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3. НА ЗАМІНУ ДСТУ 2293-99 

1. Сфера застосування 

1.1. Цей стандарт унормовує українськi термiни та визначення понять у сферi охорони працi. 

1.2. Цей стандарт призначено застосовувати в роботi органiв виконавчої влади, суб’єктiв господарювання, якi 

розробляють, експертують, перевiряють нормативнi документи у сферi охорони працi. 

1.3. Термiни, установленi цим стандартом, рекомендовано вживати в усiх видах нормативних документiв, що 

стосуються охорони працi, у роботах зi стандартизування, у науковiй, навчально-методичнiй i публiцистичнiй 

лiтературi, а також у роботi пiдприємств, установ i органiзацiй, що дiють на територiї України, технiчних комiтетiв 

стандартизацiї, науково-технiчних та iнженерних товариств, мiнiстерств (вiдомств). 

2. Нормативнi посилання 

У цьому стандартi є посилання на такi нормативнi документи: 

Закон України «Про охорону працi» 

ДСТУ EN 292-1-2001 Безпечнiсть машин. Основнi поняття, загальнi принципи проектування. Частина 1. Основна 

термiнологiя, методологiя (EN 292-1:1991, IDT) 

ДСТУ 2156-93 Безпечнiсть промислових пiдприємств. Термiни та визначення 

ДСТУ 3038-95 Гiгiєна. Термiни та визначення основних понять 

ДСТУ 3138-95 Органiзацiя промислового виробництва. Праця та заробiтна плата. Термiни та визначення 

ДСТУ 3966:2009 Термiнологiчна робота. Засади i правила розроблення стандартiв на термiни та визначення понять. 

3. Загальне пояснення 

3.1. Для кожного поняття встановлено один, а в окремих випадках — два, застандартизований(-I) термiн(и). Проте, 

використовуючи застандартизованi термiни в межах одного документа, рекомендовано вживати лише один з поданих 

синонiмiв. 

3.2. Термiни та визначення понять (термiностаттI) оформлено вiдповiдно до ДСТУ 3966. 

3.3. Узяту в круглi дужки (набрану напiвгрубим шрифтом) частину термiна можна не вживати, а використовувати його 

коротку форму. 

3.4. Наявнiсть квадратних дужок тiльки в термiнi певної термiнологiчної статтi означає, що в нiй сумiщено два 

термiна-синонiма. 

3.5. В абетковому покажчику сумiщенi, а також короткi та повнi форми подано окремо, без дужок, з однаковим 

номером. 

3.6. Застандартизованi термiни, набрано напiвгрубим шрифтом. 

3.7. Термiни, установленi цим стандартом i вжитi у визначеннях iнших термiнiв цього стандарту, видiлено в текстах 

визначень пiдкресленням i поряд з ними справа в дужках зазначено їхнi номери, що вiдповiдають класифiкацiйним 

номерам термiнологiчних статей цього стандарту. 



3.8. Поданi в цьому стандартi визначення термiнiв в iнших документах, за потреби, можна змiнювати, уводячи до них 

похiднi ознаки, розкриваючи змiст поняття, зазначаючи об’єкти, якi належать обсяговi позначуваного поняття. Змiни 

не повиннi порушувати змiсту й обсягу термiнiв, визначених у стандартi. 

3.9. Як довiдковi у стандартi подано англiйськi (en) i росiйськi (ru) термiни-вiдповiдники застандартизованих термiнiв, 

узятi з мiжнародних i нацiональних стандартiв, iз фахових словникiв. 

3.10. У стандартi наведено абетковий покажчик установлених цим стандартом українських термiнiв (додаток А) та 

абетковi покажчики їхнiх iншомовних термiнiв-вiдповiдникiв кожною мовою окремо (додаток Б, додаток В). 

3.11, Бiблiографiю (перелiк термiнологiчних джерел) подано у додатку Г 

4. Термiни та визначення понять 

4.1 охорона працi 

Система правових, соцiально-економiчних, органiзацiйно-технiчних, санiтарно-

гiгiєнiчних i лiкувально-профiлактичних заходiв i засобiв, спрямованих на 

збереження здоров’я та працездатностi (4.56) людини в трудовому процесi (4.11) 

(Закон України «Про охорону працi»; див. також ДСТУ 3138) 

ru охрана труда [2] 

4.2 система керування охороною працi 

Складник загальної системи керування галуззю, об’єднанням пiдприємств, 

пiдприємством, установою, органiзацiєю, що сприяє запобiганню нещасним 

випадкам (на виробництвI) (4.35) i професiйним захворюванням (4.58), установлює 

полiтику, цiлi охорони працi (4.1) та способи їх досягнення, охоплює комплекс 

заходiв, спрямованих на виконання вимог законодавства про охорону працi 

ru 
система управления 

охраной труда [1] 

4.3 аудит охорони працi 

Документально оформлений системний, незалежний процес об’єктивного 

обстеження та оцiнювання системи керування охороною працi (4.2) для 

встановлення її вiдповiдностi вимогам актiв законодавства та iнших нормативно-

правових актiв з охорони працi (4.5) 

ru 

аудит системы 

управления охраной 

труда [9] 

4.4 державний нагляд за охороною працi 

Дiяльнiсть спецiально уповноважених центральних органiв виконавчої влади 

стосовно контролю додержання вимог законодавства про охорону працi (4.1) 

  

4.5 нормативно-правовi акти з охорони працi Правила, норми, регламенти, 

положення, стандарти, iнструкцiї та iншi документи щодо охорони працi (4.1), 

обов’язковi для виконання 

ru 
нормативные правовые 

акты по охране труда [5] 

4.6 ризик 

Комбiнацiя ймовiрностi заподiяння шкоди (4.17) i тяжкостi цiєї шкоди (див. також 

ДСТУ EN 292-1) 

en 

ru 

risk [8] 

риск [2] 

4.7 професiйний ризик 

Ризик (4.6) ушкодження здоров’я працiвника в процесi його професiйної дiяльностi 

(4.40) 

ru 
профессиональный риск 

[6] 

4.8 [прийнятний] [допустимий] ризик 

Ризик, (4.6) зменшений до такого рiвня, що його галузь, об’єднання пiдприємств, 

пiдприємство, установа, органiзацiя може допустити, ураховуючи її легальнi 

обов’язки та власну полiтику у сферi охорони працi (4.1) 

ru 
приемлемый риск [7]; 

допустимый риск [2] 

4.9 захисний захiд 

Захiд, що його вживають для зменшення професiйного ризику (4.7) через 

застосування безпечнiших виробничих i технологiчних процесiв, конструкцiй 

устатковання, захисних пристроїв, засобiв iндивiдуального захисту (4.66), 

en 

ru 

protective measure [2] 

защитная мера [2] 



професiйного добору (4.53), навчання, пiдготування, тренування працiвникiв, 

iнформацiї щодо безпечного виконання робiт 

4.10 безпека працi 

Захищенiсть трудової дiяльностi (4.39) людини вiд перевищеного прийнятного 

ризику (4.8) 

en 

ru 

job safety [8] 

безопасность труда [8] 

4.11 трудовий процес 

Сукупнiсть цiлеспрямованих дiй працiвника(-iв) пiд час виконування роботи, 

створювання продукцiї, надавання послуг 

ru трудовой процесс [6] 

4.12 виробничий ризик 

Імовiрнiсть ушкодження здоров’я працiвника в процесi трудової дiяльностi (4.39), 

нанесення шкоди майну, навколишньому середовищу, яку зумовлено шкiдливiстю 

та/чи небезпечнiстю виробничих i технологiчних процесiв 

ru 
производственный риск 

[9] 

4.13 виробнича безпека 

Захищенiсть життя, здоров’я працiвникiв й iнших осiб i/або майна вiд впливу 

шкiдливих (4.15) i небезпечних виробничих чинникiв (4.14) 

ru 
производственная 

безопасность [2] 

4.14 небезпечний виробничий чинник 

Виробничий чинник, вплив якого на людину призводить до травм (4.32), погiршення 

здоров’я чи смертi 

ru 

опасный 

производственный 

фактор [2] 

4.15 шкiдливий виробничий чинник 

Виробничий чинник, вплив якого на людину може призвести до захворювання, 

зниження працездатностi та/чи негативного впливу на здоров’я нащадкiв. 

Примiтка. Залежно вiд кiлькiсної характеристики (рiвня, концентрацiї тощо) i 

тривалостi впливу шкiдливий виробничий чинник може стати небезпечним 

ru 

вредный 

производственный 

фактор [2] 

4.16 небезпека 

Джерело чи ситуацiя, що потенцiйно може призвести до травмування, погiршення 

здоров’я чи смертi людини, завдавати шкоду майну, довкiллю, чи їх комбiнацiя (див. 

також ДСТУ 2156 i ДСТУ EN 292-1) 

en 

ru 

hazard [8] 

опасность [2] 

4.17 шкода 

Ушкодження здоров’я людей i/або збитки, заподiянi майну чи довкiллю, або їх 

поєднання 

en 

ru 

harm [8] 

вред [2] 

4.18 небезпечна ситуацiя 

Ситуацiя, у якiй стосовно людей, майна або довкiлля є одна чи бiльше небезпек 

(4.16) (див. також ДСТУ EN 292-1) 

en 

ru 

hazardous situation [8] 

опасная ситуация [2] 

4.19 аварiя 

Небезпечна подiя техногенного характеру, що виникла на виробничому об’єктi, яка 

спричинила загибель або травмування людей, чи створює загрозу їхньому життю та 

здоров’ю та призводить до руйнування будiвель, споруд, устатковання та 

транспортних засобiв, порушення трудового процесу (4.11), чи завдає шкоди 

навколишньому середовищу 

en 

ru 

accident [8] 

авария [10] 

4.20 аварiйний стан 

Стан споруди, устатковання, машини, механiзму, приладу, коли внаслiдок 

iмовiрного розвитку в них руйнiвних процесiв їх подальше нормальне 

  



експлуатування стає неможливим i виникає загроза життю та здоров’ю людей, 

майну, навколишньому середовищу 

4.21 промислова продукцiя пiдвищеної небезпеки 

Продукцiя виробничо-технiчної призначеностi, яку характеризує пiдвищений ризик 

(4.6) виникнення аварiй (4.19), пожеж, загрози життю та заподiяння шкоди (4.17) 

  

4.22 безпечнiсть промислової продукцiї 

Властивiсть продукцiї забезпечити i зберегти протягом певного строку 

експлуатування безпеку працiвникiв, людського оточення та навколишнього 

середовища в межах, зумовлених вимогами чинних нормативних документiв i 

досягненим науково-технiчним рiвнем 

ru 

безопасность 

промышленной 

продукции [9] 

4.23 безпечнiсть виробничого процесу 

Властивiсть виробничого процесу вiдповiдати вимогам безпеки (4.28) пiд час його 

проведення в умовах, установлених нормативними документами та сучасним 

науково-технiчним рiвнем 

ru 

безопасность 

производственного 

процесса [2] 

4.24 безпечнiсть виробничого устатковання 

Властивiсть виробничого устатковання вiдповiдати вимогам безпеки (4.28) пiд час 

експлуатування (застосування) в разi використання за визначеними функцiями в 

умовах, установлених нормативними документами та сучасним науково-технiчним 

рiвнем 

ru 

безопасность 

производственного 

оборудования [2] 

4.25 робота пiдвищеної небезпеки 

Робота в умовах впливу шкiдливих (4.15) i небезпечних виробничих чинникiв (4.14) 

або така, де є потреба в професiйному доборi (4.53), чи пов’язана з 

обслуговуванням, керуванням, застосуванням технiчних засобiв працi або 

технологiчних процесiв, що характеризуються пiдвищеним ризиком (4.6) виникнення 

аварiй (4.19), пожеж, загрози життю та заподiяння шкоди (4.17) 

  

4.26 небезпечний виробничий об’єкт 

Виробничий об’єкт, де для людей i довкiлля iснує небезпека (4.16) з ризиком (4.6), 

що перевищує прийнятий 

ru 

опасный 

производственный 

объект [10] 

4.27 безпечнi умови працi 

Стан умов працi, за якого вплив на працiвника небезпечних (4.14) i шкiдливих 

виробничих чинникiв (4.15) усунено, або їхнє значення не перевищує гранично 

допустимих рiвнiв (ГДР) або гранично допустимих концентрацiй (ГДК) 

ru 
безопасные условия 

труда [2] 

4.28 вимоги щодо безпеки (працI) 

Вимоги, установленi актами законодавства та iншими нормативно-правовими 

актами й нормативними документами та нормативними актами пiдприємства з 

охорони працi (4.68), виконання яких убезпечує умови працi (4.37) й такi, що 

регламентують професiйну дiяльнiсть (4.40) працiвника 

ru 
требования 

безопасности труда [2] 

4.29 знак безпеки працi 

Знак, призначений для попереджування людей про можливу небезпеку (4.16), 

заборону або припис певних дiй, а також для iнформування про розмiщенiсть 

об’єктiв, використання яких пов’язано з унеможливленням або зменшенням 

наслiдкiв дiї небезпечних (4.14) i/або шкiдливих виробничих чинникiв (4.15) 

ru 
знак безопасности труда 

[2] 

4.30 колiр сигналу безпеки ru цвет сигнала 



Установлений колiр, призначений привернути увагу людей до окремих елементiв 

виробничого устатковання, будiвельної конструкцiї, якi можуть бути джерелами 

небезпечних (4.14) i/або шкiдливих виробничих чинникiв (4.15), а також до засобiв 

пожежогасiння та знакiв безпеки працi (4.29) 

безопасности [2] 

4.31 гранично допустиме значення шкiдливого виробничого чинника 

Граничне значення величини — рiвня, умiсту та/або концентрацiї шкiдливого 

виробничого чинник, (4.15), вплив якого на людину в разi його щоденної 

регламентованої тривалостi не призводить до захворювання та зниження 

працездатностi (4.56) в перiод трудової дiяльностi (4.39) та в наступний перiод 

життя, а також не зумовлює несприятливого впливу на здоров’я нащадкiв 

ru 

предельно допустимое 

значение вредного 

производственного 

фактора [2] 

4.32 травма 

Порушення анатомiчної цiлiсностi органiзму людини чи його функцiй унаслiдок дiї 

зовнiшнiх чинникiв 

en 

ru 

injure [8] 

травма [9] 

4.33 виробнича травма 

Травма (4.32), що сталася з працiвником унаслiдок дiї небезпечного виробничого 

чинника (4.14) 

en 

ru 

industrial injury [8] 

производственная 

травма [2] 

4.34 виробничий травматизм 

Явище, що характеризується сукупнiстю виробничих травм i нещасних випадкiв на 

виробництвi (4.35) 

en 

ru 

industrial traumatism [8] 

производственный трав

матизм [9] 

4.35 нещасний випадок на виробництвi 

Обмежена в часi подiя чи раптовий вплив на працiвника небезпечного виробничого 

чинника (4.14), що сталися пiд час виконування ним трудових обов’язкiв, унаслiдок 

чого завдано шкоди здоров’ю чи трапилася смерть 

en 

ru 

occupational accident [8] 

несчастный случай на пр

оизводстве [2] 

4.36 професiйна небезпека 

Небезпека, (4.16), яка може призвести до травм, (4.32), хвороби чи смертi 

працiвника в процесi його професiйної дiяльностi (4.40) 

  

4.37 умови працi 

Сукупнiсть виробничого середовища (4.38) та трудового процесу (4.11), що 

впливають на стан здоров’я та працездатнiсть (4.56) працiвника 

en 

ru 

working conditions [8] 

условия труда [2] 

4.38 виробниче середовище 

Сукупнiсть фiзичних, хiмiчних, бiологiчних, психофiзiологiчних чинникiв на 

виробництвi, що створюють умови працi (4.37) 

en 

ru 

work environment [8] 

производственная среда 

[3] 

4.39 трудова дiяльнiсть 

Реалiзацiя цiльової функцiї, пов’язаної з виробництвом i сформованої потребами 

суспiльства, здiйснювана в певнiй органiзацiйно-правовiй формi господарювання 

ru 
трудовая деятельность 

[11] 

4.40 професiйна дiяльнiсть 

Трудова дiяльнiсть (4.39), що здiйснюється за певною професiєю та квалiфiкацiєю 
  

4.41 робоча зона 

Визначений простiр, у якому розташовано робочi мiсця (4.43) постiйного або 

тимчасового (непостiйного) перебування працiвникiв 

ru рабочая зона [2] 

4.42 небезпечна зона 

Простiр, у якому на працiвника можлива дiя небезпечного (4.14) та/чи шкiдливого 
ru опасная зона [2] 



виробничого чинника (4.15) 

4.43 робоче мiсце 

Мiсце постiйного або тимчасового перебування працiвника пiд час виконування ним 

трудової дiяльностi (4.39), яке безпосередньо чи опосередковано перебуває пiд 

контролем роботодавця 

en 

ru 

workplace [8] 

рабочее место [2] 

4.44 постiйне робоче мiсце 

Робоче мiсце (4.43), на якому працiвник перебуває половину чи бiльшу частину 

свого робочого часу. 

Примiтка. Якщо за цих обставин роботу виконують на рiзних дiлянках робочої зони 

(4.41), постiйним робочим мiсцем уважають усю робочу зону 

ru 
постоянное рабочее 

место [2] 

4.45 тимчасове робоче мiсце 

Робоче мiсце, (4.43), на якому працiвник перебуває менше половини або меншу 

частину свого робочого часу 

ru 
непостоянное рабочее м

есто [2] 

4.46 безпечна вiдстань 

Найменша вiдстань мiж людиною та джерелом небезпечного та/чи шкiдливого 

впливу, на якiй цього впливу немає або вiн не перевищує допустимого рiвня 

ru 
безопасное расстояние 

[2] 

4.47 зона дихання 

Простiр у радiусi 0,5 м вiд обличчя працiвника 
ru зона дыхания [9] 

4.48 категорiя робiт 

Групування робiт за важкiстю (4.49) та напруженiстю працi (4.50), професiйною 

небезпекою (4.36) 

ru категория работ [9] 

4.49 важкiсть працi 

Характеристика трудового процесу (4.11), яка вiдображає переважно енергетичну 

навантагу на опорно-руховий апарат i функцiйнi системи органiзму, що 

забезпечують його серцево-судинну, дихальну та iншу дiяльнiсть (див. також ДСТУ 

3038 i ДСТУ 3138) 

en 

ru 

difficulty of work [8] 

тяжесть труда [8] 

4.50 напруженiсть працi 

Характеристика трудового процесу (4.11), яка вiдображає переважно iнформацiйну 

навантагу на центральну нервову систему, емоцiйну сферу, органи чуття 

працiвника (див. також ДСТУ 3038) 

ru напряженность труда [6] 

4.51 шкiдлива речовина 

Речовина, що, контактуючи з органiзмом людини, може спричинити захворювання 

чи вiдхил у станi здоров’я як пiд час впливу речовини, так i в подальший перiод 

життя теперiшнього й наступного поколiнь (ДСТУ 3038) 

en 

ru 

harmful substance [8] 

вредное вещество [8] 

4.52 охорона здоров’я працiвникiв 

Комплекс заходiв, спрямованих на збереження здоров’я та працездатностi (4.56) 

працiвникiв з урахуванням категорiї виконуваних робiт (4.48) i особливостей 

виробничого середовища (4.38) 

ru 
охрана здоровья работн

иков [8] 

4.53 професiйний добiр 

Сукупнiсть заходiв, призначеннiсть яких — добирати осiб для виконання, без 

ушкодження їхнього здоров’я, певного виду трудової дiяльностi (4.39) за їхнiми 

професiйними знаннями, анатомо-фiзiологiчними, психофiзiологiчними та 

en 

ru 

professional selection [8] 

профессиональный 

отбор [8] 



психологiчними особливостями й вiком (див. також ДСТУ 3138) 

4.54 медичний огляд 

Складова частина лiкувально-профiлактичних заходiв щодо охорони здоров’я 

працiвникiв (4.52), зайнятих на важких роботах, роботах зi шкiдливими чи 

небезпечними умовами працi або таких, де є потреба професiйного добору (4.53) 

en 

ru 

medical examination [8] 

медицинский осмотр [8] 

4.55 медичне протипоказання 

Наявнiсть в органiзмi працiвника анатомiчних i/чи психофiзiологiчних вiдхилiв або 

патологiчних станiв, що перешкоджають виконанню певної роботи 

ru 
медицинское противопок

азание [8] 

4.56 працездатнiсть 

Потенцiйна здатнiсть людини протягом заданого часу та з певною ефективнiстю 

виконувати максимально можливий обсяг роботи (ДСТУ 3038, див. також ДСТУ 

3138) 

en 

ru 

ability to work [8] 

трудоспособность [8] 

4.57 непрацездатнiсть 

Повна чи часткова втрата працездатностi (4.56) унаслiдок захворювання, 

нещасного випадку на виробництвi (4.35) чи вродженої фiзичної вади (див. також 

ДСТУ 3038) 

en 

ru 

disability [8] 

нетрудоспособность [8] 

4.58 професiйне захворювання 

Патологiчний стан людини, зумовлений професiйною дiяльнiстю (4.40) працiвника 

та пов’язаний винятково чи переважно з впливом шкiдливих виробничих чинникiв 

(4.15) (див. також ДСТУ 3038) 

en 

ru 

occupationаl disease [8] 

профессиональное 

заболевание [8] 

4.59 професiйна захворюванiсть 

Явище, що його характеризує сукупнiсть професiйних захворювань (4.58) (ДСТУ 

3038) 

ru 
профессиональная 

заболеваемость [8] 

4.60 професiйна реабiлiтацiя 

Вiдновлення працездатностi (4.56) працiвника до оптимального функцiйного рiвня 
  

4.61 гiгiєна працi 

Галузь профiлактичної медицини, що вивчає умови та характер працi (4.37), їх 

вплив на здоров’я, функцiйний стан людини, розробляє науковi основи гiгiєнiчної 

регламентацiї та нормування окремих чинникiв виробничого середовища (4.38) i 

трудового процесу (4.11), практичнi заходи, спрямованi на профiлактику шкiдливого 

та небезпечного їх впливу на працiвника (див. також ДСТУ 3038) 

en 

ru 

occupational hygiene [8] 

гигиена труда [2] 

4.62 гiгiєнiчний норматив 

Кiлькiсний показник, що характеризує за медичними показниками оптимальний або 

допустимий рiвень впливу та тривалiсть дiї окремого чи кiлькох чинникiв 

виробничого середовища (4.38) та трудового процесу (4.11) 

ru 
гигиенический норматив 

[9] 

4.63 гiгiєнiчна характеристика умов працi 

Параметри визначення й оцiнення стану умов працi (4.37) щодо вiдповiдностi їх 

державним санiтарним нормам, правилам, гiгiєнiчним нормативам (4.62) i 

регламентам 

ru 

гигиеническая 

характеристика условий 

тру- 

да [9] 

4.64 гiгiєнiчнi вимоги 

Комплекс вимог, спрямованих на усунення чи зменшення негативного впливу на 

працiвникiв шкiдливих виробничих чинникiв (4.15), на запобiгання виникненню та 

ru 
гигиенические 

требования [8] 



поширенню професiйних захворювань (4.58) 

4.65 психофiзiологiчна експертиза 

Комплекс заходiв, спрямованих на проведення одного з видiв професiйного добору 

(4.53) та подальшого супроводження працiвника за його професiйно важливими 

психофiзiологiчними якостями 

  

4.66 засiб iндивiдуального захисту 

Спорядження, що його призначають для носiння користувачем i/або забезпечення 

його захисту вiд однiєї чи кiлькох видiв небезпеки (4.16) для життя чи здоров’я. 

Примiтка. До засобiв iндивiдуального захисту також належать: 

поєднання кiлькох видiв пристосовання чи спорядження, що їх призначають для 

забезпечення захисту користувача вiд одного чи кiлькох видiв потенцiального 

(одночасного) ризику (4.6); 

захисне пристосовання чи спорядження, що його призначають для носiння 

користувачем або забезпечення його захисту, яке є частиною або яке 

використовують разом з iншим устаткованням; 

замiннi складники засобiв iндивiдуального захисту (наприклад, фiльтри 

протиаерозольнi, протигазовI), потрiбнi для їх нормального функцiювання та якi 

використовують тiльки для таких засобiв 

ru 

средство 

индивидуальной защиты 

[2] 

4.67 засiб колективного захисту (працiвникiв) 

Засiб захисту, конструктивно та/чи функцiйно пов’язаний з виробничим 

устаткованням, виробничим процесом, виробничим примiщенням, робочим мiсцем 

(4.43), робочою зоною (4.41) 

ru 
средство коллективной 

защиты [2] 

4.68 нормативнi акти пiдприємства з охорони працi 

Затвердженi наказом роботодавця положення, перелiки, порядки, iнструкцiї тощо з 

охорони працi (4.1), чиннi в межах пiдприємства. 

  

ДОДАТОК А 

(довiдковий) 

Абетковий покажчик українських термiнiв 

А 

аварiя 4.19 

акти з охорони працi нормативно-правовi 4.5 

акти пiдприємства з охорони працi нормативнi 4.68 

аудит охорони працi 4.3 

Б 

безпека виробнича 4.13 

безпека працi 4.10 

безпечнiсть виробничого процесу 4.23 

безпечнiсть виробничого устатковання 4.24 

безпечнiсть промислової продукцiї 4.22 

В 

важкiсть працi 4.49 

вимоги щодо безпеки 4.28 

вимоги щодо безпеки працi 4.28 

вимоги гiгiєнiчнi 4.64 

випадок на виробництвi нещасний 4.35 

вiдстань безпечна 4.46 

Г 



гiгiєна працi 4.61 

Д 

дiяльнiсть професiйна 4.40 

дiяльнiсть трудова 4.39 

добiр професiйний 4.53 

Е 

експертиза психофiзiологiчна 4.65 

З 

засiб iндивiдуального захисту 4.66 

засiб колективного захисту 4.67 

засiб колективного захисту працiвникiв 4.67 

захворюванiсть професiйна 4.59 

захворювання професiйне 4.58 

захiд захисний 4.9 

знак безпеки працi 4.29 

значення шкiдливого виробничого чинника гранично допустиме 4.31 

зона дихання 4.47 

зона небезпечна 4.42 

зона робоча 4.41 

К 

категорiя робiт 4.48 

колiр сигналу безпеки 4.30 

М 

мiсце робоче 4.43 

мiсце робоче постiйне 4.44 

мiсце робоче тимчасове 4.45 

Н 

нагляд за охороною працi державний 4.4 

напруженiсть працi 4.50 

небезпека 4.16 

небезпека професiйна 4.36 

непрацездатнiсть 4.57 

норматив гiгiєнiчний 4.62 

О 

об’єкт виробничий небезпечний 4.26 

огляд медичний 4.54 

охорона здоров’я працiвникiв 4.52 

охорона працi 4.1 

П 

працездатнiсть 4.56 

продукцiя пiдвищеної небезпеки промислова 4.21 

протипоказання медичне 4.55 

процес трудовий 4.11 

Р 

реабiлiтацiя професiйна 4.60 

речовина шкiдлива 4.51 

ризик 4.6 

ризик виробничий 4.12 

ризик допустимий 4.8 

ризик прийнятний 4.8 

ризик професiйний 4.7 



робота пiдвищеної небезпеки 4.25 

С 

середовище виробниче 4.38 

система керування охороною працi 4.2 

ситуацiя небезпечна 4.18 

стан аварiйний 4.20 

Т 

травма 4.32 

травма виробнича 4.33 

травматизм виробничий 4.34 

У 

умови працi 4.37 

умови працi безпечнi 4.27 

Х 

характеристика умов працi гiгiєнiчна 4.63 

Ч 

чинник виробничий небезпечний 4.14 

чинник виробничий шкiдливий 4.15 

Ш 

шкода 4.17 

ДОДАТОК Б 

(довiдковий) 

Абетковий покажчик англiйських термiнiв 

A 

ability to work 4.56 

accident 4.19 

D 

difficulty of work 4.49 

disability 4.57 

H 

harm 4.17 

harmful substance 4.51 

hazard 4.16 

hazardous situation 4.18 

I 

industrial injury 4.33 

industrial traumatism 4.34 

injure 4.32 

J 

job safety 4.10 

M 

medical examination 4.54 

O 

occupational accident 4.35 

occupational disease 4.58 

occupational hygiene 4.61 

P 

professional selection 4.53 

protective measure 4.9 

R 

risk 4.6 



W 

work environment 4.38 

working conditions 4.37 

workplace 4.43 

ДОДАТОК В 

(довiдковий) 

Абетковий покажчик росiйських термiнiв 

А 

авария 4.19 

акты по охране труда нормативные правовые 4.5 

аудит системы управления охраной труда 4.3 

Б 

безопасность производственная 4.13 

безопасность производственного оборудования 4.24 

безопасность производственного процесса 4.23 

безопасность промышленной продукции 4.22 

безопасность труда 4.10 

В 

вещество вредное 4.51 

вред 4.17 

Г 

гигиена труда 4.61 

Д 

деятельность трудовая 4.39 

З 

заболеваемость профессиональная 4.59 

заболевание профессиональное 4.58 

знак безопасности труда 4.29 

значение вредного производственного фактора предельно допустимое 4.31 

зона дыхания 4.47 

зона опасная 4.42 

зона рабочая 4.41 

К 

категория работ 4.48 

М 

мера защитная 4.9 

место рабочее 4.43 

место рабочее непостоянное 4.45 

место рабочее постоянное 4.44 

Н 

напряженность труда 4.50 

нетрудоспособность 4.57 

норматив гигиенический 4.62 

О 

объект производственный опасный 4.26 

опасность 4.16 

осмотр медицинский 4.54 

отбор профессиональный 4.53 

охрана здоровья работников 4.52 

охрана труда 4.1 

П 



противопоказание медицинское 4.55 

процесс трудовой 4.11 

Р 

расстояние безопасное 4.46 

риск 4.6 

риск допустимый 4.8 

риск приемлемый 4.8 

риск производственный 4.12 

риск профессиональный 4.7 

С 

система управления охраной труда 4.2 

ситуация опасная 4.18 

случай на производстве несчастный 4.35 

среда производственная 4.38 

средство индивидуальной защиты 4.66 

средство коллективной защиты 4.67 

Т 

травма 4.32 

травма производственная 4.33 

травматизм производственный 4.34 

требования безопасности труда 4.28 

требования гигиенические 4.64 

трудоспособность 4.56 

тяжесть труда 4.49 

У 

условия труда 4.37 

условия труда безопасные 4.27 

Ф 

фактор производственный вредный 4.15 

фактор производственный опасный 4.14 

Ц 

цвет сигнала безопасности 4.30 

ДОДАТОК Г 

(довiдковий) 

Бiблiографiя 

1. ГОСТ 12.0.230:2007 Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие 
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