
Тема уроку 7: Засоби захисту працюючих 

Мета: засвоїти знання щодо загальних питань безпеки 

Хід уроку: 

На роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, 

пов'язаних із забрудненням або несприятливими температурними умовами, 

робітникам і службовцям видаються безплатно відповідно до норм спеціальний 

одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту (ЗІЗ). ЗІЗ 

видаються працівникам тих професій та посад, що передбачені Типовими 

галузевими нормами безплатної видачі працівникам спеціального одягу, 

спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту, або відповідними 

галузевими нормами, що введені на підставі типових.  

ЗІЗ видаються працівникам згідно з встановленими нормами і строками 

носіння незалежно від форм власності та галузі виробництва, до якої відносяться 

ці виробництва, цехи, дільниці та види робіт. 

З врахуванням специфіки виробництва, вимог технологічних процесів і 

НПАОП, за узгодженням з представниками профспілкових органів, за рішенням 

трудового колективу підприємства працівникам може видаватися спецодяг, 

спецвзуття та інші ЗІЗ понад передбачені норми. В окремих випадках, 

враховуючи особливості виробництва, роботодавець може за погодженням з 

уповноваженим з охорони праці трудового колективу підприємства і 

профспілками замінювати: комбінезон – костюмом і навпаки; черевики 

(напівчоботи) – чоботами і навпаки, валянки - чоботами кирзовими тощо.  

Заміна одних видів спеціального одягу і спеціального взуття на інші не 

повинна погіршувати їх захисні властивості. ЗІЗ, що видаються працівникам, 

повинні відповідати характеру і умовам їхнього застосування і забезпечувати 

безпеку праці. ЗІЗ, що надходять на підприємство, обов‘язково перевіряються на 

їх відповідність вимогам стандартів та технічних умов, для чого створюється 

комісія з представників адміністрації, профспілкової організації та 

уповноваженого з охорони праці трудового колективу підприємства.  

У випадку невідповідності ЗІЗ вимогам нормативнотехнічної документації 

роботодавець подає постачальникам рекламації. ЗІЗ, що видаються працівникам, є 

власністю підприємства, обліковуються як інвентар і підлягають обов'язковому 



поверненню при: звільненні, переведенні на тому ж підприємстві на іншу роботу, 

для якої видані засоби не передбачені нормами, а також по закінченні строків їх 

носіння замість одержуваних нових. Працівник несе матеріальну відповідальність 

за видані йому в користування ЗІЗ.  

Роботодавець може видавати працівникам два комплекти спецодягу на два 

строки носіння. Роботодавець також зобов'язаний організувати заміну або ремонт 

спеціального одягу і спеціального взуття, що стали непридатними до закінчення 

встановленого строку носіння з незалежних від працівника причин. Роботодавець 

компенсує працівнику витрати на придбання спецодягу та інших засобів 

індивідуального захисту, якщо встановлений нормами строк видачі цих засобів 

порушений і працівник був вимушений придбати їх за власні кошти.  

У випадку пропажі ЗІЗ у встановлених місцях їх зберігання або псування 

ЗІЗ з незалежних від працівника причин, роботодавець зобов'язаний видати йому 

інший придатний для використання. ЗІЗ, що були в користуванні, можуть бути 

видані іншим працівникам тільки після прання, хімчистки, дезинфекції та 

ремонту. Строк носіння таких ЗІЗ встановлюється роботодавцем за погодженням з 

уповноваженим трудового колективу з питань охорони праці та профспілками.  

Під час виконання роботи працівники зобов'язані використовувати за 

призначенням і бережливо ставитись до виданих в їх користування ЗІЗ. 

Роботодавець не повинен допускати до роботи працівників без встановленого 

нормами ЗІЗ, або в несправному, не відремонтованому чи забрудненому. 

Роботодавець при видачі працівникам таких ЗІЗ, як респіратори, протигази, 

саморятівники, запобіжні пояси, електрозахисні засоби, накомарники, каски, 

повинен проводити навчання і перевірку знань працівників щодо правил 

користування і найпростіших способів перевірки придатності цих засобів, а також 

тренування щодо їх застосування. Роботодавець зобов'язаний забезпечити 

регулярне, відповідно до встановлених строків, випробування і перевірку 

придатності ЗІЗ, а також своєчасну заміну фільтрів, скляних деталей та інших 

частин, захисні властивості яких погіршились. Після перевірки на ЗІЗ повинна 

бути зроблена відмітка (клеймо, штамп) про термін наступного випробування.  



Для зберігання виданого працівникам спеціального одягу, спеціального 

взуття та інших ЗІЗ створюються спеціально обладнані приміщення (гардеробні). 

Роботодавець зобов'язаний організувати належний догляд за засобами 

індивідуального захисту, своєчасно здійснювати їх чистку, прання, 

обезпилювання, дегазацію, дезактивацію, знешкодження і ремонт. У випадку, 

коли роботодавець не організував своєчасну хімчистку або прання одягу, він 

зобов'язаний оплатити працівникові його витрати. 

 

Д/з: описати ЗІЗ, які потрібні для захисту людини при виконанні посадових 

обов’язків електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж. 

 

Виконуєте д/з в робочих зошитах, можете добавляти малюнки. 
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