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ВСТУП 

Програма навчальної дисципліни «Безпека праці в 
сільськогосподарській галузі» складена відповідно до освітньо-

професійної програми «Охорона праці» підготовки магістра 
спеціальності «Цивільна безпека». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є умови діяльності 
працівників у сільськогосподарській галузі, можливі чинники 
негативного впливу на здоров’я при виконанні робочих процесів, а 
також заходи та засоби протидії виробничим небезпекам, 
профілактика професійних захворювань та виробничого травматизму 
в сільськогосподарській галузі з метою мінімізації ризиків для людей 
та довкілля. 

Вивчення навчальної дисципліни надає здобувачам вищої освіти 
компетентностей щодо: 

здатності формулювати особисту думку та доказово представляти 
точку зору  щодо  інженерних рішень та  управлінських дій на певній 
території, об’єкті; 

здатності доводити знання та власні висновки до фахівців та 
нефахівців; 

здатності володіти методикою визначення ризиків та їх прийнятих і 
небезпечних рівнів, виявляти фактори впливу щодо запобігання 
нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на об’єктах 
(виробництві); 

готовності до реалізації на практиці в конкретних умовах заходів 
(методів) щодо захисту населення і міських територій у надзвичайних 
ситуаціях та працівників від виробничих небезпек; 

здатності аналізувати, оптимізувати й застосовувати сучасні 
інформаційні технології під час рішення професійних або наукових 
завдань; 

здатності до реалізації нових методів, спрямованих на регулювання 
техногенної та виробничої безпеки; 

здатності до розрахунково-аналітичного забезпечення виробничих 
рішень, контролю умов праці, організації та координації робіт з 
охорони праці, управління системами життєзабезпечення підприємств, 
технічного супроводження об’єктів діяльності з цивільного захисту та 
охорони праці. 

Результатами навчання, які набувають здобувачі вищої освіти 
вивчаючи дану дисципліну є вміння: 

доносити професійні знання, власні обґрунтування і висновки до 
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фахівців і широкого загалу; 

аналізувати стан та можливі причини виникнення надзвичайної 
ситуації, нещасного випадку, професійного захворювання на 
виробництві, аварії та оцінювати їх наслідки. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Безпека праці в 
сільськогосподарській галузі» є складовою частиною циклу дисциплін 
професійної підготовки здобувачів за спеціальністю «Цивільна 
безпека». Вивчення курсу передбачає наявність систематичних та 
ґрунтовних знань із суміжних курсів – «Безпека життєдіяльності та 
домедична допомога», «Основи екології», «Виробнича санітарія та 
фізіологія праці», цілеспрямованої роботи над вивченням спеціальної 
літератури, активної роботи на лекціях, практичних заняттях, 
самостійної роботи та виконання поставлених задач. 
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Анотація  
Забезпечення безпеки праці в сільськогосподарській галузі 

потребує від фахівців з охорони праці специфічних знань та вмінь, і 
вивчення дисципліни «Безпека праці в сільськогосподарській галузі» 
спрямоване саме на вирішення даної задачі. 

Дисципліна викладається впродовж одного семестру і складається з 
лекційних, практичних занять та самостійної роботи. 

Навчальна дисципліна «Безпека праці в сільськогосподарській 
галузі» має на меті ознайомити здобувачів вищої освіти спеціальності 
263 «Цивільна безпека» з питаннями та правилами безпеки праці в 
галузі, умовами праці, гігієною праці та виробничої санітарії, 
травматизмом та професійними захворюваннями працівників 
сільськогосподарської галузі, з основними виробничими чинниками 
негативного впливу на працівників галузі. 

Ключові слова: безпека, безпека праці, виробнича 
травма,небезпека, професійне захворювання, ризик. 

 

Abstract 

The safety in labour in the agricultural holding requires specialists from 

the labour protection of specific knowledge and skills,  andstudying this 

discipline is aimed at solving this problem. 

The discipline is taught in one semester and consists of lectures, 

practical classes and independent work. 

The educational discipline “Labor safetyin agricultural holding” aims to 
acquaintstudents of specialty 263 “Civil safety” with questions and rules of 

labor safety in industry, labor conditions, occupational health and industrial 

sanitation, working conditions,  injuries, occupational diceases and works 

and users of the named sphere, with the main production factors of negative 

influence on these people’s health, on the envinronment,  to teach them to 
counteract these factors. Key words: labor safety,occupational 

disease,occupational safety, danger, occupational safety, risk. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 
спеціальність, 
спеціалізація, 
рівень вищої 

освіти 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість  
кредитів – 5,0 

Галузь знань 

26 "Цивільна 
безпека» Обов’язкова Спеціальність 

263 «Цивільна 
безпека» 

Модулів – 1 

Освітня програма 

«Охорона праці» 

Рік підготовки 

Змістових 
модулів – 2 

1-й 1-й 

Загальна 
кількість годин 

– 150 

Семестр  

1-й 2-й 

Тижневих 
годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 

2,0 

самостійної 
роботи 
студента – 4,0 

Рівень вищої 
освіти: 
другий 

(магістерський) 

Лекції 
26 2 

Практичні 
24 16 

Самостійна робота 

100 132 

Вид контролю: 

екзамен 

 

Примітка. 
Співвідношення кількості аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи студентів становить:  
для денної форми навчання – 33 % до 67 %; 

для заочної форми навчання – 12 % до 88 %. 
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2. Мета, завдання навчальної дисципліни 

Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні в здобувачів 
вищої освіти знань щодо виховання соціальної відповідальності за 
наслідки своєї професійної діяльності з освоєнням теоретичних, 
організаційно-правових і методичних основ забезпечення безпеки 
праці в сільськогосподарській галузі; ідентифікації і профілактиці 
небезпек в умовах галузі стосовно працівників. 

Завдання вивчення дисципліни полягає в набутті студентами 
знань, навичок оцінки забезпечення нормованого рівня безпеки праці 
в сільськогосподарській галузі, аналізу травматизму, захворюваності 
та аварійності на виробництві, підтримання оптимальних умов 
діяльності і відпочинку людини. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Безпека праці в 

сільськогосподарській галузі» майбутній фахівець повинен знати: 
- нормативно-правові, технічні та організаційні основи  безпеки 
праці в сільськогосподарській галузі; 
- раціональні умови діяльності; 
- наслідки впливу на людину небезпечних, шкідливих уражаючих 
чинників, їх ідентифікацію; 
- засоби і методи підвищення безпеки праці; 
- засоби і методи підвищення безпеки технічнихсистем; 
- засади системи управління охороною праці на галузевих об’єктах, 
нормативну базу для її підготовки, розробки та впровадження; 
- травмонебезпечні чинники та чинники пожежної небезпеки 
об’єктів; 
- вимоги безпеки при експлуатації підприємств; 
- порядок організації виконання робіт з підвищеною небезпекою в 
галузі. 

Вміти:  
-  проводити контроль параметрів негативних впливів на організм 

людини; 
-   ефективно застосовувати засоби захисту від негативних впливів; 
-  виявляти шкідливі та небезпечні чинники та їх вплив на організм 

працюючих сільськогосподарської галузі;  
- розробляти та впроваджувати заходи безпеки праці в галузі; 
- аналізувати причини виникнення нещасних випадків, а також 

розробляти заходи щодо їх запобігання; 
-  визначати необхідні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки 

галузі.   
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2. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Організація охорони праці на 
підприємствах сільськогосподарської галузі 

Тема 1 Організація охорони праці на підприємствах 
сільськогосподарської галузі 

Особливості сільського господарства. Основні нормативно-правові 
акти з охорони праці в сільськогосподарській галузі.  Аналіз умов 
праці в рослинництві, овочівництві, садівництві та тваринництві. Вид і 
зміст навчання, перевірка знань з питань безпеки праці працівників 
сільськогосподарських підприємств. Напрями роботи з безпеки праці. 
Організація розроблення комплексних планів поліпшення умов праці і 
санітарно-оздоровчих заходів в галузі.  

 

Тема 2  Виробничі небезпеки на підприємствах галузі та заходи 
щодо зниження аварійності, травматизму 

Чиники, що впливають на виникнення нещасних випадків. 
Потенційні небезпеки в сільськогосподарській галузі. Віднесення   
чинників за виробничими процесами в сільському господарстві.  

Причинно-наслідковий зв’язок нещасних випадків в 
сільськогосподарській галузі. 

Аналіз процесів формування та виникнення травмонебезпечних 
ситуацій: агретування мобільнотракторів з причепами; перевезення 
транспортними засобами вантажів (сільськогосподарської продукції), 
небезпечних речовин; сівба сільськогосподарських культур; 
боронування. 

Біологічні забруднення в сільськогосподарській галузі. Види 
біологічного забруднення. Дія біологічно-шкідливого забруднення на 
організм людини.  

 

Тема 3.  Вимоги безпеки праці при обслуговуванні виробничого 
устаткування підприємств галузі 

Вимоги безпеки праці до організації і виконання технологічних 
процесів щодо вирощування, збирання і первинної обробки 
сільськогосподарських культур, виробництва і первинної обробки 
продукції тваринництва та птахівництва. Вимоги безпеки праці під час 
виконання вантажно-розвантажувальних робіт та транспортування 
вантажів встановлюються. 

Вимоги до території тваринницьких комплексів, ферм, виробничих 
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майданчиків, токів , виробничих приміщень, майданчиків. 
Вимоги до технологічних процесів, що виконуються на 

підприємствах галузі.  Вимоги до розміщення обладнання та 
організації робочих місць. 

Вимоги до організації і виконання виробничих процесів з 
підвищеним рівнем небезпеки. 

 

Тема 4 Технічні засоби забезпечення безпеки виробничих 
процесів в сільскогосподарській галузі 

Безпека праці при роботі з протравлювачами насіння, фумінцидів, 
внесенням мінеральних добрив. Безпека праці при роботі з рідким 
аміаком. 

Несправності та елементи обладнання, що становлять загрозу 
безпеці праці. 

Діагностування сільськогосподарської техніки. Безпека праці при 
проведенні робіт, повязаних з миттям та очищенням 
сільськогосподарської техніки, її вузлів та деталей. 

 

Тема 5 Безпека праці при експлуатації та ремонті 
сільськогосподарської техніки, інструментів, механізмів 

Небезпечні та шкідливі виробничі чинники при експлуатації 
сільськогосподарської техніки,  їх джерела. Захист від впливу.  

Небезпечні зони машин і механізмів. Безпека праці при ремонті і 
технічному обслуговуванні машин, механізмів. 

Безпека праці при слюсарно-монтажних роботах; 
газоелектрозварювальних; при використанні полімерних матеріалів 
при випробовуванні машин, фарбувальних роботах; холодної обробки 
металів. 

Безпека праці при використанні енергосилового обладнання і 
підйомно-транспортного обладнання. Безпечне застосування 
сільськогосподарської техніки при виконанні основних 
агротехнологічних операцій у рослинництві. Безпечність проведення 
ремонту та технічного огляду сільськогосподарської техніки. 
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Змістовий модуль 2. Безпека праці при виконанні основних 
видів робіт 

 

Тема 6 Безпека праці в рослинництві 
Вимоги безпеки під час обробітку грунту. Вимоги безпеки під 

час виконання польових робіт. Безпека при чищенні плугів, 
культиваторів і дискових борон. Вимоги безпеки до чищення 
грунтообробних машин. Безпека при заміні лемеша, корпусів плуга чи 
лапи культиватора в польових умовах. Підготовка мінеральних добрив 
до  внесення у грунт. Вимоги до механізмів для внесення добрив 
(оснащення пристроями для зниження пилоутворення). Безпека праці 
під час приготування розчинів пестицидів безпосереднбо в полі без 
засобів механізації. 

Вимоги безпеки під час сівби, садіння. 
Проведення інструктажів з безпеки праці. Вимоги безпеки при 

заправці сівалок  (саджалок) технологічним продуктом, ящиками з 
розсадою та добривами. Безпека під час руху сівалок (саджалок). 
Професійний ризик під час роботи на посівних та садильних машинах. 
Вимоги безпеки і гігієни праці під час роботи посівного агрегату. 
Запобігання виробничому травматизму під час сівби та садінні. 

Безпека праці під час догляду за посівами 

Система післяпосівного обробітку грунту. Вимоги безпеки праці 
при виконанні приймовів догляду в залехності від механічного складу 
грунту, метеорологічних умов, особливостей культур і сортів. Буряни, 
шкідники та хвороби польових культур. Заходи боротьби із бурянами, 
шкідниками та хворобами сільськогосподарських культур. Способи 
захисту сільськогосподарських рослин: біологічні, хімічні, норми 
витрат отрутохімікатів. Зберігання отрутохімікатів. Вимоги безпеки 
під час роботи з отрутохімікатами. 

Післязбиральна обробка продукції рослинництва.  
Підготовка машин і машино - тракторних агрегатів до роботи. 

Немеханізовані машини. Польові механізовані роботи. Роботи в 
захищеному грунті. Можливі небезпеки та вимоги безпеки під час 
обробки грунту. 

Безпека праці при експлуатації агрегатів, машин. механізмів, 
польової техніки: при слідуванні до території і на маршруті 
слідування, комбайнів, поливі сільськогосподарських культур, 
післязбиральної обробки зерна та зерносховищах, заготівлі грубих 
кормів, силосувані кормів, при скирдуванні.  Можливості небезпеки та 
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вимоги безпеки під час підготовки трактора до роботи та переїздів до 
місця роботи. 

Обслуговування електроустаткування теплиць. Безпека праці на 
зернотоках, зерноочисних та сушильних комплексах. Вимоги безпеки 
при зберіганні, відпуску і перевезенні пестицидів 

Вимоги безпеки при роботі з машинами і апаратурою для захисту 
рослин. 

Вимоги безпеки при обприскуванні, обпилюванні і застосуванні 
аерозолів 

Вимоги безпеки при протравленні насіння, їх перевезення і висіву. 
Правила безпеки при виготовленні і застосуванні отруєних 

приманок. 

Правила безпеки при фумігації приміщень і грунту і вологою 
дезінсекцією складів. 

  Безпека праці на сільськогосподарському виробництві в умовах 
радіоактивного забруднення території. 

 

Тема 7 Дотримання вимог безпеки під час використання 
пестицидів, агрохімікатів, мінеральних добрив 

Закон України «Про пестицити та агрохімікати». Основні 
принципи державної політики у сфері діяльності, повязаної з 
пестицидами та агрохімікатами. Вимоги до пестицидів та 
агрохімікатів. Державна реєстрація. Вимоги до виробництва, 
транспортування, зберігання, торгівлі, застосування, утилізації, 
знищення та знешкодження пестицидів та агрохімікатів. Особливості 
застосування агрохімікатів. Пільги і компенсації працівикам, які 
виконують роботи, повязані із застосування пестицидів і 
агрохімікатів. 

 

Тема 8  Безпека праці в тваринництві 
Загальні вимоги безпеки до приміщень, установок. обладнання  для 

тваринництва та кормовиробництва.  
Вимог безпеки праці при обслуговуванні обладнання для роздачі 

кормів.Шкідливі і небезпечні фактори при експлуатації 
кормоприготувальних машин в тваринництві. Заходи, що забезпечують 
вимоги охорони праці при експлуатації цих машин. Небезпечні і 
шкідливі виробничі фактори при роботі технологічного обладнання по 
переробці молока. 

 Гноєвидалення, робота на гноєсховищах. Безпека праці при 
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обслуговуванні систем каналізації, доїнні тварин та доїльного 
устаткування, холодильних установок.  

Безпек праці на тваринницьких фермах і комплексах. 
 

Тема 9 Електробезпека в сільському господарстві 
Електробезпека у тваринництві. Електробезпека у 

рослинництві Електробезпека ремонтних підприємств. 
Електробезпека на токах і елеваторах. Електробезпека на об`єктах 
кормоприготування. Електробезпека в житлових і громадських 
будівлях 

 Засоби від ураження електричним струмом: заземлення, 
вирівнювання потенціалів, захисне відключення, електрозахисні 
засоби і ін.).Вирівнювання потенціалів на тваринницьких фермах, 
ізолюючі майданчики, можливість електрообігріву підлог приміщень 
тваринницьких комплексів. Огородження неізольованих проводів та їх 
безпечне розташування. Використання блокувальних пристроїв, що 
забезпечують Блискавкозахист будівель і споруд. 

 

Тема 10 Пожежо- і вибухобезпека в сільськогосподарській 
галузі 

Категорії виробництв за пожежною небезпекою технологічного 
процесу.  

Причини пожеж і вибухів на сільськогосподарських підприємствах. 
Горючі речовини, що використовуються. Показники пожежо- і 

вибухонебезпеки речовин і матеріалів. 
Класифікація будівель і споруд по пожежній і вибуховій небезпеці. 

Вогнестійкість будівель і споруд. 
Пожежна безпека складів мінеральних добрив і пестицидів, 

вугілля, торфу. Пожежна безпека при зберігані паливно-мастильних 
матеріалів. 

Вимоги пожежної безпеки в кормоцехах. 
Вимоги пожежної профілактики на складах зерна і при виробництві 

вітамінно-трав'яного борошна, тваринницьких приміщень. 
Автоматичні пристрої і системи, що забезпечують пожежну безпеку 

технологічних процесів.Застосування первинних засобів пожежогасіння 
в тваринництві, рослинницитві. 

Організація пожежної охорони на селі, відповідальність керівників за 
пожежну безпеку.  



4. Структура навчальної дисципліни 

Назва змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усього
 

у тому числі 

усього
 

у тому числі 

ле
кц

ії 

пр
ак

 

ін
д.

 

ср
 

ле
кц

ії 

пр
ак

т 

ін
д.

 

ср
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1.Безпека праці при експлуатації 
сільськогосподарської техніки  

Тема 1. Організація 
охорони праці на 
підприємствах 
сільськогосподарської 
галузі 
 

 

12 2 2 - 8 10 
 

 

1 

 

 

 

- - 10 

Тема 2 Виробничі 
небезпеки на 
підприємствах галузі 
та заходи щодо 
зниження аварійності, 
травматизму  

12 2 2 - 8 12 2 - 10 

Тема 3 Вимоги 
безпеки праці при 
обслуговуванні 
виробничого 
устаткування 
підприємств галузі  

24 4 4 - 16 20 2  - 19 

Тема 4  Технічні 
засоби забезпечення 
безпеки виробничих 
процесів в 
сільскогосподарській 
галузі 

 

 

12 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 
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Тема 5 Безпека праці 
при експлуатації та 
ремонті 
сільськогосподарської 
техніки 

20 4 4  16 24  4  20 

Змістовий модуль 2. Безпека праці при виконанні основних видів робіт  

Тема 6 Безпека праці 
в рослинництві 

 

24 4 4  10 26    19 

Тема 7 Дотримання 
вимог безпеки під час 
використання 
пестицидів 

10 2 2  10 10    10 

Тема 8 Безпека праці 
в тваринництві. 

 

12 2 2  8 10    10 

Тема 9 

 Електробезпека в с/г 
12 2 2  8 14  4  10 

Тема 10 Пожежо- і 
вибухобезпека  

12 2 2  8 12    12 

Разом за змістовим 
модулем 

150 26 26 - 100 150 2 

 

16 - 132 

Усього годин 150 26 26 - 100 150 2 16 - 132 
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5. Теми практичних занять   

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 

1 

Визначення формування виробничих 
небезпек в сільськогосподарській галузі 
(рослинництво та тваринництво)  

4 2 

2 

Визначення та структурно-функціональний 
аналіз та моделювання процесу виникнення 
небезпечних ситуацій, аварій в галузі 

4 2 

3 

 Визначення небезпек за методом 
попередньогго аналізу небезпек в 
сільськогосподарській галузі 

4 2 

4 Розрахунок ЗІЗ працівників с/г галузі 2 2 

5 

Визначення колективних засобів захисту 
працівників за  електронними методами 
підтримки рішень 

4 2 

6 Визначення меж небезпечних зон 2 2 

7 
Визначення безпечних методів праці при 
утриманні та обслуговуванні тварин і птиці 

4 2 

8 
Визначення протипожежних заходів для 
тваринницьких підприємств  

2 2 

Всього 26 16 

 

 

 

6. Самостійна  робота 

 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної 
(заочної) форми навчання: 

Підготовка до аудиторних занять–25 год. 
Підготовка до контрольних заходів–30 год. 
Опрацювання окремих темабо їх частин, які не викладаються на 

лекціях –45 год. 
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6.1. Завдання для самостійної роботи 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількістьгодин 

денна 
форма 

навчанн
я 

заочна 
форма 

навчанн
я 

1 
Вимоги безпеки при силосуванні кормів 

 

4 
9 

2 Охорона праці в колективних і трудових 
договорах 

3 
8 

3. Компенсації за роботу в шкідливих умовах 
праці 

4 10 

4. Оцінка забезпеченості засобами 
індивідуального захисту 

4 
8 

5. Захист людини від впливу несприятливих 
виробничих факторів в умовах сільського 
господарства 

5 

12 

6. Основні напрямки забезпечення безпеки 
при роботі на стаціонарній і мобільній 

техніці 

4 

9 

7 Організація технологічних процесів і 
робочих місць 

4 10 

8 Захист праці від біологічних ризиків 

 

4 9 

9 Ремонт і технічне обслуговування 
сільськогосподарської техніки 

5 9 

10 Системи виявлення та гасіння пожеж 5 9 

Разом   45 93 

 
 

7. Методи навчання 

При викладанні навчальної дисципліни «Безпека праці в 
сільськогосподарській галузі» використовується: 

• інформаційно-ілюстративний матеріал; 
• дискусійне обговорення проблемних питань; 
• розв’язування ситуаційних завдань; 
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• науково-публіцистичні матеріали науково-виробничих та 
виробничо-практичних журналів: «Охорона праці», «Промислова 
безпека», «Пожежна безпека», «Надзвичайні ситуації». 

 

8. Методи контролю 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни 
проводиться у формі комп’ютерного тестування, яке за кожним 
змістовим модулем включаєтеоретичні та практичні завдання. 

Контроль самостійної роботи проводиться: 
− з лекційного матеріалу – шляхом проведення тестування та 

оцінки звіту з самостійної роботи; 
− з практичних завдань – за допомогою перевірки виконаних 

завдань та оцінки звіту з практичних робіт; 
− з семінарських завдань – за допомогою заслуховування 

доповідей та результатів їх обговорення. 
Оцінювання знань здійснюється за 100-бальною шкалою. 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти  

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсумковий 
тест 

(екзамен) 

 

Сума 

Змістовий модуль №1 
Змістовий модуль 

№2 
40 

 

100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 МК1 МК2 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 20 20 

 

Шкала оцінювання  
Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену 

90 – 100 

 

 

відмінно 

82-89  

добре 74-81 

64-73  

задовільно 60-63 
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35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

 

10. Методичне забезпечення 
Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Безпека праці в 

сільськогосподарській галузі» включає: 
- методичні вказівки проведення практичних занять з навчальної 
дисципліни «Безпека праці в сільськогосподарській галузі» для здобувачів 
вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною 
програмою 263 «Цивільна безпека» спеціальності «Цивільна безпека» 
денної та заочної форм навчання (частина 1) Богданенко О.В. - Рівне: 
НУВГП, 2019. - 20 с. 
- методичні вказівки та контрольні завдання для студентів факультету 
технології виробництва і переробки продукції тваринництва із дисципліни 
“Охорона праці у тваринництві ” //Марчишина Є.І / - Видавничий центр 

НАУ. – 2005. – 8 с. 
- методичні вказівки щодо виконання ділової гри „Основні функціональні 
обов’язки з охорони праці посадових осіб підприємств АПК ”// Войналович 
О.В., Марчишина Є.І., Шостак А.В.  Видавничий центр НУБіП України, 
2009. - 16 с. 

 

 

11. Рекомендована література 

Базова 
1. Грибан В. Г., Негодченко О. В. Охорона праці. Навч. посіб. 2ге вид. К.: 

Центр учбової літератури, 2011. 280 с. 

2. Пістун І.П. Охорона праці в сільському господарстві (рослинництво): 
навч.посіб. - Суми: Університетська книга, 2009. - 368 с.  

3. Пістун Ї.П. Охорона праці в сільському господарстві (тваринництво, 
птахівництво): навчальний посібник. - Суми: Університетська книга, 2012. - 

368 с. 
4. Сакун М.М., Нагорнюк В.Ф. Охорона праці при вирощуванні 

сільськогосподарських культур: навчальний посібник. — Одеса: ОДАУ, 
2009. — 184 с. 

5. Шевченко В.І. Правові питання охорони праці: Навч. посіб. – Х.: 
ХНАМГ, 2004. 184 с. 

 

Допоміжна 
1. Законодавство України про працю. Збірник нормативно-правових 

актів. – Х.: ТОВ «Одісей», 2013. 696 с. 
2. Журнал «Охорона праці». 
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3. Журнал «Довідник спеціаліста з охорони праці».  
4. Журнал «Промислова безпека». 

 

Нормативна 
 

1. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII–URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08. 

2. Про охорону праці: Закон України від 14.10.1992 № 2694-XII  – 

URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2694-12. 

3. ГН 3.3.5-8-6.6.1-2014 «Гігієнічна класифікація праці за показниками 
шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та 
напруженості трудового процесу»: Наказ Міністерства охорони здоров’я 
України від 08.04.2014 № 248. 

4. Директива Ради Європейських Співтовариств 89/391/ЕЕС «Про 
впровадження заходів, що сприяють поліпшенню безпеки й гігієни праці 
працівників». 

5. НПАОП 01.0-1.01-18. (наказ №1240 від 28.08.2018)  Правила охорони 
праці у сільськогосподарському виробництві.  

6. НПАОП 01.41-1.01-01 Правила охорони праці під час технічного 
обслуговування та ремонту машин і обладнання сільськогосподарського 
виробництва. 

7. НПАОП 01.41-1.07- 63 Правила техніки безпеки при роботі з водним 
аміаком (аміачною водою). 

8. НПАОП 01.41-1.08-82 Правила безпечного застосування рідкого 
аміаку в сільському господарстві. 

12. Інформаційні ресурси  
 1. Цифровий репозиторій Харківського Національного університета 

ім. В.Н.Каразіна//[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/568 

2.  Національна бібліотека ім. В.І. Вернацького / [Електронний ресурс]. 
– Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ 

3. Обласна наукова бібліотека (м. Рівне, майдан Короленка, 6) / 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.libr.rv.ua/ 

4. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне,вул. Олекси Новака, 75) / 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nuwm.edu.ua/naukova-

biblioteka/ 

5. Цифровий репозиторій НУВГП [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу:http://ep3.nuwm.edu.ua/. 

6. Опис дисципліни. 
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