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ВСТУП 

 
В сучасних умовах нових форм організації праці особливого 

значення набуває проблема охорони праці відповідно до галузевого 

напряму підготовки фахівців. 

Підготовка майбутніх фахівців повинна базуватися на знаннях 

щодо стану і проблем охорони праці в галузі, складових і 
функціонування системи управління охороною праці та шляхів, 

методів й засобів забезпечення умов виробничого середовища і 
безпеки праці згідно з чинними законодавчими та іншими 

нормативно-правовими актами. 

Вивчення нормативної дисципліни “Охорона праці в галузі” 

базується на знаннях з питань безпеки, отриманих студентами при 

освоєнні навчальних програм освітньо-кваліфікаційного рівня 

бакалавр, вивчення загальних питань безпеки людини в умовах її 
життя і діяльності в побуті, громадських місцях, на виробництві, в 

курсах нормативних навчальних дисциплін “Безпека життєдіяльності” 

та “Основи охорони праці”, а також окремих питаннях охорони праці 
в курсах загально-технічних і професійних дисциплін за обраною 

спеціальністю. 

Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні у майбутніх 

фахівців (магістрів) умінь та компетенцій для забезпечення 

ефективного управління охороною праці та поліпшення умов праці з 
урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного 

досвіду, а також в усвідомленні нерозривної єдності успішної 
професійної діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог 
безпеки праці в галузі. 

Завдання вивчення дисципліни передбачає забезпечення 

гарантії збереження здоров’я і працездатності працівників у 

виробничих умовах галузей господарювання через ефективне 

управління охороною праці та формування відповідальності у 

посадових осіб і фахівців за колективну та власну безпеку. 

Засвоївши програму навчальної дисципліни «Охорона праці в 

галузі», магістри організаційно-управлінської діяльності мають бути 

здатними вирішувати професійні завдання з урахуванням вимог 
охорони праці та володіти такими основними професійними 

компетенціями з охорони праці: 
• впровадження організаційних і технічних заходів з метою 

поліпшення безпеки праці; 
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• здатність та готовність до врахування положень 

законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці при 

виконанні виробничих та управлінських функцій; 

• здатність до організації діяльності виробничого колективу 

з обов’язковим урахуванням вимог охорони праці; 
• управління діями щодо запобігання виникненню нещасних 

випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві; 
• впровадження ефективного розподілу функцій, обов’язків і 

повноважень з охорони праці у виробничому колективі. 
 

 

1. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Методичні вказівки розроблені з метою надання допомоги 

студентам денної форми навчання за спеціальністю 8.15010002 

«Державна служба» у підготовці до практичних (семінарських) занять 

та виконання самостійної роботи з дисципліни «Охорона праці в 

галузі». 

В даній розробці наведені плани практичних (семінарських) занять, 

перелік тем самостійної роботи, питання гарантованого рівня знань та 

список рекомендованої літератури.  

Належне оволодіння навчальним матеріалом, підготовка до 

поточного та модульного контролю знань, написання самостійної 
роботи потребує опрацювання значної інформації, розміщеної в 

списку рекомендованої літератури, а також поданої в періодичній 

пресі та розміщеної на сайтах. Такий процес навчання зорієнтований 

на розвиток творчої особистості майбутнього фахівця, а також дасть 

можливість використовувати набуті знання для методичної та 

інформаційної підтримки під час виконання своїх професійних 

обов’язків.  

Відповідно до навчального плану дисципліни передбачена форма 

підсумкового контролю – екзамен.  

Оцінювання знань здійснюється за 100-бальною шкалою 

наступним чином: результати поточного контролю оцінюються за 

шкалою від 0 до 60 балів, підсумковий контроль – від 0 до 40 балів. 
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2. ПРАКТИЧНІ РОБОТИ 

 
Метою практичних робіт є поточна перевірка рівня засвоєння 

студентами навчального матеріалу з найважливіших тем дисципліни 

«Охорона праці в галузі». 

У процесі виконання практичної роботи студент повинен оволодіти 

вміннями: 

• оцінювати динаміку ефективності функціонування 

СУОПГ; 

• обгрунтовувати пропозиції щодо удосконалення СУОПГ; 

• визначати першочергові заходи і засоби поліпшення стану 

виробничого середовища для умов галузі; 
• розробляти технічні рішення (з розрахунковим 

обгрунтуванням) щодо поліпшення стану виробничого середовища за 

окремими чинниками для умов галузі; 
• визначати коефіцієнт частоти та тяжкості травматизму у 

галузі (загальний та з окремих професій, видів робіт); 

• визначати першочергові напрями робіт щодо профілактики 

виробничого травматизму та попередження.  

 

 

2.1. Плани практичних занять  

 

Змістовий модуль 1 

Система управління охороною праці 
 

Тема № 1 

Визначення показників для оцінки соціальної та економічної 
ефективності заходів з удосконалення умов та охорони праці  
План заняття: 

1. Соціальна й економічна ефективність заходів із поліпшення умов 

та охорони праці. 
2. Оцінка соціальної ефективності заходів з удосконалення умов та 

охорони праці. 
3. Оцінка економічної ефективності заходів з удосконалення умов 

та охорони праці. 
 

Рекомендована література [18, 30]. 
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Тема №2 

Розрахунок природного та штучного освітлення 

План заняття: 

1. Розрахунок природного освітлення. 

2. Розрахунок штучного освітлення. 

 

Рекомендована література [17, 25]. 

 

Тема №3 

Розрахунок систем штучної (механічної) вентиляції різного 

призначення. Розрахунок систем опалення.  

План заняття: 

1. Розрахунок систем механічної вентиляції. 
2. Розрахунок систем опалення. 

 

Рекомендована література [17, 27]. 

 

Тема № 4 

Оцінка вибухової та пожежної небезпеки приміщень і будівель. 

Протипожежне водопостачання  

План заняття: 

1. Оцінка вибухової та пожежної небезпеки приміщень і будівель. 

2. Розрахунок протипожежного водопостачання. 

 

Рекомендована література [17]. 

 

2.2. Плани семінарських занять  

 

Змістовий модуль 1 

Система управління охороною праці 
Тема № 1 

Опрацювання розділу “Охорона праці” колективного договору 

та “Угоди з охорони праці”. Порядок атестації робочих місць на 

відповідність нормативним актам про охорону праці  
План заняття: 

1. Колективний договір та угода з охорони праці. 
2. Рекомендації державних органів і профспілок щодо змісту 

розділу “Охорона праці” у колективному договорі (угоді, 
трудовому договорі).  
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3. Порядок атестації робочих місць за умовами праці.  
4. Оцінка технічного та організаційного рівня робочого місця. 

 

Рекомендована література [1, 19, 20, 24]. 

 

Тема № 2 

Розслідування нещасних випадків 

План заняття: 

1. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві. 
2. Спеціальне розслідування нещасних випадків. 

3. Звітність та інформація про нещасні випадки, аналіз їх причин. 

4. Розслідування та облік хронічних професійних захворювань і 
отруєнь. 

5. Розслідування та облік аварій. 

6. Розслідування та порядок обліку нещасних випадків 

невиробничого характеру. 

7. Основні заходи щодо запобігання травмам та професійним 

захворюванням. 

 

Рекомендована література [1, 6, 7, 16, 18, 20, 24]. 

 

 

3. ЗАДАЧІ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ 

 

Задача № 1 

На одному із цехів підприємства проведено комплекс заходів щодо 

покращання умов і охорони праці. Визначити загальну річну 

економію заробітної плати в результаті запровадження комплексу 

заходів. 

Вихідні дані: 
число робітників в цеху, чол. – 23 (17∗); 

- середня річна зарплата 1-го робітника, грн. – 21600 (22800∗); 

- відрахування на соцстрахування, % – (12∗). 

∗ – показники після впровадження. 
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Задача № 2 

Визначити річний економічний ефект після впровадження 

комплексу заходів щодо покращання умов і охорони праці в цеху. 

Вихідні дані: 
- одночасні витрати на впровадження заходів – 820000 грн. 

- поточні витрати – 7000 грн.; 

- загальна річна економія зарплати – 124650 грн. 

 

 

Задача № 3 

В цеху проведено комплекс заходів щодо покращання умов і 
охорони праці. Визначити скільки буде складати економія чисельності 
робітників та чому буде становити ріст продуктивності праці, якщо 

число робітників в цеху до впровадження заходів – 23 чол., а після 

впровадження – 17 чол. 

 

 

Задача № 4 

На підприємстві з чисельністю працюючих 1800 чоловік проведено 

комплекс заходів щодо покращання умов та охорони праці. 
Визначити, яким буде приріст продуктивності праці на підприємстві, 
якщо в результаті  проведеної роботи економія чисельності робітників 

склала 11 чоловік. 

 

 

Задача № 5 

На підприємстві проведено комплекс заходів щодо поліпшення 

умов праці. Необхідно визначити термін окупності одночасних витрат, 

якщо госпрозрахунковий економічний результат склав 496280 грн., 

одночасні затрати на впровадження заходів – 1798000 грн. та поточні 
затрати – 37100 грн. 

 

 

Задача № 6 

В цеху проведено комплекс заходів щодо покращання умов праці. 
Необхідно визначити термін окупності капітальних вкладень, якщо 

одночасні витрати на впровадження заходів склали 832000 грн., 

загальна річна економія заробітної плати – 125250 грн., а поточні 
витрати – 8000 грн. 
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Задача № 7 

Для оцінки соціальної ефективності заходів з охорони праці 
необхідно розрахувати скорочення кількості робочих місць, що не 

відповідають вимогам нормативних актів щодо безпеки праці. Відомо, 

що кількість робочих місць, що не відповідають вимогам санітарних 

норм до проведення заходів ставила 25, після проведення заходів – 18 

при загальній кількості робочих місць –84. 

 

Задача № 8 

Для оцінки економічної ефективності заходів з удосконалення умов 

та охорони праці необхідно визначити скорочення витрат робочого 

часу за рахунок зменшення рівня захворюваності, якщо кількості днів 

непрацездатності через хвороби чи травми, що припадають на 100 

працюючих відповідно до і після проведення заходів, – 1850(1745). 

Річна середньооблікова чисельність працівників складає 530 чол. 

 

Задача № 9 

Визначити кількість вікон для відділу майстерні, площа якого     

142 м2
. За характером робіт, що виконуються, відділ відноситься до 

приміщень ІІІ розряду, для яких світловий коефіцієнт α приймається 

рівним 0,14. Можливі розміри вікон: 1275х565 мм; 1425х665 мм. 

 

Задача № 10 

Розрахувати систему загального рівномірного освітлення 

люмінесцентними лампами для громадського приміщення. 

Розміри приміщення: довжина 12 м, ширина 5 м. Приміщення має 

світлу побілку: коефіцієнти відбиття ρстелі=70%, ρстін=50%, коефіцієнт 

мінімальної освітленості z=1,2. Для освітлення прийнято світильники 

типу ЛОУ з двома лампами типу ЛДЦ-80. Висота підвісу світильників 

над робочою поверхнею hр=2,8 м. Мінімальна освітленість за нормами 

Е=200 лк. 

Довідкові дані для розрахунку подані в [17]. 

 

Задача № 11 

Розрахувати продуктивність вентилятора, необхідну для доведення 

концентрації парів бензину (щогодинно 420 г бензину випаровується) 

в ремонтному цеху паливної апаратури до допустимої, врахувавши, 

що допустимий вміст шкідливих газів у повітрі робочої зони       

q 1 =0,3 г/м3
, а вміст цих же газів у навколишньому повітрі q 0 =0,1 г/м3

. 
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Задача № 12 

Визначити об’єм повітря, що вилучається витяжною шафою. 

Площа робочого отвору шафи 0,5х0,7 м2
. З шафи вилучаються пари 

розчинників зі швидкістю 0,75 м/с. 

 

Задача № 13 

Визначити кількість повітря, що вилучається витяжним зонтом, 

відкритим з однієї сторони, розташованим над установкою, в процесі 
роботи якої виділяються шкідливі гази та пари. Розмір зонта в плані 
1,6х0,9 м2

. Середня швидкість руху забрудненого потоку повітря в 

прийнятному отворі зонта повинна бути 0,5-0,75 м/с. 

 

Задача № 14 

Визначити необхідну продуктивність вентиляторів у відділенні 
ремонтної майстерні. Площа приміщення 42 м2

, висота 4,5 м. 

Кратність повітрообміну k=4. 

 

Задача № 15 

Визначити кількість повітря, що вилучається витяжним 

піддашшям, відкритим з двох сторін. Розміри піддашшя в плані 
1,5х0,8 м2

. Швидкість руху забрудненого потоку повітря в 

прийнятному отворі піддашшя повинна бути Vср=0,75-0,9 м/с. 

 

Задача № 16 

Розрахувати втрати тепла будівлі. Площа огороджувальних 

конструкцій (стін) із звичайної цегли товщиною 510 мм (коефіцієнт 

теплопередачі конструкції огорожі k=0,97 ккал/год⋅м2
⋅

0 С) Fк=1000 м2
. 

Внутрішня температура повітря в приміщенні t вн =+18
0С, а зовнішня 

розрахункова температура t зовн = – 10
0
C. 

 

Задача № 17 

В ремонтній майстерні за рік середньосписковий склад працюючих 

склав 95 чоловік. За цей період в майстерні сталося 3 нещасних 

випадки, що викликали втрату 14 робочих днів. Визначити показники 

частоти та тяжкості травматизму. 
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Задача № 18 

Визначити витрату води на зовнішнє та внутрішнє гасіння пожежі 
виробничої будівлі шириною до 60 м, яка належить до категорії В за 

вибухопожежною та пожежною небезпекою і має ІІ ступінь 

вогнестійкості. Об’єм будівлі 4 тис. м3
. 

Довідкові дані для розрахунку подані в [17]. 

 

Задача № 19 

Визначити витрату води на внутрішнє гасіння пожежі будівлі 
управління промислового підприємства висотою в 9 поверхів об’ємом 

21 тис. м3
. 

Довідкові дані для розрахунку подані в [17] 

 

Задача № 20 

Визначити нижню та верхню концентраційні межі спалахування 

суміші природного газу, до складу якого входять: метан – 80%, етан – 

10%, пропан – 5% та бутан – 5%. 

Довідкові дані для розрахунку подані в [17]. 

 

 

4. САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

Самостійна робота студента є невід’ємною складовою освітнього 

процесу у вищому навчальному закладі і, відповідно до нових 

державних освітніх стандартів, повинна становити не менше як 50% 

часу, передбаченого для виконання основної освітньої програми з 
урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України щодо кількості годин аудиторних занять на тиждень. 

Метою самостійної роботи студентів є підвищення 

конкурентоспроможності майбутніх фахівців на світовому ринку 

праці через формування їхніх вмінь та ключових навичок. 

Підсумком самостійної роботи над вивченням дисципліни 

«Охорона праці в галузі» є складання письмового звіту за питаннями, 

що не розглядаються під час аудиторних занять. 

 

Завдання для самостійної роботи подані в табл. 1. 
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Таблиця 1 

 

Рекомендовані завдання для самостійної роботи 

 
№  

зп 

Тема самостійної 
роботи 

Короткий зміст 

1 2 3 

1.  Міжнародні норми в 

галузі охорони праці. 
Система управління 

охороною праці в галузі 
 

Міжнародні норми соціальної 
відповідальності. Стандарт SA 8000 

«Соціальна відповідальність». 

Міжнародний стандарт ISO 26000 

«Настанова по соціальній 

відповідальності» 

2. Економічне стимулювання та оцінка 

ефективності функціонування СУОПГ 

і СУОПП, їх вплив на економічні 
показники окремих підприємств і 
галузі в цілому. 

3.  Галузеві та регіональні системи 

управління охороною праці. Мета, 

принципи функціонування. Служби 

охорони праці місцевих державних 

адміністрацій та органів місцевого 

самоврядування. 

4. Міжнародні норми в 

галузі охорони праці. 
Система управління 

охороною праці в галузі 

Інтегровані системи менеджменту в 

галузі охорони праці: основні 
складові, функціональні та 

організаційні особливості. 

5. Травматизм та профе-

сійні захворювання. 

Розслідування нещас-

них випадків 

 

 

Статистика захворюваності та її 
соціально-економічні наслідки у 

галузі. 
6. Використання статистичної звітності і 

актів розслідування нещасних 

випадків і професійних захворювань в 

аналітичній роботі. Показники 

частоти та тяжкості травматизму. 

7.  

 

Проблеми фізіології, 
гігієни праці та 

виробничої санітарії 
 

Аналіз і обгрунтування в умовах 

галузі раціональних заходів і засобів 

щодо удосконалення трудового 

процесу з метою зниження його 

важкості та напруженості. 
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1 2 3 

8.  Проблеми фізіології, 
гігієни праці та 

виробничої санітарії 
 

Аналіз і обгрунтування раціональних 

заходів і засобів поліпшення стану 

виробничого середовища за 

чинниками, характерними для галузі. 
Програми поліпшення стану безпеки, 

гігієни праці та виробничого 

середовища. 

9. Безпека праці при 

виконанні основних 

видів робіт 

 

Об’єкти підвищеної небезпеки. 

Система нарядів-допусків при 

експлуатації об’єктів підвищеної 
небезпеки. Порядок оформлення 

нарядів, відповідальні особи та їх 

обов’язки. 

10. Пожежна безпека 

 

Правова основа діяльності в галузі 
пожежної безпеки. Обов’язки 

керівників щодо забезпечення 

пожежної безпеки. Дії працівників 

галузевих об’єктів на випадок 

виникнення пожежі. 
 

4.1. Оформлення звіту про самостійну роботу 

Підсумком самостійної роботи над вивченням дисципліни є 

складання письмового звіту за темами, вказаними вище. 

Текстова частина викладається на стандартному папері формату А4 

з однієї сторони і повинна містити вступ, основну частину, висновки 

та список використаної літератури. Поля: верхнє, нижнє та ліве - 20 

мм, праве – 10 мм. Об’єм рукопису складає 12-15 сторінок. Рисунки, 

схеми та таблиці розміщуються як за текстом, так і на окремих 

аркушах паперу і повинні мати нумерацію у межах розділу. В тексті 
повинні бути зазначені посилання на використану літературу.  

Звіт може бути рукописним або друкованим і виконується 

українською мовою. 

На титульній сторінці звіту мають бути зазначені назва кафедри, 

тема самостійної роботи, прізвище та ініціали студента, назва групи, 

прізвище та ініціали викладача, який приймає роботу. 

Звіт про самостійну роботу оцінюється за наступними критеріями: 

- повнота і глибина розкриття теми; 

- наявність фактичних матеріалів галузі; 
- наявність таблиць, діаграм, рисунків, схем; 

- якість оформлення. 
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ПИТАННЯ ГАРАНТОВАНОГО РІВНЯ ЗНАНЬ 

 

1. Міжнародні норми в галузі охорони праці. 
2. Місце та значення СУОПГ в системі управління функціонуванням 

галузі. 
3. Система управління охороною праці в галузі. Загальні вимоги до її 

побудови. 

4. Основні функції та особливості структури СУОПГ. 

5. Інформаційний чинник організації управління безпекою праці. 
6. Організація робіт з охорони праці. 
7. Система управління охороною праці на підприємстві як 

підсистема СУОПГ. Її складові та функціонування. 

8. Галузеві та регіональні системи управління охороною праці. Мета, 

принципи функціонування.  

9. Служби охорони праці місцевих державних адміністрацій та 

органів місцевого самоврядування. 

10. Функціональні обов’язки посадових осіб в системі управління 

охороною праці на підприємстві. 
11. Планування та фінансування заходів щодо безпеки і покращання 

умов праці на галузевих об’єктах. 

12. Система навчання нормам і правилам охорони праці. 
13. Система управління трудовою і технологічною дисциплінами. 

14. Економічне стимулювання і оцінка ефективності функціонування 

системи управління охороною праці в галузі та на підприємстві. 
15. Інтегровані системи менеджменту в галузі охорони праці: основні 

складові, функціональні та організаційні особливості. 
16. Наукові дослідження з проблем охорони праці в галузі. 
17. Аналіз виробничого травматизму за причинами та травматичними 

чинниками.  

18.  Розслідування нещасних випадків. 

19. Використання статистичної звітності і актів розслідування 

нещасних випадків і професійних захворювань в аналітичній 

роботі. Показники частоти та тяжкості травматизму. 

20. Професійні захворювання, характерні для працівників галузі. 
21. Статистика захворюваності та її соціально-економічні наслідки у 

галузі. 
22. Соціальне страхування від нещасного випадку та професійного 

захворювання на виробництві. 
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23. Мета і завдання аналізу умов праці щодо санітарно-гігієнічного 

обстеження галузевих об’єктів. 

24. Причини та чинники, що формують умови праці. 
25. Аналіз умов праці за показниками чинників виробничого 

середовища. 

26. Основні напрямки щодо зменшення важкості та напруженості 
трудового процесу в умовах галузі. 

27. Заходи та засоби захисту працюючих від дії шкідливих та 

небезпечних чинників. 

28. Поліпшення стану виробничого середовища за мікрокліматичними 

показниками. 

29. Технічні рішення щодо реалізації заходів та засобів поліпшення 

освітлення виробничого середовища. 

30. Поліпшення стану виробничого середовища за шумовими 

характеристиками. 

31. Технічні рішення щодо реалізації заходів та засобів поліпшення 

вібраційних характеристик виробничого середовища. 

32. Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого 

середовища. 

33. Рішення питань безпеки в технологічній документації. 
34. Визначення умов та обставин виникнення небезпечних зон. 

35. Система нарядів-допусків при експлуатації об’єктів підвищеної 
небезпеки. Порядок оформлення, відповідальні особи та їх 

обов’язки. 

36. Безпечність технологічних процесів та обладнання. Вимоги 

безпеки до розміщення обладнання та утримання робочих місць.  

37. Безпека праці під час експлуатації електронно-обчислювальних 

машин. 

38. Захист працівників від дії небезпечних виробничих чинників. 

Знаки безпеки. 

39. Дія електричного струму на людину. Основні види ураження 

електричним струмом. 

40. Основні причини електротравматизму. 

41. Особливості заходів електробезпеки на підприємствах галузі.  
42. Організація виконання електроремонтних робіт відповідно до 

вимог безпеки. 

43. Актуальність питань пожежної безпеки галузевих об’єктів. 

44. Правова основа діяльності в галузі пожежної безпеки. 

45. Причини виникнення пожеж в умовах галузі. 
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46. Чинники пожежної небезпеки, їх особливості та 

пожежонебезпечні властивості.  
47. Пожежна безпека технологічного устаткування, 

електрообладнання. 

48. Заходи та засоби систем забезпечення пожежної безпеки. 

49. Навчання з питань пожежної безпеки. 

50. Обов’язки керівників щодо забезпечення пожежної безпеки.  

51. Функціональні обов’язки та права Державного пожежного 

нагляду. 

52. Заходи та засоби підвищення системи забезпечення пожежної 
безпеки. 

53. Дії працівників галузевих об’єктів на випадок виникнення пожежі. 
54. Протипожежні перешкоди Забезпечення безпечної евакуації 

персоналу.  
55. Організація служби пожежної безпеки в галузі. 
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18. Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони 

праці: Підручник. – К.: Каравела, 2008. – 384 с.  

19. Русаловський А. В. Правові та організаційні питання охорони 
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НУВГП, 2008. – 257 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18

22. Ткачук К.Н., Иванчук Д.Ф. и др. Справочник по охране труда на 

промышленных предприятиях – К.: Техника, 1991. 

23. Ярошевська В.М., Чабан В.Й. Охорона праці в будівельній галузі. – 

Рівне, 2005. – 313 с. 

24.  Журнали “Охорона праці”, “Пожежна безпека” і “Промислова 

безпека”, “Надзвичайні ситуації”. 

 

Допоміжна 

25. ДБН В.2.5-28-2006 «Природне і штучне освітлення». 

26. ДСанПіН 3.3.6.096-2002 Державні санітарні норми і правила при 

роботі з джерелами електромагнітних полів 

27. ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих 

приміщень. 

28. ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку 

та інфразвуку. 

29. ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної 
та НПАОП 0.00-1.28-10 Правила охорони праці під час 

експлуатації електронно-обчислювальних машин. Наказ 
Держгірпромнагляду від 26.03.2010р. № 65. 

30. НПАОП 0.00-2.23-04 «Перелік заходів та засобів з охорони праці, 
витрати на здійснення та придбання яких включаються до валових 

витрат». Постанова Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003 

р. № 994. 

31. НПАОП 0.00-8.24-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою». 

Наказ Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 р. № 15. 

32. ДСТУ 2293-99 «Охорона праці. Терміни та визначення основних 

понять». 

33. Гігієнічні нормативи ГН 3.3.5-8-6.6.1-2002 «Гігієнічна класифікація 

праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів 

виробничого середовища, важкості та напруженості трудового 

процесу». Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 

27.12.2001 № 528. 

34. Міждержавний стандарт ГОСТ 12.0.003-74 (1999) ССБТ «Опасные 

и вредные производственные факторы. Классификация». 

35. Міждержавний стандарт ГОСТ 12.0.230-2007 ССБТ. Системи 

управління охороною праці. Загальні вимоги. 

36. Рекомендації щодо побудови, впровадження та удосконалення 

системи управління охороною праці. Затверджені Головою 

Держгірпромнагляду 7.02.2008 р. 
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37. Директива Ради Європейських Співтовариств 89/391/ЕЕС «Про 

впровадження заходів, що сприяють поліпшенню безпеки й гігієни 

праці працівників». 

38. Конвенція МОП 187 «Про основи, що сприяють безпеці й гігієні 
праці». 

39. Міжнародний стандарт SA8000: 2001 «Соціальна 

відповідальність». SAI SA8000: 2001 Social Accountability 

International. 

40. Міжнародний стандарт ISO 26000:2010 – «Настанова по соціальній 

відповідальності». ISO 26000: 2010 (Draft) Guidance on Social 

Responsibility. 

41. Міжнародний стандарт OHSAS 18001:2007 Occupational health and 

safety management systems – Requirements. Системи менеджменту 

охорони праці – Вимоги. 

42. Міжнародний стандарт OHSAS 18002, Guidelines for the 

implementation of OHSAS 18001. Настанова по впровадженню 

OHSAS 18001. 

 

Інформаційні ресурси 

 До складу інформаційних ресурсів навчальної дисципліни 

входять: 

1. www.nirs.pstu.ac.ru – праці студентів з науково-дослідницької 
роботи; 

2. www.rstu.rv.ua – сайт НУВГП; 

3. www.tspu.edu.ua – сайт «Кредитно-трансферна система». 

4. Бібліотеки: 

НУВГП – 33000 м. Рівне, вул. Приходька, 75, навчальний 

корпус №2; 

� обласна наукова – 33000, м. Рівне, майдан Короленка, 6, тел. 22-10-

63, 22-11-74; 

� міська бібліотека – 33000, м. Рівне, вул. Гагаріна, 67, тел. 24-12-47; 

5. Рівненський ЦНТЕІ – 33028, м. Рівне, вул. Замкова, 22, к.401, 

тел. 22-23-44, 62-04-49; 

6. Рівненський будинок вчених – 33028, м. Рівне, вул. 

С.Петлюри, 17, тел. 222582, 265770. 

� Інтернет бібліотеки: 

� www.alledu.eup.ru – бібліотека наукової літератури; 

www.aref.ilid.com.ua – каталог авторефератів та дисертацій. 

7. Інтернет-ресурси: 
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1. http://www.dnop.kiev.ua  -Офіційний сайт Державного комітету 

України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого 

нагляду (Держгірпромнагляду). 

2. http://www.mon.gov.ua  -Офіційний сайт Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту України. 

3. http://www.mns.gov.ua  -Офіційний сайт Міністерства 

надзвичайних ситуацій України.  

4. http://www.social.org.ua  -Офіційний сайт Фонду соціального 

страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань України. 

5.  http://www.iacis.ru -Официальный сайт Межпарламентской 

Ассамблеи государств–участников Содружества Независимых 

Государств (МПА СНГ). 

6. http://base.safework.ru/iloenc -Энциклопедия по охране и 

безопасности труда МОТ. 

7. http://base.safework.ru/safework  -Библиотека безопасного труда 

МОТ.  

8. http://www.nau.ua  -Інформаційно-пошукова правова система 

«Нормативні акти України (НАУ)». 

9. http://www.budinfo.com.ua  -Портал «Украина строительная: 

строительные компании Украины, строительные стандарты: ДБН 

ГОСТ ДСТУ». 

10. http://www.oxpaha.ru  -Охрана. Интернет-газета о 

безопасности. 

11. http://www.tehbez.ru  -Проект «Охрана труда в 

предпринимательстве», создан в рамках «Комплексной программы 

развития и поддержки малого предпринимательства в г. Москве». 

12. http://www.kodeks-luks.ru -Нормативные документы в области 

охраны труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


