
Тема уроку 9 Види освітлення та повітрообміну. 
Мета: засвоїти знання щодо видів освітлення. 

Хід роботи 

Залежно від джерела світла виробниче освітлення може бути трьох видів: 

природне, що створюється безпосередньо прямим сонячним світлом через 

світлові прорізи в зовнішніх стінах; 

штучне, що здійснюється електричними лампами; 

змішане, що створюється одночасно природним та штучним освітленням. 

Штучне освітлення поділяється в залежності від призначення на робоче, аварійне, 

евакуаційне та охоронне, чергове. Розрізняють такі системи штучного освітлення: 

загальні, місцеві та комбіновані. 

Робоче освітлення обов'язкове в усіх приміщеннях для забезпечення 

нормальної роботи, проходу людей та руху транспорту. 

Аварійне освітлення призначене для продовження роботи під час 

раптового вимкнення робочого освітлення. При цьому норма освітленості 

повинна складати 5 % від робочого освітлення, але не менше 2 лк всередині 

приміщень і не менше 1 лк – на території підприємства. 

Евакуаційне освітлення призначене для евакуації людей з приміщень у разі 

аварій. Розташовують евакуаційне освітлення у місцях, що небезпечні для 

проходу людей, на сходах. 

Світильники аварійного освітлення для продовження роботи приєднують до 

незалежного джерела енергії, світильники для евакуації людей — до мережі, 

незалежної від робочого освітлення. 

Охоронне освітлення використовується охоронним підрозділом на об'єктах 

у разі відсутності природного освітлення. 

Чергове освітлення призначене для роботи у вихідні, святкові дні та нічні 

години. 

Освітлення може бути: загальним і комбінованим. 

Загальне освітлення - це освітлення для створення мінімально необхідної 

освітленості у виробничому приміщенні. 

Воно може бути як рівномірним (при симетричному розташуванні 

світильників), так і посиленим на окремих ділянках виробничого приміщення за 

рахунок локалізованого розташування світильників. Загальне освітлення 

застосовують у приміщеннях, де умови роботи потребують освітленості не більше 

50лк і де застосування місцевого освітлення пов'язане з технічними труднощами. 

Комбіноване освітлення застосовується для створення досить високих 

рівнів освітленості на робочих поверхнях завдяки одночасному використанню 

систем загального і місцевого освітлення. 

Місцеве освітлення поділяється на стаціонарне і переносне. Використання 

тільки місцевого освітлення за умов промислових підприємств не допускається 

внаслідок того, що велика різниця в освітленості робочих місць і навколишнього 

середовища спричинює виникнення нещасних випадків і зниження 

продуктивності праці. 

Переносне місцеве освітлення дозволяється тільки при проведенні разових і 

періодичних робіт. 

 



Тема уроку 10 Режими праці та відпочинку. 
Мета: засвоїти знання щодо режимів праці та відпочинку. 

Хід роботи 

Режим праці та відпочинку – це встановлювані для кожного виду робіт 

порядок чергування періодів роботи і відпочинку та їх тривалість. Таке 

чергування періодів праці та відпочинку дотримується в різні відрізки часу: 

протягом робочої зміни, доби, тижня, року відповідно до режиму роботи 

підприємства. 

Робочий час є загальною мірою кількості праці. Загальна тривалість 

робочого часу визначається, з одного боку, рівнем розвитку виробництва, з 

іншого — фізичними і психофізіологічними можливостями людини. Поліпшення 

використання робочого часу є одним з основних шляхів підвищення 

продуктивності праці. Воно залежить від співвідношення екстенсивного та 

інтенсивного факторів розвитку виробництва. 

Згідно з Кодексом законів про працю України нормальна тривалість 

робочого часу працівників не може перевищувати 40 год. на тиждень. 

Підприємства й організації, укладаючи колективний договір, можуть 

установлювати меншу норму тривалості робочого часу. У разі шкідливих умов 

праці передбачається зменшення загальної норми робочого часу, вона не може 

перевищувати 36 год. на тиждень. Законодавством також установлюється 

скорочена тривалість робочого часу для працівників віком від 16 до 18 років – 

36 год. на тиждень, а для осіб віком від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 

15 років, які працюють в період канікул) – 24 год. на тиждень. 

Скорочена тривалість робочого часу може встановлюватися за рахунок 

власних коштів підприємств і організацій для жінок, які мають дітей віком до 

14 років або дитину-інваліда. 

На тих підприємствах і в організаціях, де за характером виробництва та 

умовами роботи запровадження п'ятиденного робочого тижня є недоцільним, 

установлюється шестиденний робочий тиждень з одним вихідним днем. За 

шестиденного робочого тижня тривалість щоденної роботи не може 

перевищувати 7 год. за тижневої норми 40 год., 6 год. – за тижневої норми 36 год. 

і 4 год. – за тижневої норми 24 год. 

Змінний режим визначає загальну тривалість робочої зміни, час її початку 

та закінчення, тривалість обідньої перерви, тривалість праці та частоту 

регламентованих перерв на відпочинок. 

Добовий режим праці та відпочинку включає кількість змін за добу, час 

відновлення працездатності між змінами. 

Тижневий режим праці та відпочинку передбачає різні графіки роботи, 

кількість вихідних днів на тиждень, роботу у вихідні та святкові дні. Графіки 

роботи передбачають порядок чергування змін. 

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). 

 

Шановні учні, прохання мені на пошту 

надсилати в прикріпленому файлі фото 

конспекту уроку та титульної сторінки. 

В назві листа не забувайте вказувати своє 

прізвище і № групи. 

Ті, з Вас, що не будуть надсилати 

конспекти будуть неатестовані!!! 
Soldаtenko.olga@ukr.net 
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