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Як правило, причинами виробничого травматизму можуть бути: неправильна 

організація робочого місця; допущення до роботи осіб, що не пройшли інструктаж з 

охорони праці; відсутність або несправність огороджень і запобіжних пристроїв; 

несправний стан інструменту та пристосувань; неправильне обслуговування 

встаткування і механізмів; зневага працівниками мір обережності [1]. 

Безпечне виконання монтажних робіт та експлуатації кліматичної техніки вимагає 

суворого дотримання працівниками і співробітниками виробничих підприємств правил 

охорони праці. Кожен з них повинен добре знати і виконувати правила монтажу та 

експлуатації. Тільки за цієї умови можна попередити виникнення нещасних випадків і 

мінімізувати вплив шкідливих і небезпечних виробничих чинників, пов'язаних із 

забезпеченням охолоджуючого мікроклімату. 

Також, особливості монтажних робіт та експлуатації кліматичної техніки на 

виробництві характеризуються частим проявом нестандартних ситуацій і необхідністю 

швидкого вирішення проблем при неповній наявності необхідного встаткування та 

оснащення. При цьому саме точне дотримання монтажниками та керівниками робіт 

всіх норм і вимог техніки безпеки гарантує мінімальний ризик виробничого 

травматизму [2]. 

Травматизм на виробництві під час проведення монтажних робіт кліматичної 

техніки має у своїй основі кілька головних причин. Найважливіша з них - неправильна 

організація виробничого процесу, недостатнє оснащення механізмами, 

вантажопідйомними та монтажними пристроями при веденні робот з важкими і 

нестандартними конструкціями та механізмами в процесі їхнього підйому та 

опускання. 

Друга по значимості причина нещасних випадків, у тому числі зі смертельним 

результатом, - допуск до виконання складних і небезпечних робіт осіб, які не пройшли 

інструктаж з їхнього виконання. На третьому місці стоїть використання несправного 

або непрацездатного інструмента та пристроїв. На четвертому - неправильна 

експлуатація механізмів та устаткуванням по виконанню монтажних робіт. На п'ятому - 

зневага заходів та норм техніки безпеки з боку монтажників та інших працівників. 

Раціональне використання трудового потенціалу країни вимагає ретельного 

підбору фахівців, що працюють в ускладнених умовах. Особливо це відноситься до 

фахівців, робота яких пов'язана з підвищеною небезпекою. Такий стан справ пов'язано 

не тільки з удосконаленням і ускладненням техніки і технологій, але і з цілим рядом 

додаткових факторів, серед яких доцільно вказати на зміну соціально-економічних 
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відносин у суспільстві, спрямованих на розвиток ринкової економіки (яке, часто, 

сприяє підвищенню емоційної напруги працівників ), складну демографічну ситуацію в 

країні, погіршення стану здоров'я населення. Все перераховане значно звужує 

контингент наявних претендентів на роботу і викликає необхідність повсюдного 

впровадження методів професійного відбору, особливо в професії з підвищеною 

небезпекою [3]. 
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Аннотация. Существующие методы оценки надежности работников локомотивных 

бригад не обеспечивают точности и достоверности оценки на период рабочей смены. В данной 

работе предложен метод оценки текущего функционального состояния работников 
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Abstract. Existing methods for evaluating of locomotive crews’ reliability do not provide the 

accuracy and reliability of the estimates for the period of the work shift. This paper proposes a method 
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