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Певна кількість нещасних випадків , відбувається 

через те що працівник, погано проінформовані , а 

тій чи іншій небезпеки .

У порівнянні з 2018 роком кількість 

смертей на виробництві в Україні 

зросла на 17%.

Кількість травмованих зменшилась на 

8,6%:

в 2018 році - 4805 осіб;

в 2019 році - 4394 осіб.

Але якась частина 

випадків відбувається 

через порушення вимог 

безпеки



Інформування співробітників про аварії та нещасні випадки

Для інформування необхідний 

креативний підхід.

Навіть звичайні дошки для 

оголошення можна яскраво 

представити з поєднанням 

інформації та кольорового 

купажу, що повинно привертати 

увагу спіробітників.

В Канаді існує спеціальний 

плакат WSIB для інформування 

про травми.



Можна інформувати про стан безпеки за 

допомогою відомої гри Бінго. Кожен 

працівник отримує картку заповнену або 

порадами щодо безпечної роботи або 

фотографіями обладнання або іншими 

предметами, що стосуються робочого місця. 

При відсутності аварій пропонується  

винагорода за кожне «Бінго". Однак гра 

закінчується, якщо трапиться нещасний 

випадок, і співробітники починають знову з 

новими картами.



Для інформування корисними будуть і 

звичайні інформаційні листи, де кожен день 

можуть фіксуватись як порушення так і 

відмічатись бездоганність виконання вимог 

безпеки.

В компанії Hamilton-Wentworth існує 

декоративні сходи, на яких розміщується 

ківі, якщо не відбулось НВ за день ківі 

переміщується на сходинку вверх, якщо 

виникло – починаймо спочатку.

https://www.hwcdsb.ca/


Інформаційні листи з безпеки праці на робочому місці

Кожен працівник на робочому 

місці повинен мати яскраво 

оформлену інформаційну карту 

безпеки, яка завжди повинна 

нагадувати про безпечну 

поведінку



На замовлення війскових США НІОП розробив плакати і тестові завдання 

для інформування і перевірки знань з причин падіння при роботі на висоті



Солодощі зі слоганами з безпеки праці

Солодощі популярні як серед дітей, так і 

серед дорослих. Чому б їм не стати способом 

популяризації ідей безпечної праці? Щоб 

змусити співробітників зайвий раз 

задуматися про наслідки недотримання 

правил охорони праці, роздайте на 

підприємстві пакетики з цукерками, на 

обгортках яких красувались написи:

«Життя прекрасне! Будьте пильні, будьте 

обережні при роботі»



Правильно сплановані і організовані 

вікторини, ігри або коротенькі вистави, які 

звернені до всіх працівників, можуть бути 

відмінним способом підвищити культуру 

охорони праці та обізнаності про проблеми 

безпеки на робочому місці. Ці заходи вдало 

поєднують в собі навчання, розваги і дух 

змагання. Ті компанії, які систематично 

проводили таким чином навчання 

працівників були вражені результатами.

Конкурсанти скрупульозно вивчали 

першоджерела - законодавчі акти, довідники 

та інформаційні бюлетені, щоб бути 

готовими до конкуренції. Тим самим, 

закріплюючи і розширюючи свої знання в 

питаннях безпеки праці.

Вікторини, ігри, вистави



Тренінги з охорони праці

Дослідження показали, 

що компанії, які 

забезпечили 

співробітникам курси з 

навчання безпеки праці 

або стимулювали 

працівників проходити 

тренінги з охорони 

праці, фіксували 

зниження кількості 

нещасних випадків на 

виробництві.



Реальні тренування і практичне навчання

Зробіть процедуру навчання цікавою для 

всіх. Як відзначають у газеті Houston 

Chronicle – залучаючи працівників до 

виховання їх колег з певних питань звичайна 

процедура обертається у цікаві заходи, які 

дозволяють всім співробітникам професійно 

розвиватися та відточувати лідерські 

навички



Приклади з практичного

навчання у компаніях

Знайдіть небезпеки: 

Завод
Find the Hazards:Factory







Кращі практики з охорони праці: міжнародний досвід

Після робочого дня робітники, гості чи 

практиканти заповнюють спеціальну 

анкету, де вказують, що їм сподобалось, 

а що ні в плані культури і безпеки праці.

На всіх підприємствах концерну Uniper в 

Великобританії впроваджені системи 

забезпечення безпеки Lockout-Tagout, 

щоб усунути ризики, пов'язані з 

людським фактором.

Lockout-Tagout цілий комплекс заходів, що дозволяє 

виключити потенційно небезпечні ситуації, пов'язані 

з несанкціонованим включенням обладнання при 

проведенні ремонтних робіт і оглядів. Процедура 

передбачає відключення подачі електроенергії до 

устаткування, а також вивішування 

попереджувальних бірок та табличок на вузли та 

блокіратори.

Співробітник, який одержує наряд-замовлення на 

проведення робіт спільно з інженерною службою, 

визначає, де на ділянці необхідно з міркувань 

безпеки відключити енергію і механічно заблокувати 

подачу газу, води, кислоти та інших рідин.

Перед початком робіт він за допомогою спеціальних 

пристроїв блокує на ділянці системи подачі, кладе 

ключі від блокіраторів в спеціальний ящик і замикає 

його.

Поруч з місцями, де використовуються або 

зберігаються хімікати, знаходяться аварійні 

душові та засоби для промивання очей



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ !


