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1.     Опис навчальної дисципліни 

 Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 

1,5 

Галузь знань 

_ 226  Фармація __ 

(шифр і назва) 

 

 

Нормативна 

  

Спеціальність: 

_ 7.12020101 «Фармація»__ 

(шифр і назва)  

Рік підготовки 
5-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин  –  45 

9-й 

Лекції 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: 

  

_спеціаліст_ 

  

12  год.  

Практичні 

 6 год. 

Лабораторні 

 
Самостійна робота 

27 год. 
Індивідуальні завдання:  

 

Вид контролю:  

Зараховано 

 

2. Пояснювальна записка та структура дисципліни 

Дана робоча програма розроблена відповідно до Типової навчальної 

програми, затвердженої заступником Міністра освіти і науки, молоді та спорту 

України Жебровським Б.М. 18.03.2011 р., погодженої заступником Голови 

комісії з проведення ліквідації Держгірпромнагляду Дунасом С.В. 16.03.2011 

року. 

Робоча програма дисципліни «Охорона праці в галузі» 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. 

Згідно з навчальним планом вивчення «Охорона праці в галузі» 

здійснюється у 9–10 семестрах. Загальний обсяг навчального часу для вивчення 

дисципліни у навчальних планах підготовки спеціалістів визначений 

державними вимогами зазначеного вище спільного наказу і становить не менше 

36 академічних годин. 

 

3. Мета вивчення навчальної дисципліни 

Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні у майбутніх фахівців 

(спеціалістів) 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. 

Основні професійні компетенції 

Засвоївши програму навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» 

спеціалісти 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. 

 

4. Зміст програми, що включає тематичне планування лекцій, 

семінарських (практичних) занять, самостійної роботи, перелік 

практичних навичок, внесених у матрикул практичних навичок 

 

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 

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. 

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 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  

від нещасних випадків. Обов’язки Фонду. Права та обов’язки застрахованої 

особи. Права та обов’язки роботодавця як страхувальника. 

 

Теми лекційних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Міжнародні норми в галузі охорони праці. Основні законодавчі 

та нормативно-правові акти з охорони праці в галузі 

2 

2 Система управління охороною праці в організації 2 

3 Травматизм та професійні захворювання в галузі. Розслідування 

нещасних випадків 

2 

4 Спеціальні розділи охорони праці в галузі професійної 

діяльності 

2 

5 Основні заходи пожежної профілактики на галузевих об’єктах 2 

6 Соціальне страхування від нещасного випадку  

та професійного захворювання на виробництві 

2 

 Всього 12 

 

 

Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Охорона праці в фармацевтичній галузі 6 

 Всього 6 

 

Самостійна робота 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість  

годин 
Вид контролю 

1. Оволодіння знаннями 

 Підготовка до практичних занять  8 
Поточний 

контроль на 



практичних 

заняттях 

2. 
Самостійне опрацювання тем,  

які не входять до плану аудиторних занять: 

2.1 

Правова основа охорони праці в 

фармацевтичній галузі. Основи охорони праці 

в фармації як складова системи охорони праці 

у державі. 

2 
Реферат або тези 

доповіді 

2.2 

Методи аналізу, прогнозування, профілактики 

виробничого травматизму та професійних 

захворювань фармацевтичних працівників. 
2 

Реферат або тези 

доповіді 

2.3. 
Розслідування нещасного випадку на 

фармацевтичних підприємствах. 2 
Реферат або тези 

доповіді 

2.4. 
Розрахунок вентиляції та штучного 

освітлення виробничих приміщень аптеки 2 
Реферат або тези 

доповіді 

2.5 

Порядок атестації робочих місць аптек та 

медичних складів на відповідність 

нормативним актам про охорону праці. 
2 

Реферат або тези 

доповіді 

2.6 
Розробка заходів пожежної профілактики в 

аптеках з виготовленням лікарських форм. 2 

Реферат або тези 

доповіді 

2.7 

Відшкодування шкоди, заподіяної 

застрахованому у разі ушкодження його 

здоров'я. Права та обов'язки застрахованого та 

роботодавця як страхувальника 

2 
Реферат або тези 

доповіді 

2.8 
Актуальні проблеми охорони праці в 

наукових дослідженнях 2 
Реферат або тези 

доповіді 

2.9 
Державний нагляд і громадський контроль за 

станом охорони праці 2 
Реферат або тези 

доповіді 

3. Підготовка до підсумкового  контролю  1 Підсумковий 

контроль 

Всього 27  

 

5. Критерії оцінювання знань студентів на занятті (прийняті на 

методичному засіданні кафедри) 

Оцінка якості засвоєння навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» 

включає поточний контроль успішності та складання підсумкового контролю. 

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 на кафедрі створено фонди засобів 

педагогічної діагностики, які включають типові завдання, тести тощо. Вони 

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

компетенцій з охорони праці. 

Основними завданнями самостійної роботи студентів є підготовка і 

виконання поточних навчальних практичних завдань, а також самостійне 

вивчення окремих розділів дисципліни під керівництвом викладача. 

 

6. Екзаменаційні питання (для дисциплін, з яких формою підсумкового 

контролю є іспит) 

 

7. Зразки питань для проведення підсумкового контролю знань 

1. Розкрийте зміст поняття "охорона праці". 

2. Розкрийте зміст поняття  "управління охороною праці". 

3. Які можливі професійні захворюваня може отримати провізор першого 

столу? 

4. Із впливом яких негативних чинників пов'язана виробнича діяльність 

персоналу фармацевтичної галузі? 

5. У чому полягає соціально-економічне значення охорони праці? 

6. Як законодавство охороняє працю жінок і неповнолітніх? 

7. Назвіть основні причини нещасних випадків в Україні. 

8. Які закони України, що регламентують питання охорони праці ви 

знаєте? 

9. Назвіть завдання охорони праці. 

10. Дайте визначення СУОП. 

11. Охарактеризуйте види інструктажів з питань охорони праці. 

12. Перелічіть основні завдання страхування. 

13. Які принципи страхування від нещасних випалків і професійних 

захворювань? 

14. Вкажіть різницю між суб'єктами та об'єктами страхування. 

15. Розкажіть про техніка безпеки й особисту гігієну персоналу під час 

роботи в аптеці. 

16. Які вимоги до техніки безпеки та виробничої санітарії під час 

виготовлення ЛЗ? 

17. Систематизуйте та перелічіть горючі речовини в аптеці. 

18. Розкрийте зміст поняття " інструкція з охорони праці". Які розділи 

повинна містити інструкція з охорони праці? 

19. Охарактеризуйте умови праці. 

20. Розкрийте зміст поняття " трудовий договір "," роботодавець", 

"працівник". 

21. Умови розірвання трудового договору. 

22. Які ви знаєте первинні засоби гасіння пожеж? 

23. Назвіть 7 причини пожеж. 

 

8. Засоби для проведення поточного та підсумкового контролю 



Для атестації студентів на відповідність їхніх знань з охорони праці 

вимогам, викладеним в цій робочій програмі, на кафедрі створено фонд засобів 

педагогічної діагностики, які включають типові завдання, ситуаційні задачі, 

тести тощо. Вони будуть забезпечувати об’єктивну оцінку знань, умінь та 

рівнів набутих компетенцій з охорони праці. 

 

9. Перелік навчально-методичної літератури 

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. 

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, 2007. 

– 367 с. 

7.  Желібо Є. П., Баранова Н. І., Коваленко В.В. Охорона праці в органах 

державної податкової служби. Навч. посібник для ВНЗ. Ірпінь. - 2002. 

8. Катренко Л.А., Кіт Ю.В., Пістун І. П. Охорона праці. Курс лекцій. 

Практикум: Навч. посіб. – Суми: Університетська книга, 2009. – 540 с. 

9. Охорона праці в будівництві: Навч. посіб. посібник / за редакцією Коржика 

Б.М. і Іванова В.М. – Харків: Форт, 2010. – 388 с.  

10. Березюк О. В., Лемешев М. С. Охорона праці в галузі радіотехніки: Навч. 

посіб. – Вінниця: ВНТУ, 2009. – 159 с.  

11. Ярошевська В.М., Чабан В.Й. Охорона праці в будівельній галузі: Навч. 

посіб. – Рівне: НУВГП, 2005. – 313с. 

12. Батлук В. А. Охорона праці в галузі телекомунікацій: Навч. посіб. – Львів: 

Афіша, 2003. – 320 с. 

Додаткова література 

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

2. ДСанПіН 3.3.6.096-2002 Державні санітарні норми і правила при роботі з 

джерелами електромагнітних полів 

3. ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень. 

4. ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та 

інфразвуку. 

5. ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та 

локальної вібрації 



6. НПАОП 0.00-1.28-10 Правила охорони праці під час експлуатації 

електронно-обчислювальних машин. Наказ Держгірпромнагляду від 

26.03.2010р. № 65 

7. 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. 

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

Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 р. № 15. 

9. Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі. Наказ МОЗ України та 

Держнаглядохоронпраці України від 23.09.1994 р. № 263/121. 

10. ДСТУ 2293-99 «Охорона праці. Терміни та визначення основних понять». 

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