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1. Опис кредитного модуля 

Рівень ВО, спеціальність, 

освітня програма, форма 

навчання 

Загальні показники 
Характеристика 

кредитного модуля 

Рівень ВО 

перший(бакалаврський) 

 

Назва дисципліни 
Охорона праці та 

цивільний захист  

Лекції 

__36__ год. 

Спеціальність 

132 Матеріалознавство 

136 Металургія 

 (шифр і назва) 

Цикл  

загальної підготовки 

Практичні (семінарські) 

___28___  год. 

Освітня програма 

Матеріалознавство 

Металургія 

 (ОПП, ОНП, назва) 

Статус кредитного 

модуля 

обов’язковий,  

 

Лабораторні роботи 

_8___ год. 

Спеціалізація 

металофізичні процеси та їх 

комп’ютерне моделювання; 

комп’ютерний дизайн матеріалів 

та нанотехнологій; 

металознавство та комп’ютерне 

моделювання процесів термічної 

обробки; 

спеціальна металургія; 

комп’ютеризовані процеси лиття 

(назва) 

Семестр ____7______ 

Самостійна робота 

__48___год., 

у тому числі на виконання 

індивідуального завдання 

__0_ год. 

  
Індивідуальне завдання  

Відсутнє 

Форма навчання 

денна 

  

Кількість кредитів 

(годин) 

4 (120) год. 

Вид та форма семестрового 

контролю 

 Залік / письмовий / 

тестування  

 
В структурно-логічній схемі навчання кредитний модуль “Охорона праці та 

цивільний захист” вивчається на етапі підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівня 

«бакалавр» після вивчення низки дисциплін професійно-орієнтованого циклу, коли майбутні 

фахівці мають достатнє уявлення щодо умов їхньої майбутньої професійної діяльності, 

мають достатню підготовку в галузі фундаментальних, прикладних наук та основних 

дисциплін циклу професійної та практичної підготовки. Це забезпечує можливість 

викладання дисципліни “Охорона праці та цивільний захист” з урахуванням професійної 

орієнтації студентів. 

Кредитний модуль «Охорона праці та цивільний захист» має зв’язки з такими 

кредитними модулями: «Фізика», «Хімія», Економіка і організація виробництва», 

«Теплотехніка ливарного виробництва», «Електротехніка», «Виробництво виливків із 

кольорових та благородних металів». 
Знання матеріалу дисципліни «Охорона праці та цивільний захист» забезпечує 

усвідомлення необхідності вирішувати завдання професійної діяльності з обов’язковим 

дотриманням вимог охорони праці, відповідальності за особисту та колективну безпеку.  



2. Мета та завдання кредитного модуля 

1.1. Мета навчальної дисципліни. 

Метою навчальної дисципліни є формування у майбутніх фахівців усвідомлення 

необхідності та компетенцій вирішувати на первинних посадах типові завдання усіх 

напрямків професійної діяльності з обов’язковим дотриманням вимог охорони праці, 

відповідальності за особисту та колективну безпеку у повсякденних умовах та під час 

надзвичайних ситуацій, особливого та воєнного стану.  

За результатами вивчення дисципліни бакалаври за спеціальностями галузей знань 

металургія та матеріалознавство мають бути здатні вирішувати типові професійні завдання з 

урахуванням вимог охорони праці та цивільного захисту і володіти такими компетенціями:  

 використовувати положення законодавчих актів і нормативно-правових документів з 

охорони праці та цивільного захисту у своїй фаховій діяльності; 

 оцінювати санітарно-гігієнічні умови та рівень безпеки праці на окремих робочих місцях, в 

лабораторіях, службових та виробничих приміщеннях;  

 виконувати на первинній посаді професійні функції, обов’язки і повноваження з охорони 

праці, виробничої та цивільної безпеки.  

 ідентифікувати шкідливі і небезпечні фактори в побутовому і соціальному  середовищі, 

користуватись основними методами збереження життя і здоров’я, у тому числі в умовах 

надзвичайних ситуацій (НС). 

 

1.2. Основні завдання навчальної дисципліни. 

Згідно з вимогами програми навчальної дисципліни студенти після засвоєння 

кредитного модуля мають продемонструвати такі результати навчання: 

знання:  

 соціально-економічних, законодавчих, нормативно-правових і організаційних основ охорони 

праці та цивільного захисту в галузях знань металургія та матеріалознавство; 

 сучасних проблем, головних завдань і принципів забезпечення безпеки людини; 

 базових положень гігієни праці і виробничої санітарії в галузях знань металургія та 

матеріалознавство; 

 організаційно-технічних основ виробничої і пожежної безпеки; 

 обов’язків і порядку дій в умовах надзвичайних ситуацій та військового стану. 

уміння: 

у виробничо-технологічній діяльності: 

 здійснювати ідентифікацію шкідливих і небезпечних факторів в оточуючому середовищі; 

 оцінювати металургійні та матеріалознавчі процеси та обладнання на відповідність вимогам 

стандартів безпеки і гігієни праці; 

 обирати та експлуатувати сучасні засоби колективного та індивідуального захисту в галузях 

металургії та матеріалознавства; 

в організаційно-управлінській діяльності: 

 оцінювати виробниче середовище на відповідність санітарно-гігієнічним вимогам, 

використовувати результати паспортизації санітарно-технічного стану підрозділу та атестації 

робочих місць; 

 оцінювати рівень вибухо-пожежонебезпеки металургійних та матеріалознавчих приміщень і 

забезпечувати відповідність заходів пожежної профілактики, засобів, пристроїв та заходів 

протипожежного захисту нормативним вимогам; 

 проводити і оформлювати інструктажі з охорони праці на робочих місцях; 

 проводити необхідні дії при виникненні нещасних випадків під час виконання робіт; 

 визначати показники вибухо-пожежної небезпеки приміщень і вибирати перелік і марки  

первинних засобів пожежогасіння; 

 кваліфіковано діяти при виникненні та в умовах аварійних і надзвичайних ситуацій;  

 забезпечувати ефективність проведення евакуаційних заходів 

 оцінювати гігієнічні характеристики умов праці на робочих місцях. 



3. Структура кредитного модуля 

Структура кредитного модуля містить три змістовних модулів з відповідною 

кількістю годин лекцій, практичних і лабораторних занять та самостійної роботи студентів 

згідно таблиці 1. 

Таблиця1 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 

Всьо-
го 

у тому числі 

Лекції 
Практичні 

(семінарські) 

Лабораторні 
(комп’ютерний 

практикум) 
СРС 

с 

1 2 3 4 5 6 

Розділ 1. Безпека життєдіяльності – запорука сталого розвитку 

Тема 1.Вступ. Джерела небезпек та 

їх класифікація. Системно-

структурний підхід як принцип 

вивчення ризик-орієнтованих 

дисциплін та системний аналіз як 

метод дослідження в БЖД. 

5 2 2 - 1 

Тема 2. Ризик, ідентифікація і 
оцінювання ризиків. Управління 
ризиком. 

11 2 6 - 3 

Тема 3. Глобальні проблеми 

людства. Природні, техногенні, 

соціальні та соціально-політичні 

небезпеки.  Психологічна стійкість 

людини та її роль у забезпеченні 

безпеки. 

5 2 -  3 

Тема 4. Медико-біологічні та 

соціальні проблеми здоров’я. 

Загальні принципи надання першої 

долікарської допомоги. Класифіка-

ція травм. Порядок надання першої 

невідкладної долікарської допомоги.  

8 2 4 - 2 

Разом за розділом 1 29 8 12  9 

Розділ 2. Охорона праці 

Тема 1. Охорона праці як складова 

безпеки життєдіяльності, її законо-

давча та нормативна база. Принци-

пи державної політики в галузі 

охорони праці. Відповідальність за 

порушення законодавства про 

охорону праці. Права працівників на 

пільги та компенсації. 

4 2   2 

Тема 2. Навчання з питань охоро-

ни праці. Відшкодування шкоди у 

разі ушкодження здоров'я. Охоро-

на праці жінок, літніх, неповно-

літніх та з особливими потребами.  

Забезпечення працюючих засобами 

індивідуального захисту. 

4 2   2 

Тема 3. Розслідування та облік 

нещасних випадків, професійних 

4 2   2 



1 2 3 4 5 6 

захворювань і аварій. Державне 

соціальне страхування від нещасного 

випадку. Умови праці на 

металургійних підприємствах. 

Система управління охороною праці. 

Служби охорони праці, нагляд та 

контроль за охороною праці.  

Міжнародний стандарт 

OHSAS 18001:2010.  

Тема 4. Гігієнічна класифікація 

праці. Повітря робочої зони. 

Мікроклімат виробничих 

приміщень. Оздоровлення повітря-

ного середовища. Вентиляція 

9 2 2 2 3 

Тема 5. Освітлення виробничих 

приміщень. Світлотехнічні поняття 

та одиниці. Види виробничого 

освітлення, вимоги до нього. 

Нормування. Джерела світла та 

світильники. 

9 2 2 2 3 

Тема 6. Шум, ультразвук, 

інфразвук та вібрація. Дія на 

людину. Нормування та захист від 

їх негативної дії. 

9 2 2 2 3 

Тема 7. Електромагнітні поля (ЕМП), 

та їх випромінювання та іонізуючі 

випромінювання. Їхня характери-

стика та ігієнічна оцінка. Основні 

напрямки, заходи і засоби захисту.  

5 2   3 

Тема 8. Електробезпека.  

Електрозахисні засоби (ЕЗЗ). Захисні 

заходи в електроустановках. 

 

7 2 2  3 

Тема 9. Основні джерела небезпек, 

притаманних металургії та 

металознавству. Безпека експлуатації 

автоматів і роботів. Кольори, знаки 

безпеки та сигнальна розмітка. 

5 2   3 

Разом за розділом 2 56 18 8 6 24 

Розділ 3. Цивільний захист населення і територій 

Тема 1. Законодавча та нормативно-

правова база цивільного захисту. 

Єдина державна система цивільного 

захисту.  

3 2   1 

Тема 2. Організація цивільного 

захисту на об’єкті господарювання 

Заходи, щодо запобігання та 

мінімізації наслідків НС. Засоби 

індивідуального та колективного 

захисту, укриття людей, життє-

забезпечення та евакуація людей.  

3 2   1 

Тема 3. Пожежна безпека. 6 2  2 2 



1 2 3 4 5 6 

Горіння металів та металовмісних 

сполук та їх гасіння. 

Тема 4. Наслідки надзвичайних 

ситуацій природного та 

техногенного характеру.  

11 2 6  3 

Тема 5. Розрахунок параметрів 

осередку ураження від техногенних 

вибухів. Оцінювання стійкості 

роботи об’єкта господарювання . 

Зниження ризиків і пом’якшення 

наслідків надзвичайних ситуацій 

4 2   2 

Разом за розділом 3 27 10 6 2 9 

Диференційований залік 8  2  6 

      

Всього годин  120 36 28 8 48 

 

 

4. Лекційні заняття 

Мета лекційних занять – отримання студентами базових знань у галузі охорони праці, 

промислової безпеки, безпеки життєдіяльності і цивільного захисту та способів забезпечення 

допустимих умов праці і запобігання виникненню надзвичайних ситуацій в. Перелік тем 

лекцій і основних питань наведено у таблиці 2. 

Таблиця 2 

№ з/п Назва теми лекції та перелік основних питань  

1 Лекція 1. Вступ. Мета та завдання навчальної дисципліни ОП та ЦЗ. 

Безпека життєдіяльності – базова концепція сталого розвитку. 

Вступ. 

Роль і місце навчальної дисципліни «Охорона праці та цивільний захист» в 

підготовці сучасного інженера. Мета та завдання навчальної дисципліни; її 

структура. Ризик-орієнтовані дисципліни. Безпека життєдіяльності – ключова 

дисципліна серед ризик-орієнтованих дисциплін. 

Діяльність. Безпека. Небезпека. Джерела небезпек та їх класифікація. 

Система “людина – життєве середовище”. 

Системно-структурний підхід як принцип вивчення та системний аналіз як 

метод дослідження в БЖД. Правила норми, закони та основні критерії безпеки – 

прямі наслідки дійсної або усвідомлюваної потреби у такій контрольній доктрині як 

«визначення небезпек, їх аналіз та виключення». 

Література 11.1.7, с. 3 – 23; 11.1.2, с. 5 – 31.  

2 Лекція 2. Ризик – ключове поняття ризик-орієнтованих дисциплін. 

Кількісна оцінка небезпек. Квантифікація небезпек. Ризик – як комплексна 

оцінка небезпеки. Принцип ALARA. Безпека професійної діяльності.  

Категорії серйозності небезпек Рівні ймовірності небезпеки Матриця оцінки 

ризику Концепція прийнятного (допустимого) ризику Ризик орієнтований підхід у 

забезпеченні безпеки Управління ризиком. 

Література 11.1.7, с. 24 – 40; 11.1.2, с. 144 – 172. 

3 Лекція 3. Надзвичайні ситуації 

Глобальні проблеми людства.  

Природні небезпеки. Стихійні явища. Літосферні небезпеки. Гідрологічні 

небезпечні явища. Метеорологічні небезпечні (атмосферні) явища. Природні 

пожежі. 

Техногенні небезпеки. Аварії з викидом радіоактивних речовин в 

навколишнє середовище. Аварії з витоком сильнодіючих отруйних речовин. Аварії 



на транспорті. Пожежі й вибухи. 

Соціальні та соціально-політичні небезпеки. Політичні та соціальні 

конфлікти. Конфлікти сімейні, трудові, економічні та організаційні. Тероризм. 

Небезпеки комбіновані. Небезпеки, викликані залежностями. Сучасні 

інформаційні технології та їх вплив на людину. Соціальні хвороби та епідемії.  

Психологічна стійкість людини та її роль у забезпеченні безпеки. 

Література 11.1.7; с. 41 – 74;  11.1.2, с. 64 – 143. 

4 Лекція 4. Надання першої долікарської допомоги 

Медико-біологічні та соціальні проблеми здоров’я. Причини порушення 

нормальної життєдіяльності організму і виникнення патологічного процесу Загальні 

принципи надання першої долікарської допомоги. Перша медична допомога (ПМД) 

– комплекс негайних заходів. Шкала AVPU. Мнемонічне правило ABCDE.  

10 пунктів надання ПМД. 1. Не панікуйте. 2. Подбайте про безпеку! 3. 

Припиніть дію ушкоджуючого фактору. 4.Визначте, хто тут головний. 5. Що тут 

сталося? 6. Оцініть стан постраждалого і дійте! 7. Для оцінки ситуації телефонуйте 

1-0-3! 8. Не нашкодь! 9. Дійте швидко – час не на вашому боці! 10.Передайте 

постраждалого під опіку кваліфікованого медичного персоналу! 

Література 11.1.7, с. 75 – 89;   11.1.2, с. 211 – 228. 

5 Лекція 5. Охорона праці як складова безпеки життєдіяльності, її 

структура та основні визначення  

Основні визначення в галузі охорони праці. Трудова діяльність Важкість 

праці Напруженість праці. Умови праці. Безпека як стан захищеності особи та 

суспільства від ризику зазнати шкоди. 

Шкідливий виробничий фактор Небезпечний виробничий фактор. Охорона 

праці – система правових, соціально-економічних,  організаційно-технічних, 

санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих 

на збереження життя, здоров'я  і працездатності людини в процесі трудової 

діяльності. 

Структурна схема охорони праці. Законодавство України про охорону праці.  

10 основних принципів, на яких базуються засади державної політики в галузі 

охорони праці. 

Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці: 

дисциплінарна,  адміністративна, матеріальна, кримінальна. Гарантії прав на 

охорону праці під час прийому на роботу і під час роботи.  

Література 11.1.8, с. 4 – 21; 11.1.1, с. 14 – 41. 

6 Лекція 6. Організація охорони праці на підприємстві  

Нагляд і контроль за дотриманням вимог безпеки на підприємстві. 

Інспекція  державного нагляду, права та повноваження. Контроль відомчий, 

контроль громадський. Права та повноваження представників органів контролю. 

Навчання з питань охорони праці. Система безперервного навчання з 

охорони праці. Інструктажі: вступний, первинний, повторний (плановий), 

позаплановий, цільовий. Обов‘язок працівників щодо виконання вимог охорони 

праці.  

Відшкодування шкоди у разі ушкодження здоров'я працівника або в разі 

його смерті.. 

Охорона праці жінок, літніх людей, неповнолітніх та людей з особливими 

потребами. Скорочений робочий час, обмеження в підійманні вантажів, 

обладнання робочого місця.  

Забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту. Навчання і 

перевірка знань працівників щодо правил користування ЗІЗ.  

Література 11.1.8, с. 22 – 36; 11.1.1, с. 55 – 85. 

7 Лекція 7. Управління охороною праці на підприємстві  

Аналіз і оцінка стану умов та безпеки праці, як обов’язкова складова роботи 



керівництва. Паспортизація санітарно-технічного стану умов і охорони праці. 

Атестація робочих місць за умовами праці. 4 класи  умови праці . 

Категорії робіт за ступенем важкості. 

Умови праці на металургійних підприємствах. Конструкції будівель і споруд 

металургійних підприємств. Опалення будівель і споруд підприємств 

металургійних виробництв. Освітлення металургійних підприємств. Зони 

обслуговування. Аспіраційні укриття. Відкриті рухомі частини устаткування.  
Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і 

аварій. Розслідування та облік нещасних випадків. Розслідування причин та облік 

випадків хронічних професійних захворювань. Розслідування та облік аварій. 

Аналіз виробничого травматизму.
 

Методи анкетування, ергономічні 

психофізіологічні методи  та метод експертних оцінок. 

Література 11.1.8, с. 37 – 62; 11.1.1, с. 120 – 130; 11.3.13 – 11.3.16. 

8 Лекція 8. Виробнича санітарія. Оздоровлення повітряного середовища 

Основні поняття фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії. 
Механічний та психічний компонент трудової діяльності Статична робота 

Динамічна робота Розумові навантаження Гігієна праці
  

Мікроклімат виробничих приміщень. Визначення параметрів мікроклімату. 

Вплив параметрів мікроклімату на самопочуття людини. Нормування параметрів 

мікроклімату. Оптимальні та допустимі значення температури, відносної вологості 

та швидкості руху повітря. 

Шкідливі речовини. Гігієнічне нормування шкідливих речовин. 

Оздоровлення повітряного середовища Основні заходи щодо нормалізації повітря 

робочої зони. Вентиляція природна та вентиляція штучна. 

Література 11.1.8, с. 63 – 83; 11.1.1, с. 140 – 161. 

9 Лекція 9. Освітлення виробничих приміщень 

Роль світла в життєдіяльності людини Виробниче освітлення, значення 

його в трудовій діяльності. Основні світлотехнічні поняття та одиниці. Види та 

системи виробничого освітлення та вимоги до нього.  

Природне освітлення: системи та нормування. Значення орієнтування 

світлових прорізів відносно сторін горизонту та району розташування підприємства 

для нормативного КПО. Попередній розрахунок природного освітлення. 

Штучне освітлення: системи та нормування. Розряд та під розряд зорових 

робіт. Розрахунок освітлювальної системи.  

Джерела штучного світла та освітлювальна арматура. Експлуатація 

освітлювальних установок. 

Література 11.1.8, с.84 – 100; 11.1.1, с. 162 – 174. 

10 Лекція 10. Захист від шуму, ультразвуку, інфразвуку та вібрації 

Шум ультразвук та інфразвук. Загальні положення. Нормування. 
Коригування рівня звукового тиску (рівня інтенсивності звуку). Акустичні 

коливання постійні, непостійні. Шуми широкополосні та імпульсні.  

Дія шуму, ультразвуку та інфразвуку на людину. Вплив шуму на окремі 

системи людського організму. Біологічна дія ультразвуку. Впливу інфразвуку на 

вестибулярний апарат, центральну нервову та серцеву систему 
Захист від дії шуму, ультразвуку та інфразвуку. Зниження шуму в 

джерелі виникнення та на шляху розповсюдження. Звукоізоляція та 

звукопоглинання. Локалізація дії. 

Вплив вібрації на людину. Збільшення впливу вібрації при одночасній дії 

вібрації та зниженої температури, підвищеного шуму, запиленості, тривалої 

статичної напруги. 

Захист від дії вібрації. Заходи захисту людини від шкідливої дії вібрації. 

Колективні та індивідуальні заходи захисту від вібрації. 

Література 11.1.8, с.101 – 120; 11.1.1, с. 174 – 201. 



11 Лекція 11. Захист від електромагнітних полів та іонізуючих 

випромінювань 

Електромагнітні поля в металургії. Джерела, особливості і класифікація 

електромагнітних полів (ЕМП) та випромінювань. Індукційні плавильні печі. 

Індукційні печі для термічної обробки.. 

Характеристики ЕМП та особливості інфрачервоного (ІЧ), 

ультрафіолетового (УФ) та лазерного випромінювання. Захист від ІЧ 

випромінювань: часом, відстанню, теплоізоляція, екранування і охолодження гарячих 

поверхонь, використання ЗІЗ. Захист від УФ випромінювань: відстанню; екрануванням 

робочих місць; ЗІЗ; спеціальним фарбуванням приміщень і раціональним 

розташуванням робочих місць. Засоби та заходи захисту від ЕМВ радіочастотного 

діапазону індивідуальні та колективні.  

Іонізуючі випромінювання: види, характеристики, дія на живий організм. 

Іонізуюча та проникаюча здатність. Природні та штучні джерела іонізуючого 

випромінювання. Одиниці вимірювання радіоактивних випромінювань. Біологічна 

дія іонізуючого випромінювання: пряма; непряма. НРБУ-97.  

Джерела і оцінка небезпеки впливу радіації на робочих місцях. Основні 

напрямки, заходи і засоби захисту працівників від радіаційної небезпеки. Заходи 

радіаційної безпеки. Сучасна концепція біологічного захисту  

Література 11.1.8, с. 121 – 138; 11.1.1, с. 202 – 262. 

12 Лекція 12. Електробезпека 

Електричний струм як фактор небезпеки. Дія струму Електротравма.  

Класифікація приміщень за ступенем небезпеки ураження електричним струмом. 

Приміщення без підвищеної, з підвищеною небезпекою, особливо небезпечні. 

Електрична установка, мережа, приміщення. Небезпека експлуатації 

електроустановок. Напруга дотику і напругу кроку. Прямий та непрямий дотик. 

Замикання на землю. Напруга непрямого дотику до корпусу ЕУ. Напруга кроку.  

Напрями підвищення безпеки експлуатації електроустановок.  

Засоби захисту при прямому і непрямому дотику. Конструктивні та схемні 

заходи захисту. Заходи захисту в разі непрямого дотику. 

Функціональне (робоче) заземлення. Захисне заземлення. Тип системи 

заземлення. Системи ТТ, IT, ТN; підсистеми TN-C, TN-S, TN-C-S. Захисна дія 

захисних заземлень. Особливості захисної дії ЗЗ системи TN в електричних 

мережах напругою до 1 кВ з глухозаземленою нейтраллю ДЖ. Конструкція 

заземлювальних пристроїв.  

Електрозахисні засоби (ЕЗЗ). Захисні заходи в електроустановках. 

Література 11.1.8, с. 139 – 161; 11.1.1, с. 333 – 414. 
13 Лекція 13. Основні джерела небезпек, притаманних металургії та 

металознавству 

Основні джерела небезпек, притаманні металургії та металознавству. Високі 

температури. Гарячий та розплавлений метал, запиленість, обладнання, що 

рухається та обертається. Падіння, в тому числі, з висоти, падіння предметів, 

матеріалів тощо. Ураження електричним струмом. Техногенні аварії, вибухи. 

Безпека експлуатації автоматів і роботів. Блокувальні пристрої, пристрої 

електробезпечності, сигналізації, електромагнітного та іонізуючого 

випромінювання, шумових і вібраційних характеристик, стану повітря в робочій 

зоні. 

Кольори, знаки безпеки та сигнальна розмітка. Сигнальні кольори: 

червоний, жовтий, зелений, синій. Знаки безпеки – основні, додаткові, комбіновані, 

групові. Застосування сигнальної розмітки. 
Література 11.1.8, с. 162 – 176; 11.1.1, с. 328 – 333; с. 438 – 444.  

14 Лекція 14. Цивільний захист. Організація цивільного захисту в Україні 

Законодавчі та нормативно-правові основи цивільного захисту. Визначення 

поняття «цивільний захист». Перехід від поняття «цивільна оборона», як особливої 



діяльності під час війни, до терміну «цивільний захист» як права на захист життя і 

здоров'я від наслідків катастроф та стихійних лих. Принципи цивільного захисту.  

Завдання цивільного захисту.  

Єдина державна система цивільного захисту. Головні завдання ЄДСЦЗ. 

Структура ЄДСЦЗ. Органи управління цивільним захистом та їх функції. 

Формування цивільного захисту.Постійні органи управління ЄДСЦЗ.  

Режими функціонування єдиної системи цивільного захисту. Режим 

повсякденного функціонування, режим підвищеної готовності, режим надзвичайної 

ситуації та режим надзвичайного стану.  

Основні заходи у сфері цивільного захисту. Оповіщення та інформування 

населення про загрозу чи виникнення НС. Укриття населення у захисних спорудах. 

Евакуація, медичний та психологічний захист населення. Біологічний, інженерний, 

радіаційний і хімічний захист.  

Література 11.1.9, с. 3 – 25; 11.1.4, с. 11 – 38; 11.3.12. 

15 Лекція 15. Організація цивільного захисту захисту в Україні 
Організація цивільного захисту на об’єкті господарювання. Начальник ЦЗ 

об’єкта. Орган повсякденного управління ЦЗ. Структура ЦЗ об’єкта господарської 

діяльності. Служби та загони. 

Навчання та підготовка населення до дій в умовах НС. Організація і 

планування навчання. Підготовка керівного складу та працівників об’єкта. 

Підготовка населення. Підготовку студентів, школярів та дітей дошкільного віку. 

Використання засобів індивідуального захисту. Характеристика засобів 

індивідуального захисту. Промислові та медичні засоби захисту. Використання 

засобів колективного захисту. Характеристика сховищ. Протирадіаційні укриття. 

Евакуаційні заходи захисту населення. Евакуаційні органи, їхні функції та 

задачі. Порядок проведення евакуації. 

Режими радіаційного захисту робітників та службовців. Дозиметричний і 

хімічний контроль. Режим радіаційного захисту робітників та службовців. 

Література 11.1.9, с. 26 – 44; 11.3.17;.11.3.18. 

16 Лекція 3.16. Захист населення, матеріальних цінностей і навколишнього 

середовища в умовах надзвичайних ситуацій 

Вплив надзвичайної ситуації на об’єкт господарювання. Осередок ураження.  

Основні поняття та визначення пожежної безпеки. Класи та підкласи: пожеж. 

Показники пожежовибухонебезпеки речовин і матеріалів. Оцінка вибухопожежо-

небезпеки об’єкта. Категорія пожежної небезпеки приміщення (будівлі, споруди). 

Класифікація пожежонебезпечних та вибухонебезпечних зон.  

Способи і засоби гасіння пожеж. Первинні засоби пожежогасіння. 

Вогнегасники пінні, газові, порошкові. Системи пожежної сигналізації та 

пожежогасіння. Пожежний сповіщувач. Лінії зв’язку. Приймально-контрольні 

прилади. Стаціонарні установки автоматичного пожежегасіння.  

Горіння металів. Особливості гасіння пожеж, пов’язаних з горінням 

більшості металів. 

Література 11.1.9, с.45 – 60; 11.1.1, с. 482 – 559. 
17 Лекція 3.17. Захист населення, матеріальних цінностей і навколишнього 

середовища в умовах надзвичайних ситуацій 

Надзвичайні ситуації під час бурі, урагану смерчу. 

Наслідки надзвичайних ситуацій під час землетрусів. Заходи захисту. 

Надзвичайні ситуації під час повені. Класифікація повеней за причинами 

виникнення. Наслідки дії води при руйнуванні греблі. Засоби захисту від повені.  

Наслідки аварій на радіаційно небезпечних об'єктах. Зони радіоактивного 

зараження. Променева хвороба. Закон України "Про правовий режим території, яка 

зазнала забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" . 

Наслідки аварій на хімічно-небезпечних об'єктах.  

Наслідки аварій на вибухо-пожежо-небезпечних об'єктах. Зміни тиску 

http://moodle.udec.ntu-kpi.kiev.ua/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=135&concept=%D0%9D%D0%A1


повітря при проходженні ударної хвилі. Ураження людей. Характеристика осередку 

ураження при вибуху 

Література 11.1.9, с. 61 – 75. 

18 Лекція 3.18. Підвищення стійкості об’єктів господарювання в умовах 

надзвичайних ситуацій  
Розрахунок параметрів осередку ураження від техногенних вибухів. Зона 

детонаційної хвилі, дії продуктів вибуху, дії повітряної ударної хвилі. 

 Оцінювання стійкості роботи об’єкта господарювання . Розрахунок 

границі стійкості об’єкту  до дії ударної хвилі . Заходи щодо підвищення стійкості 

елементів об’єкту.  

Стійкість роботи об’єктів господарювання та фактори, що впливають на неї.  

Норми проектування інженерно-технічних заходів цивільного захисту.  

Вимоги до забудови міст. Вимоги до розміщення та будівництва об’єктів 

господарювання.  

Зниження ризиків і пом’якшення наслідків надзвичайних ситуацій 

Література 11.1.9, с. 76 – 87. 

 

5. Практичні заняття 

 Основні завдання циклу практичних занять: дослідження чинників, які виникають у 

надзвичайних ситуаціях на енергетичних об’єктах, та визначення їх рівнів та ступеня впливу 

на працівників, населення та довкілля; набуття уміння та досвіду роботи з нормативними 

документами; оволодіння аналітичними методами розрахунків для оцінки ризиків у 

використанні електроустановок та енергетичних об’єктів; практичне визначення рівнів 

ризиків наявних виробничих процесів, електроустановок та засобів захисту. Перелік 

практичних занять наведено у таблиці 3.  

Таблиця 3 

№ 

з/п 

Назва теми заняття та перелік основних питань 

 

Кількість 

годин 

1 Вступне заняття 2 

2 Аналіз ризику виникнення небезпеки  2 

3 Кількісне оцінювання ризику небезпек 4 

4 Загальні принципи надання першої долікарської допомоги потерпілому 4 

5 Регулювання якості повітряного середовища 2 

6 Оцінювання параметрів та показників штучного освітлення виробничих і 

офісних приміщень 

2 

7 Розрахунок еквівалентного рівня звуку на робочому місці 2 

8 Прогнозування та оцінювання хімічної обстановки під час аварії на 

хімічно небезпечних об’єктах 

2 

9 Прогнозування та оцінювання радіаційної обстановки під час аварії на 

радіаційно небезпечному об’єкті 

2 

10 Розрахунок захисного заземлення електроустановок напругою до 1000 В 2 

11 Прогнозування та оцінювання інженерної та пожежної обстановки під 

час аварії на вибухонебезпечних об’єктах 

2 

12 Залікове заняття 2 

 

6. Лабораторні роботи 

Основні завдання циклу лабораторних занять: дослідження чинників, які 

характеризують умови праці на виробництві та визначення їх оптимального або допустимого 

значення; набуття уміння та досвід роботи з лабораторним обладнанням та вимірювальними 

приладами; оволодіння методикою експериментальних досліджень у галузі охорони праці та 

практичне визначення рівня шкідливості виробничого процесу. Перелік лабораторних занять 

наведено у таблиці 4 



Таблиця 4 

 

№ 

з/п 

Назва теми заняття та перелік основних питань 

(перелік дидактичного забезпечення, посилання на літературу та завдання на 

СРС) 

Кількість 

годин 

1 Тема. 

Лабораторна робота 1. Мікроклімат та забруднення повітряного 

середовища робочої зони 

Мета роботи  – ознайомитись з основними параметрами повітря 

робочої зони у виробничих приміщеннях набути практичних навичок у 

користуванні нормативними документами, вивчити приклади контролю та 

методику проведення їх оцінки з точки зору охорони раці. 

Література: 11.1.1, с. 161–169; с. 171–180, 2.5.1. 

Завдання СРС: Опрацювати нормативні матеріали і зробити 

висновок щодо відповідності фактичних параметрів повітря робочої зони 

нормативним вимогам для заданих умов. 

 

 

 

 

2 

2 Тема. 

Лабораторна робота 2. Освітлення виробничих приміщень 

Мета роботи – ознайомитися а принципами нормування освітлення, 

методами дослідження зорових умов праці, набути практичні навички 

користування нормативними документами, контрольно-вимірювальними 

приладами та методиками проведення досліджень. 

Література: 11.1.1, с. 186–197; 11.2.16. 

Завдання на СРС: Визначити коефіцієнти природної освітленості та 

зробити висновки щодо відповідності виконання вимог нормативних 

документів. Опрацювати нормативні матеріали, що стосуються освітлення. 

 

 

 

 

2 

3 Тема. 

Лабораторна робота 3. Оцінка і захист від шуму  

Мета роботи – вивчити методику вимірювання та оцінювання 

основних параметрів виробничого шуму, дослідити властивості 

звукоізолюючих матеріалів і принципи їх ефективного використання. 

Література: 11.1.1, с. 198–213; 11.2.17. 

Завдання на СРС: Зробити висновки щодо дотримання вимог 

нормативних документів і порівняти ефективність різних звукоізолюючих 

матеріалів. 

 

 

 

 

2 

4 Тема .  

Лабораторна робота 4. Пожежна безпека 

Мета роботи – вивчити принцип роботи системи пожежного 

оповіщення, ручних та переносних вогнегасників.  

Література: Л.11.1.1, с. 176 - 183. 

Завдання на СРС:  

 

 

 

 

2 

 

 

7. Самостійна робота студентів 

Мета самостійної роботи – отримання студентами необхідних знань у галузі цивільного захисту 

та способів унеможливлення надзвичайних ситуацій в енергетиці. Перелік тем та основних питань 

наведено у таблиці 5. 

Таблиця 5 

№ 
з/п 

Назва теми та перелік основних питань 
(посилання на літературу) 

1 Тема 1.3. Природні, техногенні, соціальні та соціально-політичні небезпеки.  

Література   11.1.2, с. 64 – 143. 
2 Тема 1.4. Загальні принципи надання першої долікарської допомоги. 

Література  11.1.2, с. 211 – 228. 



3 Тема 2.2. Забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту. 

Література  11.1.1,  с. 51, 52. 
4 Тема 2.3. Умови праці на металургійних підприємствах. 

Література  11.3.13  –  11.3.16.  
5 Тема 2.5. Джерела світла та світильники. 

Література  11.4.10. 
6 Тема 26. Шум, ультразвук, інфразвук та вібрація. Захист від їх негативної дії. 

Література  11.4.11. 
7 Тема 2.8. Електрозахисні засоби (ЕЗЗ).  

Література  11.3.17. 

  

8. Контрольні роботи 

Робочим навчальним планом контрольні роботи не передбачені 

9. Рейтингова система оцінювання результатів навчання1  

Рейтинг студента з кредитного модуля нормативної дисципліни „Охорона праці та 

цивільний захист” визначається у відповідності з Положенням про рейтингову систему 

оцінки успішності студентів НТУУ „КПІ”.  

Рейтингова оцінка (RD) з кредитного модуля нормативної дисципліни „Охорона 
праці та цивільний захист” визначається як сума всіх рейтингових балів (rk), набраних за 

результатами роботи студентів в семестрі при виконанні всіх запланованих практичних, 

лабораторних робіт, експрес-контролів лекційних занять, а також заохочувальних і 

штрафних балів rs. 
Максимальна рейтингова оцінка з кредитного модуля складає 100 балів.  

 

Система рейтингових балів 

Практичні роботи (r k ). 

Загальна кількість практичних робіт за семестр – 10. Виконання кожної роботи 

оцінюється максимум у 4 бали. Ваговий бал – 4*10 = 40. 

Система оцінювання практичних завдань: 

- робота виконана в повному обсязі, студент вірно відповідає на всі теоретичні та 

практичні запитання (не менш як 90 % потрібної інформації) - 4 бали; 

- робота виконана і студент недостатньо повно відповідає на теоретичні та практичні 

запитання (не менш як (50…90) % потрібної інформації та деякі помилки) – 3 баліи; 

-  студент недостатньо повно відповідає на теоретичні та практичні запитання (25…50) 

% потрібної інформації  – 2 бали;  

- студент неповно відповідає на теоретичні та практичні запитання (25…50)%, 

потрібної інформації, допускає помилки у відповіді – 1 бал; 

- роботу не виконано –     0 балів 

Лабораторні роботи (r k ). 

Загальна кількість лабораторних робіт за семестр – 4. Виконання кожної роботи 

оцінюється максимум у 5 балів. Ваговий бал – 4*5 = 20. 

Система оцінювання виконання лабораторної  роботи:  

- робота виконана в повному обсязі у відведений час, під час захисту виконаної роботи 

студент вірно, в повному обсязі  відповідає  на всі теоретичні та практичні запитання 

(не менше 90% потрібної інформації) – 5 балів; 

-  робота виконана в повному обсязі у відведений час, під час захисту виконаної роботи 

студент достатньо повно відповідає на всі теоретичні та практичні запитання (не 

менше 75% потрібної інформації) – 4 бала; 

                                                 
 



- робота виконана в повному обсязі у відведений час, під час захисту виконаної роботи 

студент недостатньо повно відповідає на теоретичні та практичні запитання (не 

менше 60% потрібної інформації та деякі помилки) – 3 бала; 

- роботу виконано частково, під час захисту виконаної роботи студент недостатньо 

повно відповідає на теоретичні та практичні запитання (не менше 60% потрібної 

інформації та деякі помилки) –  2 бала; 

- роботу виконано частково, також мають місце помилки у відповідях на теоретичні та 

практичні запитання під час захисту виконаної роботи – 1 бал;  

-  роботу не виконано –  0 балів 

Перевірка знань на практичних і лабораторних работах може передбачати виконання 

тестових завдань. 

Експрес-контрольні роботи (r k ). 

Загальна кількість експрес-контрольних робіт на лекціях – 4. Кожна контрольна робота є 

тестовим завданням з 5 – 10 питань. Вартість кожного питання становить 1 або 2 бали. 

Виконання кожної роботи оцінюється максимум у 10 балів. Ваговий бал – 4*10 = 40. 

Система оцінювання виконання експрес-контрольних робіт: 

- кількість отриманих балів дорівнює сумарній вартості правильних відповідей. 

Штрафні та заохочувальні бали (r S): 

- відсутність на практичному занятті без поважної причини – мінус 2 бала; 

- відсутність на лабораторному занятті без поважної причини – мінус 3 бала; 

- участь у науковій або методичній роботі кафедри – до 10 балів; 

- участь у розробці методичних матеріалів з дисципліни – до 5 балів; 

- участь у олімпіадах – до 10 балів; 

- опублікована стаття, науковий реферат, доповідь на науковій конференції за темами, 

які вивчаються в дисципліні – до 10 балів . 

На першій та другій атестації (8-й тиждень та 14-й тиждень) студент отримує 

«зараховано», якщо його поточний рейтинг становить не менше 50% можливої кількості 

балів на цей час. 

Студенти, які набрали протягом семестру необхідну кількість балів RD ≥ 60, мають 

можливості: 

- отримати залікову оцінку «автоматом» відповідно до набраного рейтингу (табл. 6). В 

такому разі до заліково-екзаменаційної відомості вносяться бали RD та відповідні 

оцінки; 

- виконувати залікову контрольну роботу з метою підвищення оцінки. 

Студенти, які набрали протягом семестру рейтинг з кредитного модуля менше 60 

балів, зобов’язані виконувати залікову контрольну роботу. 

Якщо оцінка за залікову контрольну роботу більше ніж «автоматом» за рейтингом, 

студент отримує оцінку за результатами залікової контрольної роботи. 

Якщо оцінка за залікову контрольну роботу менше ніж оцінка за рейтингом, у 

студента залишається оцінка на підставі рейтингового оцінювання. 

 

Таблиця 6 

Переведення рейтингових оцінок в ECTS та традиційні оцінки 

Бали рейтингу з 

кредитного модуля RD 

 

ECTS-оцінка 

 

Національна оцінка 

95-100 A Відмінно 

85-94 B Дуже добре 

75-84 C Добре 

65-74 D Задовільно 

60-64 E Достатньо 

Менш як 60 Fx Незадовільно 

rс< 40 F Не допущено 



10. Методичні рекомендації 

Методика вивчення дисципліни передбачає проведення колективних та індивідуальних 

занять зі студентами. Під час лекційних занять студенти набувають знань за визначеними 

розділами і темами та відбувається поточна перевірка за тестовими завданнями. 

Індивідуальні заняття і бесіди відбуваються під час консультацій, у ході виконання завдань з 

самостійної роботи, підготовки наукових рефератів, статей, доповідей на конференції та 

участі в олімпіадах. Отримані знання студенти використовують під час підготовки 

магістерської роботи. 
 

11. Рекомендована література 

11.1. Базова 

1. Охорона праці та промислова безпека: навч. посіб. / [Ткачук К. Н., Зацарний В. В., 

Третякова Л.Д.]. – К.: Лібра, 2010. – 444 с.  

2. Зацарний В.В., Праховнік Н.А., Землянська О.В., Зацарна О.В. Безпека 

життєдіяльності: Навчальний посібник – К.: НТУУ «КПІ» ІЕЕ, 2016. – електронне видання. 

/http: //ela.kpi.ua/kandle/123456789/18263/ 

3. Зацарний В.В. Охорона праці: Навч. посіб. / Зацарний В.В., Третьяков О.В., Безсонний 

В.Л.: за ред. К.Н. Ткачука. – К.: Знання, 2010. – 167 с. + компакт-диск.   

4. Основи цивільного захисту: Навч. посібник / В.О. Васійчук, В.Є Гончарук, С.І. Качан, 

С.М. Мохняк.- Львів:Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 

2010.- 417с. 

5. Желібо Є. П., Заверуха Н. М., Зацарний В. В. Безпека життєдіяльності. Навч. посіб. / 

за ред. Є. П. Желібо. 6-е вид. –К.: "Каравела", 2009. – 344 с. 

6.Третякова Л.Д. Засоби індивідуального захисту: виготовлення та застосування: навч. посіб. 

/ Третякова Л.Д., Литвиненко Г.Є. – К.: Лібра, 2008. – 320 с. 

7. Зацарний В.В. Л.Д. Курс лекцій з дисципліни «Охорона праці та цивільний захист». Для 

студентів матеріалознавчих та металургійних спеціальностей. Частина 1.–  К.: НТУУ «КПІ» 

ІЕЕ, 2018. – електронне видання.  

8. Зацарний В.В. Л.Д. Курс лекцій з дисципліни «Охорона праці та цивільний захист». Для 

студентів матеріалознавчих та металургійних спеціальностей. Частина 2.–  К.: НТУУ «КПІ» 

ІЕЕ, 2018. – електронне видання.  

9. Зацарний В.В. Л.Д. Курс лекцій з дисципліни «Охорона праці та цивільний захист». Для 

студентів матеріалознавчих та металургійних спеціальностей. Частина 3.–  К.: НТУУ «КПІ» 

ІЕЕ, 2018. – електронне видання.  

 

11.2. Допоміжна 
1. Михайлюк В.О., Халмурадов Б.Д. Цивільна безпека: Навч. посібник. – К: Центр 

учбової літератури, 2008. – 158 с.  

2. Демиденко Г.П. Безпека життєдіяльності: навч.посіб. – К.: НТУУ «КПІ», 2008. – 300 с.  

3. Гончарук В.Є., Качан С.І., Орел С.М., Пуцило В.І. Оцінка обстановки у надзвичайних 

ситуаціях: Навч. посіб. – Львів, НУ «Львівська політехніка», 2004. – 136 с. 

4. Левченко О.Г. Охорона праці у зварювальному виробництві. – К.: Основа, 2010. – 246 

с. 

 

11.3 Основні законодавчі та нормативно-правові акти 

1. Конституція України. Основний закон. – К., 1996.  

2.  Кодекс цивільного захисту України. – К.: (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 34-

35, ст.458)  

3. ДСТУ Б А.2.2-7:2010. Проектування. Розділ інженерно-технічних заходів цивільного 

захисту (цивільної оборони) у складі проектної документації об'єктів. Київ. – Мінрегіонбуд 

України, – 2010.  



4. Закон України. Про охорону праці {В редакції Закону № 229-IV від 21.11.2002, ВВР, 2003, 

№ 2, ст.10}. – К.: Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 49, ст.668)  

5. Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань: Закон України від 14 січня 

1998 р. – К., 1998. 

6. ДБН-97. Державні будівельні норми України. – Київ, Держ. Стандарт, 1999.  

7. ДСТУ 3891-99. Безпека у надзвичайних ситуаціях. – Київ, Держ. Стандарт, 1999. 

8. Закон України. Про правовий режим воєнного стану. – К.: Урядовий кур’єр, 14.06.2000. – 

№107.  

9. Закон України. Про зону надзвичайної екологічної ситуації”. – К.:13.07.2000. – №1908- III.  

10. Закон України. Про об’єкти підвищеної небезпеки. – К.18.01.2001. – №2245- III.  

11. Закон України. Про правовий режим надзвичайного стану. – К.: Урядовий кур’єр, 

14.06.2000. – №107. 

12. ПОЛОЖЕННЯ про єдину державну систему цивільного захисту. Затверджено 

постановою Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 р. № 11. 

13. НПАОП 27.0-1.01-08. Правила охорони праці в металургійній промисловості. 

Затверджено наказом Державного комітету України  з промислової безпеки, охорони праці 

та гірничого нагляду від 22.12.2008 № 289. 

14. НПАОП 27.1-1.06-08. Правила охорони праці під час ремонту устаткування на 

підприємствах чорної металургії. Затверджено наказом Державного комітету України з 

промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 20.08.2008 № 183. 

15. НПАОП 28.5-1.02-07. Правила охорони праці при термічній обробці металів.  

Затверджено наказом Державного комітету України  з промислової безпеки, охорони праці 

та гірничого нагляду від 18.12.2007 N 315. 

16. НПАОП 27.5-1.46-14. Правила охорони праці у ливарному виробництві. Затверджено 

наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 03.11.2014 №779. 

17. НПАОП 40.1-1.07-01 “Правила експлуатації електрозахисних засобів” 

18. ПОРЯДОК проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана 

з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту. Затверджено постановою 

Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 р. № 819. 

19. ПОРЯДОК здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях. Затверджено 

Постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. № 444. 

 

 11.4. Інформаційні ресурси 

1. 1. http://www.dnop.kiev.ua  - Офіційний сайт Державної служби Держгірпромнагляду. 

2. Постійне представництво України при ООН http://www.uamission.org/. 

3. Північноатлантичний альянс (НАТО) http://www.nato.int/.  

4. Новини про поточні події у світі, в т. ч. про надзвичайні ситуації 

http://www.100top.ru/news/ (російською мовою). 

5. Сайт, присвячений землетрусам та сейсмічному районуванню території  

http://www.scgis.ru/russian/. 

6. Сайт, присвячений надзвичайним ситуаціям природного характеру 

http://chronicl.chat.ru/. 

7. Офіційний сайт Американського вулканологічного товариства 

http://vulcan.wr.usgs.gov/ (англійською мовою). 

8. Український інститут досліджень навколишнього середовища i ресурсів при Раді 

національної безпеки i оборони України  http://www.erriu.ukrtel.net/index.htm.  

9. http://www.dnop.kiev.ua  - Офіційний сайт Державного комітету України з 

промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляду).  

10. Джерела світла. https://studme.com.ua/10611207/bzhd/istochniki_sveta.htm#288 

11. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці. 

https://pidruchniki.com/1636051238236/bzhd/osnovi_ohoroni_pratsi 

12. http://opcb.kpi.ua - Сайт кафедри ОППЦБ 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/229-15
http://www.dnaop.com/html/32433/doc-%D0%9D%D0%9F%D0%90%D0%9E%D0%9F_27.0-1.01-08
http://www.dnaop.com/html/32406/doc-%D0%9D%D0%9F%D0%90%D0%9E%D0%9F_27.1-1.06-08
http://www.uamission.org/
http://www.nato.int/
http://www.100top.ru/news/…
http://chronicl.chat.ru/
http://vulcan.wr.usgs.gov/Photo/framework.html
http://www.erriu.ukrtel.net/index.htm
http://opcb.kpi.ua/

