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1. ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ 

ДИСЦИПЛІНИ  

 
      Дані методичні вказівки розроблені для студентів денної та заочної 

форми навчання за спеціальністю 6.170202 „Охорона праці”. 

Методичні вказівки мають за мету надати допомогу студентам у 

підготовці до практичних занять та складанні підсумкових модулів з 

дисципліни „Державне соціальне страхування від нещасних випадків, 

професійних захворювань та аварій на виробництві”. 

      В даній розробці наводяться основні питання підготовки студентів до 

практичних занять, задачі для вирішення, перелік тем самостійної та 

індивідуальної роботи, питання гарантованого рівня знань, а також 

перелік рекомендованої літератури. 

      Відповідно до навчального плану дисципліни передбачена форма 

підсумкового контролю – залік. Оцінювання знань здійснюється за 

100-бальною шкалою наступним чином: результати поточного 

контролю оцінюються за шкалою від 0 до  100 балів. 

 

 

 
2. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 
Змістовий модуль 1 

ВИЗНАЧЕННЯ ПОСЛУГ, ВИПЛАТ І ТАРИФІВ 

 Практичне заняття 1.  

Визначення соціальних послуг та виплат, які здійснюються 

Фондом соціального страхування від нещасних випадків. 

       Комплекс правових, економічних, психологічних, освітніх, 

медичних, реабілітаційних та інших заходів, спрямованих на окремі 
соціальні групи, що потребують допомоги, з метою соціальної 
адаптації та повернення до повноцінного життя. 

 

Література [2, 3, 6, 13, 16] 
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Практичне заняття 2.  

Порядок визначення страхових тарифів для підприємств на 

загальнодержавне соціальне страхування від нещасних випадків. 

     Правове забезпечення страхування в Україні. Система правового 

регулювання страхової діяльності. Нагляд та контроль в системі 
державного соціального страхування. 

 

Література [2, 3, 4, 5, 13] 

 

 

Змістовий модуль 2 

РОЗРАХУНКИ ВНЕСКІВ І РОЗМІРУ СОЦІАЛЬНОЇ 
ДОПОМОГИ 

Практичне заняття 3. 

Розрахунок розміру страхового внеску від нещасного випадку на 

виробництві. 

      Джерела формування Фонду соціального страхування від 

нещасних випадків. Внески роботодавців. Капіталізовані внески. 

Прибутки від вільних коштів Фонду. 

 

Література [1, 5, 6, 12, 13] 

 

 

 

Практичне заняття 4. 

Визначення розміру страхової допомоги по тимчасовій втраті 
працездатності  

      Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. 
Джерела формування коштів. 

 

Література [2, 3, 8, 14, 18] 
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3. ЗАДАЧІ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ 
 

      Задача 1. Громадянка Н. була прийнята на посаду бухгалтера 12 

лютого 2007 р. з п’ятиденним  робочим тижнем. Однак 26 лютого 

2007 р. вона пішла у відпустку в зв’язку з вагітністю та пологами. За 

відпрацьований період їй було нараховано 335 грн. Визначити суму 

допомоги по вагітності та пологах, враховуючи те, що у громадянки 

Н. народилася одна дитина. 

       Приклад розв’язку. На період  з 12 по 26 лютого припадає 11 

робочих днів.  Середньоденний заробіток громадянки Н. за даний 

період становив: 335 : 11 = 30,45 грн.  Тривалість відпустки у зв’язку з 

вагітністю та пологами з урахуванням того, що народилася одна 

дитина, становить 126 календарних днів, тобто з 27 лютого по 2 липня 

2007 р., однак допомога буде виплачуватися лише за робочі дні, що 

припадають на цей період, а саме за  102 робочих дні. 
        Таким чином, величина допомоги по вагітності та пологах складає 

30,45 х  102 = 3105,9 грн. 

       

    Задача 2. Громадянка Л. працює в двох місцях. З  10 по 24 травня 

2007 р. громадянка хворіла. Страховий стаж громадянки Л. становить 

10 років. Як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом вона 

працює в режимі п’ятиденного робочого тижня. Дані стосовно 

заробітної плати як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом 

наведено в таблиці. Визначити величину допомоги на період 

тимчасової втрати працездатності, яка буде виплачена громадянці Л., 

виходячи з того, що 10 травня – це четвер. 
Місяці 

розрахун- 

кового 

періоду 

К-сть 

відпра-

цьо-

ваних 

робо-

чих 

днів 

За основним місцем 

роботи 

За сумісництвом 

нарахова-

на 

заробітна 

плата 

(грн.) 

заробітна 

плата,яка 

врахову- 

ється 

(грн.) 

нарахова-

на 

заробітна 

плата 

(грн.) 

заробітна 

плата,яка 

врахову- 

ється 

(грн.) 

Листопад 2006 22 3000 3000 2500 2350 
Грудень 2006р 21 3000 3000 2500 2350 

Січень 2007р 20 3000 3000 2500 2350 

Лютий 20 3000 3000 2500 2350 

Березень 22 3000 3000 2500 2350 

Квітень 21 3000 3000 2500 2350 

Усього 126 18000 18000 15000 14100 
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Задача 3. Громадянка В. на сьогодні перебуває у відпустці по 

догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, однак дана 

громадянка ніколи не була застрахованою у системі 
загальнообов’язкового державного соціального страхування. Дитині 
виповниться 3 роки 12 вересня 2007 р. Визначити розмір допомоги по 

догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, що буде 

виплачена у вересні, враховуючи те, що середньомісячний сукупний 

дохід сім’ї у розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців до 

призначення допомоги становив 630 грн. 

 

Задача 4. Застрахована особа була відсутня на роботі через 
тимчасову непрацездатність з 10 по 28 грудня 2007 р. Страховий стаж 

– 4 роки. Визначити величину виплат у зв’язку з тимчасовою втратою 

працездатності в цілому, а також з виокремленням виплат за рахунок 

коштів роботодавця та за рахунок Фонду соціального страхування у 

зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. 
Розрахунковий 

період 

Відпрацьовані  
дні 

Нарахована 

заробітна  

плата, грн 

Заробітна плата для 

обчислення розміру 

середньої заробітної 
плати, грн 

Червень 20 4200 4200 

Липень 21 4300 4300 

Серпень 22 3850 3850 

Вересень 22 4000 4000 

Жовтень 21 3750 3750 

Листопад 22 3800 3800 

Усього 128 23900 23900 

 

Задача 5. Застрахована особа хворіла з 10 до 20 листопада 2007 р. 

З 21 листопада 2007 р. у застрахованої особи виникло право на 

призначення допомоги по вагітності та пологах. Визначити, яким є 

розрахунковий період для обчислення середньої заробітної плати при 

розрахунку допомоги з вагітності та пологів. 

 

Задача 6. Громадянка М. була прийнята на посаду економіста 19 

лютого 2007 р. з п’ятиденним робочим тижнем. Але 26 лютого 2007 р. 

вона пішла у відпустку в зв’язку з вагітністю і пологами. За 

відпрацьований період їй було нараховано 235 грн. Визначити суму 

допомоги з вагітності та пологів, враховуючи, що у громадянки М. 

народилося дві дитини. 
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Задача 7. Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами настала у 

застрахованої особи в липні 2007 р. У розрахунковому періоді, за 

який обчислюється середня заробітна плата, застрахована особа була 

тимчасово непрацездатною і працювала в червні тільки 5 робочих 

днів, за які їй нараховано основну заробітну плату в сумі 150 грн. У 

червні застрахованій особі також було нараховано одноразову премію 

до свята – 300 грн. та матеріальну допомогу – 400 грн. Кількість 

робочих днів у червні становить 21 день. Визначити середньоденну 

заробітну плату в розрахунковому періоді. 
     

Задача 8. Застрахована особа була відсутня на роботі через 
тимчасову непрацездатність з 9 по 20 листопада 2007 р. Страховий 

стаж – 6 років. Визначити величину виплат у зв’язку з тимчасовою 

втратою працездатності в цілому, а також з виокремленням виплат за 

рахунок коштів роботодавця та за рахунок Фонду соціального 

страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. 
Розрахунковий 

період 

Відпрацьовані  
дні 

Нарахована 

заробітна  

плата, грн 

Заробітна плата для 

обчислення розміру 

середньої заробітної 
плати, грн 

  3900  

  3850  

  3790  

  4205  

  4020  

  4035  

Усього    

 

   Задача 9. Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами настала у 

застрахованої особи в липні 2007 р. У розрахунковому періоді, за 

який обчислюється середня заробітна плата, застрахована особа була 

тимчасово непрацездатною і працювала в травні тільки 3 робочих дні, 
за які їй нараховано основну заробітну плату в сумі 95 грн., а також у 

червні тільки 10 робочих днів, за які їй нараховано основну заробітну 

плату в сумі 250 грн. У червні застрахованій особі також було 

нараховано одноразову премію до свята – 250 грн. та матеріальну 

допомогу – 450 грн. Кількість робочих днів у травні та червні 
становить 20 та 21 день відповідно. Визначити середньоденну 

заробітну плату в розрахунковому періоді. 
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Задача 10. Застрахована особа хворіла з 3 до 17 жовтня 2007 р. З 

18 жовтня 2007 р. у застрахованої особи виникло право на 

призначення допомоги по вагітності та пологах. Визначити, яким є 

розрахунковий період для обчислення середньої заробітної плати при 

розрахунку допомоги з вагітності та пологів. 

 

Задача 11. Громадянка Д. на сьогодні перебуває у відпустці по 

догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, однак дана 

громадянка ніколи не була застрахованою у системі 
загальнообов’язкового державного соціального страхування. Дитині 
виповниться 3 роки 15 вересня 2007 р. Визначити розмір допомоги по 

догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, яка буде 

виплачена у вересні, враховуючи те, що середньомісячний сукупний 

дохід сім’ї у розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців до 

призначення допомоги становив 250 грн. 

 

  Задача 12. Громадянка А. працює в двох місцях. З  23 по 30 

травня 2007 р. громадянка хворіла. Страховий стаж громадянки А. 

складає 10 років. Як за основним місцем роботи, так і за 

сумісництвом вона працює в режимі п’ятиденного робочого тижня. 

Дані стосовно заробітної плати як за основним місцем роботи, так і за 

сумісництвом наведено в таблиці. Визначити величину допомоги на 

період тимчасової втрати працездатності, яка буде виплачена 

громадянці А. 
Місяці 

розрахун- 

кового 

періоду 

К-сть 

відпра-

цьо-

ваних 

робо-

чих 

днів 

За основним місцем 

роботи 

За сумісництвом 

нарахова-

на 

заробітна 

плата 

(грн.) 

заробітна 

плата,яка 

врахову- 

ється 

(грн.) 

нарахова-

на 

заробітна 

плата 

(грн.) 

заробітна 

плата,яка 

врахову- 

ється 

(грн.) 

 22 2000  2500  
 21 2000  2500  

 20 3000  2500  

 20 3000  2500  

 22 3000  2500  

 21 3000  2500  

Усього      
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4. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  

 

№ Тема 

самостійної 
роботи 

Короткий зміст Рекомен- 

дована 

література 

1 Завдання 

держав-ного 

страхування від 

нещасних 

випадків 

Сутність соціального 

страхування. Ознаки 

соціального страхового 

ризику. Ознаки соціального 

страхування. Система 

соціального страхування 

 

1, 2, 4, 13, 

15 

2 Структура 

Фонду 

соціального 

страхування від 

нещасних 

випадків 

Міністерство соціальної 
політики України. Функції 
Держгірпромнагляду 

України. Наглядова рада за 

діяльністю Фонду. Правління 

Фонду. Виконавча дирекція 

Фонду. Відділення 

виконавчої дирекції. 

 

2, 3, 5, 6, 

13 

3 Закон України 

„Про страхові 
тарифи” 

Складові закону. Державне 

регулювання страхування. 

Відповідальність суб’єктів 

страхування. 

 

2, 4, 5, 6, 

13 

4 Порядок 

розгляду справ 

про страхові 
виплати 

Розгляд справ. Страхові 
виплати. Відповідальність за 

невиконання обов’язків та 

ненадання інформації про 

страхові виплати. 

 

1, 9, 17, 18 

 

      Підсумком самостійної роботи студента денної і заочної форм 

навчання над вивченням дисципліни “Державне соціальне 

страхування від нещасних випадків, професійних захворювань та 

аварій на виробництві» є складання письмового звіту за темами. 

      Текстова частина викладається на стандартному папері формату  

А4 з одного боку. Поля: верхнє, праве – 20 мм, нижнє – 17 мм, ліве – 

20 мм. Об’єм рукопису складає 10-15 сторінок. Звіт може бути 

рукописним або друкованим (копія звіту подається на електронному 

носії). 
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       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 посилання на використану літературу. 

      На титульній сторінці звіту мають бути зазначені назва кафедри, 

тема самостійної роботи, прізвище та ініціали студента, назва 

групи, номер варіанту, прізвище та ініціали викладача, який 

рецензує і приймає захист роботи. 

      Захист звіту про самостійну роботу відбувається у терміни, 

спільно  обумовлені викладачем і студентом. Після рецензії студент 

повинен внести виправлення у звіті, якщо вони є. 

      Звіт про самостійну роботу оцінюється за наступними 

критеріями:  

- повнота і глибина розкриття теми; 

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

- якість оформлення. 

 

 

 

ПЕРЕЛІК ТЕМ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ДОСЛІДНОГО 

ЗАВДАННЯ : 

 

1. Нормативно-правове регулювання страхування в Україні. 
2. Теоретичні основи соціального страхування. 

3. Ознаки соціального страхування. 

4. Система соціального страхування. 

5. Компенсаційна функція страхування. 

6.Законодавче визначення умов і порядку здійснення страхування. 

7. Зародження страхування в Україні. 
8. Іноземний досвід у сфері соціального страхування. 

9. Проблеми розвитку соціального страхування в Україні. 
10. Паритетність в управлінні Фондом з ТВП. 

11. Суб’єкти обов’язкового страхування у будівельній галузі. 
12. Фінансовий механізм управління соціальним страхуванням. 

13. Завдання страхування від нещасних випадків на виробництві. 
14. Порядок обчислення страхового стажу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11

15. Страховий фонд документації України. 

16. Структура управління страхування від нещасного випадку в 

Україні. 
17. Структура управління страхування від нещасного випадку в 

Рівненській області. 
18. Структура управління страхування від нещасного випадку в 

районах Рівненської області. 
19. Класифікатор «Галузі народного господарства України». 

20. Страховий випадок, страховий ризик та страховий стаж при 

страхуванні ТВП. 

 

      Індивідуальна робота студентами денної форми навчання 

виконується у вигляді дослідного завдання, яке враховується при 

поточному оцінюванні знань. 

      Індивідуальне дослідне завдання включає план, вступ, основну 

частину, висновки, список літератури та додатки.  

      Оформлення і захист індивідуальної роботи проводиться 

ідентично до СР. 

 

 

 

 

5. ПИТАННЯ ГАРАНТОВАНОГО РІВНЯ ЗНАНЬ  

 

1. В якому році прийнятий Закон України «Про страхування»? 

2. В якому році прийнятий Закон України «Про охорону праці»? 

3.Перечисліть складові  Закону України «Про страхування» 
4.Сфера дії Закону «Про страхування»? 

5. Основні завдання страхування від НВ. 

6. Основні принципи страхування від нещасного випадку. 

7. Які ви знаєте головні завдання Фонду? 

8. За які кошти формується страховий Фонд? 

9.Хто входить в управління Фондом? 

10.На скільки років обирається голова Фонду? 

11.Хто обирає  директора та його заступників виконавчої дирекції 
Фонду соціального страхування? 

12.Кому підзвітна виконавча дирекція Фонду? 

13.Чи має право перевіряти Фонд стан профілактичної  роботи  з 
охорони праці на підприємстві? 
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14.Порядок проведення позапланового інструктажу з питань охорони 

праці. 
15.В який термін роботодавець повинен повідомити робочий орган 

Фонду про НВ? 

16.В якому документі зазначені питання забезпечення потерпілим на 

виробництві санітарно-курортним лікуванням? 

17.На скільки зменшується розмір одноразової допомоги потерпілим, 

якщо ушкодження здоров’я сталось не лише з вини виробництва, а і 
самого працівника? 

18.Що означає термін «страховий випадок»? 

19.Чи перераховується сума щомісячних страхових виплат у разі 
підвищення мінімальної заробітної плати? 

20.Стався нещасний випадок на виробництві. Куди звернутися для 

формування особової справи? 

21.Яка чисельність наглядової ради за діяльністю Фонду? 

22.Хто входить в наглядову раду за діяльністю Фонду? 

23.Який строк (років) повноважень членів наглядової ради? 

24.Чи голова наглядової ради та голова правління Фонду соціального 

страхування від НВ можуть належати до однієї представницької 
сторони? 

25.На скільки років обирається голова наглядової ради? 

26.Як часто проводиться засідання наглядової ради? 

27.Який орган здійснює державний нагляд у сфері соціального 

страхування? 

28.Хто є страхувальником? 

29.Хто вважається страховиком? 

30.Що є об’єктом страхування від НВ? 

31.Хто підлягає обов’язковому страхуванню від нещасного випадку? 

32.Чи має право застрахований брати участь в управлінні 
страхуванням від НВ? 

33.Чи має право на медичну реабілітацію потерпілий? 

34.Чи може в окремих випадках застрахований ухилятися від 

професійної реабілітації, спрямованої на повернення його до трудової 
діяльності? 

35.Чи має право роботодавець не повідомляти в установлений термін 

робочий орган виконавчої дирекції Фонду соціального страхування 

про нещасний випадок на підприємстві, зміну технології робіт або 

виду діяльності? 

36.Чи є застраховані членами Фонду? 
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37.Який документ отримує застрахований? 

38.Хто може бути страховим експертом? 

39.Поясніть, що таке «страховий ризик»? 

40.Які кошти входять в страхові виплати? 

41.Який виконавчий орган виносить рішення щодо страхових виплат? 

42.В які строки (дні) приймаються рішення після подачі заяви 

потерпілого або осіб, які мають право на страхові виплати? 

43.Чи має право робочий орган виконавчої дирекції Фонду на 

затримку страхових виплат? 

44.Який акт оформляється при розслідуванні нещасного випадку, 

пов’язаного з виробництвом? 

45.Який акт оформляється при розслідуванні хронічного 

професійного захворювання? 

46.Який документ оформляється при спеціальному розслідуванні? 

47.Яка установа видає довідку на отримання потерпілим одноразової 
допомоги та щомісячної страхової виплати? 

48.Назвіть величину зменшення одноразової допомоги потерпілому, 

якщо  роботи виконувалися ним у стані алкогольного,наркотичного 

сп’яніння,токсикологічного отруєння? 

49.Назвіть величину зменшення одноразової допомоги 

потерпілому,якщо  роботи виконувалися ним  з порушенням трудової 
і виробничої дисципліни? 

50. Назвіть величину зменшення одноразової допомоги потерпілому, 

якщо  роботи виконувалися ним з порушенням вимог безпеки під час 

експлуатації машин, устаткування, транспортних засобів, 

технологічного процесу,правил дорожнього руху? 

51. Назвіть величину зменшення одноразової допомоги потерпілому, 

якщо  роботи виконувалися ним з відключеними,несправними 

засобами колективного захисту,системами 

сигналізації,вентиляції,освітлення? 

52. Назвіть величину зменшення одноразової допомоги потерпілому, 

якщо  роботи виконувалися ним без застосування засобів 

індивідуального та колективного захисту? 

53.Які потрібні документи для розгляду про страхові виплати до 

Фонду у разі смерті працівника ? 

54.До якого віку Фонд відшкодовує члену сім’ї, який був на 

утриманні загиблого на виробництві працівника і навчається в 

навчальному закладі на денній формі навчання? 
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55.У яких випадках Фонд може відмовити у страхових виплатах і 
наданні соціальних послуг застрахованому? 

56.Чи має право Фонд припинити страхові виплати та надання 

соціальних послуг, якщо страховий випадок настав внаслідок 

навмисного наміру заподіяти собі травми? 

57.На який відсоток зменшуються страхові виплати та надання 

соціальних послуг, якщо потерпілий постійно проживає за кордоном? 

58.На який відсоток зменшуються страхові виплати та надання 

соціальних послуг, якщо потерпілий ухиляється від медичної та 

професійної реабілітації? 

59.Які документи подаються у Фонд до розгляду справ про страхові 
виплати? 

60.Який відсоток страхової  виплати отримує потерпілий, якщо він 

знаходиться в будинку-інтернаті  для громадян похилого віку та 

інвалідів? 

 

 

 

   Примітка:   

 

      Для студентів заочної форми навчання варіанти                  

завдань (питання гарантованого рівня знань) контрольної роботи з 
дисципліни „Державне соціальне страхування від нещасних 

випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві” 

вибираються за таблицею: 

 

Остання цифра 

залікової книжки 

 

Варіанти завдань 

1 1,  11,  21,  31,  41,  51 

2 2,  12,  22,  32,  42,  52 

3 3,  13,  23,  33,  43,  53 

4 4,  14,  24,  34,  44,  54  

5 5,  15,  25,  35,  45,  55 

6 6,  16,  26,  36,  46,  56 

7 7,   17,  27,  37,  47,  57 

8 8,  18,  28,  38,  48,  58 

9 9,  19,  29,  39,  49,  59 

0 10,  20,  30,  40,  50,  60 
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6. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 Базова література 

1. Закон України «Про охорону праці», К. 2002. 

2. Закон України «Про загальнообов’язкове соціальне 

страхування від нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань, які спричинили втрату 

працездатності», К.: 2001. 

3. Закон України від 11.01.2001 р., № 2213-ІІІ (із змінами і 
доповненнями). Про розмір внесків на деякі види 

загальнообов’язкового державного соціального страхування. 

4. Закон України від 08.07.2010 р., №2464 – VI «Про збір та 

облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування». 

5. Юрій С.І. Соціальне страхування. Підручник – Київ: 

«Кондор», 2006. – 464 с. 

6. Внукова Н.М., Кузьмінчук Н.В. Соціальне страхування. 

Навчальний посібник. Київ: «Кондор», 2006. – 352 с. 

7. Ярошевська В.М., Чабан В.Й. Охорона праці в будівельній 

галузі. – Рівне, 2005. 

8. Закон України «Про страхові тарифи», К. 2002. 

9. Класифікатор «Галузі народного господарства України», К. 

2001. 

10. Чабан В.Й., Засанська С.В. Соціально-економічні основи 

охорони праці : Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 2012. 

– 224 с.  

11. Конопліна Ю.С. Соціальне страхування : Навчальний 

посібник. – Суми : Книга, 2008. – 226 с.  

 

Допоміжна література 

12. НПАОП 0.00-4.05-03. Порядок видачі дозволів Державним 

комітетом з нагляду за охороною праці та його 

територіальними органами. 

13. НПАОП 0.00-4.21-04. Типове положення про службу охорони 

праці 
14. НПАОП 0.00-4.09-93. Типове положення про комісію з питань 

охорони праці підприємства. 
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15. Соціальне страхування в Україні. Збірник нормативних актів. 

– К.: 2002. 

16. Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та 

небезпечності чинників виробничого середовища, важкості та 

напруженості виробничого процесу. “Охорона праці ” №6.-98. 

17. Державні стандарти України (ДСТУ) з питань охорони праці. 
18. Галузеві нормативно-правові акти з питань управління 

охороною праці у галузі. 
19. Галузеві нормативно-правові акти з питань гігієни праці та 

виробничої санітарії. 
20. Галузеві нормативно-правові акти щодо вимог безпеки до 

виробничого обладнання, технологічних процесів, безпечної 
організації виконання робіт. 

 

Електронні джерела 

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

22. www.rstu.rv.ua – сайт НУВГП; 

23. www.tspu.edu.ua – сайт «Європейська кредитно-трансферна  

система». 

24. Бібліотеки: 

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

корпус №2; 

� обласна наукова – 33000, м.Рівне, майдан Короленка, 6.                 

� міська бібліотека – 33000, м.Рівне, вул. Гагаріна, 67.                       

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

� Інтернет -бібліотеки: 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


