
Міністерство освіти і науки України 
Мелітопольський державний педагогічний університет 

імені Богдана Хмельницького 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Кафедра історії  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЛЕКЦІЙНИХ  

І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З КУРСУ 

«ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ» 

                                (для студентів V курсу спеціальності “Історія”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мелітополь-2015 

 

 

 

 

 



 

 

УДК 94:331.45(072) 

         65.248я7 

         М54 

 

 

 

 

Навчально-методичні рекомендації до лекційних, семінарських занять та самостійної 

роботи студентів з курсу «Охорона праці в галузі» / Таравська Я.В. – Мелітополь, 2015. – 

42 с. 

 

 

 

 

Рецензенти: 

Срібняк І.В. доктор історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії Київського 

міського педагогічного університету ім. Б. Грінченка 

 

Михайлов В.В. кандидат історичних наук, старший викладач кафедри українознавства 

Таврійського державного агротехнологічного університету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендовано Вченою радою Природничо-географічного факультету Мелітопольського 

державного педагогічного університету ім.Б. Хмельницького, протокол № 7 від 25.02. 

2015 р. 

 

 

 

 

 



 

 

Методичні рекомендації мають на меті допомогти студентам вищих навчальних 

закладів  напряму підготовки 7.02030201“Історія” зорієнтуватися у специфіці курсу 

«Охорона праці в галузі» при підготовці до семінарських занять та модульно-

рейтингового контролю. У виданні вміщено теми лекційних та семінарських занять, 

тематика самостійної роботи, список базової літератури до розділів і термінологічний 

словник ключових понять. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ВСТУП 
Навчальна дисципліна “Охорона праці в галузі” дає студентам історичної 

спеціальності можливість ознайомитись із специфічними особливостями охорони праці в 

галузі освіти та основними законодавчими та нормативно-правовими документами, які 

забезпечують належні умови праці. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» є формування 

у майбутніх фахівців умінь для забезпечення ефективного управління охороною праці та 

поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та 

міжнародного досвіду, а також усвідомлення нерозривної єдності успішної професійної 

діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки праці у конкретній галузі. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Охорона праці в галузі» є 

забезпечення гарантії збереження здоров’я і працездатності працівників у виробничих 

умовах конкретних галузей господарювання через ефективне управління охороною праці 

та формування відповідальності у посадових осіб і фахівців за колективну та власну 

безпеку. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: знати : 

- сучасні методи дослідження і аналізу ризиків, загроз і небезпек на робочих місцях 

тавиробничих об’єктах; 

- положення законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці при 

виконанні виробничих та управлінських функцій; 

вміти :  

- вирішувати професійні завдання з урахуванням вимог охорони праці та володіти 

такими основними професійними компетенціями з охорони праці: 

- поставити завдання та організувати наукові дослідження з визначення 

професійних, виробничих ризиків, загроз на робочих місцях, 

- обґрунтувати і розробити безпечні технології (в галузі діяльності), 

- брати участь у проведенні розслідування нещасних випадків, аварій та 

професійних захворювань, 

- розробити та провести заходи щодо усунення причин нещасних випадків, з 

ліквідації наслідків аварій на виробництві, 

- впровадити організаційні і технічні заходи з метою поліпшення безпеки праці, 

- організувати діяльність виробничого колективу з обов’язковим урахуванням 

вимог охорони праці, 

-управляти діями щодо запобігання виникненню нещасних випадків, професійних 

захворювань та аварій на виробництві, 

- впроваджувати ефективний розподіл функцій, обов’язків і повноважень з охорони 

праці у виробничому колективі, 

- розробити і впровадити безпечні технології, вибрати оптимальні умови і режими 

праці, проектувати зразки техніки і робочих місць на основі сучасних технологічних та 

наукових досягнень в галузі охорони праці, 

- розробити методичне забезпечення і провести навчання та перевірку знань з 

питань охорони праці, 

- надати допомогу та консультації працівникам з практичних питань безпеки праці, 

- контролювати виконання вимог охорони праці в організації. 

Методичні рекомендації до лекційних, семінарських занять і самостійної роботи з 

дисципліни “Охорона праці в галузі” містять відомості щодо матеріалу курсу; тематику 

лекційних та семінарських занять; теми, відведені на самостійне вивчення, список 

рекомендованої літератури до розділів та  термінологічний  словник ключових понять. 

Методичні рекомендації розроблено для студентів п'ятих курсів історичної 

спеціальності Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького денної і заочної форми навчання.  

 



 

1. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістовних модулів Лекції Практичні Всього 

Змістовний модуль 1 

Тема 1. Основні законодавчі та 

нормативно-правові документи з охорони 

праці в галузі.  

2 - 2 

Тема 2. Соціальне страхування від 

нещасного випадку та професійного 

захворювання на виробництві 

2 2 4 

Тема 3. Травматизм та професійні 

захворювання в галузі. Розслідування 

нещасних випадків. 

 

2 2 4 

Змістовний модуль 2 

Тема 4. Основи пожежної безпеки та 

електробезпеки. 
2 - 2 

Тема 5. Надання першої допомоги при 

нещасних випадках 

 

2 2 4 

Всього годин 10 6 16 

 

 

2. Теми семінарських занять 

№ Назва теми Кількість 

годин 

1. Соціальне страхування від нещасного випадку та професійного 

захворювання на виробництві 

 2 

2. Травматизм та професійні захворювання в галузі. Розслідування 

нещасних випадків. 

2 

3. Надання першої допомоги при нещасних випадках 

 

2 

Всього годин 6 

 

3. Теми самостійної роботи 

№ Назва теми Кількість 

годин 

1. Ергономіка, фізіологія праці та психологія безпеки праці 4 

2. Система управління охороною праці в організації 6 

3. Міжнародні норми в галузі охорони праці 6 

4. Основи безпеки праці в галузі 

 

4 

Всього годин 20 

 

 

 

 



 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ 

З ДИСЦИПЛІНИ  «ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ» 

 

Лекція №1 

Тема: «Основні законодавчі та нормативно-правові документи з охорони праці 

в галузі». 
План 

1.    Основні законодавчі акти з охорони праці в галузі. 

2.    Державні нормативно-правові акти з охорони праці. 

3.    Шкідливі виробничі фактори. 

4.    Класи умов праці. 

 

1.    Основні Законодавчі акти України з охорони праці 
Основним законом  з охорони праці є закон України “Про охорону праці”. Цей 

закон був прийнятий 14 жовтня 1992 року. 21 листопада 2002 року Верховна Рада 

прийняла нову редакцію Закону України “Про охорону праці” (№229-IV). В новій редакції 

збереглися основні положення попередньої редакції, але за структурою це зовсім новий 

закон. Головна різниця – це система соціального захисту працівника за рахунок 

загальнообов’язкового державного страхування. Тому Законодавство про охорону праці 

складається з Закону України “Про охорону праці”, Кодексу законів про працю України, 

Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного 

випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності”  (вступив у дії 1 квітня 2001 р.)та прийнятих відповідно до них 

нормативно-правових актів. 

Важливе значення має Постанова Кабінету Міністрів України від 30 листопада 

2011 р.№ 1232  “Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, 

професійних захворювань і аварій на виробництві”. 

Також до законів  України, які доповнюють законодавчу базу з охорони праці 

можна віднести наступні закони України:  «Про пожежну безпеку», «Про використання 

ядерної енергії та радіаційну безпеку», «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та 

прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів. 

 

2.     Державні нормативно-правові акти з охорони праці 
Державні нормативно-правові акти з охорони праці (НПАОП) – це правила, норми, 

регламенти, положення, стандарти, інструкції та інші документи, обов’язкові для 

виконання.  

Кодування НПАОП має наступний вигляд (цифра позначена знаком Х): НПАОП 

ХХ.Х-Х.ХХ-ХХ Перших три цифри показують вид економічної діяльності (група, клас) 

відповідно до ДК 009-96 (Державний класифікатор України: Класифікатор видів 

економічної діяльності). 

Зараз діє  ДК 009:2010 КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Чинний від 01.01.2012 р., наприклад: 

27.3     Виробництво проводів, кабелів і електромонтажних пристроїв.  

35.1     Виробництво, передача та розподілення електроенергії.  

30.3     Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього 

устатковання.  

21.1     Виробництво основних фармацевтичних продуктів.  

Якщо нормативно-правовий акт поширюється на всі або декілька видів економічної 

діяльності, зазначається код 0.00.  



Подальші цифри Х.ХХ: перша визначає вид НПАОП; дві останні визначають 

порядковий номер в межах реєстру. 

В Україні створено державний реєстр нормативно-правових актів з охорони праці 

(реєстр НПАОП). Зміни у реєстрі публікуються в журналі «Охорона праці». Одночасно 

створений і підтримується електронний варіант Реєстру НПАОП. Треба зазначити, що до 

8 червня 2004 року нормативно-правові акти з питань охорони праці (НПАОП) мали 

назву: Державні нормативні акти з охорони праці (ДНАОП). Відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 27.01.93 № 64 «Про заходи щодо вико¬нання Закону 

України «Про охорону праці» було створено перший Державний реєстр міжгалузевих і 

галузевих нормативних актів про охорону праці (Реєстр ДНАОП).  

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.93 № 64 «Про 

заходи щодо виконання Закону України «Про охорону праці» було створено перший 

Державний реєстр міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці (Реєстр 

ДНАОП). З 01.01.2007 р. державні нормативні акти з охорони праці – ДНАОПи 

припинили своє існування. 

Система стандартів безпеки праці – комплекс взаємопов’язаних стандартів, які 

містять вимоги, норми і правила, що направлені на забезпечення безпеки праці, 

збереження життя, здоров’я і працездатності людини у процесі трудової діяльності. Діючі 

ГОСТи ССБТ мають шифр 12 і поділяються на 6 підсистем: 

0  – організаційно-методичні стандарти; 

1  – стандарти вимог і норм за видами небезпечних та шкідли¬вих виробничих 

факторів; 

2  – стандарти вимог безпеки до виробничого обладнання; 

3  – стандарти вимог безпеки до виробничих процесів; 

4  – стандарти вимог безпеки до засобів захисту працівників; 

5 – стандарти вимог безпеки до будинків і споруд. (Підсистеми 6–9 – резерв.)  

В Україні розробляються державні стандарти України – ДСТУ, які повинні 

частково замінити діючі ГОСТи ССБТ. В Україні розробляються і діють Державні 

стандарти України (ДСТУ). Кількість ДСТУ, які відносяться до питань охорони праці, з 

кожним роком збільшується.  

  Так, наприклад, у галузі охорони праці вже діють: 

 ДСТУ 2293-99. Охорона праці. Терміни та визначення основних понять. 

 ДСТУ 2272-93. Пожежна безпека. Терміни та визначення. 

 ДСТУ 4050-2001. Спецодяг сигнальний. Жилети. Технічні умови. 

Крім наведених вище, питання охорони праці регламентовані державними 

будівельними нормами – ДБН, основними з яких є: 

1. ДБН, В. 2. 5. – 28– 2006.   Природне і штучне освітлення. 

2. ДБН А.3.2-2-2009. ССБТ. Охорона праці та промислова безпека у будівництві. 

Основні положення. 

3. ДБН В.1.2-12-2008. Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки. 

4. ДБН А.3.1-5-2009. Організація будівельного виробництва. 

Крім ДСТУ, ГОСТ і НПАОП, в Україні діють: ДСН – Державні Санітарні Норми; 

ДБН – Державні Будівельні Норми (прийняті за часів незалежної України) та СНиП – 

Строительные Нормы и Правила (російська абревіатура), які прийняті за часів СРСР;  

Питання з виробничої санітарії на сьогодні містять не тільки ГОСТи ССБТ, але і 

державні санітарні норми. Так, наприклад, розглянемо вимоги до наступних виробничих 

факторів – шум (1), вібрація (2), мікроклімат виробничих приміщень (3). 

Вимоги до цих факторів нормуються: 

1.  ГОСТ 12.1.003-83. Шум. Загальні вимоги безпеки. ДСН 3.3.6.037-99. Санітарні 

норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку. 

2. ГОСТ 12.1.012-90. Вібрація. Загальні вимоги безпеки. ДСН 3.3.6.039-99. 

Санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації. 

3. ГОСТ 12.1.005-88. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочих 

приміщень.  



ДСН 3.3.6.042-99. Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень. 

Протипожежна безпека забезпечується виконанням вимог «Правил пожежної 

безпеки в Україні» (НАПБ А.01.001-2004) та нормативно-правових актів з пожежної 

безпеки – НАПБ. /Державний реєстр цих актів – «Реєстр НАПБ», виданий в Україні у 2001 

році./ 

Крім зазначеного вище НАПБ А.01.001-2004 основними, з точки зору забезпечення 

пожежної безпеки у будівництві, слід вважати: 

 НАПБ Б.03.002-2007. Норми визначення категорій приміщень, будинків та 

зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою. 

 ДБН В.1.1-7-2002. Пожежна безпека об’єктів будівництва. 

 ДБН В.1.2-7-2008. Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека. 

ПУЕ – Правила Улаштування Електроустановок. (Міністерство Енергетики та 

вугільної  промисловості України Наказ №36 від 31.03.2011 Про затвердження нової 

редакції глави 1.7 «Заземлення та захисні заходи від ураження електричним струмом» 

Правила улаштування електроустановок). Також на території України діють міжнародні 

стандарти, які мають англійську абревіатуру ISO. 

 

3. Шкідливими виробничими факторами є: 
1. Фізичні фактори: 

- мікроклімат (температура, вологість, швидкість руху повітря теплове 

випромінювання); 

- електромагнітні поля і випромінювання (електростатичні поля, постійні магнітні 

поля, електричні і магнітні поля промислової частоти (50 Гц), радіочастотні 

електромагнітні випромінювання, ультрависокочастотні, надвисокочастотні 

(мікрохвильові) випромінювання, ультрафіолетові, оптичні); 

- іонізуючі випромінювання; 

- виробничий шум, ультразвук, інфразвук; 

- вібрація (локальна, загальна); 

- освітлення – природне (відсутність або недостатність), штучне (недостатня 

освітленість, пряма і відбита сліпуча блискість, пульсація освітленості). 

2. Хімічні фактори: речовини хімічного походження, деякі речовини біологічної 

природи, що отримані хімічним синтезом. 

Хімічні речовини (шкідливі та небезпечні) відповідно до ГОСТ 12.0.003-74 за 

характером впливу на організм людини поділяються на: 

- загально токсичні, що викликають отруєння всього організму (ртуть, оксид 

вуглецю, толуол, анілін); 

- подразнюючі (фіброгенної) дії, що викликають подразнення дихальних шляхів та 

слизових оболонок (хлор, аміак, сірководень, озон); 

- сенсибілізуючі, що діють як алергени (альдегіди, розчинники та лаки на основі 

нітросполук); 

- канцерогенні, що викликають ракові захворювання (ароматичні вуглеводні, 

аміносполуки, азбест); 

- мутагенні, що викликають зміни спадкової інформації (свинець, радіоактивні 

речовини, формальдегід); 

- що впливають на репродуктивну (відтворення потомства) функцію (бензол, 

свинець, марганець, нікотин). 

Слід зазначити, що існують й інші різновиди класифікацій шкідливих речовин, 

наприклад, за переважаючою дією на певні органи чи системи людини (серцеві, кишково-

шлункові, печінкові, ниркові), за основною шкідливою дією (задушливі, подразнюючі, 

нервові), за величиною середньосмертельної дози. 

3. Біологічні фактори – мікроорганізми – продуценти, живі клітки і спори, що 

містяться в препаратах, патогенні мікроорганізми. 

4. Фактори трудового процесу: 

- важкість праці; 



Важкість праці відображає навантаження на опорно – руховий апарат і 

функціональні системи організму (сердцево – судинну, дихальну та інші), що 

забезпечують його діяльність. 

- напруженість праці. 

Напруженість праці відображає навантаження переважно на центральну нервову 

систему, органи чуттів, емоційну сферу працівника. 

До факторів, що характеризують напруженість праці, відносяться: інтелектуальні, 

сенсорні, емоційні навантаження, ступінь монотонності праці, режим роботи. 

 

4. Класи умов праці 
Виходячи з принципів Гігієнічної класифікації, умови праці розподіляються на 4 

класи: 

1 клас - оптимальні умови праці — такі умови, при яких зберігається не лише 

здоров'я працюючих, а створюються передумови для підтримування високого рівня 

працездатності. 

2 клас - допустимі умови праці—характеризуються такими рівнями факторів 

виробничого середовища і трудового процесу, які не перевищують встановлених 

гігієнічних нормативів для робочих місць, а можливі зміни функціонального стану 

організму відновлюються за час регламентованого відпочинку або до початку наступної 

зміни та не чинять несприятливого впливу на стан здоров'я працюючих і їх потомство в 

найближчому та віддаленому періодах. 

3 клас –шкідливі умови праці - характеризуються наявністю шкідливих виробничих 

факторів, що перевищують гігієнічні нормативи і здатні чинити несприятливий вплив на 

організм працюючого та (або) його потомство. 

Шкідливі умови праці за ступенем перевищення гігієнічних нормативів та впливу 

на організм працюючих поділяються на 4 ступені. 

1 ступінь (3.1) – характеризується такими рівнями шкідливих факторів, які, як 

правило, викликають функціональні зміни, що виходять за межі фізіологічних коливань 

(останні відновлюються при тривалішій, ніж початок наступної зміни перерві контакту з 

шкідливими факторами) та збільшують ризик погіршення здоров‘я; 

2 ступінь (3.2) – характеризується такими рівнями шкідливих факторів, які здатні 

викликати стійкі функціональні порушення, призводять у більшості випадків до зростання 

виробничо – обумовленої захворюваності, появи окремих ознак або легких форм 

професійної патології (як правило, без втрати професійної працездатності), що виникають 

після тривалої експозиції (10 років та більше); 

3 ступінь (3.3) – характеризуються такими рівнями шкідливих факторів 

виробничого середовища і трудового процесу, які призводять, окрім зростання виробничо 

– обумовленої захворюваності, до розвитку професійних захворювань, як правило, легкого 

та середнього ступенів важкості (з втратою професійної працездатності в період трудової 

діяльності); 

4 ступінь (3.4) – умови праці характеризуються такими рівнями шкідливих 

факторів, які здатні призводити до значного зростання хронічної патології та рівнів 

захворюваності з тимчасовою втратою працездатності, а також до розвитку важких форм 

професійних захворювань (з втратою загальної працездатності). 

4 клас - небезпечні (екстремальні)— умови праці, що характеризуються такими 

рівнями факторів виробничого середовища, вплив яких протягом робочої зміни (або ж її 

частини) створює високий ризик виникнення важких форм гострих професійних уражень, 

отруєнь, каліцтв, загрозу для життя. 

При наявності шкідливих умов праці згідно Постанови Кабінету Міністрів України 

від 01.08.92 року №442 „Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами 

праці” не рідше ніж раз на 5 років повинна проводитись атестація робочих місць і 

визначатись ступінь шкідливих факторів. Працівник не може працювати при умовах 

праці, які відповідають 4 ступеню 3 класу умов праці. 

 



 

 

 

Лекція №2 

Тема: «Соціальне страхування від нещасного випадку та професійного 

захворювання на виробництві» 

План 

1. Поняття про соціальне страхування від нещасних випадків, Фонд соціального 

страхування від нещасних випадків 

 2. Функції та завдання Фонду соціального страхування від нещасних випадків 

 3. Обов'язки Фонду соціального страхування від нещасних випадків 

 

1. Поняття про соціальне страхування від нещасних випадків 
 Загальнообов'язковим є державне соціальне страхування від нещасного випадку на 

виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. 

 Під час здійснення працівником своїх трудових функцій існує ризик професійного 

травматизму та захворювання. 

 Відповідно до Закону України "Про охорону праці" усі працівники підлягають 

обов'язковому соціальному страхуванню власником підприємства, організації та установи 

незалежно від форм власності та видів їх діяльності від нещасних випадків і професійних 

захворювань. У разі ушкодження їх здоров'я власник зобов'язаний відшкодувати 

працівникові шкоду, заподіяну йому каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, 

пов'язаним з виконанням трудових обов'язків. 

 Сучасна економічна криза, скорочення обсягів виробництва, погіршення умов 

праці неодмінно призводить до збільшення порушень нормативів з охорони праці та 

зростання кількості нещасних випадків на виробництві й професійної захворюваності. У 

нашій країні досі не створено системи медичної, професійної та соціальної реабілітації 

постражда-лих від нещасного випадку на виробництві. Нема механізму для 

відшкодування збитків постраждалим у разі фінансової неспроможності, банкрутства чи 

ліквідації їхніх підприємств. Розв'язати ці проблеми можливо лише шляхом створення 

системи соціального страхування від нещасних випадків, передбаченої Основами 

законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування 

(Урядовий кур'єр. — 1998. - 19 лютого) та Законом України від 23 вересня 1999 р. "Про 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на 

виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" 

(Урядовий кур'єр. — 1999. — 17 листопада). Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2001 

року. Відшкодування шкоди, медична, професійна та соціальна реабілітація будуть 

провадитися Фондом соціального страхування від нещасних випадків — некомерційною 

самоврядованою організацією, що діє на підставі статуту, має права юридичної особи (ст. 

15). 

 Страхування від нещасного випадку є самостійним видом загальнообов'язкового 

державного соціального страхування, за допомогою якого здійснюється соціальний 

захист, охорона життя та здоров'я громадян у процесі їхньої трудової діяльності. За даним 

видом соціального страхування страхові внески до Фонду соціального страхування від 

нещасних випадків сплачують тільки роботодавці. 

 Нещасним випадком є обмежена в часі подія або раптовий вплив на працівника 

виробничого фактора чи середовища, що сталися у процесі виконання ним трудових 

обов'язків, внаслідок яких заподіяно шкоду здоров'ю або настала смерть. До професійного 

захворювання належить захворювання, що виникло внаслідок професійної діяльності 

застрахованого та зумовлюється виключно або переважно впливом шкідливих речовин і 

певних видів робіт та інших факторів, пов'язаних з роботою (ст. 14 Закону). Таким чином, 

об'єктом страхування від нещасного випадку на виробництві є життя застрахованої особи 

(працівника), його здоров'я та працездатність. 



 Законом визначено дві форми страхування: обов'язкова та добровільна. В 

обов'язковому порядку страхуванню підлягають особи, які працюють на умовах трудового 

договору (контракту); учні, студенти, клінічні ординатори, аспіранти, докторанти, 

залучені до будь-яких робіт під час, перед або після занять, професійного навчання, 

виробничої практики (стажування), виконання робіт на підприємстві та особи, які 

утримуються у виправних, лікувально-трудових, виховно-трудових закладах та 

залучаються до трудової діяльності. 

 Добровільно, за письмовою заявою, від нещасного випадку можуть страхуватися 

священнослужителі, церковнослужителі та особи, які працюють у релігійних організаціях 

на виборних посадах; особи, що забезпечують себе роботою самостійно, суб'єкти 

підприємницької діяльності. 

 

2. Функції і завдання Фонду соціального страхування  від нещасних випадків 
 Страхування від нещасного випадку здійснює Фонд соціального страхування від 

нещасних випадків - некомерційна самоврядна організація, що діє на підставі статуту, 

який затверджується її правлінням. 

Фонд соціального страхування від нещасних випадків є юридичною особою, має 

печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, а також 

емблему, яка затверджується його правлінням. 

 Фонд соціального страхування від нещасних випадків знаходиться у місті Києві. 

 Управління Фондом соціального страхування від нещасних випадків здійснюється 

на паритетній основі державою, представниками застрахованих осіб і роботодавців. 

 Безпосереднє управління Фондом соціального страхування від нещасних випадків 

здійснюють його правління та виконавча дирекція. 

 До складу правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків 

включаються представники трьох представницьких сторін: 

 держави; 

  застрахованих осіб; 

  роботодавців. 

 Представники держави призначаються Кабінетом Міністрів України, а 

представники застрахованих осіб і роботодавців обираються (делегуються) об'єднаннями 

профспілок та роботодавців, які мають статус всеукраїнських. Порядок виборів 

(делегування) представників визначається кожним об'єднанням самостійно. 

 Від кожної із трьох представницьких сторін, зазначених у частині першій цієї 

статті, призначається і обирається (делегується) по 15 членів правління Фонду 

соціального страхування від нещасних випадків з вирішальним голосом та по 5 їх 

дублерів, які за тимчасової відсутності членів правління за рішенням голови правління 

цього Фонду виконують їх обов'язки. 

 Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків створюється на 

шестирічний строк. 

 Строк повноважень членів правління Фонду соціального страхування від 

нещасних випадків закінчується в день першого засідання новоствореного його правління. 

 За невиконання своїх обов'язків члени правління Фонду соціального страхування 

від нещасних випадків за рекомендацією органів державного нагляду можуть бути 

позбавлені своїх повноважень органом, який їх делегував у склад правління Фонду. 

 Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків: 

 1) обирає із своїх членів строком на два роки голову правління Фонду та двох його 

заступників. При цьому забезпечується почергове представництво на цих посадах кожної 

із трьох представницьких сторін, зазначених у частині першій цієї статті; 

 2) спрямовує і контролює діяльність виконавчої дирекції Фонду та її робочих 

органів; щорічно, а також у разі потреби заслуховує звіти директора виконавчої дирекції 

Фонду про її діяльність; 



 3) створює на паритетних засадах для вирішення найбільш важливих завдань 

Фонду постійні та тимчасові комісії з питань профілактики нещасних випадків, виконання 

бюджету, призначення пенсій тощо; 

 4) щорічно готує та подає у встановленому порядку пропозиції щодо галузевих 

тарифів внесків на соціальне страхування від нещасних випадків; 

 5) визначає кадрову політику; 

 6) призначає директора виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від 

нещасних випадків та його заступників; 

 7) затверджує: 

- статут Фонду соціального страхування від нещасних випадків, зміни до нього; 

-  регламент роботи правління Фонду соціального страхування від нещасних 

випадків; 

-  річні бюджети Фонду та звіти про їх виконання, порядок використання коштів 

бюджету та коштів резерву Фонду; 

-положення про виконавчу дирекцію Фонду соціального страхування від нещасних 

випадків та її структуру; 

- чисельність виконавчої дирекції Фонду, посадові оклади її працівників та 

адміністративні витрати Фонду (за погодженням з відповідними спеціально 

уповноваженими центральними органами виконавчої влади); 

- річні програми робіт та звіти про їх виконання; 

-положення про службу страхових експертів з охорони праці, профілактики 

нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань; 

- положення про порядок використання коштів лікувально-профілактичними, 

навчальними та іншими закладами, які надають Фонду соціальні послуги, та контроль за 

їх цільовим використанням; 

- положення про подання Фондом на безповоротній основі фінансової допомоги 

підприємствам для розв'язання особливо гострих проблем з охорони праці; 

- інструкцію про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів, 

погоджену з Національним банком України і спеціально уповноваженим центральним 

органом виконавчої влади, інші нормативні документи, що регламентують внутрішню 

діяльність Фонду; 

 8) розпоряджається майном, яке перебуває у власності Фонду; 

 9) створює резерв коштів для забезпечення виконання завдань страхування від 

нещасного випадку, передбачених статтею 1 цього Закону; 

 10) виконує інші функції, передбачені статутом Фонду соціального страхування 

від нещасних випадків; 

 11) готує подання щорічних звітів про діяльність Фонду. 

Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків проводить свої 

засідання відповідно до затвердженого ним плану, але не рідше двох разів на рік. 

Позапланові засідання правління Фонду можуть проводитися за ініціативою його голови 

або за пропозицією більшості членів однієї з трьох представницьких сторін правління чи 

на вимогу однієї третини членів правління Фонду. 

 Члени правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків та їх 

дублери виконують свої обов'язки, передбачені статутом Фонду, на громадських засадах, 

крім випадків, коли вони беруть участь у засіданнях правління Фонду або виконують інші 

завдання правління Фонду. У цьому разі членам правління та їх дублерам Фонд 

відшкодовує витрати на проїзд і проживання, а також фактично втрачений у зв'язку із 

виконанням цих обов'язків заробіток за місцем роботи та внески з нього на соціальне 

страхування. 

 Виконавча дирекція Фонду соціального страхування від нещасних випадків є 

постійно діючим виконавчим органом правління Фонду. 

 Виконавча дирекція є підзвітною правлінню Фонду, проводить свою діяльність від 

імені Фонду у межах та в порядку, що визначаються його статутом і Положенням про 



виконавчу дирекцію Фонду соціального страхування від нещасних випадків, організовує 

та забезпечує виконання рішень правління Фонду. 

 Директор виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних 

випадків входить до складу правління Фонду з правом дорадчого голосу. 

 Робочими органами виконавчої дирекції Фонду є її управління в Автономній 

Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, відділення в районах та містах 

обласного значення. Управління та відділення виконавчої дирекції Фонду є юридичними 

особами, мають самостійні кошториси, печатку із зображенням Державного Герба 

України та своїм найменуванням. 

 Керівників управлінь і відділень Фонду соціального страхування від нещасних 

випадків призначає директор виконавчої дирекції Фонду за погодженням з правлінням 

Фонду. 

 Матеріально-технічне забезпечення Фонду соціального страхування від нещасних 

випадків, включаючи будівництво або придбання службових та виробничих приміщень, 

здійснюється за рахунок коштів, що надходять до Фонду. 

 Джерелами формування майна, яке перебуває у власності Фонду соціального 

страхування від нещасних випадків, є майно, придбане ним за рахунок коштів, що 

надходять до цього Фонду, а також майно, передане йому у власність іншими власниками. 

 Майно, що передається Фонду соціального страхування від нещасних випадків для 

провадження страхової діяльності, використовується ним у порядку, встановленому 

законодавством України. 

 

 3. Обов'язки Фонду соціального страхування від нещасних випадків 
 У разі настання страхового випадку Фонд соціального страхування від нещасних 

випадків зобов'язаний у встановленому законодавством порядку: 

 1) своєчасно та в повному обсязі відшкодовувати шкоду, заподіяну працівникові 

внаслідок ушкодження його здоров'я або в разі його смерті, виплачуючи йому або особам, 

які перебували на його утриманні: 

 а) допомогу у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення 

працездатності або встановлення інвалідності; 

 б) одноразову допомогу в разі стійкої втрати професійної працездатності або 

смерті потерпілого; 

 в) щомісяця грошову суму в разі часткової чи повної втрати працездатності, що 

компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого; 

 г) пенсію по інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві або 

професійного захворювання; 

 д) пенсію у зв'язку з втратою годувальника, який помер внаслідок нещасного 

випадку на виробництві або професійного захворювання; 

 е) грошову суму за моральну шкоду за наявності факту заподіяння цієї шкоди 

потерпілому; 

 є) допомогу дитині відповідно до статті 9 цього Закону; 

 2) організувати поховання померлого, відшкодувати вартість пов'язаних з цим 

ритуальних послуг відповідно до місцевих умов; 

 3) сприяти створенню умов для своєчасного надання кваліфікованої першої 

невідкладної допомоги потерпілому в разі настання нещасного випадку, швидкої 

допомоги в разі потреби його госпіталізації, ранньої діагностики професійного 

захворювання; 

 4) організувати цілеспрямоване та ефективне лікування потерпілого у власних 

спеціалізованих лікувально-профілактичних закладах або на договірній основі в інших 

лікувально-профілактичних закладах з метою якнайшвидшого відновлення здоров'я 

застрахованого; 

5) забезпечити потерпілому разом із відповідними службами охорони здоров'я за 

призначенням лікарів повний обсяг постійно доступної, раціонально організованої 

медичної допомоги, яка повинна включати: 



 а) обслуговування вузькопрофільними лікарями та лікарями загальної практики; 

 б) догляд медичних сестер удома, в лікарні або в іншому лікувально-

профілактичному закладі; 

 в) акушерський та інший догляд удома або в лікарні під час вагітності та пологів; 

г) утримання в лікарні, реабілітаційному закладі, санаторії або в іншому 

лікувально-профілактичному закладі; 

 д) забезпечення необхідними лікарськими засобами, протезами, ортопедичними, 

коригуючими виробами, окулярами, слуховими апаратами, спеціальними засобами 

пересування, зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів). 

 З метою найповнішого виконання функцій, передбачених пунктами 4 і 5 частини 

першої цієї статті, Фонд соціального страхування від нещасних випадків створює 

спеціалізовану медичну та патронажну службу соціального страхування; 

 6) вжити всіх необхідних заходів для підтримання, підвищення та відновлення 

працездатності потерпілого; 

 7) забезпечити згідно з медичним висновком домашній догляд за потерпілим, 

допомогу у веденні домашнього господарства (або компенсувати йому відповідні 

витрати), сприяти наданню потерпілому, який проживає в гуртожитку, ізольованого 

житла; 

 8) відповідно до висновку лікарсько-консультаційної комісії (далі - ЛКК) або 

медико-соціальної експертної комісії (далі - МСЕК) проводити навчання та 

перекваліфікацію потерпілого у власних навчальних закладах або на договірній основі в 

інших закладах перенавчання інвалідів, якщо внаслідок ушкодження здоров'я або 

заподіяння моральної шкоди потерпілий не може виконувати попередню роботу; 

працевлаштовувати осіб із зниженою працездатністю; 

 9) організовувати робочі місця для інвалідів самостійно або разом з органами 

виконавчої влади та органами місцевого самоврядування чи з іншими заінтересованими 

суб'єктами підприємницької діяльності; компенсувати при цьому витрати виробництва, 

які не покриваються коштами від збуту виробленої продукції, за рахунок Фонду; 

 10) у разі невідкладної потреби подавати інвалідам разову грошову допомогу, 

допомогу у вирішенні соціально-побутових питань за їх рахунок або за рішенням 

виконавчої дирекції Фонду та її регіональних управлінь - за рахунок Фонду; 

 11) сплачувати за потерпілого внески на медичне та пенсійне страхування; 

 12) організовувати залучення інвалідів до участі у громадському житті. 

 Усі види соціальних послуг та виплат, передбачені цією статтею, надаються 

застрахованому та особам, які перебувають на його утриманні, незалежно від того, 

зареєстровано підприємство, на якому стався страховий випадок, у Фонді соціального 

страхування від нещасних випадків чи ні. 

 Фонд соціального страхування від нещасних випадків здійснює заходи, спрямовані 

на запобігання нещасним випадкам, усунення загрози здоров'ю працівників, викликаної 

умовами праці, у тому числі: 

 1) надає страхувальникам необхідні консультації, сприяє у створенні ними та 

реалізації ефективної системи управління охороною праці; 

 2) бере участь: 

 у розробленні центральними органами виконавчої влади національної та галузевих 

програм поліпшення стану безпеки, умов праці і виробничого середовища та їх реалізації; 

 у навчанні, підвищенні рівня знань працівників, які вирішують питання охорони 

праці; 

 в організації розроблення та виробництва засобів індивідуального захисту 

працівників; 

 у здійсненні наукових досліджень у сфері охорони та медицини праці; 

 3) перевіряє стан профілактичної роботи та охорони праці на підприємствах, бере 

участь у розслідуванні групових нещасних випадків, нещасних випадків із смертельними 

наслідками та з можливою інвалідністю, а також професійних захворювань; 



 4) веде пропаганду безпечних та нешкідливих умов праці, організовує створення 

тематичних кінофільмів, радіо- і телепередач, видає та розповсюджує нормативні акти, 

підручники, журнали, іншу спеціальну літературу, плакати, пам'ятки тощо з питань 

соціального страхування від нещасного випадку та охорони праці. З метою виконання цих 

функцій Фонд соціального страхування від нещасних випадків створює своє видавництво 

з відповідною поліграфічною базою; 

 5) бере участь у розробленні законодавчих та інших нормативних актів про 

охорону праці; 

 6) вивчає та поширює позитивний досвід створення безпечних та нешкідливих 

умов виробництва; 

 7) надає підприємствам на безповоротній основі фінансову допомогу для 

розв'язання особливо гострих проблем з охорони праці; 

 8) виконує інші профілактичні роботи. 

 Виконання статутних функцій та обов'язків Фонду соціального страхування від 

нещасних випадків щодо запобігання нещасним випадкам покладається на страхових 

експертів з охорони праці. 

Страховими експертами з охорони праці можуть бути особи з вищою спеціальною 

освітою за фахом спеціаліста з охорони праці або особи з вищою технічною або медичною 

освітою, які мають стаж практичної роботи на підприємстві не менше трьох років та 

відповідне посвідчення, яке видається спеціально уповноваженим центральним органом 

виконавчої влади. 

 Страхові експерти з охорони праці мають право: 

 1) безперешкодно та в будь-який час відвідувати підприємства для перевірки стану 

умов і безпеки праці та проведення профілактичної роботи з цих питань; 

 2) у складі відповідних комісій брати участь у розслідуванні нещасних випадків на 

виробництві та професійних захворювань, а також у перевірці знань з охорони праці 

працівників підприємств; 

 3) одержувати від роботодавців пояснення та інформацію, в тому числі у 

письмовій формі, про стан охорони праці; 

 4) брати участь у роботі комісій з питань охорони праці підприємств; 

 5) вносити власникам підприємств, органам виконавчої влади, державного нагляду 

за охороною праці подання про порушення законодавства про охорону праці і вимагати 

вжиття економічних санкцій або притягнення до відповідальності посадових осіб, які 

допустили ці порушення, а також про заборону подальшої експлуатації робочих місць, 

дільниць і цехів, робота яких загрожує здоров'ю або життю працівників; 

 6) складати протоколи про адміністративні правопорушення у випадках, 

передбачених законом; 

 7) брати участь як незалежні експерти в роботі комісій з випробувань та 

приймання в експлуатацію виробничих об'єктів, засобів виробництва та індивідуального 

захисту, апаратури та приладів контролю. 

 Страхові експерти з охорони праці провадять свою діяльність відповідно до 

Положення про службу страхових експертів з охорони праці, профілактики нещасних 

випадків на виробництві та професійних захворювань. 

 Фонд соціального страхування від нещасних випадків зобов'язаний: 
 1) вести реєстр страхувальників; 

 2) письмово повідомляти страхувальнику умовний клас професійного ризику його 

підприємства - групу галузей (підгалузей) економіки або видів діяльності, що мають 

визначений для цієї групи рівень виробничого травматизму та професійної 

захворюваності; 

 3) укладати угоди з лікувально-профілактичними закладами та окремими лікарями 

на обслуговування потерпілих на виробництві; 

 4) вивчати та використовувати досвід управління охороною праці та страхування 

від нещасного випадку в зарубіжних країнах; 



 5) співпрацювати з фондами з інших видів соціального страхування у фінансуванні 

заходів, пов'язаних з матеріальним забезпеченням та наданням соціальних послуг 

застрахованим, у кожному конкретному випадку спільно приймаючи рішення щодо того, 

хто з них братиме участь у фінансуванні цих заходів. 

 Якщо після призначення застрахованій особі матеріальної допомоги чи надання 

соціальних послуг між Фондом соціального страхування від нещасних випадків і 

страховиками з інших видів соціального страхування виникають спори щодо понесених 

витрат, виплата здійснюється страховиком, до якого звернувся застрахований. При цьому 

страховик, до якого звернувся застрахований, має право звернутися до відповідного 

страховика з інших видів соціального страхування щодо відшкодування понесених ним 

витрат; 

 6) виконувати інші роботи, пов'язані з координацією страхової діяльності. 

 

 

Лекція №3  

Тема: «Травматизм та професійні захворювання в галузі.  Розслідування 

нещасних випадків» 

План 

 1. Класифікація нещасних випадків і взяття їх на облік  

2. Розслідування та облік нещасних випадків. 

3. Профілактика нещасних випадків  

 

1.Класифікація нещасних випадків і взяття їх на облік  
Правильна класифікація та облік нещасних випадків дають змогу об’єктивно 

оцінити рівень безпеки праці на виробництві. Крім того, правильна класифікація 

нещасного випадку (як виробничого, так і не виробничого) це – захист матеріальних 

інтересів і забезпечення певних соціальних гарантій потерпілого та його сім’ї. Перш за все 

слід пам’ятати, що всі нещасні випадки, що сталися з працівниками на території 

підприємства як у робочий час, так і до чи після нього, поза підприємством під час 

виконання завдання роботодавця підлягають обов’язковому розслідуванню у порядку, 

встановленому Положенням про порядок розслідування та ведення обліку нещасних 

випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. За результатами 

розслідування вирішується питання щодо взяття чи ні нещасного випадку на облік. Одним 

з головних критеріїв для кваліфікації нещасного випадку як такого, що стався на 

виробництві, є місце, де він стався, тобто територія підприємства – ділянка землі за 

генеральним планом з усіма розташованими на ній виробничими, допоміжними 

приміщеннями та службами підприємства. Інакше розглядається питання про 

кваліфікацію нещасних випадків, що сталися у підсобних господарствах підприємства, на 

всіх земельних угіддях (на полях, шляхах), у виробничих приміщеннях, житлових 

будинках, які використовуються як виробничі.  

Майже до всіх таких виробничих приміщень і об’єктів існує вільний доступ: туди 

можуть зайти сторонні особи, члени сімей працівників. За таких обставин, щоб уникнути 

помилки під час кваліфікації нещасних випадків, необхідно розглядати питання у 

комплексі (тобто не тільки за ознакою «територія»), а беручи до уваги всі вимоги 

Положення.  Нещасний випадок, який стався за межами території або на не чітко 

визначеній території виробництва, може розглядатись як такий, що стався на виробництві, 

якщо він стався під час виконання працівником своїх службових обов’язків, або якщо 

працівник діяв в інтересах виробництва.  

Зрозуміло, що нещасний випадок, який стався зі сторонніми особами, до цієї 

категорії не належить. Існують професії, які за характером роботи не пов’язані з поняттям 

«територія», так для них основне значення при встановленні зв’язку нещасного випадку з 

виробництвом має час пригоди. Це топографи, листоноші, лінійні майстри зв’язку, з 

обслуговування газопроводів, електромереж та інші, чия діяльність пов’язана з 



пересуванням між об’єктами обслуговування. Для працівників цих професій нещасний 

випадок вважається пов’язаним з виробництвом, якщо стався не тільки під час роботи, але 

й у робочий час під час прямування пішки, на громадському чи особистому транспорті, 

якщо на те є дозвіл роботодавця. Перед вирішенням, чи брати нещасний випадок на облік 

(тобто складати акт за формою Н-1) як виробничий, необхідно з’ясувати: з ким, де, коли, 

за яких обставин і з яких причин стався нещасний випадок.  

Так нещасні випадки, які сталися з працівником на території підприємства або в 

іншому місці роботи під час встановленої перерви (технологічної, для вживання їжі, 

санітарно-оздоровчого характеру тощо), розслідуються відповідно до Положення. 

Питання щодо взяття нещасного випадку на облік вирішується комісією з розслідування 

залежно від конкретних обставин і причин. Якщо нещасний випадок стався на території 

підприємства в неробочий час, у вихідні та святкові дні, коли потерпілий знаходився на 

підприємстві через необхідність бути там особисто (отримання заробітної плати, 

відвідання медичного закладу, наради тощо), такий нещасний випадок також 

розслідується й береться на облік. Деякі нещасні випадки не беруться на облік, хоча вони 

сталися на виробництві, наприклад нещасні випадки, які сталися з працівниками під час 

спортивних та інших розважальних ігор (волейбол, теніс, футбол тощо), якщо при цьому 

був відсутній виробничий фактор. Маються на увазі травми, отримані безпосередньо під 

час спортивної гри. Однак часто це поняття розширюють, невірно трактують, що й 

призводить до помилок.  

Під час розслідування нещасних випадків, які можуть кваліфікуватись як не 

пов’язані з виробництвом, часто робиться досить принципова помилка. Замість того, щоб 

відповідно до Положення розслідувати нещасний випадок, а потім вже виносити рішення 

про його зв'язок з виробництвом, комісія ще до розслідування, під тиском адміністрації 

передчасно вирішує, що нещасний випадок не пов’язаний з виробництвом. Тому опис 

обставин переобтяжується подробицями, які не розкривають справжньої причини 

нещасного випадку, але дають привід до завчасного орієнтування на те, що випадок не 

пов’язаний з виробництвом. Як правило, рішення, прийняті на підставі таких 

розслідувань, бувають хибними.  

Часто до категорії нещасних випадків не пов’язаних з виробництвом відносять такі, 

які сталися на території підприємства по дорозі до робочого місця або з робочого місця до 

санітарно-побутових приміщень через порушення вимог безпеки потерпілими, низьку 

виробничу дисципліну, під час виконання робіт не за завданням адміністрації, внаслідок 

впливу на людину з поганим станом здоров’я виробничих факторів. При цьому основним 

мотивом висувається провина самого потерпілого. Порушення вимог охорони праці, 

недисциплінованість, особиста необережність потерпілого під час виконання ним 

трудових обов’язків не можуть бути підставою для кваліфікації нещасного випадку як не 

пов’язаного з виробництвом. Існують труднощі з установленням зв’язку з виробництвом 

випадків, які сталися внаслідок раптового погіршення стану здоров’я працівника (серцеві 

напади, інсульт тощо). Вони беруться на облік у тому випадку, якщо погіршення здоров’я 

працівника сталося внаслідок впливу небезпечних та шкідливих виробничих факторів, або 

коли потерпілий не проходив передбаченого законодавством медичного огляду, а 

виконувана робота була протипоказана потерпілому відповідно до медичного висновку 

про стан його здоров’я.  

Нещасні випадки, які сталися під час доставки працівників на роботу або з роботи 

на транспорті підприємства, беруться на облік підприємством, працівниками якого вони є. 

Нещасні випадки з водіями автомашин, які були відряджені на сільгоспроботи, будівельні 

та інші роботи у складі зведеної автоколони, сформованої автотранспортним або іншим 

підприємством, розслідуються і беруться на облік цим підприємством. При виконанні на 

підприємствах робіт спеціалізованими організаціями (наприклад будівельними) і у разі 

нещасних випадків починаються суперечки щодо їх розслідування та обліку. У таких 

ситуаціях необхідно керуватись наступним: нещасний випадок, що стався з робітником 

підприємства, який виконував роботи під керівництвом своїх посадових осіб на окремій 



дільниці, об’єкті, території іншого підприємства, розслідується і береться на облік 

підприємством, яке виконує роботи.  

Аналогічно, якщо нещасний випадок стався на будівельному майданчику з 

працівником підприємства, яке направило працівника, який працював самостійно або під 

керівництвом технічного персоналу свого підприємства, то такий випадок береться на 

облік цим підприємством. І навпаки, якщо нещасний випадок стався під час виконання 

робіт робітниками сторонньої організації під керівництвом технічного персоналу данної 

будівельної організації – брати його на облік повинна будівельна організація. Тому, щоб 

уникнути непорозумінь, обом організаціям слід видавати відповідні накази або 

передбачати такі випадки під час укладання договорів. Це не тільки дасть змогу запобігти 

конфлікту щодо обліку травм, але й, що найголовніше, підвищить відповідальність 

посадових осіб за організацію безпеки праці.  

 

2. Розслідування та облік нещасних випадків  
Одним з основних завдань у роботі інспектора з охорони праці є розслідування 

нещасних випадків. Треба пам’ятати, що він несе безпосередню відповідальність за якість 

розслідування, правильність визначення причин нещасного випадку та повноту заходів 

щодо усунення причин виникнення аналогічних випадків на виробництві. Тому до 

розслідування нещасного випадку треба підходити з повною відповідальністю. Поняття 

«нещасний випадок на виробництві». Відповідно до ДСТУ 2293-99 «Охорона праці. 

Терміни та визначення основних понять», «нещасний випадок на виробництві – це 

раптове погіршання стану здоров’я чи настання смерті працівника під час виконання ним 

трудових обов’язків внаслідок короткочасного (тривалістю не довше однієї робочої зміни) 

впливу небезпечного або шкідливого чинника». Згідно з резолюцією МОП «Про 

статистику виробничого травматизму», прийнятою 16-ю Міжнародною конференцією зі 

статистики праці у 1998 році, «нещасний випадок на виробництві – це несподівана та 

незапланована подія, включаючи дії умисного, насильницького характеру, яка виникає 

внаслідок трудової або пов’язаної з нею діяльності, що призводить до травмування, 

хвороби або смерті». Таким чином, термін МОП не обмежує поняття нещасного випадку 

впливом небезпечного або шкідливого фактора, а пов’язує його з процесом трудової 

діяльності, що більш повно розкриває картину виробничого травматизму.  

Ці принципи і покладено в основу чинного Положення про порядок розслідування 

та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. 

Згідно з цим Положенням розслідуванню підлягають травми, гострі професійні 

захворювання, отруєння (далі – нещасні випадки), що сталися після одноразового впливу 

шкідливих речовин або факторів, теплові удари, опіки, обмороження, утеплення, 

ураження електричним струмом, блискавкою та іонізуючими випромінюваннями, 

ушкодження, отримані внаслідок аварій, пожеж, стихійного лиха (землетрусів, зсувів, 

повеней, ураганів та інших надзвичайних подій), контактів з тваринами, комахами та 

іншими представниками флори й фауни, що призвели до втрати працівником 

працездатності на один робочий день чи більше, або до необхідності перевести 

потерпілого на іншу (легшу роботу) терміном не менше, ніж на один робочий день, або до 

смерті потерпілого на підприємстві. За результатами роботи комісії з розслідування 

нещасного випадку (якщо випадок не пов’язаний з виробництвом) складається акт за 

формою Н-5.  

Коли ж нещасний випадок стався на території підприємства або під час проїзду на 

роботу чи з роботи на транспорті підприємства, наданого для доставки працівників, чи на 

власному транспорті, який використовується в інтересах підприємства за дорученням 

роботодавця, перебування на транспортному засобі або на його стоянці, на території 

вахтового селища, у тому числі й під час міжзмінного відпочинку і, якщо причина 

нещасного випадку пов’язана з виконанням потерпілим трудових (посадових) обов’язків 

або з впливом на нього шкідливих виробничих факторів чи середовища, виконанням робіт 

в інтересах підприємства, на якому працює потерпілий (надання необхідної допомоги 

іншому працівникові, запобігання аваріям, рятування людей та майна підприємства тощо), 



ліквідацією аварій, пожеж та наслідків стихійного лиха на виробничих об’єктах і 

транспортних засобах, що використовуються підприємством, наданням шефської 

допомоги, під час прямування працівника до об’єкта обслуговування за затвердженими 

маршрутами або до будь-якого об’єкта за дорученням власника – складаються акти за 

формою Н-5 та Н-1. Про нещасний випадок свідок або сам потерпілий повинні терміново 

повідомити безпосередньо керівника робіт або іншу посадову особу. Це дуже важливо для 

подальшого правильного визначення обставин та причин нещасного випадку. Тому кожен 

працівник повинен про це не тільки знати, а й виконувати цю вимогу. Про це інспектор з 

охорони праці повинен говорити під час проведення вступного інструктажу, а майстер - 

під час проведення всіх інших видів інструктажу.  

Реєстрація всіх нещасних випадків на виробництві (навіть таких, що не призвели до 

втрати працездатності) – основа для повного аналізу їх причин, опрацювання 

профілактичних заходів щодо їх запобігання. Якщо травма незначна, то потерпілий 

повинен мати можливість обробити рану асептичними засобами, перев’язати її. Для цього 

у кожному структурному підрозділі повинна бути аптечка з повним набором необхідних 

медикаментів, перев’язувальних матеріалів, імобілізуючих та інших засобів першої 

допомоги. Після цього потерпілому у будь-якому випадку необхідно звернутись до 

травмпункту, навіть якщо травма не викликає занепокоєння, що дасть змогу в 

подальшому, під час її загоєння, уникнути ускладнень. Якщо травма серйозна, то 

потерпілому до прибуття лікаря надається перша допомога, яку повинен забезпечити або 

безпосередній керівник потерпілого, або свідок. У разі необхідності керівник робіт або 

уповноважена особа підприємства повинні організувати доставку потерпілого до 

лікувально-профілактичної установи, повідомити про нещасний випадок роботодавця, а 

також відповідну профспілкову організацію.   

Коли потерпілий є працівником іншого підприємства – повідомити його 

роботодавця. Керівник підприємства повинен повідомити про нещасний випадок 

відповідний орган виконавчої дирекції Фонду. Якщо ж нещасний випадок стався 

внаслідок пожежі, то керівник повідомляє також місцеві органи пожежно-рятувальної 

служби, а за гострого професійного отруєння – санепідстанцію та робочий орган 

виконавчої дирекції Фонду. Але у першу чергу керівник робіт повинен повідомити про 

нещасний випадок службу охорони праці. Отримавши повідомлення, інспектор з охорони 

праці повинен термінового прибути на місце події, щоб упевнитись, що на місці події все 

залишилось без змін та опитати потерпілого. Якщо потерпілий знаходиться в травмпункті, 

піти туди. Опитування потерпілого повинно бути здійснено якомога швидше. А як бути, 

якщо нещасний випадок стався після закінчення робочого часу інспектора з охорони 

праці? Чи обов’язково інспектору з охорони праці прибути на місце події, чи ні? Тут все 

залежить від діючої на підприємстві системи. За незначних травм, пояснення від 

потерпілого та свідків можуть взяти керівник робіт чи відповідальний черговий, якщо 

такий є (особливо у нічну зміну), щоб потім передати ці документи інспектору з охорони 

праці. Маючи ці пояснення, інспектор з охорони праці зможе наступного дня більш 

докладно з’ясувати всі подробиці нещасного випадку. У всіх інших випадках присутність 

інспектора з охорони праці на місці події обов’язкова.  

Згідно з п. 16 Положення роботодавець після отримання повідомлення про 

нещасний випадок повинен обов’язково повідомити про це відповідний робочий орган 

виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на 

виробництві та професійних захворювань, організувати розслідування нещасного випадку, 

утворивши комісію з розслідування. Чи необхідно видавати наказ (розпорядження) про її 

призначення? Так. Пунктом 17 Положення визначено склад комісії з розслідування, тобто 

перелік посадових осіб, які повинні входити до складу комісії. Наказом (розпорядженням) 

призначається персональний склад комісії (керівник служби охорони праці підприємства 

(голова комісії), керівник структурного підрозділу, представник профспілкової 

організації, членом якої є потерпілий, або уповноважений трудового колективу з питань 

охорони праці (у новому Законі «Про охорону праці» це уповноважжений найманих 

працівників), якщо потерпілий не є членом профспілки, а у разі гострих професійних 



захворювань (отруєнь) також спеціаліст санепідстанції) та термін закінчення 

розслідування, особливо, якщо керівника робіт не було своєчасно повідомлено про 

нещасний випадок, або якщо втрата працездатності потерпілого від отриманої травми 

настала не одразу.  

Пунктом 17 Положення передбачено також, що потерпілий або його довірена особа 

мають право брати участь у розслідуванні нещасного випадку, хоча до складу комісії вони 

не входять. У чому ж тоді полягає завдання їх участі? Перш за все у праві потерпілого (чи 

його довіреної особи) ознайомитися із поясненнями свідків, зібраними у ході 

розслідування, висновками експертів, схемою місця події тощо. Комісія протягом 3 діб 

повинна скласти акти за формами Н-5 та Н-1. Роботодавець повинен протягом доби після 

закінчення розслідування затвердити акт за формою Н-1. Один екземпляр акта видається 

потерпілому або особі, яка представляє його інтереси. У службі охорони праці не повинні 

зберігатись акти, які належать керівникові структурного підрозділу, профкому тощо. 

Якщо у службі охорони праці зберігається більше одного екземпляра, це означає, що 

інспектор з охорони праці не виконує покладені на нього обов’язки і порушує вимоги 

Положення. Групові та смертельні випадки розслідуються спеціальною комісією, яка 

призначається органом державного нагляду, а у разі загибелі більше 5 чоловік або 

травмування 10 і більше осіб, комісія може призначатись Кабінетом Міністрів. Якщо з 

цього приводу не було прийнято спеціального рішення Кабінету Міністрів, то комісія 

призначається наказом Держгірпромнагляду. За результатами розслідування, визначеними 

актом спеціального розслідування (форма Н-5), складається акт за формою Н-1 у двох 

екземплярах на кожного потерпілого окремо, який підписується головою та членами 

комісії і затверджується роботодавцем. Посадова особа органу державного нагляду за 

охороною праці згідно зі ст. 34 Положення має право, у разі необхідності, із залученням 

представників робочого органу виконавчої дирекції Фонду та профспілкової організації 

проводити розслідування нещасного випадку й видавати обов’язкові для виконання 

роботодавцем приписи щодо необхідності складання акта та взяття нещасного випадку на 

облік. У разі відмови власника скласти акт за формою Н-1 чи незгоди потерпілого або 

особи, яка представляє його інтереси, з обставинами та причинами нещасного випадку 

питання вирішується відповідним органом державного нагляду за охороною праці або у 

порядку, передбаченому законодавством про розгляд трудових спорів. Кожен нещасний 

випадок за обставинами та причинами має свою специфіку і щоб правильно провести 

розслідування необхідно володіти методикою його проведення.  

Під час проведення розслідування необхідно:  

• провести обстеження місця нещасного випадку;  

• опитати потерпілих, свідків, взяти письмове пояснення у свідків, а також 

пояснення представників адміністративно-технічного персоналу підприємства;  

• ознайомитись з необхідними документами;  

• організувати (у разі необхідності) проведення технічних розрахунків, 

лабораторних досліджень, випробувань та інших необхідних робіт;  

• зробити фотознімки місця нещасного випадку або пошкодженого об’єкта, 

виконати необхідні ескізи та схеми;  

• встановити обставини та причини нещасного випадку;  

• визначити відповідальних за нещасний випадок;  

• розробити заходи щодо запобігання подібним випадкам.  

Відповідно до Положення спеціаліст служби охорони праці очолює комісію з 

розслідування нещасного випадку і організує її роботу. Задля об’єктивності розслідування 

він повинен вилучити у керівників робіт усю документацію, яка може підтверджувати 

безпечну організацію робіт (журнал інструктажів, карту технологічного процесу, паспорт 

на обладнання, інструкцію з технічної експлуатації обладнання, журнал проведення 

курсового навчання та протокол перевірки знань з охорони праці, журнал першого 

ступеня адміністративно-громадського контролю, якщо він діє, особисту картку 

потерпілого). Спеціаліст з охорони праці повинен визначити перелік нормативно-

правових актів, що регулюють безпеку робіт, під час виконання яких стався нещасний 



випадок, і визначити пункти правил, які не були виконані, щоб встановити конкретні 

порушення. Спеціаліст з охорони праці зберігає у себе всі копії протоколів опиту свідків 

та потерпілого, схем місця події та фотознімків місця події.  

Під час розслідування нещасного випадку підлягають ретельному огляду (якщо 

необхідно й експертизі):  

• робоче місце та обладнання, на якому стався нещасний випадок;  

• інструмент, пристрої, інші предмети, якими було травмовано постраждалого;  

• засоби індивідуального захисту, якими користувався постраждалий, щоб 

з’ясувати їх захисні властивості;  

• засоби колективного захисту, сигналізація, блокуючі пристрої;  

• цех (дільниця) в цілому для визначення технічного стану робочих місць, 

обладнання, аналогічних тому, на якому стався нещасний випадок, щоб встановити, чи діє 

в такому підрозділі запроваджена на підприємстві система безпеки праці.  

Якщо нещасний випадок стався, наприклад, під час ремонту приміщення внаслідок 

руйнування риштування, необхідно звернути увагу, чи не було воно перевантажено, як 

кріпилося та як було встановлено на поверхні. Потім уважно оглянути настил, який 

обвалився. Якщо він дерев’яний, звернути увагу на товщину, породу деревини та її якість. 

Необхідно також перевірити наявність документації (паспорта), якщо цього вимагають 

правила, та своєчасність проведення випробувань. Якщо нещасний випадок стався, 

наприклад, внаслідок руйнування будівлі або споруди, комісії з розслідування необхідно 

ретельно оглянути ту частину будівлі, споруди та елементи будівельних конструкцій, які 

не витримали навантаження, з’ясувати, чи не було додаткових навантажень на ту частину 

будівлі, яка обвалилась (пісок, сніг, вібрація, поштовхи тощо), візуально визначитися 

стосовно причини, характеру порушень, вилучити, якщо можливо, пошкоджений елемент 

для подальшої експертизи й, у разі необхідності, зробити або замовити необхідні 

розрахунки, ознайомитися з існуючою на підприємстві системою нагляду за станом 

будівель та споруд, записами в журналі їх огляду. Якщо нещасний випадок стався 

внаслідок порушення Технологічного процесу, необхідно ретельно вивчити документацію 

на технологічний процес, уточнити послідовність його ведення, застосування 

передбачених ним інструментів, пристроїв, з’ясувати характер і причину порушення, яке 

призвело до аварії та травмування. Ці дані часто допомагають з’ясувати причини 

нещасного випадку.  

Опитування потерпілого, свідків та посадових осіб У процесі розслідування 

нещасних випадків важливе значення мають свідчення потерпілого та свідків. Причому, 

чим раніше ці свідчення буде отримано, тим інформація буде більш достовірною. Перш за 

все, після надання першої допомоги потерпілому необхідно докладно розпитати його 

(якщо це можливо за станом його здоров’я) про обставини та причини нещасного випадку. 

Уточнити, що й як він робив, чи були справні інструменти та обладнання, на яких він 

працював. З’ясувати, коли і як він проходив інструктаж, чи знав про основні небезпечні 

фактори виробництва, якими засобами індивідуального захисту його забезпечили та яке 

самопочуття в нього було перед нещасним випадком. Під час опитування свідків 

необхідно з’ясувати їхнє місцезнаходження на момент нещасного випадку, що бачили або 

чули, поведінку потерпілого до нещасного випадку, в момент події та після неї, а також 

їхню думку щодо причин нещасного випадку. Опитування свідків дає можливість 

з’ясувати дійсну причину нещасного випадку. Особливо цінними є свідчення тих 

робітників, які під час події працювали разом з потерпілим. Результати опитування 

потерпілих і свідків необхідно оформляти письмово. У поясненнях посадових осіб 

повинні бути свідчення про те, хто дав завдання на виконання робіт, коли, ким, і як 

проводився інструктаж з питань охорони праці, хто і як контролював стан умов та безпеки 

праці у даному структурному підрозділі і на даному робочому місці зокрема, чи були 

забезпечені працюючі засобами індивідуального захисту, необхідною технологічною 

документацією, інструкціями з охорони праці, чи були засоби колективного захисту, а 

також власні припущення щодо причин нещасного випадку тощо.  



Ознайомлення з необхідними документами Інколи встановити обставини і 

особливо причини нещасного випадку дуже складно, якщо глибоко не проаналізувати 

організацію трудового процесу, під час якого стався цей випадок. Відомо, що організація 

безпечних і здорових умов праці на виробництві регламентується багатьма документами, 

тому дуже важливо вивчити ті з них, які мають безпосереднє відношення до роботи, під 

час виконання якої стався нещасний випадок. Це, зокрема, правила, інструкції і норми з 

охорони праці, стандарти, посадові інструкції, технологічна документація, матеріали, що 

стосуються навчання та інструктажу з питань охорони праці, змінні журнали та журнали 

обслуговування машин, агрегатів, механізмів з підвищеною небезпекою, технічні 

паспорти на машини, агрегати, механізми, електрообладнання, наряди- допуски на роботи 

підвищеної небезпеки, дорожні листи, маршрутні карти і листи тощо, посвідчення 

працівників (на кваліфікаційні групи, допуски на право керування машинами, агрегатами, 

проведення спеціальних робіт тощо). Всі ці та інші документи мають стати предметом 

самого ретельного вивчення. Часто саме вони дають повну і об’єктивну відповідь на 

питання про причини нещасного випадку.  

Безумовно, перелік документів, з якими необхідно ознайомитись у ході 

розслідування, залежить перш за все від специфіки виробничого процесу, під час якого 

стався нещасний випадок, та особливостей пригоди. Наприклад, під час розслідування 

нещасних випадків, які сталися під час роботи на машинах, агрегатах, кранах, термічних 

печах, автомобілях, електрокарах, посудинах, що працюють під тиском, необхідно, крім 

зазначених документів, ознайомитись з технічною документацією (технічним паспортом, 

кресленнями, актами проведених випробувань та введення в експлуатацію) та 

документацією, яка засвідчує кваліфікацію персоналу і його підготовку з питань охорони 

праці. Якщо нещасний випадок стався в результаті порушення норм, схем розташування 

технологічного обладнання, необхідно перевірити цю схему розташування на дільниці. 

Особливо необхідно звертати увагу на додержання технологічних розривів та габаритів 

безпеки незалежно від того, чи стосується це розташування самого обладнання, заготовок 

чи готової продукції. Ці вимоги часто порушуються, що призводить до травмування 

працівників. Перелічити всі документи, з якими за конкретних обставин слід ознайо-

митись, неможливо. Але для орієнтування дамо приблизний їх перелік: наряди, наряди-

допуски, графіки виконання робіт на дільниці, технічні паспорти на машини, механізми, 

обладнання та акти їх технічних оглядів, графіки планово-попереджувальних ремонтів та 

їх виконання, документи на засоби колективного захисту, акти введення в експлуатацію 

споруд, обладнання, акти періодичних перевірок обладнання, технологічна документація 

на виробничі процеси, під час яких стався нещасний випадок, та передбачені нею засоби 

індивідуального захисту, документи, що підтверджують право потерпілого працювати на 

обладнанні, під час роботи на якому стався нещасний випадок.  

Слід ознайомитись з журналом реєстрації інструктажів з питань охорони праці, 

інструкціями з безпечної експлуатації обладнання для робіт, під час виконання яких 

стався нещасний випадок, наказами про розподіл обов’язків між посадовими особами з 

питань охорони праці. Не слід забувати, що наявність самого документа мало що дає, 

якщо не визначити якість його виконання і формально чи ні виконуються його вимоги 

насправді. Наприклад, під час розслідування нещасного випадку комісія знайомиться з 

документами, що засвідчують проведення вступного, первинного та повторного 

інструктажів. У журналах було все в порядку: і дата проведення інструктажу, і підписи 

потерпілого та того, хто проводив інструктаж. Але цього замало. По-перше, слід 

уточнити, чи є затверджена програма вступного інструктажу, чи визначена його 

тривалість та чи призначена особа, яка його проводить. Необхідно також детально 

з’ясувати всі питання щодо проведення первинного на робочому місці та повторного 

інструктажів. Перевірити, чи був потерпілий на роботі того дня, коли він розписався за 

останній проведений з ним інструктаж та чи сам він поставив підпис. У противному разі 

це може свідчити про формальність його проведення. На всі ці запитання документи не 

завжди дадуть відповідь, тому це необхідно з’ясувати в бесідах з потерпілим, свідками 

нещасного випадку та іншими робітниками дільниці.  



Основні вимоги, яких необхідно дотримуватись, щоб уникнути помилок при 

визначенні причин нещасних випадків (акт, в якому не вказана причина травмування або 

вказана неправильно, не може бути визнано повноцінним документом), зводяться до 

наступного:  

• причина повинна випливати з обставин;  

• в акті мають бути вказані конкретні порушення норм і правил охорони праці;  

• означення причин має бути чітким, лаконічним, технічно грамотним (без 

посилання на пункти правил та інструкцій) і відповідати правилам охорони праці. Заходи 

щодо усунення причин нещасних випадків Розроблення заходів щодо усунення причин 

нещасних випадків – кінцевий етап складання акта за формою Н-1. Тільки за умов 

правильного опису обставин і визначення причин нещасного випадку заходи щодо 

запобігання травматизму будуть ефективними. Між обставинами, причинами і заходами 

повинен існувати тісний логічний зв’язок. Разом з тим часто під час аналізу актів подумки 

відтворити суть події можна тільки співставивши обставини, причини і заходи щодо 

усунення причин нещасного випадку. У деяких актах достатньо повно викладені 

обставини, вірно визначені причини, але не досить конкретно названі заходи. Не можна не 

звернути увагу на ще одну типову помилку: організаційно-технічні заходи підмінюють 

адмініструванням. Там, де захоплюються адмініструванням, в актах про нещасні випадки 

записують: «За порушення техніки безпеки притягти до відповідальності», «Попередити 

потерпілого, що треба бути уважним на роботі», «Заборонити працювати з несправним 

інструментом» тощо. Якщо нещасний випадок стався через несправність інструменту, 

необхідно не забороняти працювати з несправним інструментом, а вилучити весь 

несправний інструмент і замінити його справним. На підприємствах значна кількість 

травм стається внаслідок того, що проїзди захаращені сировиною, заготовками, готовою 

продукцією тощо. Проте в актах, хоча й правильно визначаються причини (брак 

виробничої площі зокрема), заходи щодо усунення цього недоліку не передбачаються, а в 

акт записуються другорядні. Треба пам’ятати ще про цілу низку типових помилок, коли 

замість конкретних заходів і строків їх виконання записується завдання.  

Під час розробки заходів, після розслідування обставин і визначення причин 

нещасного випадку, необхідно враховувати наступне:  

1. В акті мають бути вказані конкретні заходи щодо усунення причин нещасного 

випадку. Якщо ж в акті заходів немає, то необхідно провести додаткове розслідування. 

2. Заходи можуть бути визначені правильно тільки в тому разі, якщо вони 

випливають з обставин і причин нещасного випадку. 

3. Заходи перш за все мають бути спрямовані на ліквідацію порушень правил і 

норм охорони праці. Тому необхідно визначити насамперед технічні заходи й не 

підміняти їх чисто організаційними заходами та адмініструванням. 

4. Заходи повинні бути сформульовані чітко і технічно грамотно. 

5. В акті повинні бути зазначені конкретні виконавці заходів. 

Дієвість профілактики не в останню чергу залежить від якості розслідування 

нещасних випадків та заходів, спрямованих на усунення причин нещасних випадків та їх 

запобігання. Причини нещасних випадків, якість їх розслідування, заходи щодо усунення 

подібних нещасних випадків, як у дзеркалі, відбивають не тільки основні недоліки в 

організації безпеки праці, але й певною мірою весь загальний стан охорони праці на 

підприємстві, в галузі. Тому ставлення до розслідування нещасного випадку і складання 

акта за формою Н-1 повинно розглядатись не як проста формальність, а як складання 

документа державної ваги, від об’єктивності якого залежить не тільки матеріальне 

благополуччя потерпілого та його сім’ї, але й інтереси трудового колективу, тому що 

виконання заходів сприяє підвищенню безпеки виробництва. 

 

 3. Профілактика нещасних випадків 
 Загальні положення Розробка заходів щодо попередження нещасних випадків – 

головна мета всіх теоретичних та практичних робіт в галузі охорони праці. Для 

забезпечення безпеки праці застосовуються засоби захисту, котрі поділяються на дві 



групи: колективного та індивідуального захисту. Засоби колективного захисту 

виключають вплив на працюючого небезпечного виробничого фактора, що зумовлений 

рухом або переміщенням матеріального тіла. Засоби індивідуального захисту видаються 

робітникам індивідуально. Вони забезпечують захист органів людини від дії шкідливих та 

небезпечних виробничих факторів. Нижче наводиться характеристика та кваліфікація 

згаданих засобів захисту. До засобів колективного захисту відносять огороджувальні 

пристрої. Огороджувальні засоби поділяють на дві групи: огороджувальні пристрої 

рухомих частин, але не різальних інструментів і огороджувальні пристрої різальних 

інструментів. Пристрої першої групи можуть бути постійними, наглухо закріпленими, 

знімними, відкидними, висувними, пересувними або з дверцятами. Це залежить від 

особливостей огороджувального органа (вузла), особливостей його експлуатації, місця у 

верстаті. Часто використовуються знімні огороджувальні пристрої, котрі постійно 

закривають пасову, зубчасту, ланцюгову чи іншу передачу. Вони можуть бути у вигляді 

кожухів, козирків, планок, бар'єрів і екранів. За способом виготовлення вони поділяються 

на суцільні, несуцільні і комбіновані.   

Огороджувальні засоби різальних інструментів можуть огороджувати їх неробочу 

частину, тільки робочу їх частину або ту і іншу. Здебільшого огородження виконують і 

інші функції, проте у всіх випадках вони мають виконувати основну функцію – 

огородження небезпечної для робітників зони.  Огородження не повинні бути 

громіздкими, не створювати незручностей у роботі, не знижувати продуктивності праці та 

якості обробки, але повинні бути технологічними, міцними і не обмежувати видимості 

робочої зони, легко зніматися та встановлюватися і входити до комплекту верстата. 

Огородження блокується з пусковим пристроєм.  Запобіжні засоби призначені для 

ліквідації небезпечного виробничого фактора у джерелі його утворення. За характером дії 

вони поділяються на блокувальні та обмежувальні. Блокувальні пристрої за 

конструктивним виконанням поділяють на муфти, штифти, клапани, шпонки, мембрани, 

пружини, сильфони і шайби.  Блокувальні пристрої призначені для вимкнення або 

запобігання можливості увімкнення джерела небезпеки при знятому (відкритому) 

огороджувальному пристрої. Найбільш поширені в деревообробці електричні блокування, 

принцип роботи котрих полягає в автоматичному відключенні електричного живлення або 

неможливості увімкнення верстата при знятому або відкинутому огородженні. 

Електромеханічне блокування застосовується на дверцятах електрошаф, котрі закривають 

електророзподілювальні пристрої, на дверцятах і люках, що ведуть в небезпечні зони 

тощо. Принцип дії фотоелектричного блокування полягає в перетині світлового променя, 

спрямованого на фотоелемент і зміні величини світлового потоку, що падає на нього, 

внаслідок чого змінюється сила струму, котрий подається на вимірно-командний 

пристрій. Подається імпульс на ввімкнення виконавчого механізму захисного пристрою.  

Пневматичне та гідравлічне блокування застосовується у пневмо- та гідросистемах і 

виготовляється у вигляді клапанів та мембран. Запобіжні мембрани призначені для 

захисту хімічного устаткування від руйнування за умов аварійного зростання тиску.  

Основним недоліком запобіжних розривних мембран є те, що після їх спрацювання 

отвір скидання тиску залишається відкритим.  Гальмівні пристрої призначені для 

сповільнення або зупинки виробничого устаткування під час виникнення небезпечної 

виробничої ситуації. За конструктивним виконанням гальмівні пристрої поділяються на 

колодкові, стрічкові, дискові, за формою – конічні та клинові. За способом спрацювання 

вони можуть бути ручними, автоматичними і напівавтоматичними. За принципом дії 

гальмівні пристрої поділяються на механічні, електромагнітні, пневматичні, гідравлічні та 

комбіновані. Гальмівні пристрої використовуються для швидкої зупинки валів, шпинделів 

після виключення верстата.   

Пристрої автоматичного контролю та сигналізації призначені для контролю 

передавання та відтворення інформації (кольорової, звукової, світлової тощо) з метою 

привернення уваги працюючих та прийняття ними рішень за прояву або можливого 

виникнення небезпечного виробничого фактора. За призначенням ці пристрої поділяються 

на інформаційні, попереджувальні, аварійні та відповідні. За характером спрацювання 



сигналу – постійні або пульсуючі. За контрольованим параметром сигналізація може 

контролювати тиск, температуру, вологість, загазованість, шум, вібрацію, частоту 

обертання, початок пуску тощо. Сигналізація застосовується самостійно або разом з 

огороджувальними, запобіжними, пусковими пристроями, пристроями керування 

обладнанням. Слід надавати перевагу такій сигналізації, котра сигналізує, попереджує та 

автоматично усуває небезпеку. Світлова, звукова або світлозвукова сигналізація подається 

під час групового обслуговування агрегатів, багатоповерхового розташування 

устаткування, перед пуском для попередження працюючих про необхідність вживання 

заходів перестороги.   

Пристрої дистанційного керування призначені для управління технологічними 

процесами або виробничим устаткуванням за межами небезпечної зони. Це 

найефективніші засоби безпеки. Завдяки ним робітники виводяться з зон інтенсивного 

переміщення предметів праці, шумних та гарячих дільниць і можуть навіть перебувати в 

іншому приміщенні. Впровадження потокових механізованих та автоматизованих ліній 

супроводжується застосуванням дистанційного управління та підвищенням безпеки праці.  

Засоби індивідуального захисту застосовують в тих випадках, коли безпека робіт не може 

бути забезпечена конструкцією обладнання, організацією виробничих процесів, 

архітектурно-планувальними рішеннями та засобами колективного захисту. Вони 

підлягають оцінці за захисними, фізіологічними та експлуатаційними показниками. 

Засоби захисту шкірного покриву (спеціальний одяг) видаються робітникам та інженерно-

технічним працівникам для захисту тіла від забруднення, механічних впливів, води, 

вологи, кислот, лугів, підвищених або понижених температур, радіоактивних речовин, 

нафти і жирів, для захисту від біологічних факторів. Залежно від призначення та виду 

шкідливого фактора, спецодяг виготовляють з гладкофарбованого полосника з 

просочуванням, лавсанобавовняної тканини, сукняної напіввовняної тканини з 

поліпропіленом, кислотозахисного сукна, нетканого прошивного нітронового полотна. 

Для захисту працюючих від впливу вологи застосовують спецодяг з бавовнянопаперових 

та льняних тканин з водозахисним просочуванням і гумовим покриттям. Спецодяг 

загального призначення, що захищає робітників від виробничого забруднення, механічних 

пошкоджень і холоду, виготовляється із звичайних бавовняно-паперових тканин. Засоби 

захисту органів дихання та слуху забезпечують ефективний захист людини від шкідливого 

впливу різних забруднень (пилу, газу, пари, аерозолей), які є в повітрі робочої зони та від 

нестачі кисню. Слід зауважити, що необхідна безпека повинна забезпечуватись 

гігієнічним нормуванням з встановленням гранично допустимої концентрації (ГДК) або 

гранично допустимого рівня (ГДР) шкідливих факторів. Цьому сприяє ефективна 

загальнообмінна та місцева вентиляція, застосування водяного зрошування запиленого 

повітряного середовища тощо.  

Спеціальними захисними засобами є протигази та респіратори. Ці засоби 

поділяються на фільтруючі та ізолюючі. Фільтруючі засоби забезпечують захист в умовах 

обмеженого вмісту шкідливих речовин. Ізолюючі засоби застосовують під час аварій та 

великих викидів шкідливих речовин в атмосферу. Засобами захисту слуху від 

інтенсивного шуму (якщо його неможливо знизити конструктивними засобами) є 

навушники та заглушки. Навушники знижують високочастотний шум на 40 дБ, а вушні 

вкладиші –до 25 дБ. Засоби захисту голови, обличчя і очей попереджують вплив пилу, 

стружки та падаючих предметів застосуванням спеціальних окулярів, масок, щитків, 

капелюхів та касок. Окуляри застосовуються в токарних цехах, під час заточування 

інструментів тощо. Маски, щитки і капелюхи використовуються в ремонтних цехах, а 

каски – на завантажувально-розвантажувальних роботах. Засоби захисту ніг та рук. Для 

зовнішніх робіт під час холодного та перехідного періоду року використовується валяне 

взуття, а для робіт з використанням кислот, лугів та клеїв – гумові чоботи. Під час роботи 

у вогких, холодних умовах одягають утеплені клеєні та гумові чоботи. Засобом захисту 

рук від механічних пошкоджень, опіків, холоду є рукавиці і рукавички. Найчастіше 

використовують бавовняно-паперові рукавиці. Під час роботи зі слабкими кислотами і 

лугами для захисту пальців рук використовують гумові напальчники, а для захисту від 



порізів і забруднень – шкіряні напальчники. Засоби запобігання ураження електричним 

струмом. Поряд з колективними засобами захисту слід використовувати індивідуальні 

засоби. До них відносять діелектричні рукавички, боти, чоботи, калоші, виготовлені зі 

спеціальної діелектричної гуми. Особливу увагу слід звертати на справність засобів, перед 

використанням оглядати їх. Допоміжні захисні засоби призначені для захисту персоналу 

від падіння з висоти (запобіжні пояси та страхувальні канати), для безпечного підіймання 

на висоту (драбини, кігті), а також для захисту від світлового, теплового, механічного та 

хімічного впливів (захисні окуляри, протигази, рукавиці, спецодяг) 

 

 
Леція№4  

Тема: «Основи пожежної безпеки та електробезпеки». 
План 

 Дія електричного струму на організм людини.  

 Системи засобів і заходів забезпечення електробезпеки.  

 Основні поняття та визначення пожежної безпеки. 

 Засоби гасіння пожеж.  

 

1. Дія електричного струму на організм людини.  
Електричний струм, проходячи через тіло людини, зумовлює перетворення 

поглинутої організмом електричної енергії в інші види та спричиняє наступні впливи:  

Термічна дія, що полягає в нагрівання до високої температури тканин і органів людини, 

які перебувають на шляху струму, що викликає в них суттєві функціональні розлади й 

опіки, зумовлені згортанням білків та випаровуванням вологи. Опіки, як правило 

виникають при проходженні через тіло людини великих струмів із силою понад 1 А, при 

якій уражені тканини нагріваються до температур понад 70°С. При сильних струмах 

можливе обвуглювання тканин організму;  Електролітична дія струму проявляється в 

розкладі органічної речовини (її електролізі), в тому числі і крові, що призводить до зміни 

їх фізико- хімічних і біохімічних властивостей. Це зумовлює порушення біохімічних 

процесів в тканинах і органах, які є основою забезпечення життєдіяльності організму;  

Біологічна дія струму є специфічним процесом, що проявляється в подразненні та 

збудженні живих тканин організму, а також в порушенні внутрішніх біоелектричних 

процесів, які протікають в нормально діючому організмі та найтісніше пов’язані з його 

життєвими функціями. Збурення, спричинене подразнюючою дією струму, може 

проявлятися у вигляді мимовільного судомного скорочення м’язів.   Механічна дія струму 

полягає в розшаруванні, розриві та інших подібних пошкодженнях різних тканин 

організму (в тому числі м’язової тканини, стінок кровоносних судин та судин легеневої 

тканини) внаслідок електродинамічного ефекту, а також миттєвого вибухоподібного 

утворення пари від перегрітої струмом тканинної рідини та крові. В електроустановках 

напругою вище 1 кВ опіки можуть виникнути при випадковому наближенні частин тіла 

людини до струмопровідних частин на небезпечну відстань; при цьому збільшується 

напруга електричного поля і внаслідок ударної іонізації діелектрика (повітряного 

проміжку) опір цього проміжку зменшується, його „пробиває” електричний розряд — 

електрична дуга, температура якої досягає приблизно 4000°С. Електричний струм 

протікає через дугу і тіло людини. За такої високої температури і великої кількості тепла, 

яка виділяється при проходженні струму через тіло, потерпілий одержує тяжкі опіки, його 

м’язи скорочуються, дуга і ланцюг струму розриваються.  

 

2.Системи засобів і заходів забезпечення електробезпеки. Виділяють три 

системи засобів і заходів забезпечення електробезпеки:  система технічних засобів і 

заходів забезпечення електробезпеки, що реалізується в конструкції електроустановок при 

їх розробці, виготовленні і монтажі відповідно до чинних нормативів. За своїми 

функціями технічні засоби і заходи діляться на дві підгрупи: а) технічні засоби і заходи 

забезпечення електробезпеки при нормальному режимі роботи електроустановок (ізоляція 



струмопровідних частин, забезпечення недосяжності неізольованих струмопровідних 

частин, попереджувальна сигналізація, застосування блоківок безпеки, засоби орієнтації в 

електроустановках, ізолювання електричних мереж від землі, захисне розділення 

електричних мереж, застосування малих напруг, компенсація ємкісної складової струму 

замикання на землю, вирівнювання потенціалів); б) технічні засоби і заходи забезпечення 

електробезпеки при аварійних режимах роботи електроустановок (захисне заземлення, 

захисне занулення, захисне відключення);  система електрозахисних засобів та запобіжних 

пристосувань — це система технічних виробів, що не є конструктивними елементами 

електроустановок і використовуються при виконанні робіт в електроустановках з метою 

запобігання електротравм. Електрозахисні засоби поділяються на: а) ізолюючі — 

ізолюючі штанги, кліщі, накладки, діелектричні рукавички; б) огороджуючі — переносні 

огорожі, щити, бар’єри, ширми, плакати; в) запобіжні — окуляри, каски, запобіжні пояси, 

рукавиці для захисту рук;  система організаційно-технічних заходів включає: призначення 

осіб, які відповідають за організацію та проведення робіт у діючих електроустановках; 

оформлення наряду чи розпорядження на проведення робіт; виконання робіт не менш ніж 

двома працівниками із застосуванням електрозахисних засобів та безпечним 

розташуванням працівників, використовуваних механізмів і пристосувань; організація 

постійного нагляду за проведенням робіт; оформлення закінчення робіт, перерв у роботі, 

переведення на інші робочі місця.  

 
3.Основні поняття та визначення пожежної безпеки. 
Вогонь, що вийшов із під контролю, здатний викликати значні руйнівні та 

смертоносні наслідки. До таких проявів вогняної стихії належать пожежі. Пожежа — 

неконтрольоване горіння поза спеціальним вогнищем, що розповсюджується у часі і 

просторі. Пожежна безпека об’єкта — стан об’єкта, за якого з регламентованою 

імовірністю виключається можливість виникнення і розвитку пожежі та впливу на людей 

її небезпечних факторів, а також забезпечується захист матеріальних цінностей. 

Основними напрямками забезпечення пожежної безпеки є усунення умов виникнення 

пожежі та мінімізація її наслідків. Об’єкти повинні мати системи пожежної безпеки, 

спрямовані на запобігання пожежі, дії на людей та матеріальні цінності небезпечних 

факторів пожежі: вогню та іскор, підвищеної температури середовища, токсичних 

продуктів горіння й термічного розкладу матеріалів і речовин, диму, зниження 

концентрація кисню, вибухів та витікання небезпечних речовин, руйнування будівельних 

конструкцій, паніки. Вторинними проявами небезпечних факторів пожежі вважаються:  

уламки, частини зруйнованих апаратів, агрегатів, установок, конструкцій;  радіоактивні та 

токсичні речовини і матеріали, викинуті зі зруйнованих апаратів та установок;  

електричний струм, пов’язаний з переходом напруги на струмопровідні елементи 

будівельних конструкцій, апаратів, агрегатів внаслідок пошкодження ізоляції під дією 

високих температур;  небезпечні фактори вибухів, пов’язаних з пожежами;  вогнегасні 

речовини. Системи пожежної безпеки — це комплекс організаційних заходів і технічних 

засобів, спрямованих на запобігання виникнення пожежі та збитків від неї на визначеному 

чинними нормативами рівні, а у випадку виникнення пожежі — обмеження її 

розповсюдження, своєчасне виявлення, гасіння пожежі, захист людей і матеріальних 

цінностей. Пожежна безпека об’єкта повинна забезпечуватися системою запобігання 

вибухів та пожеж, системою протипожежного та противибухового захисту і системою 

організаційно-технічних заходів.  

 

4.Засоби гасіння пожеж.  
Є чотири основні способи припинення процесу горіння:  охолодження горючих 

речовин або зони горіння: суцільними струменями води, розпиленими струменями води, 

перемішуванням горючих речовин;  ізоляції горючих речовин або окисника (повітря) від 

зони горіння'. шаром піни, шаром продуктів вибуху вибухових речовин, утворенням 

розривів у горючій речовині, шаром вогнегасного порошку, вогнегасними смугами;  

розбавлення повітря чи горючих речовин, тонкорозпиленими струменями води, 



газоводяними струменями, негорючими газами чи водяною парою, водою (для горючих та 

легкозаймистих гідрофільних рідин);  хімічного гальмування (інгібування) реакції 

горіння: вогнегасними порошками, галагенопохідними вуглеводнями.  

Зазвичай механізм гасіння пожежі має комбінований характер, при якому мають 

місце одночасно кілька способів припинення процесу горіння. Речовини, що мають 

фізико-хімічні властивості, які дозволяють створити умови для припинення горіння 

називаються вогнегасними речовинами. Вони повинні володіти високим ефектом гасіння 

при відносно малій їх витраті, бути дешевими, безпечними при застосуванні, не 

заподіювати шкоди матеріалам, предметам, людям та навколишньому середовищу. До 

основних вогнегасних речовин належать:  Вода — найбільш дешева і поширена 

вогнегасна речовина. Вода порівняно з іншими вогнегасними речовинами має найбільшу 

теплоємність і придатна для гасіння більшості горючих речовин. Вода застосовується у 

вигляді компактних і розпилених струменів. Вогнегасний ефект компактних струменів 

води полягає у змочуванні поверхні, зволоженні та охолодженні твердих горючих 

матеріалів. Струменем води гасять тверді горючі речовини; дощем і водяним пилом 

тверді, волокнисті сипучі речовини, а також спирти, трансформаторне і солярове мастила. 

Водою не можна гасити легкозаймисті рідини (бензин, гас), оскільки, маючи велику 

питому вагу, вода накопичується внизу цих речовин і збільшує площу горючої поверхні. 

Не можна гасити водою такі речовини, як карбіди та селітру, які виділяють при контакті з 

водою горючі речовини, а також металевий калій, натрій, магній та його сплави, 

електрообладнання, що знаходиться під напругою, цінні папери тощо;  Водяна пара 

застосовується для гасіння пожеж у приміщеннях об’ємом до 500 м3 і невеликих загорянь 

на відкритих установках. Пара зволожує горючі матеріали і знижує концентрацію кисню. 

Вогнегасна концентрація пари у повітрі становить 35 % від загального об’єму;  Водні 

розчини солей застосовуються для гасіння речовин, які погано змочуються водою 

(бавовна, деревина, торф тощо). У воду додають поверхнево- активні речовини: 

піноутворювач ПО-1, сульфонали НП-16, сульфонати, змочувач ДП. Солі, що випадають з 

водного розчину, при попаданні на об’єкт горіння розплавляються і утворюють тверду 

негорючу кірку. При розпаді солей утворюються негорючі гази, які ізолюють доступ 

повітря до об’єкту горіння;  Хімічну піну отримують в результаті хімічної реакції 

кислотного і лужного розчинів з піноутворювачем. її вогнегасна дія полягає в тому, що 

покриваючи поверхню речовини, яка горить, вона обмежує доступ горючих газів та парів 

у зону горіння, ізолює речовину від зони горіння та охолоджує найбільш нагрітий верхній 

шар речовини. На практиці також застосовують повіт- ряно-механічну піну — суміш 

повітря (90%), води (7%) і піноутворювача ОП-1 (3%);  Інертні та негорючі гази, головним 

чином, вуглекислий газ та азот, знижують концентрацію кисню в осередку пожежі та 

гальмують інтенсивність горіння. їх застосовують для гасіння легкозаймистих та горючих 

рідин, твердих речовин та матеріалів, устаткування під напругою, а також у випадках, 

коли застосування води чи піни не дає дієвого ефекту чи воно є небажаним з огляду на 

значні збитки (в музеях, картинних галереях, архівах, приміщеннях з комп’ютерною 

технікою тощо).  Вогнегасні порошки — це дрібно помелені (на муку) мінеральні солі з 

різними компонентами, які запобігають злежуванню і збиванню в гранули, їх можна 

застосовувати для гасіння пожеж твердих речовин, різних класів горючих рідин, газів, 

металів та обладнання, яке знаходиться під напругою. Вогнегасники застосовують для 

гасіння загорянь та невеликих пожеж у початковій стадії їх розвитку. 

 

Лекція №5 

Тема: «Надання першої допомоги при нещасних випадках» 
План 

1. Надання першої долікарської допомоги потерпілому. 

2. Особливості надання першої допомоги при ураженні електричним струмом. 

3. Зупинка кровотечі. Перша допомога при переломах, вивихах, розтягу зв"язок 

суглобів, ударах. 

4. Надання першої допомоги при опіках і  теплових ударах. 



 

 

1. Надання першої долікарської допомоги потерпілому. При  нещасних 

випадках дуже важливо до приїзду лікаря своєчасно надати першу долікарську     

допомогу  потерпілому.   Контроль  за  організацією  надання  першої долікарської       

допомоги,    наявністю   та   комплектністю       аптечок,    справністю пристосувань та 

засобів надання першої допомоги, а також навчання персоналу покладається на медичних 

працівників та адміністрацію навчального закладу. Схема послідовності дій при наданні 

першої долікарської допомоги: 

1.Вивести потерпілого з оточення , де стався нещасний випадок. 

2.Вибрати потерпілому найбільш зручне положення , що забезпечує спокій. 

3.Визначити вид травми (перелом, поранення, опік тощо). 

4.Визначити загальний стан потерпілого, встановити, чи не порушені функції 

життєво важливих органів. 

5.Розпочати проведення необхідних заходів: 

- зупинити кровотечу; 

- зафіксувати місце перелому; 

- вжити реанімаційних заходів ( оживлення): штучне дихання, зовнішній масаж 

серця; 

- обробити ушкоджені частини тіла. 

6. Одночасно з наданням першої долікарської допомоги необхідно викликати  

швидку допомогу  або  підготувати  транспорт  для  відправки  потерпілого  до  

найближчої медичної установи. 

7. Повідомити адміністрацію навчального закладу проте, що трапилось. 

Важливо знати обставини, при яких сталася травма , умови, які спонукали до її 

виникнення, та час, годину і навіть хвилину , особливо коли потерпілий втратив 

свідомість. 

 

 2. Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом. 
Головне при наданні першої допомоги - якнайшвидше звільнити потерпілого  від 

дії струму. 

Для звільнення потерпілого при ураженні електричним струмом необхідно: 

вимкнути рубильник або викрутити запобіжник; 

вимкнути струмоведучі, мережу живлення; 

сухою палкою відкинути від потерпілого провід, який знаходиться під напругою, 

відтягнути потерпілого від електричних проводів, від струмопровідних частин установки. 

При напрузі в установках до 1000 В можна взятися за сухий одяг потерпілого, не 

торкаючись відкритих частин тіла. Слід користуватися гумовими рукавичками або 

намотати на руку шарф, прогумований плащ і т.п. Рекомендується стати на ізольований 

предмет (на суху дошку, на згорток сухого одягу). 

У випадку судорожного обхвату потерпілим електричного проводу, який 

знаходиться під напругою, розгорнути руки потерпілому, відриваючи його від проводу 

послідовним відгинанням окремих пальців. При цьому працівник, який надає допомогу, 

повинен бути у діелектричних рукавицях і знаходитись на ізольованій від землі основі. 

При напрузі в електричних установках понад 1000 В рятівник повинен одягти 

діелектричні боти, рукавиці і діяти діелектричною штангою. Якщо потерпілий при 

свідомості , його кладуть у зручне положення , накривають теплим покривалом і 

залишають у стані спокою до прибуття лікаря. 

Якщо після звільнення потерпілого від дії струму він не дихає, то потрібно негайно 

приступити до штучного дихання і непрямого (зовнішнього) масажу серця. Найбільш 

ефективним методом штучного дихання є " рот в рот" або "рот у ніс". Робиться це таким 

чином: стають з лівого боку від потерпілого, підкладають під його потилицю ліву руку, а 

правою тиснуть на його лоб. Це забезпечить вільну прохідність гортані. Під лопатки 

потерпілому кладуть валик із скрученого одягу, а рот витирають від слизу. Зробивши 2-3 



глибоких вдихи, особа, яка надає допомогу, вдуває через марлю хустку повітря із свого 

рота в рот або ніс потерпілого. При вдуванні повітря через рот особа, що надає допомогу, 

закриває пальцями ніс потерпілого, при вдуванні через ніс потерпілому закривають рот. 

Після закінчення вдування повітря в рот чи ніс потерпілого звільняють, щоб дати 

можливість вільному видиху. Частота вдування повітря потерпілому повинна бути 12-13 

разів за хвилину. 

При відсутності у потерпілого дихання і пульсу йому потрібно разом зі штучним 

диханням робити масаж серця. Робиться це так: потерпілого кладуть на спину на підлозі, 

звільняють грудну клітку від одягу, який стискає потерпілого. Особа, що надає допомогу, 

знаходиться з лівого боку від потерпілого, долонями двох рук натискує на нижню частину 

грудної клітки потерпілого з силою, щоб змістити її на 3-4 см. Після кожного 

натискування потрібно швидко забирати руки з грудної клітки, щоб мати можливість їй 

випростатись. У такій ситуації операції чергуються. Після 2-3 вдувань повітря роблять 4-6 

натискань на грудну клітку. Для перевірки появи пульсу масаж припинають на 2-3 сек. 

Перші ознаки того, що потерпілий приходить до свідомості, - поява самостійного дихання, 

зменшення синюватості шкіри та поява пульсу. Констатувати смерть має право лише 

лікар. 

 

3. Зупинка кровотечі.  Перша допомога при переломах, вивихах, розтягу 

зв'язок суглобів, ударах. 
Перша допомога при пораненні та кровотечі зводиться до обережного накладання 

на рану індивідуального пакета. При цьому мити її водою, змивати кров з рани 

забороняється. 

Якщо індивідуального пакета немає, для перев'язування використовуйте чисту 

носову хустинку. У цьому випадку приготовлену для перев’язування тканину змочіть 

настойкою йоду так, щоб пляма йоду трохи перебільшувала розміри рани. 

При кровотечі необхідно підняти поранену кінцівку, закрити рану 

перев’язувальним матеріалом і притиснути ділянку біля неї на 4-5 хв., не торкаючись рани 

пальцем. Після цього рану треба забинтувати. Якщо кровотеча продовжується, слід 

вдатися до здавлювання кровоносних судин за допомогою згинання кінцівки у суглобах, 

притискування кровоносних судин пальцями, джутом чи закруткою. 

При накладанні джгута спочатку місце накладання обгортають м’яким матеріалом ( 

тканиною, ватою тощо). Потім джгут розтягують і   туго перетягують   ним попередньо 

обгорнуту ділянку кінцівки доти, доки не припиниться кровотеча. 

При відсутності гумової трубки або стрічки, що розтягується, для джгута 

застосовують інші матеріали (мотузку, ремінь, рушник тощо. У цьому випадку такий 

джгут завізують вузлом і використовують як закрутку. У вузол просувають важіль 

(паличку, металевий стержень), яким закручують закрутку до припинення кровотечі. 

Через 1 годину після накладання джгута його попускають на 5-10 хв., щоб не виникла 

небезпека омертвіння знекровленої кінцівки. При пораненні великих судин шиї і верхньої 

частини грудної клітки джгут не накладається. Кровотеча зупиняється при натисканні 

пальцем на поражену судину у самому місці поранення. 

При переломах, вивихах необхідно надати потерпілому зручне положення, яке 

виключає рухи пошкодженої частини тіла. Це досягається шляхом накладання шини, а 

при її відсутності можна використати палки, дошки, фанеру і т.п. Шина повинна бути 

накладена так, щоб були надійно іммобілізовані два сусідні з місцем ушкодження суглоби 

(вище і нижче), а якщо перелом плеча чи стегна, - то три суглоби. Накладають шину 

поверх одягу або кладуть під неї що-небудь м’яке - вату, шарф, рушник. Шина повинна 

бути накладена так, щоб центр її знаходився на рівні перелому, а кінці накладалися на 

сусідні суглоби по обидва боки перелому. Фіксація відкритого перелому вимагає 

дотримання додаткових умов. З метою попередження забруднення рани, необхідно 

змастити поверхню шкіри навколо рани настойкою йоду, попередньо зупинивши 

кровотечу, і накласти стерильну пов’язку. 



Особливо небезпечні травми хребта. У таких випадках необхідно обережно, не 

піднімаючи потерпілого, підсунути йому під спину дошку, щит, двері тощо. 

При переломі ребер необхідно міцно забинтувати груди або стягнути їх рушником 

під час видиху. При ушкодженні тазу необхідно обережно стягнути його широким 

рушником, покласти на тверді ноші, а під зігнуті і розведені колінні суглоби підкласти 

валик. 

При переломах і вивихах ключиці у підм’язову западину кладуть вату або інший 

матеріал, згинають руку в лікті під прямим кутом і прибинтовують її до тулуба. Рука 

нижче ліктя повинна перебувати в косинці, яку підв’язують до шиї. 

При переломах та вивихах зап’ястку та пальців рук роблять таким чином: кисть 

руки з вкладеним у долоню жмутом вати, бинта (пальці зігнуті) прикладають до шини, яка 

повинна починатися біля середини передпліччя і закінчуватися біля кінця пальців, і 

перебинтовують. 

При розтягу зв’язок суглобів - підняти хвору кінцівку догори, накласти холодний 

компрес та тісну пов’язку, створити спокій до прибуття лікаря. 

При ударах - забезпечити потерпілому повний спокій, накласти на місце удару 

холодний компрес. При ударах із синцями не слід класти примочки, місце удару змастити 

настойкою йоду і накласти пов’язку. 

 

4.Надання першої допомоги при опіках і  теплових ударах. 
При наданні першої допомоги при опіках, теплових ударах слід швидко припинити 

дію високої  температури. Це має особливо велике значення при займанні одягу і при 

опіках рідиною через одяг. У першому випадку необхідно загасити полум’я, негайно 

накинути на людину, що горить,  будь-яку цупку тканину, щільно притиснути її до тіла. 

Знімають тліючий одяг або обливають його водою. 

При промоканні одягу гарячою водою його також необхідно облити холодною 

водою або зірвати, швидке занурення обпеченого обличчя у холодну воду зменшує біль і 

тяжкість опіку. 

Місце опіків кислотами ретельно промивають струменем води протягом 10-15 

хвилин. Обпечене місце промити 5 %- ним розчином перманганату калію, або 10% - ним 

розчином питної соди ( одна чайна ложка на склянку води). На місце опіку накладають 

бинт. Місце опіків їдкими лугами ( каустичною содою, негашеним вапном ) промивають 

проточною водою протягом 10-15 хвилин, потім слабким розчином оцтової кислоти. 

Місце опіків накривають марлею. 

 

Опіки бувають трьох ступенів. При опіках першого ступеня з'являється 

почервоніння, припухлість шкіри. Уражені місця обробляють спиртом, прикладають 

примочки з розчину перманганату калію і забинтовують. При більш тяжких опіках ( ІІ та 

ІІІ ступенів) обпечені місця спочатку звільняють від одягу, накривають стерильним 

матеріалом, зверху накладають шар вати і забинтовують. Після перев'язування 

потерпілого направляють у лікувальний заклад. При опіках не слід розрізати пухирів, 

видаляти смолистих речовин, що прилипли до обпеченого місця, віддирати шматків одягу, 

які прилипли до рани. 

При опіках очей електричною дугою роблять холодні примочки з розчину борної 

кислоти, потім потерпілого направляють у медичний заклад. 

При появі різних ознак теплового або сонячного удару потерпілого негайно 

виводять на свіже повітря або в тінь, потім його кладуть, розстібають одяг, що стискує, на 

голову і серце кладуть холодні компреси, дають пити у великій кількості холодну воду, у 

тяжких випадках потерпілого обливають холодною водою. 

При припиненні дихання або його утрудненні до прибуття лікаря потерпілому 

роблять штучне дихання. 

 

 

 



 

ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО ПРАКТИЧНИХ 

ЗАНЯТЬ 

З ДИСЦИПЛІНИ: «ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ» 

 
Семінарське заняття № 1 

Тема: «Соціальне страхування від нещасного випадку та професійного 

захворювання на виробництві» 
План 

 

1. Завдання страхування від нещасного випадку. Принципи та види страхування. 

2. Суб’єкти та об’єкти страхування. Страховий ризик і страховий випадок. 

3. Фонд соціального страхування від нещасних випадків. Правління Фонду. 

4. Права та обов’язки застрахованої особи. Права та обов’язки роботодавця як 

страхувальника. 

 

 

Рекомендована література 

 Катренко Л.А., Кіт Ю.В., Пістун І. П. Охорона праці. Курс лекцій. Практикум: 

Навч. посіб. – Суми: Університетська книга, 2009. – 540 с. 

 НПАОП 0.00-2.23-04 «Перелік заходів та засобів з охорони праці, витрати на 

здійснення та придбання яких включаються до валових витрат». Постанова 

Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003 р. № 994. 

 Основи охорони праці: Підручник / За ред. проф. В.В.Березуцького – Х.: Факт, 

2005. – 480 с. 

 Протоєрейський О. С, Запорожець О. І. Охорона праці в галузі: Навч. посіб. – К.: 

Книжкове вид-во НАУ, 2005. – 268 с. 

 Рожков А. П. Пожежна безпека: Навчальний посібник для студентів вищих 

навчальних закладів освіти України. – К.: - Пожінформтехніка, 1999. – 256 с. 

 Русаловський А. В. Правові та організаційні питання охорони праці: Навч. посіб. – 

4-те вид., допов. і перероб. – К.: Університет «Україна», 2009. – 295 с. 

 Ткачук К. Н., Халімовський М. О., Зацарний В. В. та ін. Основи охорони праці: 

Підручник. – 2-ге вид., допов. і перероб. – К.: Основа, 2006. – 444 с. 

 Третьяков О.В., Зацарний В.В., Безсонний В.Л. Охорона праці: Навчальний 

посібник з тестовим комплексом на CD/ за ред. К.Н. Ткачука. – К.: Знання, 2010. – 

167 с. + компакт-диск. 

 

Питання для обговорення 
1. Хто зобов’язаний гарантувати усім працівникам забезпечення прав у страхуванні 

від нещасного випадку на виробництві? 

2. Чому дорівнює оптимальна вологість повітря для людини? 

3. Яку ви знаєте систему вентиляції за способом подачі свіжого та видалення з 

приміщення забрудненого повітря? 

4. Які основні рекомендації дає МОП щодо національної політики в сфері СУОП? 

5. Що розуміють під терміном „безупинне вдосконалювання СУОП”? 

6. Які рекомендації дає Керівництво МОП щодо побудови та впровадження сучасних 

систем управління охороною праці на рівні підприємства, установи чи організації? 

7. Які рекомендації дає МОП щодо створення Національного Керівництва з СУОП? 

8. Згідно рекомендаціям МОП у якому порядку пріоритетності повинні 

здійснюватися попереджувальні та регулюючі заходи запобігання небезпекам? 



 

Семінарське заняття №2 

Тема: «Травматизм та професійні захворювання в галузі. Розслідування нещасних 

випадків». 
План 

1. Класифікація нещасних випадків і взяття їх на облік. 

2. Розслідування та облік нещасних випадків. 

3. Розслідування та облік професійних захворювань. 

4. Методи дослідження виробничого травматизму. 

5. Профілактика нещасних випадків.  

 

 

Рекомендована література 
1. Геврик Є.О., Пешко Н.П. Гігієна праці на виробництві: Навч. посіб. для студентів 

вищих навч. закладів. – К.: Ельга Ніка Центр, 2004. – 276 с. 

2. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці: Підруч. – Львів: Афіша, 2002. – 318 с. 

3. Кодекс законів про працю України. – Х.: Одісей, 2006. – 159 с. 

4. Кодекс України про адміністративні правопорушення. – Х.: Одісей, 2007. – 295 с. 

5. Кримінальний кодекс України. – Х.: Одісей, 2008. – 264 с. 

6. Людина і праця. Довідник з правових питань/ Укл.: Козинцев І.П., Са-вченко Л.А. – 

К.: Хрінком Інтер, 1997 . – 366 с. 

 

Питання для обговорення 

 Згідно з якими нормативними документами здійснюється розслідування, 

реєстрація, облік та аналіз нещасних випадків, професійних   захворювань та аварій 

на виробництві? 

 Які нещасні випадки відносяться до таких, що пов’язані з виробництвом? 

 Які нещасні випадки відносяться до таких, що не пов’язані з виробництвом? 

 Яку інформацію містить акт про нещасний випадок на виробництві (Форма Н-1)? 

 У яких випадках оформлюється акт про нещасний випадок за формою НПВ? 

 У яких випадках оформлюється карта обліку професійних захворювань за формою 

П-5? 

 Який існує порядок проведення розслідування нещасного випадку комісією 

підприємства? 

 Який існує порядок проведення спеціального розслідування нещасного випадку? 

 Як здійснюється реєстрація та облік нещасних випадків та професійних 

захворювань? 

 Як здійснюється аналіз та профілактика виробничого травматизму на 

підприємстві? 

 За якою системою показників здійснюється звітність підприємства про стан 

охорони праці? 

 

 

 

Семінарське заняття №3  

Тема: «Надання першої допомоги при нещасних випадках» 
 

План 

1. Причини травм і поранень. 

2. Послідовність надання першої допомоги. 

 

 



 

Рекомендована література 

 Основи охорони праці: Підручник / За ред. проф. В.В.Березуцького – Х.: Факт, 

2005.– 480 с. 

 Протоєрейський О. С, Запорожець О. І. Охорона праці в галузі: Навч. посіб. – К.: 

Книжкове вид-во НАУ, 2005. – 268 с. 

 Русаловський А. В. Правові та організаційні питання охорони праці: Навч. посіб. – 

4-те вид., допов. і перероб. – К.: Університет «Україна», 2009. – 295 с. 

 Рожков А. П. Пожежна безпека: Навчальний посібник для студентів вищих 

навчальних закладів освіти України. – К.: - Пожінформтехніка, 1999. – 256 с. 

 Ткачук К. Н., Халімовський М. О., Зацарний В. В. та ін. Основи охорони праці: 

Підручник. – 2-ге вид., допов. і перероб. – К.: Основа, 2006. – 444 с. 

 

 

Питання для обговорення 
1. Розкрийте загальні принципи надання першої медичної допомоги. 

2. Якими явищами  характеризується біологічна смерть та які ознаки вона має? 

3. Що має знати і вміти та людина, що надає першу долікарську допомогу? 

4. Проаналізуйте послідовність надання першої медичної допомоги. 

5. Охарактеризуйте основні ознаки непритомності та втрати свідомості, з’ясуйте 

різницю визначення їх ознак. 

6. У яких випадках здійснюється зовнішній масаж серця? Яка його технологія? 

7. Проаналізуйте першу долікарську допомогу при термічних впливах. 

8. Що відноситься до особливих видів травм? Розкрийте головні засади надання 

першої допомоги при них. 

9. Яким чином слід здійснювати транспортування потерпілого? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

 

 

Тема №1. «Основи безпеки праці в галузі». 
 

План 

1. Загальні питання безпеки праці. 

2. Зони небезпеки та їх огородження. 

3. Запобіжні надписи, сигнальні фарбування. 

4. Засоби захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів. 

5. План евакуації з приміщень у випадку аварії. 

 

Рекомендована література 
1. Катренко Л.А., Кіт Ю.В., Пістун І. П. Охорона праці. Курс лекцій. Практикум: Навч. 

посіб. – Суми: Університетська книга, 2009. – 540 с. 

2. Основи охорони праці: Підручник / За ред. проф. В.В.Березуцького – Х.: Факт, 2005. – 

480 с. 

3. Русаловський А. В. Правові та організаційні питання охорони праці: Навч. посіб. – 4-те 

вид., допов. і перероб. – К.: Університет «Україна», 2009. – 295 с. 

4. Ткачук К. Н., Халімовський М. О., Зацарний В. В. та ін. Основи охорони праці: 

Підручник. – 2-ге вид., допов. і перероб. – К.: Основа, 2006. – 444 с. 

5. Третьяков О.В., Зацарний В.В., Безсонний В.Л. Охорона праці: Навчальний посібник з 

тестовим комплексом на CD/ за ред. К.Н. Ткачука. – К.: Знання, 2010. – 167 с. + 

компакт-диск. 

 

Питання для обговорення 
1. Дайте визначення термінів "виробниче середовище", "умови праці", "безпека 

праці", "охорона праці" та інших, пов'язаних з ними. 

2. Дайте класифікацію небезпечних та шкідливих виробничих факторів, наведіть їх 

приклади. 

3. Наведіть основні етапи історії розвитку охорони праці в світі. 

4. Проаналізуйте класифікацію засобів індивідуального захисту залежно від призначення. 

5. Наведіть основні етапи історії розвитку охорони праці в Україні. 

6. Охарактеризуйте сучасний стан охорони прані в Україні. 

7. Розкрийте особливості класифікації засобів колективного захисту. 

8. В чому полягає мета вивчення охорони праці у вищих закладах освіти? 

9. В чому полягає неперервність та комплексність вивчення охорони праці? 

10. Охарактеризуйтк відомі Вам засоби захисту від небезпечних і шкідливих 

виробничих  факторів. 

 

 

Тема №2. «Міжнародні норми в галузі охорони праці» 
План 

 Соціальний діалог в Європейському Союзі та Україні. 

 Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці. 

 Міжнародні стандарти SA 8000 «Соціальна відповідальність» і ISO 26000 

«Настанова по соціальній відповідальності. 

 Безпека праці  в Україні. 

 Основні законодавчі та нормативно-правові акти про охорону праці. 

 

 

 

Рекомендована література 



1. Бабічев В.В., Сорокін Г.Ф. Охорона праці та технічна безпека. – К., 1996. – 224 с. 

2. Бедрій Я.І. Охорона праці: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2002. -322 с. 

3. БеликовА.С., Касьян А.И.. Дмитрюк С.П. и др. Основы охраны труда. 

Днепропетровск: Журфонд, 2007. – 494 с. 

4. Гандзюк М.П., Желібо Е.П., Халимовський М.О. Основи охорони пра-ці: 

Підручник. – К.: Каравела, 2005. – 393 с. 

5. Грибан В.Г. Валеологія: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 

2005. – 256 с. 

 

 

Питання для обговорення 
1. Охарактеризуйте основні складові системи управління охороною праці. 

2. На яких рівнях може здійснюватися управління охороною праці? 

3. Охарактеризуйте можливі види стимулювання діяльності з охорони праці. 

4. Охарактеризуйте основні напрямки впровадження національної концепції розвитку у 

галузі управління охороною праці. 

5. Зробіть перелік основних функцій управління охороною праці в структурі систем 

управління охороною праці. 

6. Які завдання управління охороною праці в структурі систем управління охороною праці 

відносяться до основних? 

7. Розкрийте призначення міжнародних стандартів SA 8000 «Соціальна відповідальність» 

і ISO 26000 «Настанова по соціальній відповідальності». 

8. У чому полягають основні функції органів санітарно-епідеміологічної служби 

Міністерства охорони здоров’я? 

9. Що таке внутрішній контроль і ким він здійснюється? 

10. Які права мають уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони 

праці? 

 

 

Тема №3. «Система управління охороною праці в організації» 
План 

1. Основні вимоги до побудови і функціонування системи управління охороною праці 

(СУОП). 

2. Розробка системи управління охороною праці (СУОП). 

3. Політика в галузі охорони праці. 

4. Служби охорони праці місцевих державних адміністрацій та органів місцевого 

самоврядування. 

 

Рекомендована література 

 

1. Гігієнічна класифікація умов праці за показниками шкідливості та не-безпечності 

факторів виробничого середовища, важкості та напруженості тру-дового процесу. – 

К.: МОЗ України, 1998. – 34 с. 

2. Гогіташвілі Г.Г. Системи управління охороною праці: Навч посібник. – К.: ІСДО, 

1993. – 252 с. 

3. Зацарный В.В., Пантелеймонов А.Е. Безопасность студентов на прак-тике. – К.: 

ІЗМО, 1996. 

4. Катренко Л.А., Пістун І.П. Охорона праці в галузі освіти: Навч. посі-бник. – Суми: 

університетська книга, 2001. – 339 с. 

5. Про пожежну безпеку (довідково-інформац. матеріали): На допомогу керівнику, 

власнику, орендарю. – К., 2002. – 224 с. 

6. Рожков А.П. Пожежна безпека: Навч. довідник. – К., 1999. – 256 с. 

7. Трахтенберг І.М., Коршун М.М., Чебанова О.В. Гігієна праці та виро-бнича 

санітарія. – К., 1997. 



 

 

Питання для обговорення 
1. На які види поділяється планування роботи з охорони праці на виробництві? 

2. За якими етапами повинен здійснюватися процес планування заходів з охорони 

праці? 

3. У чому полягають функції управління охороною праці щодо організації та 

координації робіт в сфері охорони праці? 

4. З якою метою виконується облік, аналіз та оцінка показників охорони праці? 

5. Які існують види контролю за станом охорони праці та функціонуванням системи 

управління охороною праці? 

6. В чому полягає стимулювання діяльності з охорони праці? 

7. Як повинно здійснюватись інформаційне забезпечення з питань охорони праці? 

8. Охарактеризуйте загальну структуру управління охороною праці. 

9. На яких рівнях здійснюється управління охороною праці? 

10. Які структури здійснюють управління охороною праці на загальнодержавному 

рівні? 

 

 

Тема № 4. «Ергономіка, фізіологія праці та психологія безпеки праці». 
План 

1. Ергономічні вимоги до організації трудових процесів та робочих місць. 

2. Організація та обслуговування робочих місць. 

3. Аналіз умов праці за показниками важкості і напруженості трудового процесу та 

працездатності людини. 

4. Психологія безпеки праці. 

 

 

Рекомендована література: 
1. Апостолюк А.С. Безпека праці: ергономічні та естетичні основи / С.О. Апостолюк, 

В.С. Джигерей, А.С. Апостолюк. – К.: Знання, 2006. – 215 с. 

2. Варення Г.А. Теоретико-методологічні основи працеохоронної діяльності / Г.А. 

Варення. – К.:Раритет, 2003. – 216 с. 

3. Гандзюк М.П. Основи охорони праці / М.П. Гандзюк, Є.П. Желібо, М.О. 

Халімовський. – К.:Каравела, 2003. – 408 с. 

4. Гогіташвілі Г.Г. Основи охорони праці / Г.Г. Гогіташвілі, В.М. Лапін. – К.: Знання, 

2008. – 302 с. 

5. Москальова В.М. Основи охорони праці /В.М. Москальова – К.: В.Д. 

“Професіонал”, 2005. – 672 с. 

 

Питання для обговорення: 
1. Розкрийте основні ергономічні вимоги до організації трудових процесів та робочих 

місць. 

2. Що передбачає наукова організація робочого місця? 

3. Назвіть відомі Вам категорії важкості праці. 

4. Поясніть, що передбачають психофізіологічні вимоги ергономіки? 

5. Дайте визначення поняттям антропометричним та біомеханічним вимогам 

ергономіки. 

6. Що передбачають  психологічні вимоги ергономіки передбачають 
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Термінологічний словник ключових понять 

 

Атестація робочих місць за умовами праці — комплексна оцінка всіх факторів 

виробничого середовища і трудового процесу, соціально-економічних чинників, які 

впливають на здоров’я і працездатність працівника в процесі трудової діяльності. 

Атмосферна електрика – це явище природи, пов’язане із взаємодією 

електричних зарядів, що утворюються внаслідок електролізації грозових хмр під час руху 

потужних повітряних потоків. Різні частини грозової хмари несуть заряди різних знаків. 

Безпека праці – це стан виробничих умов, за яких, унеможливлюється вплив 

шкідливих або небезпечних виробничих чинників на організм людини. 

Вибух –процес надзвичайно швидкого горіння , що супроводжується швидким 

наростанням тиску і має велику руйнівну здатність. 

Вогнестійкість –це здатність будівельних конструкцій зберігати свої робочі 

функції і властивості під дією високих температур пожежі. 

Гранично допустимий рівень виробничого фактора (ГДР) — рівень виробничого 

фактора, дія якого при роботі встановленої тривалості за час всього трудового стажу не 

призводить до травм, захворювання чи відхилення в стані здоров’я в процесі роботи або в 

віддалені періоди життя теперішнього і наступного поколінь. 

Гранично допустима концентрація (ГДК) — концентрація, яка при щоденній 

(крім вихідних днів) роботі протягом 8год. або іншої тривалості, але не більше 41год. за 

тиждень, за час всього робочого стажу не може викликати захворювань або відхилень у 

стані здоров’я. ГОСТ 12.1.005-88. 

Горіння –складний фізико-хімічний процес, що супроводжується виділенням 

теплоти і випромінюванням світла. 

Гігієна праці – це розділ профілактичної медицини , що вивчає вплив на організм 

людини трудового процесу і чинників виробничого середовища з метою наукового 

обґрунтування нормативів і інших засобів профілактики професійних захворювань і інших 

несприятливих наслідків діяння умов праці на працюючих. 

Допустимий рівень виробничого фактора — рівень виробничого чинника, дія 

якого при роботі встановленої тривалості за час усього трудового стажу не призводить до 

травми чи захворювання, але може викликати нечасті швидкоплинні суб’єктивні 

неприємні відчуття, зміну функціонального стану організму, що не виходять за межі 

фізіологічної спромоги пристосовуватися. ГОСТ 12.4.113-82. 

Допустимі умови і характер праці — умови і характер праці, за яких рівень 

небезпечних і шкідливих виробничих факторів не перевищує встановлених гігієнічних 

нормативів на робочих місцях, а можливі функціональні зміни, що викликані трудовим 

процесом, відновлюються за час регламентованого відпочинку протягом робочого дня чи 

домашнього відпочинку до початку наступної зміни і не чинять несприятливого впливу в 

близькому та віддаленому періодах на стан здоров’я працівників і їхнього потомства. 

Електробезпека — система організаційних і технічних заходів та засобів, що 

забезпечують захист людей від шкідливої і небезпечної дії електричного струму, 

електричної дуги, електричного поля і статичної електрики. 

Електротравма - травма, спричинена дією на організм людини електричного 

струму і (або) електричної дуги 

Електроустановки - машини, апарати, лінії електропередач і допоміжне 

обладнання (разом зі спорудами і приміщеннями, в яких вони розташовані), призначені 

для виробництва, перетворення, трансформації, передачі, розподілу електричної енергії 

та перетворення її в інші види енергії  («Правила устройства электроустановок» - ПУЭ). 

Електроприміщення — приміщення, або відгорожені, наприклад, сітками частини 

приміщень, доступні тільки для кваліфікованого обслуговуючого персоналу, в яких 

розміщені електроустановки. 



Карта праці — документ, у якому вміщуються кількісні і якісні характеристики 

чинників виробничого середовища і трудового процесу, гігієнічна оцінка умов праці, 

рекомендації щодо їх поліпшення, запропоновані пільги та компенсації. 

Напруженість праці –ступінь емоційного навантаження на організм при 

виконанні трудового процесу, що вимагає переважно інтенсивної роботи мозку при 

отримані і переробці інформації. 

Нещасний випадок –дія небезпечного чинника на організм під час виконання 

працівником трудових обов’язків, унаслідок чого виникає травма. 

Оптимальні умови і характер праці — умови і характер праці, при яких 

виключений несприятливий вплив на здоров’я працівників небезпечних і шкідливих 

виробничих факторів, створюються передумови для збереження високого рівня 

працездатності (неперевищення рівнів, небезпечних для населення). 

Охорона праці – це система законодавчих актів і відповідних соціально-

економічних, технічних, гігієнічних та організаційних заходів, що забезпечують безпеку 

людини, збереження її здоров’я і працездатності в процесі праці. 

Працездатність — здатність людини до активної діяльності, що характеризується 

можливістю виконання роботи і функціональним станом організму в процесі роботи 

(«фізіологічною ціною» роботи). ГОСТ 12.4.061-88. 

Пожежна безпека – це розділ охорони праці, що вивчає теорію процесів горіння, 

основні поняття та визначення в цій сфері, розробляє систему попередження пожеж та 

заходи пожежного захисту. 

Пожежна профілактика – комплекс організаційних заходів та технічних засобів 

спрямованих на запобігання можливому виникненню пожежі чи зменшення її негативних 

наслідків. 

Промислова електрика – це електричний струм, який виробліється 

промисловими установками та індивідуальними джерелами струму для використання на 

виробництві та в побуті.  Промислова електрика виробляється електричними 

генераторами на електростанціях та гальванічними елементами в акумуляторах. 

Робоче місце — місце постійного чи тимчасового перебування працівника в 

процесі трудової діяльності. 

Робоча зона — простір, обмежений на висоті до 2 м над рівнем підлоги або 

майданчика, на якому знаходиться місце постійного або непостійного (тимчасового) 

перебування працівників. ГОСТ 12.1.005-88. 

Робочий час –це час встановлений законом, протягом якого відповідно до правил 

внутрішнього розпорядку або іншого, прийнятого на підприємстві порядку, працівник має 

виконувати доручену йому працю, або службові обов’язки. 

Раціональний режим праці і відпочинку –співвідношення періодів роботи і 

відпочинку , за яких висока продуктивність праці поєднується з високою і стійкою 

працездатністю людини без ознак надмірної втоми, протягом можливого тривалого 

періоду. 

Санітарні норми — це норми, положення і правила, які регламентують умови 

праці. 

Система стандартів безпеки праці(ССБП) –це комплекс взаємопов’язаних 

стандартів спрямованих на забезпечення безпеки, збереження здоров’я і працездатності 

людини в процесі праці. 

Статична електрика – це заряди електрики, що накопичуються на виробничому 

обладнанні, речах побуту, на тілі чи одязі людини внаслідок контактного або 

індуктивного впливу. Сила струму даного виду електрики, як правило, дуже мала, але 

потенціал напруги може бути досить великим. Внаслідок цього статична напруга може 

стати небезпечною для життя людини, як на виробництві, так і в побуті. 

Техніка безпеки – це система організаційних і технічних заходів і засобів, 

спрямованих на відвернення впливу на працюючих небезпечних виробничих чинників. 

Тяжкість праці –інтегральне поняття, що виражає ступінь функціонального 

напруження організму при виконанні трудового процесу. 



Умови праці — це сукупність факторів виробничого середовища, що впливають на 

здоров’я і працездатність людини в процесі праці. ГОСТ 605-74. 

 

Фізіологія праці – це розділ гігієни праці , що вивчає зміну функціонального стану 

організму людини під впливом виробничої діяльності і розробляє фізіологічно обосновані 

засоби організації трудового процесу, що сприяють попередженню втоми і 

підтримуванню високого рівня працездатності. 

Характер праці – особливості трудового процесу (тяжкість, напруженість, 

монотонність і ін.), що здатні при відповідних умовах чинити несприятливу дію на 

здоров‘я людини і її працездатність. 

Шкідливі та небезпечні умови і характер праці — умови і характер праці, за яких 

унаслідок порушення санітарних норм і правил можливий вплив небезпечних і шкідливих 

чинників виробничого середовища в значеннях, що перевищують гігієнічні нормативи, і 

психологічних факторів трудової діяльності, що викликають функціональні зміни в 

організмі, які можуть призвести до стійкого зниження працездатності чи порушення 

здоров’я працівників. 

Шкідливий чинник – виробничий чинник, що здатний чинити негативний вплив на 

працездатність і стан здоров‘я аж до виникнення професійного захворювання. 

 

 

 


