
Урок 33, 34. Засоби колективного захисту працюючих 

Мета уроку: ознайомитись із засобами колективного захисту працюючих 

Хід уроку: 

Для того, щоб захистити працівників від небезпечних та шкідливих 

виробничих чинників або знизити рівень їх негативного впливу, слід 

забезпечити їх спеціальними засобами захисту.  

Засоби захисту мають бути безпечними для життя та здоров’я працівників 

за умови їх застосування за призначенням з урахуванням правильного 

обслуговування й використання. 

Експлуатація засобів колективного та індивідуального захисту дозволена 

за умови: 

 наявності технічної документації (документів з експлуатації) з позначкою 

служби (відділу) технічного контролю виробника; своєчасного проведення 

необхідних експлуатаційних випробувань, якщо це вимагається 

нормативно-технічною документацією виробника; 

 проведення щоденного огляду засобів захисту перед початком робіт з 

перевіркою справності, відсутності пошкоджень та дефектів, які можуть 

погіршувати їх захисні властивості. 

Засоби колективного захисту поділяються на такі основні класи: 

 засоби нормалізації повітря (вентиляція, опалення, кондиціонування); 

 засоби нормалізації освітлення (джерела світла, освітлювальні прилади, 

світлозахисне обладнання); 

 засоби захисту від шуму вібрації (огородження, звукоізоляція, 

віброізоляція); 

 засоби захисту від ураження електричним струмом (заземлення, занулення, 

автоматичне відключення); 

 засоби захисту від дії механічних факторів (огородження, сигналізація, 

знаки безпеки). 

Застосування засобів колективного захисту (тип, матеріал виготовлення, 

порядок встановлення, підключення, та навіть колір) регламентується 

окремими стандартами та нормативними документами і має чітко визначене 

функціональне призначення. 

Аналіз випадків травматизму і профзахворювань свідчить, що однією з їх 

причин є відсутність або неправильне використання засобів індивідуального 

захисту(надалі – ЗІЗ). 

ДСТУ 7239:2011 визначає ЗІЗ як спорядження, призначене для носіння 

користувачем та/або забезпечення захисту від однієї або кількох видів 

небезпеки для життя чи здоров'я. Цей ДСТУ класифікує 10 груп ЗІЗ, а саме на 

засоби захисту: голови; органів слуху; очей і обличчя; органів дихання; рук, 

плеча та передпліччя; ніг та стегон; від падіння з висоти; шкіри; комплексні; 



одяг спеціальний захисний (спецодяг). Про безоплатну видачу спецодягу, 

спецвзуття та інших ЗІЗ говориться в ст.10 Закону «Про охорону праці». 

Загальні питання регулюються «Положенням про порядок забезпечення 

працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального 

захисту» (наказ Держгірпромнагляду № 53 від 24.03.2008), зокрема порядок 

визначення потреби та придбання ЗІЗ, видачі та зберігання, користування, 

догляду та обслуговування, забезпечення понад встановлені норми безоплатної 

видачі, форма особистої картки обліку, перелік небезпек та робіт, які вимагають 

застосування ЗІЗ. 

Для захисту працівників від ураження електричним струмом 

використовуються окремо або у поєднанні один із одним такі засоби, як-от: 

 захисне заземлення; 

 захисне занулення; 

 захисне відімкнення; 

 вирівнювання потенціалів; 

 ізоляція струмопровідних частин; 

 забезпечення недоступності неізольованих струмовідних частин; 
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