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Шкідливий та небезпечний вплив шуму на організм людини встановлено тепер з повною 

достовірністю. Ступінь такого впливу, переважно, залежить від рівня та характеру шуму, форми та тривалості 

впливу, а також індивідуальних особливостей людини. Шум належить до загально фізіологічних подразників, 

які за певних обставин можуть впливати на більшість органів та систем організму людини. Так, за даними 

медиків дія шуму може спричинити нервові, серцево-судинні захворювання, виразкову хворобу, порушення 

обмінних процесів та функціонування органів слуху тощо. 

Із загальної кількості захворювань, що перераховані вище, останнім часом значно зросла частка тих, які 

спричинені саме шумовим впливом. У зв'язку з цим слід звернути увагу на той факт, що протягом багатовікової 

еволюції людина так і не набула здатності адаптуватись до дії шуму, як і не було створено природного захисту 

для високочутливого та досконалого органу слуху людини від дії інтенсивного шуму. 

Найбільш повно вивчено вплив шуму на слуховий апарат людини. У працівників "шумних" професій 

може виникнути професійне захворювання - туговухість, основним симптомом якого є поступова втрата слуху, 

перш за все, в ділянці високих частот, з наступним поширенням на більш низькі частоти. 

Крім безпосереднього впливу на орган слуху, шум впливає на різні відділи головного мозку, змінюючи 

при цьому нормальні процеси вищої нервової діяльності. Цей так званий неспецифічний вплив шуму може 

виникнути навіть раніше, ніж зміни в самому органі слуху. Характерними є скарги на підвищену 

втомлюваність, загальну слабкість, роздратованість, апатію, послаблення пам'яті, погану розумову діяльність і 

т. ін. 

Один з основних джерел шуму в місті - автомобільний транспорт, інтенсивність руху якого постійно 

зростає. Найбільші рівні шуму 90-95 дБ відзначаються на магістральних вулицях міст з середньою 

інтенсивністю руху 2-3 тис. і більше транспортних одиниць на годину.  

Рівень вуличних шумів обумовлюється інтенсивністю, швидкістю і характером (складом) 

транспортного потоку. Крім того, він залежить від планувальних рішень (поздовжній і поперечний профіль 

вулиць, висота і щільність забудови) і таких елементів благоустрою, як покриття проїзної частини та наявність 

зелених насаджень. Кожен з цих чинників здатний змінити рівень транспортного шуму в межах до 10 дБ.  

У промисловому місті звичайно високий відсоток вантажного транспорту на магістралях. Збільшення в 

загальному потоці автотранспорту вантажних автомобілів, особливо великовантажних з дизельними двигунами, 

призводить до підвищення рівнів шуму. У цілому вантажні та легкові автомобілі створюють на території міст 

важкий шумовий режим.  

Шум, що виникає на проїжджій частині магістралі, поширюється не тільки на при магістральну 

територію, але і вглиб житлової забудови. Так, в зоні найбільш сильного впливу шуму знаходяться частини 

кварталів і мікрорайонів, розташованих уздовж магістралей загальноміського значення (еквівалентні рівні 

шуму від 67,4 до 76,8 дБ). Рівні шуму, заміряні в житлових кімнатах при відкритих вікнах, орієнтованих на 

зазначені магістралі, всього на 10-15 дБ нижче.  

Акустична характеристика транспортного потоку визначається показниками галасливості 

автомобільного транспорту. Шум, вироблений окремими транспортними екіпажами, залежить від багатьох 

факторів: потужності та режиму роботи двигуна, технічного стану екіпажу, якості дорожнього покриття, 

швидкості руху. Крім того, рівень шуму, як і економічність експлуатації автомобіля, залежить від кваліфікації 

водія. Шум від двигуна різко зростає в момент його запуску і прогрівання (до 10 дБ). Рух автомобіля на першій 

швидкості (до 40 км / год) викликає зайвий витрата палива, при цьому шум двигуна в 2 рази перевищує шум, 

створюваний ним на другій швидкості. Значний шум викликає різке гальмування автомобіля при русі на 

великій швидкості. Шум помітно знижується, якщо швидкість руху гаситься за рахунок гальмування двигуном 

до моменту включення ножного гальма. 

Наближено дію шуму різних рівнів можна схарактеризувати наступним чином. Шум до 50 дБА 

зазвичай не чинить шкідливого впливу на людину в процесі її трудової діяльності. Шум у 50-60 дБА може мати 

психологічний вплив, що виявляється у погіршенні розумової діяльності, послабленні уваги, швидкості реакції, 

утрудненні роботи з масивами інформації тощо. При рівні шуму 65-90 дБА можливий його фізіологічний 

вплив: пульс пришвидшується, тиск крові зростає, судини звужуються, що погіршує постачання органів кров'ю. 

Дія шуму з рівнем 90 дБА і вище може призвести до функціональних порушень в органах та системах 

організму людини: знижується слухова чутливість, погіршується діяльність шлунку та кишківника, з'являється 

відчуття нудоти, головний біль, шум у вухах. При рівні шуму 120 дБА та вище здійснюється механічний вплив 

на орган слуху, що виявляється у порушенні зв'язків між окремими ділянками внутрішнього вуха; можливий 

навіть розрив барабанної перетинки. Такі високі рівні шуму впливають не лише на органи слуху, а й на весь 

організм. Звукові хвилі, проникаючи крізь шкіру, спричинюють механічні коливання тканин організму, 

внаслідок чого відбувається руйнування нервових клітин, розриви дрібних судин тощо. 

Отже, шкідливі та небезпечні наслідки дії шуму виявляються тим більше, чим вищий рівень сили звуку 

та триваліша його дія. 


