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На сьогоднішній день рівень виробничого травматизму та професійних 

захворювань в Україні є надзвичайно високим. Профілактика цих явищ у 

багатьох травмонебезпечних галузях залишається малоефективною. 

Невід'ємною частиною профілактики травматизму, професійних захворювань і 

отруєнь є пропаганда охорони праці.  

Основними цілями и завданнями пропаганди охорони праці є:  

спонукання і постійна підтримка інтересу до охорони праці;  

переконання працівників, що навчаються в необхідності заходів з охорони 

праці;  

виховання свідомого відношення до охорони праці;  

популяризація нових засобів забезпечення безпеки праці;  

створення на кожному робочому місці здорових і безпечних умов праці. 

Для здійснення пропаганди охорони праці використовуються різноманітні 

форми, методи і засоби.  

Формами пропаганди охорони праці є: конференції, наради, семінари, 

школи передового досвіду, радіо- і телепередачі, екскурсії, виставки, і т. п.  

Методи пропаганди охорони праці (прийоми передачі інформації) 

включають: розповідь, показ, демонстрацію натурних зразків, передових 

прийомів праці, лекції, бесіди, консультації і т. п. 

Засобами пропаганди охорони праці служать: кіно, телебачення, плакати, 

фотографії, правила, інструкції, настінні газети; повідомлення про аварії та 

нещасні випадки, про нові рішення, постанови, норми, книги, будівельні норми 

і правила, ГОСТи; кабінети і лабораторії охорони праці. 

Правильно організована пропаганда охорони праці повинна постійно 

нагадувати працівникам про потенційно небезпечні і шкідливі виробничі 

чинники на робочих місцях, про те, як слід поводитися, щоб попередити 

нещасний випадок [1]. 

Важливу роль в системі пропаганди по профілактиці і попередженню 

виробничого травматизму і професійних захворювань відіграють плакати. 

Плакат має можливість дії на максимально широку аудиторію. Лаконічність 

малюнка, фотографії, закличний текст забезпечують високу ефективність 

сприйняття матеріалу. До переваг плакатів відносяться також гнучкість і 

різноманітність тематики, простота виготовлення і відносно невисока вартість 

[2]. 

Плакати по охороні праці можна класифікувати наступним чином:  

За призначенням:  

навчальні - містять зведення з питань охорони праці учбового характеру. Їх 

мета - представлення учбового матеріалу в наглядному вигляді для полегшення 

його засвоєння;  
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інструктивні - наказують окремі норми і правила безпеки або забороняють 

небезпечні прийоми роботи. Їх мета - сформувати у працівників готовність до 

виконання окремих правил і норм охорони праці;  

агітаційно-пропагандистські - закликають до безпечної поведінки, 

пропагують передовий досвід в області охорони праці. Їх завдання - 

сформувати у працівників загальну установку на безпечну поведінку і 

позитивне відношення до питань охорони праці;  

інформаційні - містять різні відомості з питань охорони праці (про 

проведення заходів з охорони праці, про роботу служби охорони праці, про 

видання нових книг з охорони праці і т. д.); 

За сферою використання:  

загальні (міжгалузевого застосування) - можуть бути використані в 

декількох галузях народного господарства;  

специфічні (галузевого застосування) - використовуються тільки у якій-

небудь одній галузі народного господарства; 

    За оформленням:  

шрифтові - містять в основному текст (із зображенням або без нього);  

образотворчі - несуть в собі в основному зображення (з тестом або без 

тексту). Серед них розрізняють рисовані, фотографічні, фотомонтажні; 

    За тональністю:  

нейтральні - повідомляють про що-небудь, констатують факти;  

драматичні - акцент в таких плакатах робиться на змалюванні небезпечної 

ситуації, моменту нещасного випадку або його наслідків;  

сатиричні, гумористичні - в зображенні окремих об'єктів або ситуацій в 

цілому присутні сатира, гумор [1]. 

Застосовується також класифікація плакатів за характером дії: 

попереджуючі, переконуючі, повчальні; за способом передачі інформації: 

раціональні (пояснення необхідної поведінки, повідомлення про норми і 

правила), емоційні; за місцем експозиції: вуличні і кімнатні; за тривалістю 

експозиції: короткострокового або тривалого застосування. Останні 

виготовляють з міцних матеріалів (жерсть, емаль, картон) [2].  

Існують різні критерії оцінки ефективності плакату з охорони праці, 

наприклад, частота застосування рекомендацій плакату, ступінь довіри до 

нього, відсоток запам’ятовування його вмісту. 

За змістом плакат має бути актуальним, а інформація, яку він містить - 

новою. При цьому потрібне оригінальне художнє рішення і емоційний виклад 

теми. В той же час наведена ситуація має бути знайомою, типовою. І, звичайно, 

плакат повинен виглядати приємно і привабливо.  

У плакаті має бути чітко визначена ідея. Існує три типи ідей. 

Перший тип заснований на обставинах, що викликають до себе позитивне 

відношення.  

Другий тип будується на показі негативного факту і його наслідків. Мета 

дії - спонукання негативного відношення до зображуваного через усвідомлення 

небезпечних наслідків недотримання певних правил.  
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Третій тип будується на протиставленні негативної і позитивної дій. 

Основна ідея виражається, таким чином, в показі як мінімум двох дій і 

характеризується напруженістю, динамічністю. 

Композиція плакату повинна забезпечувати таке поєднання образотворчих, 

колірних і шрифтових елементів, яке відразу виявляло б центр змістового 

навантаження.  

Зображення в плакаті, безумовно, грає провідну роль. Воно здійснює 

істотний вплив на людину, створюючи в її свідомості потрібний образ. 

Застосовуються найрізноманітніші прийоми - реалістичний малюнок, 

фотографія, символ, піктограма, колаж і т. д. 

Головна вимога, що висувається до плакату, - це оригінальне, образне 

трактування теми, нові художні рішення. У плакаті бажано використовувати 

симетричні, закінчені форми - круг, квадрат, прямокутник; вони засвоюються 

краще за інших. Те саме стосується й ліній. Прямі лінії пов'язані в нашій 

свідомості із спокоєм і ясністю. Зображення людей і тварин привертають 

значно більше уваги до плакату, ніж зображення неживих предметів. У 

зображенні людини головне, що зупиняє погляд, - це обличчя. 

Текст плакату має бути стислий, енергійний, зрозумілий, як будь-який 

настінний напис. Найкраще сприймаються і запам'ятовуються заклики, що 

складаються з трьох-шести слів, але не в повчальному тоні [1,2]. 

Отже, одним з найважливіших сучасних завдань охорони праці є 

забезпечення відповідного інформаційного рівня безпеки на виробництві. Це 

може здійснюватися за допомогою використання стендів та плакатів що 

інформують, нагадують, попереджають та інших видів. Простота, доступність, 

наочність та актуальність зображеного матеріалу, а також стратегічне 

розміщення його у виробничих приміщеннях допомагає пропагувати, 

виховувати та підтримувати культуру безпеки праці серед працівників на 

належному рівні. Також у світі набуває широкого розповсюдження практика 

використання інтерактивних плакатів – з вмонтованими екранами, можливістю 

вибору тематики показу. Можливе використання звукового супроводу з 

наведенням прикладів та роз’яснень по тематиці поданому матеріалу. Це 

дозволить привернути увагу персоналу, збільшити рівень довіри та 

запам’ятовування інформації. Кожен робітник сам визначає свою поведінку та, 

відповідно, рівень власної безпеки. Плакат не може захистити від травми або 

нещасного випадку, але він може нагадати і попередити про це, сфокусувати 

увагу працівника. Тому не потрібно недооцінювати внесок у охорону праці на 

виробництві простих інструкцій, настінних газет та плакатів. 
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