
Тема уроку 7, 8: Види освітлення та повітрообміну. 

Режими праці та відпочинку 
Мета уроку: Ознайомитись із видами освітлення. Опрацювати види та 

режими відпочинку. 

Виробниче освітлення повинно відповідати наступним вимогам: 

 створювати на робочій поверхні освітленість, що відповідає характеру 

зорової роботи і не є нижчою за встановлені норми; 

 забезпечити достатню рівномірність та постійність рівня освітленості у 

виробничих приміщеннях, щоб уникнути частої переадаптації органів 

зору; 

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

від інших предметів, що знаходяться в полі зору; 

 не створювати на робочій поверхні різних та глибоких тіней (особливо 

рухомих); 

 повинен бути достатній для розрізнення деталей контраст поверхонь, що 

освітлюються; 

 не створювати небезпечних та шкідливих виробничих чинників (шум, 

теплові випромінювання, небезпека уражений струмом, пожежо- та 

вибухонебезпека світильників): 

 повинно бути надійним і простим и експлуатації, економічним та 

естетичним. 

 

Залежно від джерела світла виробниче освітлення може бути: 

природним, що створюється прямими сонячними променями та розсіяним 

світлом небосхилу; штучним, що створюється електричними джерелами 

світла, та суміщеним, при якому недостатнє за нормами природне освітлення 

доповнюється штучним. 

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

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

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

верхнього та бокового освітлення. 

Штучне освітлення може бути загальним та комбінованим. Загальним 

називають освітлення, при якому світильники розміщуються у верхній зоні 

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

освітлення) або з урахуванням розташування робочих місць (загальне 

локалізоване освітлення). 

Комбіноване освітлення складається із загального та місцевого. Його 

доцільно застосовувати при роботах високої точності, а також, якщо 

необхідно створити певний або змінний в процесі роботи напрямок світла. 

Місцеве освітлення створюється світильниками, що концентрують світловий 

потік безпосередньо на робочих місцях. Застосування лише місцевого 

освітлення не допускається з огляду на небезпеку виробничого травматизму 

та професійних захворювань. 

 



Режим праці та відпочинку - це встановлені для кожного виду робіт 

порядок чергування та тривалості періодів роботи й відпочинку, які 

підтримують високу працездатність, зберігають здоров 'я трудящих; він 

передбачає правильне чергування часу роботи з мікропаузами та перервами 

на відпочинок з урахуванням специфіки виробництва або виконуваних 

функцій. 

Працездатність людини змінюється протягом доби. Найвища 

працездатність спостерігається в ранкові та денні години - з 8 до 12 та з 14 до 

17 години відповідно. У період з 12 до 14 години, а також у вечірній час, як 

правило, працездатність дещо знижується, а у нічний час досягає свого 

мінімуму. З урахуванням цього встановлюється змінність роботи 

підприємств, початок та закінчення роботи у змінах, перерви на відпочинок 

та сон. Основним періодом для відпочинку упродовж зміни є обідня перерва, 

яка має ділити робочий день на дві рівні частини. Нормальна тривалість 

обідньої перерви складає 40-60 хвилин. 

Законодавство розрізняє такі види відпочинку: 
 перерви протягом робочого дня; 

 щоденний відпочинок (міжзмінна перерва); 

 вихідні дні (щотижневий відпочинок); 

 святкові і неробочі дні; 

 відпустки. 

Перерви протягом робочого дня надаються для відпочинку та 

харчування. За загальним правилом, така перерва надається через чотири 

години роботи тривалістю до двох годин. Перерва не зараховується у 

робочий час. 

Перерви між робочими змінами тривають із моменту закінчення 

роботи в попередній день і до початку наступного. Така перерва повинна 

бути не меншою подвійної тривалості часу роботи в попередній зміні 

(враховуючи і час перерви на обід). 

Вихідні дні надаються працівнику після закінчення трудового тижня. 

При цьому тривалість щотижневого безперервного відпочинку повинна бути 

не меншою 42 годин. При п'ятиденному робочому тижні працівникам 

надаються два вихідні на тиждень, а при шестиденному робочому тижні - 

один вихідний. Загальний вихідний день - неділя. Другий вихідний день при 

п'ятиденному робочому тижні, як правило, має надаватися підряд із 

загальним вихідним днем. 

 

Д/з: Виписати із ЗУ «Про відпустки» види та тривалість 

основної та додаткової відпусток, виписати всі державні свята. 
 

На пошту надсилати фото конспекту та титульної сторінки. 
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