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ВСТУП 

 

Практична підготовка здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 
є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми «Охорона праці» 
спеціальності 263 «Цивільна безпека». Зокрема, навчальна практика є важливою і 
невід’ємною складовою частиною навчального процесу з підготовки майбутніх 
фахівців, а також і початковою ланкою в системі їх практичної підготовки до 
роботи в установах та організаціях. Це є важливим етапом, що забезпечує перехід 
від теоретичного навчання до професійної діяльності здобувачів вищої освіти. 

Робоча програма з навчальної дисципліни «Практика з промислової безпеки» 
розроблена на основі «Тимчасового положення про організацію проведення 
практик для здобувачів вищої освіти НУВГП», ухваленого науково-методичною 
радою НУВГП (протокол від 20.06.18 р. № 5), у відповідності до ОПП «Охорона 
праці» та навчального плану підготовки фахівців за першим (бакалаврським) 
рівнем вищої освіти спеціальності 263 «Цивільна безпека». 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Практика з промислової безпеки», 

відповідно до ОПП, є складовою частиною циклу професійної підготовки 
здобувачів за спеціальністю 263 «Цивільна безпека». Вивченню дисципліни 
передує отримання компетентностей з навчальних дисциплін «Трудове право», 
«Правові основи цивільної безпеки», «Промислова екологія», «Інженерна техніка 
і устаткування», «Будівельне матеріалознавство». Знання та навички з навчальної 
дисципліни «Практика з промислової безпеки», відповідно до ОПП, допоможуть 
оволодіти компетентностями з навчальної дисципліни «Розслідування нещасних 
випадків на виробництві та професійних захворювань». 

Навчальна практика проводиться з відривом від навчання: у структурних 
підрозділах університету, на промислових підприємствах, в установах, 
управліннях відповідно до укладених договорів або у формі екскурсій з 
врахуванням програми проходження практики. 

Основними завданнями навчальної практики, що визначають відмінність в її 
організації та здійсненні відносно інших видів практичного навчання, є 

підготовка здобувачів вищої освіти до проходження виробничої технологічної та 
виробничої переддипломної, науково-дослідної практики; закріплення та 
поглиблення знань, отриманих при вивченні відповідних навчальних дисциплін.  

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевим стандартом вищої освіти 
України.  

 

Анотація 

 

Навчальна практика спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих 
здобувачамии за час навчання, набуття і удосконалення практичних навичок і 
умінь за спеціальністю «Цивільна безпека».  

Порядок проходження практики встановлюється «Тимчасовим положенням про 
організацію проведення практик для здобувачів вищої освіти НУВГП» та даною 
програмою практики. Тривалість практики, терміни проведення, її обсяг 
визначаються навчальним планом спеціальності, індивідуальним навчальним 
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планом здобувача вищої освіти та графіком навчального процесу. Практика 
проводиться в кінці 4 семестру впродовж двох тижнів та складає 3 кредити (90 

год).  
Ключові слова: безпека, промислова безпека, підприємство, професійна праця, 

виробничий процес, організація праці, робоче місце. 
 

Annotation 

 

Training practice is aimed at consolidating the theoretical knowledge gained by 

applicants during training, acquisition and improvement of practical skills and abilities 
in the specialty "Civil Security". 

The procedure for passing the internship is established by the "Temporary 

Regulations on the organization of internships for higher education students of 
NUVGP" and this internship program. Duration of practice, terms of carrying out, its 

volume are defined by the curriculum of a specialty, the individual curriculum of the 

higher education applicant and the schedule of educational process. The internship is 

held at the end of the 4th semester for two weeks and is 3 credits (90 hours). 
Key words: safety, industrial safety, enterprise, professional work, production 

process, labor organization, workplace. 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 
показників  

Галузь знань, 
cпеціальність, ОПП, 
рівень вищої освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 

26 «Цивільна безпека»  

Обов’язкова нормативна Спеціальність 

263 «Цивільна безпека» 

Модулів – 1 ОПП 

«Охорона праці» 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 1 2-й 

Загальна кількість 
годин – 90 год. 

Семестр 

4-й 

Тижневих годин – 45  
Рівень вищої освіти:  

перший 

(бакалаврський) 

Самостійна робота 

30 год 

Вид контролю 

диференційований залік 
Примітка. 
Співвідношення кількості годин практичної підготовки (навчальної роботи) до 
самостійної роботи становить (%): для денної форми навчання – 67 до 33. 
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2. Мета та завдання навчальної практики 

 

Метою навчальної практики є ознайомлення здобувачів вищої освіти зі 
специфікою майбутньої спеціальності; отримання первинних професійних 
компетентностей із циклу дисциплін загальної та професійної підготовки; 

формування у них на базі одержаних теоретичних знань, професійних умінь і 
навичок, необхідних для прийняття самостійних рішень під час розгляду реальних 
умов підприємства; оволодіння сучасними методами, формами організації та 
засобами праці; вміння реагувати на зміну ситуації та скласти уявлення про 
існуючі методи забезпечення безпеки підприємства (організації), а також про 
сучасний стан галузі безпеки підприємництва в Україні; виховання потреби 
систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній 
діяльності. 

Основними завданнями навчальної практики, що визначають відмінність в 
її організації та здійсненні відносно інших видів практичного навчання в 
університеті, є:  

 підготовка здобувачів вищої освіти до проходження виробничої 
технологічної та виробничої переддипломної, науково-дослідної практики;  

 закріплення та поглиблення знань, отриманих при вивченні відповідних 
навчальних дисциплін;  

 ознайомлення з організацією роботи та структурою підприємств і 
організацій, а також з характером майбутньої професійної діяльності; 

 проведення аналізу і вивчення сучасних напрямків з промислової безпеки та 
охорони праці; 

 розвиток інтересу до обраної спеціальності; 
 виховання професійних якостей молодого фахівця шляхом залучення 

здобувачів до реальної професійної праці. 
У процесі виконання завдань здобувачі вищої освіти оволодівають первинними 

компетентностями, розвивають здібності застосовувати системні знання на 
практиці. 

У результаті проходження навчальної практики здобувачі повинні  
знати:  
- законодавчі та нормативні документи з безпеки та гігієни праці, міжнародні 

стандарти в сфері охорони праці; 
- нормативні параметри виробничого середовища відповідно до державних 

санітарних норм, правил та гігієнічних нормативів; 

- розуміти явища і процеси, що відбуваються у сфері виробництва, їх вплив на 
організм людини; 
вміти: 

- об’єктивно оцінювати можливі негативні наслідки в конкретних умовах 
виробничого середовища; 

- аналізувати стан виробничого травматизму та професійних захворювань на 
виробництві; 

- планувати заходи для вдосконалення організації діяльності підприємства 
(організації) щодо безпеки та гігієни праці.  
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Вивчення навчальної дисципліни «Практика з промислової безпеки» 
забезпечить опанування майбутніми фахівцями системи умінь:  

- застосовувати отримані знання правових основ цивільного захисту, охорони 
праці у практичній діяльності; 

- розробляти тексти та документи з питань професійної діяльності, 
спілкуватися українською професійною мовою; читати й розуміти фахову 
іншомовну літературу, використовуючи її у соціальній і професійній сферах; 
демонструвати культуру мислення та виявляти навички щодо організації 
культурного діалогу на рівні, необхідному для професійної діяльності; 

- обирати оптимальні заходи і засоби, спрямовані на зменшення професійного 
ризику, захист населення, запобігання надзвичайним ситуаціям; 

- використовувати у професійній діяльності сучасні інформаційні технології, 
системи управління базами даних та стандартні пакети прикладних програм; 

- визначати технічний стан зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж та 
споруд для оцінювання відповідності його вимогам цивільного захисту та 
техногенної безпеки; 

- пояснювати номенклатуру, класифікацію та параметри уражальних чинників 
джерел техногенних і природних надзвичайних ситуацій та результати їх 
впливів; 

- оцінювати технічні показники та визначати стан аварійно-рятувальної 
техніки, засобів зв’язку, устаткування та обладнання; 

- пояснювати концептуальні основи моніторингу об’єктів захисту та знати 
автоматичні системи, прилади та пристрої, призначені для спостереження та 
контролювання стану об’єкта моніторингу, вимірювання його параметрів та 
збереження інформації щодо його стану. 

та набуття відповідних компетентностей: 

- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 
- навички міжособистісної взаємодії; 
- навики здійснення безпечної діяльності; 
- здатність до оцінювання ризиків виникнення та впливу надзвичайних 

ситуацій на об’єктах суб’єкта господарювання та ризиків у сфері безпеки 
праці; 

- здатність до аналізу й оцінювання потенційної небезпеки об’єктів, 
технологічних процесів та виробничого устатковання для людини й 
навколишнього середовища; 

- здатність до організації безпечної експлуатації техніки, устатковання, 
спорядження у сфері професійної діяльності, створення безпечних і 
здорових умов праці. 
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3. Програма навчальної практики 

 

Модуль 1.  
Змістовий модуль 1. Промислова безпека 

 

Тема 1. Організаційні засади практики 

Інструктаж з безпеки життєдіяльності зі здобувачами вищої освіти з 
реєстрацією у журналі інструктажу відповідно до розробленої інструкції. Видача 
робочого плану, програми з практики, індивідуальних завдань, щоденника 
практики. 

 

Тема 2. Ознайомлення з національним законодавством України та 
чинними міжнародними договорами  

Опрацювання законодавчих та нормативних документів з безпеки та гігієни 
праці, міжнародних стандартів в сфері охорони праці. Гармонізація національного 
законодавства з Конвенціями МОП та Директивами ЄС. 

 
Тема 3. Ознайомлення з вітчизняними та закордонними практиками 

регулювання питань безпеки та гігієни праці 
Ознайомлення з тенденціями формування та реалізації державної політики в 

галузі охорони праці на прикладі підприємств України.  
Ознайомлення з програмами комплексних заходів забезпечення безпеки та 

гігієни праці на закордонних підприємствах. 
 

Тема 4. Опрацювання результатів досліджень 

Проведення порівняльного аналізу безпеки та гігієни праці на підприємствах 

України та світу. Аналіз стану безпеки сучасних технологій та обладнання. 
Реалізація питань щодо впровадження оцінки ризиків та системи управління 
безпекою та гігієною праці на робочих місцях. 

 

Тема 5. Складання звіту з практики та його захист 

Узагальнення матеріалів практики. Оформлення щоденника та написання звіту 

з практики. Підготовка презентації звіту. Захист звіту. 
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4. Структура залікового кредиту 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усього 

у тому числі 
практична 
підготовка 
(навчальна 

робота) 

самостійна 

робота 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Промислова безпека 

Тема 1. Організаційні засади практики 6 6 – 

Тема 2. Ознайомлення з національним 
законодавством України та чинними 
міжнародними договорами 

20 16 4 

Тема 3. Ознайомлення з вітчизняними та 
закордонними практиками регулювання 
питань безпеки та гігієни праці 

24 20 4 

Тема 4. Опрацювання результатів 
досліджень 

22 18 4 

Тема 5. Складання звіту з практики та його 
захист 

18 – 18 

Усього годин 90 60 30 

 

5. Методи навчання 

 

При проведенні навчальної практики використовуються: 
 інформаційно-ілюстративний матеріал; 

 відео-матеріали; 
 аналітичний матеріал щодо статистики травматизму та професійної 

захворюваності на підприємствах України та закордоном; 

 дискусійне обговорення проблемних питань; 
 розв’язування ситуаційних завдань; 
 проведення спостереження, досліджень, аналізу; 
 складання порівняльних таблиць; 
 опрацювання рекомендованої літератури та інформаційних джерел. 
 

6. Методи контролю  
 

Поточний контроль знань здобувачів з навчальної дисципліни «Практика з 
промислової безпеки» проводиться у формі зарахування виконаного звіту з 
практики. Для визначення рівня засвоєння здобувачами навчального матеріалу 
використовуються наступні методи оцінювання знань: 

− оцінювання щоденника практики; 
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− поточне опитування після вивчення кожного змістовного модуля; 

− оцінка за звіт з практики. 
Оцінювання знань здійснюється за 100-бальною шкалою та національною 

шкалою.  

 

Бали Національна шкала Критерії оцінювання 

90-100 відмінно 

Здобувач виявляє особливі творчі 
здібності, вміє самостійно здобу-

вати знання, без допомоги викла-
дача знаходить та опрацьовує не-

обхідну інформацію, вміє вико-

ристовувати набуті знання і вмі-
ння для прийняття рішень у не-
стандартних ситуаціях, перекон-

ливо аргументує відповіді, само-

стійно розкриває власні обда-
рування і нахили 

 

82-89 

добре 

Здобувач вільно володіє вивченим 
обсягом матеріалу, застосовує 
його на практиці, вільно розв’язує 
вправи і задачі у стандартних 
ситуаціях, самостійно виправляє 
допущені помилки, кількість яких 
незначна 

74-81 

Здобувач вміє зіставляти, 
узагальнювати, систематизувати 
інформацію під керівництвом 
викладача; в цілому самостійно 
застосовувати її на практиці; 
контролювати власну діяльність; 
виправляти помилки, серед яких є 
суттєві, добирати аргументи для 
підтвердження думок 

64-73 

задовільно 

Здобувач відтворює значну 
частину теоретичного матеріалу, 
виявляє знання і розуміння 
основних положень; з допомогою 
викладача може аналізувати 
навчальний матеріал, виправляти 
помилки, серед яких є значна 
кількість суттєвих 

60-63 
Здобувач володіє навчальним 
матеріалом на рівні, вищому за 
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початковий, значну частину його 
відтворює на репродуктивному 
рівні 

Менше 60 незадовільно 

Здобувач володіє матеріалом на 
рівні окремих фрагментів, що 
становлять незначну частину 
навчального матеріалу 

 

7. Розподіл балів, які отримують здобувачі 
 

Поточне тестування та самостійна робота 

Звіт з 
практики 

 

Сума 

Змістовий модуль 1 

40 100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 

8 12 14 18 8 

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістового модуля. 

 

Шкала оцінювання  
 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для диференційованого заліку 

90-100 відмінно 

82-89 добре 
74-81 

64-73 задовільно 
60-63 

35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни 

 

8. Методичне забезпечення 

 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Практика з промислової 
безпеки» включає: 

- підручники, навчальні посібники; 
- роздатковий матеріал; 
- методичні вказівки до виконання навчальної практики: 
Туровська Г.І. Методичні вказівки до проведення навчальної практики з 

промислової безпеки для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 
за освітньо-професійною програмою «Охорона праці» спеціальності 263 
«Цивільна безпека» денної форми навчання (03-10-38) URL: 

http://ep3.nuwm.edu.ua. 

 

http://ep3.nuwm.edu.ua/
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9. Рекомендована література 

 

Базова 

1. Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці: 
підручник / за ред. М.П. Гандзюка. К.: Каравела, 2008. 384 с. 

2. Гогіташвілі Г. Г., Карчевські Є.-Т., Лапін В. М. Управління охороною праці 
та ризиком за міжнародними стандартами: навч. посіб. К.: Знання, 2007. 367 с.  

3. Правові основи працеохоронної політики та охорони праці: навч. посіб. / за 
ред. Б.М. Коржика. Х.: ХНАМГ, 2011. 174 с. 

4. Русаловський А. В. Правові та організаційні питання охорони праці: навч. 
посіб. К.: Університет «Україна», 2009. 295 с. 

5. Охорона праці: європейські і міжнародні стандарти та законодавство 
України (порівняльний аналіз): наук.-прак. посіб. / за ред. В.С. Венедіктова. 
Харків-Київ: Державний департамент з питань адаптації законодавства, 2006. 680 
с. 

6. Охорона праці (питання та відповіді): довідник. URL: 

https://westudents.com.ua/knigi/28-ohorona-prats-moskalova-vm.html 
7. Охорона праці у водогосподарському будівництві / В.М. Москальова, В.О 

Турченюк, В.Й Чабан, Т.Ю. Гринюк. Рівне: НУВГП, 2008. 257 с. 
8. Ярошевська В.М., Чабан В.Й. Охорона праці в будівельній галузі. Рівне, 

2005. 313 с. 
 

Нормативна 

9. ДБН В.2.5-28-2006 «Природне і штучне освітлення». 
10. ДСТУ 2293-2014 Охорона праці. Терміни та визначення основних понять.  
11. ДСанПіН 3.3.6.096-2002 Державні санітарні норми і правила при роботі з 

джерелами електромагнітних полів. Наказ від 18.12.2002 року № 476 Про 
затвердження Державних санітарних норм та правил при роботі з джерелами 
електромагнітних полів. 

12. ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень. 
Затверджено Постановою Головного Державного санітарного лікаря України від 
01.12.1999 р. № 42. 

13. ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та 
інфразвуку. Затверджено Постановою Головного Державного санітарного лікаря 
України від 1.12.1999 р. № 37. 

14. ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та 
локальної вібрації. 

15. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII. URL: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08. 

16. Кодекс України про адміністративні правопорушення вiд 07.12.1984 № 
8073-X. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10.  

17. Кодекс цивільного захисту України. Відомості Верховної Ради України, 
2013, № 34-35. Дата оновлення: 01.01.2019. 

18. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-ВР. 

https://westudents.com.ua/knigi/28-ohorona-prats-moskalova-vm.html
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-ВР
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19. Кримінальний кодекс України. Відомості Верховної Ради України, 2001, № 
25-26. Дата оновлення: 19.05.2019. 

20. НПАОП 0.00-8.24-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою». Наказ 
Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 р. № 15. 

21. НПАОП 0.00-4.35-04 «Типове положення про службу охорони праці». Наказ 
Держнаглядохоронпраці від 15.11.2004 р. № 255. Редакція від 14.04.2017 р. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1526-04.  

22. НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці. Наказ Державного комітету України з 
нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15. 

23. Положення про Департамент державного нагляду та контролю. Наказ ДСНС 
України № 400 від 17.07.2014 р. 

24. Про охорону праці: Закон України від 14.10.1992 р. № 2694-XII. URL: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2694-12. 

25. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Закон України 
від 01.01.2011 р. № 2464-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1105-

14/ed20110101 
26. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності: Закон України. Відомості Верховної Ради України. 2007, № 29. Дата 
оновлення: 04.04.2018. 

27. Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці: 
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 р., № 442. Дата оновлення: 
28.10.2016. 

28. Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна 
класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів 
виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу». Наказ 
МОЗ України від 08.04.2014 р. № 248. 

29. Про внесення змін до Положення про розробку інструкцій з охорони праці. 
Наказ Міністерства соціальної політики України від 30.03.2017 р. № 526. URL: 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30647.html  

30. Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна 
класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів 
виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу». Наказ 
МОЗ України № 248 від 08.04.2014 р. 

10. Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, 
професійних захворювань та аварій на виробництві. Постанова Кабінету 
Міністрів України від 17 квітня 2019 р. № 337. 

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

32. Конвенція МОП 187 «Про основи, що сприяють безпеці й гігієні праці». 
33. Міжнародний стандарт SA8000:2001 «Соціальна відповідальність». SAI 

SA8000: 2001 Social Accountability International. 

34. Міжнародний стандарт ISO 26000:2010 «Настанова по соціальній 
відповідальності». ISO 26000: 2010 (Draft) Guidance on Social Responsibility.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1526-04
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2694-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1105-14/ed20110101
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1105-14/ed20110101
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30647.html
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35. Міжнародний стандарт OHSAS 18001:2007 Occupational health and safety 

management systems – Requirements. Системи менеджменту охорони праці – 

Вимоги. 
36. Міжнародний стандарт ISO 45001:2018. Occupational health and safety 

management systems – Requirements with guidance for use. Системи менеджменту 
охорони здоров’я і безпеки праці – Вимоги та рекомендації до застосування. 

 

10. Інформаційні ресурси 

 

1. Концепція практичної підготовки студентів НУВГП. URL: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/5617/ 

2. Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих 
навчальних закладів України. Наказ МОН України № 93 від 08.04.1993 р. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0035-93 

3. Тимчасове положення про організацію проведення практик для здобувачів 
вищої освіти НУВГП. URL: http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/nmv/sektor-

pnp/dokumenti 
4. Інструкція код 42 № 44 з безпеки життєдіяльності учасників освітнього 

процесу Національного університету водного господарства та 
природокористування. Наказ ректора НУВГП № 312 від 16.06.2020 р. 

5. Освітньо-професійна програма першого рівня вищої освіти за спеціальністю 
263 «Цивільна безпека». Рівне, 2019. 24 с. 

6. Библиотека безопасного труда МОТ. URL: http://base.safework.ru/safework/ 

7. Державна електронна бібліотека з питань безпеки виробництва, охорони та 
гігієни праці. URL: http://opb.org.ua/view/subjects/s3.html 

8. Виробничо-практичний журнал «Промислова безпека» URL: https://ru-

ru.facebook.com/promyslova.bezpeka/; http://prombezpeka.com/ 

9. Виробничо-практичний журнал «Охорона праці і пожежна безпека». URL: 
http://oppb.com.ua/journal/zmist-zhurnalu-ohorona-praci-i-pozhezhna-bezpeka-no-5-

2020; http://oppb.com.ua/articles 

10. Науково-виробничий журнал «Охорона праці». URL: 
http://ohoronapraci.kiev.ua/# 

11. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне,вул. Олекси Новака, 75). URL: 

http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka/ 

12. Національна бібліотека ім. В.І. Вернацького. URL: http://nbuv.gov.ua/ 
13. Обласна наукова бібліотека (м. Рівне, майдан Короленка, 6). URL: 

http://www.libr.rv.ua/ 

14. Практичний журнал з охорони праці «Довідник спеціаліста з охорони 
праці». URL: https://esop.mcfr.ua/ 

15. Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, вул. Київська, 44). 
URL: http://cbs.rv.ua/ 

16. Цифровий репозиторій НУВГП. URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/ 
17. Энциклопедия по охране и безопасности труда МОТ. URL: 

http://base.safework.ru/iloenc/ 
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