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Тема: Ознайомлення з робочим місцем 

адміністратора на підприємстві. Техніка безпеки  під 

час роботи на підприємстві. 



1. Працеохоронні принципи роботи адміністратором  

Робоче місце адміністратора, як правило обладнане великою кількість технічних 

пристроїв. Це перш за все персональний комп’ютер, принтер, сканер, крсерокс, і 

різноманітні засоби телефонного зв’язку: телефон, факс, і т.д. 



Фактори, що впливають на функціональний стан користувачів 
комп’ютера 

 



Роботодавець, який використовує найману працю робітників, 
повинен забезпечити відповідність їхніх роочих місць комфортним 

та безпечним умовам: 
 

1 

• Розмір одного робочого місця має становити не менше 6 квадратних метрів. При 
необхідності, суміжні робочі місця співробітників, що працюють з комп’ютером, 
слід розділити перегородками висотою до 2 метрів.  

• При визначенні достатнього  розміру приміщення і робочого місця на одну 
особу необхідно додатково враховувати шафи, сейфи, тумби або інші предмети 
меблів чи обладнання, які знаходяться в кімнаті.  

2 

• На столі працівника можливо розмістити допоміжні для роботи пристрої 
(принтери, колонки, сканери), а також місця для зберігання документів, за 
умови, що це не обмежуватиме видимість екрану і не заважатиме працівнику.  

• У разі надмірного шуму чи вібрації технічного обладнання, роботодавець 
повинен забезпечити працівників антивібраційними килимками.   

3 

• Робочий стілець співробітника має бути підйомно-поворотним, легко 
регульованим за висотою та забезпечувати належну підтримку та зручне 
положення спини і хребта особи.  

• Щодня необхідно проводити вологе прибирання приміщення, та очищати робоче 
місце та безпосередньо монітор комп’ютера від запиленості.  



На підприємстві, а також в навчальній майстерні 
забороняється: 

 

4 

Проводити ремонт та технічне обслуговування комп’ютера за робочим 

місцем працівника;  

1 

2 

3 

Самочинно ремонтувати або намагатись здійснити технічне налагодження 

комп’ютера без залучення компетентних спеціалістів; складувати на 

робочому місці зайві документи, деталі та предмети, що не потрібні для 

роботи; 

Використовувати монітори з нечітким зображенням та монітори, 

у   яких   наявні поламки екрану;  

Допускати до роботи осіб,  які не пройшли затверджений на 

підприємстві курс охорони праці для роботи з комп’ютером, не 

дозволяється.   



З метою покращення стану здоров’я осіб, що працюють за 
комп’ютером та запобігання виникненню професійних 

захворювань, необхідно: 

впровадити в робочий режим 
щогодинні технологічні перерви, 
що не перевищують 20 хвилин; 

при тривалій роботі 
виконувати фізичні вправи 

по зміні зорового 
навантаження; 

враховуючи монотонні умови 
праці передбачити 6-ти годинний 
робочий день при 40-а годинному 

робочому тижні; 

своєчасно проводити вологе 
прибирання приміщень та 
забезпечити озонування 
повітря в приміщенні; 

в приміщеннях, оснащених 
комп’ютерної техніки 

передбачити кондиціонування 
повітряних мас; 



Інструктивно технологічна картка 

Робоче місце адміністратора — це місце в 

системі «людина—техніка», це зона 

трудової діяльності співробітника, яке 

оснащене необхідними засобами для 

виконання посадових обов’язків.   

Працюючи за комп’ютером, 

рекомендовано дотримуватися 

правил тривалості роботи, 

правильної постави, розміру 

шрифтів та зображень, вимог до 

приміщення тощо. 



Принципи правильної роботи за 
комп’ютером: 

1.приміщення, у якому знаходяться 
комп’ютери, потрібно провітрювати 

щогодини;  
3. після кожного часу роботи рекомендується 
робити десяти хвилинну перерву, яку зручно 

суміщати з провітрюванням.  

2. при наборі текстів з паперів 

чи книг рекомендується 

помістити джерело якомога 

ближче до монітору. Це 

дозволить уникнути частих 

рухів головою та очима; 
 

якщо є можливість, міняйте вид 
діяльності, якою займаєтеся 

протягом дня; 

4. необхідно постійно 
слідкувати за станом екрану 

монітора: він має бути чистим, 
без плям та пилу. Крім того, 

обов’язково слідкуйте за 
чистотою окулярів – 

комп’ютерних чи звичайних; 

5. щоб попередити, синдром 
сухого ока”, моргайте кожні 3-5 

секунд; 

6. у процесі роботи за 
комп’ютером обов’язково 

звертайте увагу на дихання: 
воно має бути рівномірним, без 

затримок; 



Організація та обладнання робочого місця 
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відстань між бічними поверхнями 
персональних комп’ютерів  1,2 м.; 

відстань від тильної поверхні одного 
персонального комп’ютера до екрана іншого – 

2,5 м. 

За потреби особливої концентрації уваги 
під час виконання робіт суміжні робочі 
місця операторів необхідно відділяти 

одне від одного перегородками висотою 
1,5 — 2м. 



 Конструкція робочого столу має 

відповідати сучасним вимогам ергономіки і 

забезпечувати оптимальне розміщення на 

робочій поверхні використовуваного 

обладнання (дисплея, клавіатури, принтера) 

і документів. 

Висота робочої поверхні робочого 

столу має регулюватися в межах 680-800 

мм,  

 ширина і глибина – забезпечувати 

можливість виконання операцій у зоні 

досяжності моторного поля 

(рекомендовані розміри: 600-1400мм, 

глибина – 800-1000мм).  

 Робочий стіл повинен мати простір 

для ніг заввишки не менше ніж 600мм  

 Робочий стілець має бути підйомно-

поворотним для лінійних розмірів – 15-

20мм, для кутових – 2-5 градусів.  

 Монітор має розташовуватися на 

оптимальній відстані від очей 

користувача, що становить 600-700мм, 

під кутом +30 градусів до нормальної 

лінії погляду працівника.  

 



Правильна організація робочого місця передбачає розв’язання таких 

основних завдань: 

● вибір раціональної робочої пози; 

● раціональне розміщення індикаторів і органів керування у відповідності з їх 

важливістю і частотою користування в межах поля зору і зон досягання; 

● забезпечення оптимального обзору робочого місця; 

● відповідність конструкції технічних пристроїв і робочих меблів 

антропометричним, фізіологічним і психологічним характеристикам людини; 

● відповідність інформаційних потоків можливостям людини щодо 

сприймання і переробки інформації; 

● забезпечення сприятливих санітарно-гігієнічних умов праці; 

● забезпечення умов для відпочинку оператора в процесі роботи. 

Комфортне виробниче середовище забезпечує оптимальну динаміку 

працездатності людини і збереження її здоров’я.  



Картка завдань  
1. Створити на основі інструктивно 
технологічної картки тест з Охорони праці, та 
намалювати робоче мsсце адміністратора   
 
 
Виконане завдання відправляти на 
електронну адресу mawa1995@ ukr.net 
 



Дякую за увагу! 


