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Анотація. Приведені і проаналізовані мета і задачі пропаганди охорони праці, її 
форми і засіб пропаганди, що найбільш розповсюджений – плакат. 
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Аннотация. Приведены и проанализированы цели и задачи пропаганды охраны 

труда, ее формы и наиболее распространенное средство пропаганды – плакат. 
Ключевые слова: агитация, пропаганда, охрана труда, плакат. 
 
Abstract. Objectives and tasks of the promotion, its forms and tools have been shown 

and analyzed. 
Кey words: promotion, labour safety. 
 

Пропаганда охорони праці – це інформаційний і емоційний вплив на працюючих 

з метою розвити в них якості, що сприяють безпечній роботі. Головною задачею 

пропаганди охорони праці є створення позитивного відношення працівників до питань 

безпеки. Найбільш ефективним шляхом рішення цієї задачі є посилення мотивації 

працівників до безпечної праці. 

Форми агітації: розповідь; бесіда з працівниками; агітація в ЗМІ (телебачення, 

радіо, газети) як самого підприємства, так і міських, приватних і загальнодержавних; 

агітація в Інтернеті; зовнішня агітація (плакати, банери, реклама); організація 

концертів, заходів; наочна агітація (плакати, гасла по охороні праці, пожежної безпеки 

й ін.) 

З питань безпеки треба завжди говорити конкретно та по суті, а головне, уникати 

стандартних і заучених фраз. При цьому варто враховувати, що той робітник, на якого 
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ми хочемо впливати, може ще мало знати і вміти. Дуже важливо вибрати придатний час 

і придатне місце для здійснення виховного впливу. 

Безпечне поводження не можна сформувати методом залякування: це може 

викликати тільки почуття страху і загальне негативне відношення до виховного впливу, 

а часом, і взагалі до роботи. 

Прийоми пропагандистського впливу дають корисний ефект тільки тоді, коли 

його об'єкти досить добре інформовані по питанню, якого це стосується. Таким чином, 

впливи подібного роду застосовні тільки стосовно робітників, які навчені як професії, 

так і безпеки праці. При виборі способу впливу варто враховувати також ступінь 

інтересу робітників чи колективу до питань безпеки праці, престижність цих питань у 

даній групі і ряд інших соціальних факторів. 

Існують наступні закономірності у відношенні працівників до тих чи інших 

засобів пропаганди охорони праці: 

— робітники, що цікавляться питаннями безпеки, вважають ефективним засобом 

впливу плакат, а ті, хто байдужий до цих питань, віддають перевагу кінофільмам; 

— бесіди вважають корисними тільки ті робітники, колеги і начальники яких 

позитивно відносяться до питань безпеки; 

— літературу вважають корисним засобом ті робітники, що цікавляться 

питаннями безпеки праці, а також члени трудових колективів, у яких високий інтерес 

до питань безпеки. 

Одним з ефективних шляхів виховання в області охорони праці є підключення 

широкого кола керівників середньої і нижньої ланки, аж до бригадирів, а також самих 

робітників до оцінки рівня безпеки праці в їхньому колективі і до вишукування засобів 

для його підвищення. 

Найбільш розповсюдженим засобом пропаганди безпеки праці є плакат. Головне 

призначення плакатів – розкрити природу небезпеки, роз'яснити робітнику, у чому і як 

вона може проявитися, щоб підсилити мотивацію до безпечної роботи. Існують 

наступні різновиди плакатів: 

— позитивний, що підкреслює переваги безпечної праці; 

— застрашливий, що показує шкоду від порушення правил безпеки; 

— нейтральний, утримуючий емоційно не пофарбовані рекомендації без показу 

й оцінок наслідків їхнього невиконання; 

— комічний, гумористичний різновид позитивного плаката; 

— комбінований, що сполучає в собі перераховані вище різновиди. 
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При створенні вибору плакатів необхідно враховувати наступне: 

— робітника на плакаті цікавить не стільки наслідок помилки, скільки причина; 

— висновок про те як треба діяти, повинний випливати не з напису на плакаті, а 

з малюнка. Напис повинна бути короткої і тільки доповнювати те, що не удалося 

передати на малюнку. Сприйняття напису повинне полегшуватися за допомогою 

кольору і шрифту; 

— якщо на плакаті зображується виробнича обстановка, то вона повинна бути 

абсолютно точною. Робітники відносяться нетерпимо до перекрученого відтворення 

добре відомих речей. Знайшовши неточності в деталях на плакаті, робітники 

починають сумніватися в його основному змісті. 

Агітація і пропаганда охорони праці є дуже діючим, ефективним способом по 

створенню на підприємстві безпечних і нешкідливих умов праці. Форми і засоби 

пропаганди дуже різні і по ефективності і по витратам (часу, засобів і ін.). Вибір того 

чи іншого засобу пропаганди залежить від конкретних умов: мета пропаганди, 

колективу який піддається впливу (склад, освітній рівень, мотивація і ін.). Пропаганда 

завжди повинна бути позитивної, спрямованої на формування у працівника стійкого 

переконання, що тільки застосування безпечних прийомів праці, дотримання всіх норм 

охорони праці дозволить йому зберегти своє життя і здоров'я, а також людей, що його 

оточують. 
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Анотація. Розглянуто основні завдання аналізу ризику на потенційно 
небезпечних об'єктах і процес його проведення при декларуванні їх.   

Ключові слова: промислова безпека, оцінка ризику, декларування. 
 
Аннотация. Рассмотрены основные задачи анализа риска на потенциально 

опасных объектах и процесс его проведения при декларировании их. 
Ключевые слова: промышленная безопасность, оценка риска, декларирование. 
 
Abstract. The main tasks of risk analysis for potentially dangerous objects and the 

process of the meeting when declaring them.  
Keywords: industrial safety, risk assessment, diklarirovanie. 

 


