
Інструкційна картка для самостійної роботи № 6 

 

Тема 1.6. Профілактика травматизму та професійних захворювань  

 

Мета 

навчальна: вивчити методи аналізу прогнозування профілактики травматизму та 

професійної захворюваності на виробництві. 

виховна: виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримувати нові 

знання щодо запобігання травматизму та професійних захворювань. 

пізнавальна: розвивати уміння користуватися всіма доступними джерелами знань. 
 

 

Питання для самостійної роботи: 

1. Виробничі травми, професійні захворювання, нещасні випадки виробничого 

характеру.  

2. Мета та завдання профілактики нещасних випадків професійних захворювань 

і отруєнь на виробництві.  

3. Основні причини виробничих травм та професійних захворювань.  

4. Розподіл травм за ступенем тяжкості.  

5. Основні заходи по запобіганню травматизму та професійним захворюванням. 
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Методичні рекомендації 
 

При самостійному вивченні теми слід ознайомитись з організацією та 

змістом процесу розслідування та обліком нещасних випадків. 

Охорона праці як наукова дисципліна оперує специфічними термінами, а 

саме: «травма», «нещасний випадок», «професійне захворювання»,  «робоче 

місце», «шкідливі речовини», «джерело небезпеки».  

На підприємствах під час експлуатації обладнання та виконання 

технологічних процесів працівники можуть перебувати в небезпечних зонах. 

Небезпечним виробничим чинником називають такий виробничий чинник, вплив 

якого на працівника за певних умов призводить до травми чи різкого погіршення 

здоров’я. 

Потім слід з’ясувати основні види травм. Відповідно до впливу чинників 

виробничого середовища на працівників травми поділяють на механічні, теплові, 

хімічні, електричні, променеві, комбіновані. Механічні травми можуть бути 

заподіяні рушійними частинами виробничого устаткування та оброблюваними 

предметами, інструментом, переміщуваним вантажем. Теплові травми (опіки, 

обмороження, теплові удари) викликані переважно прямим доторканням до 

поверхні виробничого устаткування, впливом полум’я, гарячих предметів. Хімічні 

травми являють собою хімічні опіки, гостре отруєння концентрованими кислотами, 

лужними розчинами та ін. Електричні травми пов’язані з проникненням струму 

через організм людини.  

Далі слід з’ясувати мету та завдання профілактики нещасних випадків 

професійних захворювань і отруєнь на виробництві.  

Відповідно до 13 ст. Закону України «Про охорону праці» вимагає від 

роботодавців розроблення і реалізацію на кожному підприємстві ефективної 

системи управління охороною праці (СУОП). Система управління охороною праці 

– частина загальної системи управління організацією, яка сприяє запобіганню 

нещасних випадків на виробництві, а також небезпеки для третіх осіб, що 

виникають у процесі господарювання, і включає в себе комплекс взаємопов’язаних 

заходів на виконання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони 

праці. 

У системі профілактики виробничого травматизму й професійних 

захворювань має, бути аналіз причин, що їх зумовлюють та особливий контроль і 

нагляд за травмо небезпечними ділянками робіт, та параметрами виробничого 

середовища. У виробничій сфері рівень травматизму і професійних захворювань 

взаємопов’язаний з технологічними процесами, обладнанням, а також науково 

обґрунтованою організацією виробництва та ергономічною організацією робочого 

місця.  

За ступенем тяжкості травми розподіляються на 2 категорії: тяжкі і легкі. 

Далі слід звернути увагу на заходи по запобіганню травматизму. Ці заходи 

передбачені: в системі нормативно-технічної документації з безпеки праці; в 

організації навчання і забезпечення працюючих безпечними засобами захисту; в 

прогнозуванні виробничого травматизму; раціональному плануванні коштів і 

визначенні економічної ефективності від запланованих заходів.  

Потім слід приділити увагу вивченню нормативно-технічної документації з 

безпеки праці. Основне завдання нормативно-технічної документації з безпеки 

праці – сприяти передбаченню небезпеки і прийняттю найбільш ефективних 



заходів її ліквідації або локалізації при проектуванні виробничих процесів, 

обладнання, будівель і споруд. Нормативно-технічна документація щодо безпеки 

праці розробляється з урахуванням характеру потенційно небезпечних факторів, 

рівня їх небезпечності і зони поширення, психофізіологічних і антропометричних 

особливостей людини. 

Всі заходи по запобіганню виробничому травматизму можна поділити на 

організаційні та технічні. 

Організаційні заходи, які сприяють запобіганню травматизму: якісне 

проведення інструктажу та навчання робітників, залучення їх до роботи за 

спеціальністю, здійснення постійного керівництва та нагляду за роботою; 

організація раціонального режиму праці і відпочинку. 

Технічні заходи: раціональне архітектурно-планувальне рішення при 

проектуванні і будівництві виробничих будівель згідно санітарних, будівельних і 

протипожежних норм і правил; створення безпечного технологічного і 

допоміжного обладнання; правильний вибір і компонування обладнання у 

виробничих приміщеннях відповідно до норм і правил безпеки та виробничої 

санітарії та інші. 

Слід пам’ятати, що важливим у забезпеченні безпечної праці і запобіганні 

травматизму на виробництві є фактори особистого характеру – знання керівником 

робіт особистості кожного працівника, його психіки і особливостей характеру, 

медичних показників і їх відповідності параметрам роботи, ставлення до праці, 

дисциплінованості, задоволеності працею, засвоєння навичок безпечних методів 

роботи, знання норм і правил з охорони праці і пожежної безпеки, його ставлення 

до інших робітників і всього колективу. 

 

 

Питання для самоконтролю 
 

1. Дайте визначення нещасного висновку на виробництві? 

2. Які основні ознаки нещасного випадку на виробництві? 

3. З якою метою проводиться розслідування нещасного випадку? 

4. Чи регламентується час проведення розслідування нещасного випадку? 

5. У яких випадках проводиться спеціальне розслідування нещасного випадку? 

6. Яка документація оформлюється під час спеціального розслідування 

нещасних випадків?  

7. Який час відводиться на розслідування? 

8. Як здійснюється облік нещасних випадків на підприємстві? 
 
 

Викладач:_________ Григор’єва Л.В.  


