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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Дана Типова навчальна програма розроблена відповідно до наказу 

Міністерства освіти і науки України, Міністерства України з питань 

надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків 

Чорнобильської катастрофи та Державного комітету України з промислової 

безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21.10.2010 р. № 969/922/216 

«Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки 

життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 9 листопада 2010 року  

за № 1057/18352. 

Типова навчальна програма дисципліни «Охорона праці в галузі» 

розроблена з урахуванням того, що студенти на освітньо-кваліфікаційному 

рівні «бакалавр» засвоїли головні положення нормативної навчальної 

дисципліни «Основи охорони праці», а також окремі питання охорони праці в 

дисциплінах професійного спрямування. Вона передбачає вивчення актуальних 

питань охорони праці для конкретної галузі господарської, економічної та 

науково-дослідної діяльності з урахуванням особливостей майбутньої 

професійної діяльності випускників, а також досягнень науково-технічного 

прогресу. 

Загальний обсяг навчального часу для вивчення дисципліни «Охорона 

праці в галузі» у навчальних планах підготовки спеціалістів (магістрів) 

визначений державними вимогами зазначеного вище спільного наказу і 

становить не менше 36 академічних годин. 

Зважаючи на багатоманітність видів господарської та економічної 

діяльності та специфічність виробничих завдань у типовій навчальній програмі 

нормативної дисципліни «Охорона праці в галузі» подані тільки загальні 

вимоги щодо структури та змісту дисципліни, отриманих знань та вмінь. 

У переліку рекомендованої літератури наведені лише джерела загального 

характеру, вимоги яких є актуальними для всіх спеціальностей фахівців. 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні у майбутніх фахівців 

(спеціалістів та 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 у конкретній галузі. 

Завдання вивчення дисципліни передбачає забезпечення гарантії 

збереження здоров’я і працездатності працівників у виробничих умовах 

конкретних галузей господарювання через ефективне управління охороною 

праці та формування відповідальності у посадових осіб і фахівців за 

колективну та власну безпеку. 
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Основні професійні компетенції 

Засвоївши програму навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» 

спеціалісти (магістри) за відповідними напрямами підготовки, спеціальностями 

та спеціалізаціями мають бути здатними вирішувати професійні завдання з 

урахуванням вимог охорони праці та володіти такими основними 

професійними компетенціями з охорони праці: 

у науково-дослідній діяльності: 

 готовність застосовувати сучасні методи дослідження і аналізу 

ризиків, загроз і небезпек на робочих місцях та виробничих об’єктах; 

 здатність поставити завдання та організувати наукові дослідження з 

визначення професійних, виробничих ризиків, загроз на робочих 

місцях. 

у технологічній діяльності: 

 обґрунтування і розробка безпечних технологій (в галузі діяльності); 

 участь у проведенні розслідування нещасних випадків, аварій та 

професійних захворювань; 

 розробка та проведення заходів щодо усунення причин нещасних 

випадків, з ліквідації наслідків аварій на виробництві. 

в організаційно-управлінській діяльності: 

 впровадження організаційних і технічних заходів з метою поліпшення 

безпеки праці; 

 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. 

у проектній діяльності: 

 розробка і впровадження безпечних технологій, вибір оптимальних 

умов і режимів праці, проектування зразків техніки і робочих місць на 

основі сучасних технологічних та наукових досягнень в галузі 

охорони праці. 

у педагогічній діяльності: 

 розробка методичного забезпечення і проведення навчання та 

перевірки знань з питань охорони праці. 

у консультаційній діяльності:  

 надання допомоги та консультації працівників з практичних питань 

безпеки праці; 

 готовність контролювати виконання вимог охорони праці  в 

організації. 
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3. РЕКОМЕНДОВАНИЙ РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ 

Рекомендований розподіл навчального часу на вивчення дисципліни за 

видами занять для різних форм навчання наведений в таблиці 1. 

 

Таблиця 1. Рекомендований розподіл навчального часу 

Освітньо-кваліфікаційний рівень Спеціаліст, магістр 

Форма навчання Денна Заочна 

Семестр 9(10) 10(11) 

Кількість годин, всього 36 36 

Лекції, годин 6 2 

Практичні заняття, годин 12 4 

Самостійна робота студентів (СРС), 

годин 
18 30 

Домашня контрольна робота (ДКР), 

семестр 
 10(11) 

Модульна контрольна робота (МКР), 

семестр 
9(10)  

Підсумковий контроль екзамен екзамен 
 

4. ЗМІСТ НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 «ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ» 

4.1.  Міжнародні норми в галузі охорони праці 

Соціальне партнерство (соціальний діалог) в охороні праці. Соціальне 

партнерство як принцип законодавчого та нормативно-правового забезпечення 

охорони праці. Соціальний діалог в Європейському Союзі. 

Охорона праці як невід’ємна складова соціальної відповідальності. 

Визначення та основні принципи соціальної відповідальності. Міжнародні 

норми соціальної відповідальності. Стандарт SA 8000 «Соціальна 

відповідальність». Міжнародний стандарт ISO 26000 «Настанова по соціальній 

відповідальності». Вимоги до забезпечення охорони праці в структурі 

соціальної відповідальності. 

Законодавча основа Євросоюзу з питань охорони праці. Охорона праці - 

частина соціальної політики ЄС. Директиви ЄС з охорони праці. Рамкова 

директива 89/391/ЄС «Про введення заходів, що сприяють поліпшенню безпеки 

та гігієни праці працівників». 

Трудові норми Міжнародної організації праці. Конвенції та Рекомендації 

МОП. Основні Конвенції МОП в галузі охорони праці. 

Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці. Основні напрямки 

співробітництва. Організація об’єднаних націй. Всесвітня організація охорони 
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здоров’я. Міжнародна агенція з атомної енергії. Міжнародна організація праці. 

Європейський Союз. Співдружність незалежних держав. 

4.2. Основні законодавчі та нормативно-правові акти з охорони 

праці в галузі 

Законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в галузі. 

Покажчик нормативно-правових актів з питань охорони праці. Галузеві 

програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. 

Положення про організацію системи управління охороною праці в галузі. 

4.3. Система управління охороною праці в організації 

Основні вимоги до побудови і функціонування системи управління 

охороною праці (СУОП). Забезпечення функціонування та побудова СУОП в 

організації. Положення про СУОП, структура та зміст його розділів. 

Елементи системи управління охороною праці, міжнародний стандарт 

OHSAS 18001:2007. Політика в галузі охорони праці. Планування. 

Впровадження і функціонування СУОП. Перевірки і коригувальні дії. Аналіз 

з боку керівництва. 

Примірний розподіл функціональних обов’язків з охорони праці 

керівників, посадових осіб і фахівців підприємства галузі. Пріоритет функцій 

забезпечення безпеки. Ефективність функціональної структури СУОП. 

Планування заходів з охорони праці. Види планування та контролю стану 

охорони праці. Виявлення, оцінка та зменшення ризиків небезпечних подій. 

Облік і аналіз показників охорони праці. Плани локалізації і ліквідації 

аварійних ситуацій й аварій. Мета та основні параметри планів. Аналітична та 

оперативна частини Плану. 

Інтегровані системи менеджменту в галузі охорони праці. Основні 

складові інтегрованої системи менеджменту. Функціональні та організаційні 

особливості. 

Галузеві системи управління охороною праці. Мета та принципи 

функціонування. Організаційна та функціональна структури СУОПГ. 

Регіональні системи управління охороною праці, мета, принципи та 

основні функції. Служби охорони праці місцевих державних адміністрацій та 

органів місцевого самоврядування. 

4.4. Травматизм та професійні захворювання в галузі. Розслідування 

нещасних випадків. 

Загальні положення та визначення. Мета та завдання розслідування 

нещасних випадків. Обов’язки роботодавця щодо розслідування нещасних 

випадків. Обставини, за яких проводиться розслідування.  

Встановлення зв’язку нещасного випадку з виробництвом. 

Розслідування та облік нещасних випадків, хронічних професійних 

захворювань і отруєнь на виробництві. Розслідування нещасних випадків. 



- 6 - 

Спеціальне розслідування нещасних випадків. Розслідування професійних 

захворювань. Організація розслідування, склад комісій з розслідування, основні 

документи. 

Розслідування та облік аварій. Розслідування інцидентів та 

невідповідностей. 

Особливості розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого 

характеру. 

Дослідження та профілактика виробничого травматизму. Звітність та 

інформація про нещасні випадки, аналіз їх причин. Основні причини 

виробничих травм та професійних захворювань. Розподіл травм за ступенем 

тяжкості. Методи дослідження виробничого травматизму. 

Основні технічні та організаційні заходи щодо профілактики травматизму 

та професійної захворюваності в галузі. 

4.5 Спеціальні розділи охорони праці в галузі професійної діяльності 

Аналіз умов праці у галузі за показниками шкідливості та небезпечності 

чинників виробничого середовища, важкості та напруженості трудового 

процесу. Загальні вимоги безпеки в галузі. Вимоги безпеки під час експлуатації 

основного технологічного обладнання, при підготовці сировини та при 

виробництві продукції. Вимоги безпеки до розміщення обладнання та 

утримання робочих місць. Забезпечення безпеки контрольно-вимірювальних 

приладів, автоматизованих систем управління, сигналізації та зв'язку. 

Вимоги до санітарного контролю за станом повітря робочої зони. Вимоги 

до засобів індивідуального захисту.  

Особливості заходів електробезпеки на підприємствах галузі. 

Вимоги безпеки до виробничих і допоміжних приміщень. Утримання 

території підприємств галузі. Особливості охорони праці при ремонтних 

роботах, під час вантажно-розвантажувальних робіт. Вимоги безпеки праці під 

час експлуатації систем опалення, вентиляції і кондиціювання повітря. 

Вимоги до працівників певних категорій і порядок допуску їх до роботи. 

Санітарно-гігієнічні вимоги до умов праці в галузі. Шкідливі хімічні 

речовини, біологічні чинники, виробничий пил. Вібрація, шум, інфразвук, 

ультразвук. Виробничі випромінювання. Мікроклімат робочої зони. 

Важкість праці: Динамічні, статичні навантаження. Напруженість праці. 

Увага, напруженість аналізаторних функцій, емоційна та інтелектуальна 

напруженість, монотонність праці. 

4.6 Актуальні проблеми охорони праці в наукових дослідженнях 

Вимоги безпеки до лабораторних приміщень та обладнання для наукових 

досліджень. 

Організація наукових досліджень та основні наукові проблеми в галузі 

охорони праці. Наукова база охорони праці. Національний науково-дослідний 

інститут промислової безпеки та охорони праці, галузеві науково-дослідні 

інститути з питань охорони праці, відділи та лабораторії з питань охорони 
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праці галузевих науково-дослідних інститутів. Кафедри охорони праці та інші 

підрозділи вищих навчальних закладів. 

Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого 

середовища. Загальнодержавна (національна), галузеві, регіональні програми. 

Аналіз професійного та виробничого ризиків. Аналіз, прогнозування, 

профілактика травматизму та професійної захворюваності. Мета і методи 

аналізу. Використання статистичної звітності і актів розслідування нещасних 

випадків і професійних захворювань в аналітичній роботі. Показники частоти 

та тяжкості травматизму. Автоматизовані системи управлінні охороною праці, 

обліку, аналізу та дослідження травматизму. 

4.7 Основні заходи пожежної профілактики на галузевих об’єктах 

Класи виробничих та складських приміщень по вибуховій та пожежній 

небезпеці. Вогнестійкість будівельних конструкцій і матеріалів.  

Протипожежні перешкоди. Забезпечення безпечної евакуації персоналу. 

Пожежна безпека технологічного устаткування, електрообладнання, систем 

опалення, вентиляції. Державний пожежний нагляд. Пожежна профілактика 

при проектуванні і експлуатації промислових об’єктів, будинків, споруд, 

технологічного обладнання.  

Пожежна сигналізація і зв'язок. Засоби гасіння пожеж. Протипожежне 

водопостачання. Первинні засоби пожежогасіння. Автоматичні засоби 

пожежогасіння на об'єктах галузі. 

4.8 Державний нагляд і громадський контроль  

за станом охорони праці 

Органи державного нагляду за охороною праці. Основні принципи 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності. 

Держгірпромнагляд. Права і відповідальність посадових осіб 

Держгірпромнагляду. Перелік питань для здійснення планових заходів 

державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці. 

Проведення державного нагляду за охороною праці. Види та основні 

параметри проведення наглядових заходів. 

4.9 Соціальне страхування від нещасного випадку  

та професійного захворювання на виробництві 

Завдання страхування від нещасного випадку. Принципи та види 

страхування. 

Суб’єкти та об’єкти страхування. Види страхування. Страховий ризик 

і страховий випадок. Фонд соціального страхування від нещасних випадків. 

Правління Фонду. Виконавча дирекція Фонду. Страхові експерти з охорони 

праці, їх функції і повноваження. Фінансування страхових виплат, соціальних 

послуг та профілактичних заходів. Джерела фінансування Фонду. Страхові 

тарифи. Страхові виплати. Обов’язки та права суб’єктів страхування  
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від нещасних випадків. Обов’язки Фонду. Права та обов’язки застрахованої 

особи. Права та обов’язки роботодавця як страхувальника. 

5. РЕКОМЕНДОВАНИЙ ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

Конкретний склад практичних завдань визначається робочою програмою 

навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі». Тут наводиться лише 

орієнтовний перелік практичних робіт, що впроваджений і апробований в 

вищих навчальних закладах для окремих освітніх галузей. 

Рекомендується такі теми практичних занять. 

1. Перевірочний розрахунок системи опалення виробничих та офісних 

приміщень. 

2. Розрахунок системи кондиціювання повітря. 

3. Розрахунок вентиляції виробничого приміщення. 

4. Розрахунок штучного освітлення виробничого приміщення. 

5. Перевірочний розрахунок природного освітлення. 

6. Розрахунок зони захисту блискавковідводу. 

7. Розрахунок звукоізоляції. 

8. Оцінка ефективності акустичної обробки приміщення. 

9. Розрахунок площ адміністративних та побутових приміщень. 

10.  Розрахунок захисного заземлення. 

11.  Розрахунок занулення електрообладнання. 

12.  Розслідування нещасного випадку в галузі. 

13.  Порядок атестації робочих місць на відповідність нормативним актам 

про охорону праці. 

14.  Розробка інструкції з охорони праці для професії (за галузевим 

спрямуванням). 

15.  Опрацювання розділу «Охорона праці» колективного договору та 

«Угоди з охорони праці». 

16.  Розробка заходів пожежної профілактики на характерному галузевому 

об’єкті. 

17.  Порядок визначення розмірів виплат фонду при нещасному випадку на 

виробництві. 

18.  Методи аналізу, прогнозування, профілактики виробничого 

травматизму та професійних захворювань. 

19.  Оцінка ступеню професійного ризику виробництва. 
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6. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

Вимоги до організації самостійної роботи студентів та структура 

навчальних завдань визначаються робочими навчальними програмами 

дисципліни. 

Основними завданнями самостійної роботи студентів є підготовка і 

виконання поточних навчальних практичних завдань, а також самостійне 

вивчення окремих розділів дисципліни під керівництвом викладача. 

7. ОЦІНКА ЯКОСТІ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ» 

Оцінка якості засвоєння навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» 

включає поточний контроль успішності, модульний контроль та складання 

підсумкового екзамену. 

Для модульного контролю засвоєння студентами навчального матеріалу, 

що вивчається під час аудиторних занять і самостійної роботи, передбачено 

проведення модульної контрольної роботи, порядок проведення та зміст якої 

наводяться в робочих навчальних програмах з урахуванням наявних засобів 

діагностики. 

Для атестації студентів на відповідність їхніх знань з охорони праці 

вимогам, викладеним в цій навчальній програмі, в робочих навчальних 

програмах дисципліни «Охорона праці в галузі» та у відповідних освітньо-

професійних програмах за спеціальностями (спеціалізаціями) у вищих 

навчальних закладах створюються фонди засобів педагогічної діагностики, які 

включають типові завдання, модульні контрольні роботи, тести тощо. Вони 

повинні забезпечувати об’єктивну оцінку знань, умінь та рівнів набутих 

компетенцій з охорони праці. 

8. ВИМОГИ ДО РОБОЧИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ 

Уточнення змісту навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» для 

конкретних спеціальностей здійснюється робочими навчальними програмами, 

розробленими на основі даної програми з урахуванням специфіки галузі. 

В робочій навчальній програмі дисципліни повинні бути чітко 

сформульовані результати навчання з прив’язкою до знань, умінь та 

компетенцій в цілому по спеціальності (спеціалізації) відповідно до освітньо-

професійної програми. 

Обсяги вивчення окремих тем дисципліни «Охорона праці в галузі», а 

також розподіл навчального часу за видами занять (лекції, практичні заняття 

тощо) визначаються робочими навчальними планами, розробленими за 

погодженням між випусковими кафедрами та кафедрами охорони праці та 

затверджених вищими навчальними закладами. 
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Вищі навчальні заклади повинні щорічно поновлювати робочі навчальні 

програми нормативної дисципліни «Охорона праці в галузі» з урахуванням 

розвитку науки, техніки, культури, економіки, технологій та соціальної сфери. 

Питома вага інтерактивних занять повинна складати не менше 20 

відсотків аудиторних занять, а занять лекційного типу (проблемних лекцій) - не 

більше 30 відсотків аудиторних занять. 

9. ПІДСУМКОВА ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ 

Підсумкова державна атестація спеціалістів, магістрів передбачає захист 

випускної кваліфікаційної роботи (дипломної роботи, дипломного проекту, 

магістерської дисертації). Формуючи вимоги до змісту та структури випускної 

кваліфікаційної роботи вищий навчальний заклад визначає та затверджує 

вимоги щодо виконання розділу "Охорона праці" випускної роботи. Цей розділ 

невід’ємно і логічно пов’язаний з тематикою випускної роботи, яку виконують 

випускники під керівництвом консультанта з охорони праці (наказ МОН, МНС 

та Держгірпромнагляду від 21.10.2010 р. № 969/922/216). 

Захист випускної кваліфікаційної роботи з розділом «Охорона праці» є 

підсумковим заходом державної атестації випускника (спеціаліста, магістра)  

з охорони праці. 

10. УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

Вищі навчальні заклади самостійно розробляють та затверджують 

навчальні плани та робочі навчальні програми дисципліни «Охорона праці в 

галузі», методичне забезпечення окремих занять та самостійної роботи 

студентів, які забезпечують реалізацію навчання з дисципліни. Окремі заходи з 

вивчення питань охорони праці передбачаються також в програмах практик та 

науково-дослідної роботи, підсумкової державної атестації у відповідності до 

спільного наказу МОН, МНС та Держгірпромнагдяду від 21.10.2010 р.  

№ 969/922/216. 

Вищий навчальний заклад в установленому порядку забезпечує 

студентам, що навчаються за індивідуальними програмами, також можливість 

виконання навчальних завдань за індивідуальною навчальною програмою з 

дисципліни «Охорона праці в галузі», що відповідає кінцевим конкретним 

результатам індивідуального навчання. 

11. ЗВ'ЯЗОК ЗІ СТАНДАРТАМИ ОСВІТИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДІВ (СПЕЦІАЛІСТ, МАГІСТР) 

Стандарти вищої освіти вищих навчальних закладів освітньо-

кваліфікаційних рівнів «спеціаліст», «магістр» з усіх спеціальностей і 

спеціалізацій повинні відповідно враховувати положення цієї навчальної 

програми. 
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12. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Нижченаведений перелік рекомендованої літератури містить джерела 

переважно загального характеру, які можна використати для всіх галузей і 

видів господарської та економічної діяльності. Список літератури з охорони 

праці галузевої та фахової спрямованості наводять у відповідних робочих 

навчальних програмах. 

Основні законодавчі та нормативно-правові акти 

1. Закон України «Про охорону праці».  

2. Кодекс законів про працю України.  

3. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я». 

4. Закон України «Про пожежну безпеку».  

5. Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку». 

6. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення».  

7. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили втрату працездатності».  

8. Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у 

сфері господарської діяльності». 

9. Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності». 

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р.№ 1112 «Деякі 

питання розслідування та ведення обліку нещасних випадків, 

професійних захворювань і аварій на виробництві». 

11. НПАОП 0.00-4.03-04 «Положення про Державний реєстр нормативно-

правових актів з питань охорони праці». Наказ Держнаглядохоронпраці 

від 08.06.2004 р. № 151. 

12. НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення про комісію з питань охорони 

праці підприємства». Наказ Держгірпромнагляду від  21.03.2007 р. № 55. 

13. НПАОП 0.00-4.11-07 «Типове положення про діяльність уповноважених 

найманими працівниками осіб з питань охорони праці». Наказ 

Держгірпромнагляду від 21.03.2007 р. № 56. 

14. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення 

навчання і перевірки знань з питань охорони праці». Наказ 

Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 р. № 15. 

15. НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони 

праці». Наказ Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 р. № 9. 
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16. НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці».   

Наказ Держнаглядохоронпраці від 15.11.2004 р. № 255. 

17. НПАОП 0.00-4.33-99 «Положення щодо розробки планів локалізації та 

ліквідації аварійних ситуацій і аварій. Наказ Держнаглядохоронпраці 

від 17.06.1999 р. № 112. 

18. НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження власником 

нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві». Наказ 

Держнаглядохоронпраці від 21.12.1993 р. № 132. 

19. НПАОП 0.00-6.13-05 «Порядок організації державного нагляду за 

охороною праці та гірничого нагляду в системі Держнаглядохоронпраці 

України». Наказ Держнаглядохоронпраці від 30.03.2004 р. № 92. 

  20. Рекомендації щодо організації роботи кабінету промислової безпеки та 

          охорони праці. Затверджено Головою Держгірпромнагляду 16.01.2008 р. 

   21. Рекомендації щодо побудови, впровадження та удосконалення системи  

         управління охороною праці. Затверджено Головою Держгірпромнагляду 

         07.02.2008 р. 

Основна література 

1. Ткачук К. Н., Халімовський М. О., Зацарний В. В. та ін. Основи охорони 

праці: Підручник. – 2-ге вид., допов. і перероб. – К.: Основа, 2006. – 444 с. 

2. Протоєрейський О. С, Запорожець О. І. Охорона праці в галузі: Навч. 

посіб. – К.: Книжкове вид-во НАУ, 2005. – 268 с. 

3. Основи охорони праці: Підручник / За ред. проф. В.В.Березуцького – Х.: 

Факт, 2005. – 480 с. 

4. Русаловський А. В. Правові та організаційні питання охорони праці: 

Навч. посіб. – 4-те вид., допов. і перероб. – К.: Університет «Україна», 

2009. – 295 с. 

5. Третьяков О.В., Зацарний В.В., Безсонний В.Л. Охорона праці: 

Навчальний посібник з тестовим комплексом на CD/ за ред. К.Н. Ткачука. 

– К.: Знання, 2010. – 167 с. + компакт-диск. 

6. Гогіташвілі Г. Г., Карчевські Є.-Т., Лапін В. М. Управління охороною 

праці та ризиком за міжнародними стандартами: Навч. посіб. – К.: Знання, 
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