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Тема 3. Зовнішній вигляд керівника в сфері будівництва 

УРОК 25 

Тема: Обмеження у зовнішньому вигляді будівельників. Уніформа та її 

призначення. 

Мета: 

• Ознайомлення з складовими зовнішнього вигляду керівної особи у сфері 

будівництва. Розуміння ділового етикету. Дресс- код і його види. 
• Підвищення загального розвитку. 
• Виховати зацікавленість та компетентність до обраної професії. 

ХІД УРОКУ 

Спецодяг призначений для захисту працівників підприємств від несприятливих 

факторів виробництва і навколишнього середовища. Видача спецодягу є обов'язковою 

умовою початку виконання особливо небезпечних і шкідливих робіт. Видача спецодягу 

узаконена нормативними документами з охорони праці України і є обов'язковою для 

роботодавців. Причому спецодяг для робітників купується за рахунок підприємства. 

Уніформа (формений одяг) служить найчастіше для того, щоб продемонструвати 

приналежність того чи іншого працівника до певної організації, підвищити корпоративну 

репутацію працівників. 

Уніформа перекладається з 

латинської мови як « 

однаковий ». Тому зазвичай 

уніформа має єдиний крій, 

колір, тип тканини, стиль для 

створення цілісного 

корпоративного стилю. 

Законом уніформа 

закріплена тільки для деяких 

організацій, причому в цьому 

випадку відступ від такої 

форми єдиного зразка не можливо, це такі види діяльності, як служба в силових 

державних структурах (камуфляжна форма для військових, формений одяг для поліції, 

МНС і прикордонників), робота на залізниці, авіаційному і морському транспорті, робота 

у відомчій охороні. Роботодавці в цьому випадку не мають вибору, вони зобов'язані 

придбати за свій рахунок уніформу для своїх співробітників. 

Носіння уніформи для інших організацій не є обов'язковим. Роботодавець сам вирішує, 

чи потрібна співробітникам його підприємства уніформа чи ні. Закріплюється таке 

рішення спеціальним актом у довільній формі, що діють на території підприємства. 

Наприклад, це може бути Положення про забезпечення уніформою співробітників. 

Норми видачі, а також витрати на уніформу можна прописати в колективному 

договорі або індивідуальних договорах з працівниками підприємства. 

Обов'язковою умовою одягу, щоб вона вважалася уніформою, має бути нанесення на 

неї відмітних знаків (логотип, товарний знак). Причому фірмові відмітні знаки слід 

наносити на великі елементи одягу (плаття, сорочка, піджак). Універсальна форма 

шиється для всіх співробітників в одному стилі з використанням єдиної колірної гами. З 

одного погляду відвідувач повинен визначити, до якої організації належить співробітник. 



Вид форменого одягу співробітників дозволяє клієнтові 

оцінити рівень підприємства, його фінансовий стан і 

респектабельність. 

Ще не так давно значення уніформи недооцінювалася. 

Сьогодні наявність форменого одягу з символікою компанії – 

невід'ємна частина корпоративної культури. Тому до розробки 

та пошиття одягу для персоналу слід підходити дуже 

відповідально. Красивий якісний одяг не тільки підкреслює 

статус і імідж компанії, але і є великою витратною частиною 

для підприємства. 

Але витрати окупаються, за рахунок більш відповідального ставлення до праці, 

підвищеною мотивацією людей об'єднаних однією корпоративної ідеєю, чому і 

сприяє формений одяг. 

Щоб уніформа повністю виконувала свої функції, зверніть увагу на наступні 

моменти: 

Одяг повинен бути виконаний з тканин з підвищеними гігієнічними якостями, 

особливо якщо одяг стикається з тілом працівника. Такий одяг має бути: 

• гігроскопічним, тобто легко вбирати вологу; 

• повітропроникним – потік повітря повинен легко проходити через тканину; 

• теплозахисним – утримувати тепло яке виділяє тіло людини; 

• гіпоалергенним; 

• тканини, що застосовуються для пошиття одягу не повинні містити шкідливих 

домішок, які можуть виділятися в повітря або проникати в шкіру людини. 

• вага одягу не повинна перевищувати десяти відсотків ваги людини. 

• мати гарну міцність і зносостійкість. Догляд за форменим одягом не повинен 

доставляти працівникам (або роботодавцю) значних клопотів. Одяг повинен 

добре чиститься від забруднень. 

• фасон уніформи повинен бути добре продуманий і бути не тільки красивим, але і 

зручним: рухи в уніформі повинні бути вільними, внутрішні органи не стиснуті, 

кровообіг і дихання не ускладнені. 

• уніформа підбирається під конкретного співробітника і повинна відповідати 

його розміру. 

• на відміну від спецодягу уніформа може мати елементи прикрас: шпильки, 

запонки, оригінальну фурнітуру. 

Робочий одяг 

Для того щоб працівник міг виконувати 

функціональні обов'язки, йому необхідно 

надати робочий одяг, який зможе його 

захистити від впливу негативних 

факторів і навколишнього середовища. 

Тому в деяких випадках одяг повинен 

бути водонепроникним. 

Різновиди робочого одягу 

Робочий спецодяг можна розділити на кілька категорій. 

1. Робочі костюми - найчастіший вид одягу у вигляді халатів, які призначені 

для технічного персоналу, щоб не тільки уніфікувати його, але і захистити від 

негативного впливу пилу, бруду і спеки. Тому варто віддавати перевагу одягу, 



який виконанний з натуральних тканин, легко пропускає повітря і в ньому 

комфортно працювати. 

2. Одяг для медичного персоналу повинен бути виконаним в світлих тонах з 

якісної тканини, яка може піддаватися постійному пранню, і з нього легко 

видаляються плями. 

3. Спецодяг для охоронних структур. Така форма повинна складатися з 

безлічі елементів, які дозволять нести службу як в літню пору року, так і в зимову. 

Відмінною рисою форми є нашивки. У деяких комплектах можуть додатково 

видаватися щитки і бронежилети. 

4. Сигнальний одяг - дозволить співробітнику бути завжди видимим 

завдяки тому, що на одязі є сигнальні світловідбивні смуги, а сама форма має 

яскравий колір - помаранчевий або зелений. 

5. Захисний спецодяг - дозволяє захистити співробітника від негативного 

впливу хімічних речовин, електрики або струму. Складається такий одяг з 

уніформи, щитків, рукавичок й окулярів. 

Водонепроникний одяг, дозволяє залишитися людині сухою навіть при 

проливному дощі або при високій вологості в приміщенні. 

Нюанси, на які важливо звернути увагу 

При покупці спецодягу необхідно звертати увагу на: 

• шкідливі умови праці співробітників; 

• пору року, оскільки від сезону залежить екіпірування робочих, а також 

товщина обраного костюма; 

• естетичний зовнішній вигляд уніформи; 

• якість комплекту – він повинен бути міцним і надійним, виконаним з 

натуральної тканини, щоб не викликати алергічних реакцій і пропускати повітря, 

а також запобігати перегріванню людини під час роботи. 

Питання для самоперевірки: 

1. Що таке уніформа? 

2. Що таке робоча форма? 

3. Які вимоги до спецодягу? 

4. Які є види робочого одягу? 

 

Домашнє завдання: 

✓ Дати відповіді на питання. 

✓ Виконати короткий конспект 

✓ Фотографію конспекту надіслати викладачу mTanatko@ukr.net 
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