______________________________;  

13 - __________________________; 14 - ______________________________; 

 

 

 
 

 

Рис. 4.10. Згинання кінцівки в суглобах для 

зупинення кровотечі з: 

 

а - ______________________________; 

в - ______________________________; 

г - ______________________________; 

д - ______________________________; 
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Рис. 4.11. Зупинка кровотечі з допомогою 

закрутки 

Правила накладання: 

 

1 - ____________________________________ 

2 - ____________________________________ 

3 - ____________________________________ 

 

 

 
 

Рис. 4.12. Іммобілізація з допомогою підручних засобів при 

переломі: 

а, б –__________________; в - ____________________ 

а 

б 

в 
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Контрольні запитання: 
 

1. Як припинити кровотечу? 

2. Як подати першу допомогу при пораненні? 

3. Перелічіть правила проведення штучного дихання та зовнішнього масажу 

серця? 

4. Як надати першу допомогу при кровотечі? 

5. Як звільнити потерпілого від дії електричного струму? 

6. Як надати першу допомогу при непритомності? 

7. Як надати першу допомогу при отруєнні? 

8. Як надати першу допомогу при опіках? 

9. Як надати першу допомогу при обмороженнях? 

10. Як надати першу допомогу при переломах і ударах? 

11. Як надати першу допомогу при сонячному ударі? 

 

Оцінка ________________ 
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