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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 

6 год. 

Спеціальність 

151 Автоматизація та 

комп'ютерно-інтегровані 

технології ,152 Метрологія 

та інформаційно-

вимірювальна техніка 

Цикл  

Базова підготовка 

Практичні (семінарські) 

2  год. 

Освітні програми 
спеціальність:   

151- Автоматизація та 

комп'ютерно-

інтегровані технології 

 Комп’ютерно-

інтегровані технології 

виробництва приладів: 

– комп’ютерно-

інтегровані технології 

виробництва приладів  

– комп’ютерно-

інтегровані медичні 

системи  

 Комп’ютерно-

інтегровані технології 

та системи 

неруйнівного контролю 

і діагностики  

спеціальність:   

152.-Метрологія та 

інформаційно-

вимірювальна техніка 

освітні програми:   
 Інформаційно-

вимірювальні системи 

та технології в 

приладобудуванні: 

– інформаційні та 

вимірювальні 

технології в 

приладобудуванні  

– фотоніка та 

оптоінформатика  

 Інформаційні 

вимірювальні 

технології екологічної 

безпеки  

  

Статус кредитного модуля 

Обовьязковий 

Лабораторні (комп’ютерні 

практикуми) 

_0_ год. 

Семестр ____7______ 

Самостійна робота 

106 год., 

у тому числі на виконання 

індивідуального завдання 

                   0  год. 

  
Індивідуальне завдання  

(вид)-немає 

Форма навчання 

(денна, заочна) 

Заочна  

Кількість  

кредитів (годин) 

4 (120) 

Вид та форма семестрового 

контролю 

Залік  усний  
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Навчальна дисципліна належить до циклу базової підготовки. 

Предметом навчальної дисципліни є законодавчі, нормативно-правові, соціально-

економічні, інженерно-технічні та санітарно-гігієнічні основи безпеки життєдіяльності, 

охорони праці та цивільного захисту. 

Міждисциплінарні зв’язки: У структурно-логічній схемі дисципліна «Охорона праці 

та цивільний захист» вивчається на етапі підготовки фахівців рівня бакалавр і є 

дисципліною, що використовує досягнення та методи фундаментальних, прикладних наук та  

основних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки. Це забезпечує можливість 

викладання дисципліни з урахуванням професійної орієнтації майбутніх фахівців.  

Робоча навчальна програма кредитного модуля складена на основі навчальної 

програми дисципліни «Охорона праці та цивільний захист», ухваленою Методичною радою 

НТУУ «КПІ» (протокол №7 від 30.03.2017). 

 

2. Мета та завдання кредитного модуля 

 

2.1. Метою кредитного модуля є 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 відповідними спеціальностями 

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 і у 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). 

  

2.2. Основні завдання кредитного модуля . 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми навчальної дисципліни «Охорона 

праціі та цивільний захист» студенти після засвоєння кредитного модуля мають 

продемонструвати такі результати навчання: 

знання:  

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

охорони праці та цивільного захисту; 

 сучасних проблем, головних завдань і принципів забезпечення безпеки людини; 

 базових положень гігієни праці і виробничої санітарії; 

 організаційно-технічних основ виробничої і пожежної безпеки; 

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

уміння: 

 здійснювати ідентифікацію шкідливих і небезпечних факторів в оточуючому 

середовищі; 

 оцінювати виробниче середовище на відповідність санітарно-гігієнічним вимогам, 

використовувати результати паспортизації санітарно-технічного стану підрозділу та атестації 

робочих місць; 
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 оцінювати технологічні процеси та обладнання на відповідність вимогам стандартів 

безпеки і гігієни праці; 

 обирати та експлуатувати сучасні засоби колективного та індивідуального захисту; 

 оцінювати  рівень вибухо-пожежонебезпеки 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 

  

3. Структура кредитного модуля 

 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 

Всього 
у тому числі 

Лекції 
Практичні 

(семінарські) 
Лабораторні  СРС 

 

1 2 3 4 5 6 

Розділ 1 Безпека життєдіяльності – запорука сталого розвитку  

Тема 1.1. Категорійно-понятійний 

апарат з безпеки життєдіяльності, 

таксономія небезпек. 

Тема 1.2. Ризик як кількісна 

оцінка небезпек 

Тема 1.3. Природні, техногенні та. 

соціально-політичні небезпеки, їх 

види, особливості та 

характеристики 

Тема 1.4. Загальні принципи 

надання першої долікарської 

допомоги 

6 
 
 

6 
 

6 
 
 
 

6 
 

0,5 
 
 

0,5 
 

0,5 
 
 
 

0,5 

 
 
 
 

 5,5 
 
 

5,5 
 

5,5 
 
 
 

5,5 
 

Разом за розділом 1 24 2 - - 22 

Розділ 2 Охорона праці  

Тема 2.1. Місце і значення 

охорони праці в системі 

забезпечення безпеки 

життєдіяльності. Завдання і 

структура охорони праці 

 

Тема: 2.2.Повітря робочої зони , 

2.3. Акустичні фактори виробн.. 

середовища, 

Тема  2.4. Електромагнітні поля та 

випромінювання  

Тема 2.5. Виробниче освітлення.  

Тема 2.6. Психофізіологічні 

шкідливі фактори трудового 

процесу 

Тема 2.7. Гігієнічна класифікація 

1 
 
 
 
 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

0,5 
 
 
 
 
 

0,1 
 

0,1 
 

0,1 
 

0,1 
 

0,1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0,5 
 
 
 
 
 

2,9 
 

2,9 
 

2,9 
 

2,9 
 

2,9 
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1 2 3 4 5 6 

праці. Атестація робочих місць за 

умовами праці 

 

2.8. Санітарно-гігієнічні вимоги 

до територій, виробничих та 

допоміжних приміщень об’єктів 

господарської діяльності (ОГД) 

2.9. Специфіка виробничої 

санітарії та гігієни праці на 

комп’ютеризованих робочих 

місяцях 

 

2.10. Безпека технологічного 

обладнання, процесів та робіт 

2.11. Електробезпека 

2.12. Пожежна безпека на 

підприємстві 

2.13.  Нормативно-правова база 

охорони праці 

2.14. Управління охороною праці  

2.15. Розслідування, реєстрація, 

облік, та державне соціальне 

страхування від нещасних 

випадків і професійних 

захворювань на виробництві 

5 
 
 

7 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 

10 
 

8 
5 
 

6 
 

4 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,5 
 

0,5 
0,5 

 
 
 

0,25 
0,25 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 

5 
 
 
7 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 

9,5 
 

5,5 
2,5 

 
6 
 

3,75 
3,75 

 
 
 
 

Разом за розділом 2 72 3 2  67 

Розділ 3. Цивільний захист населення і територій 

Тема 3.1. Законодавчі та 

нормативно-правові основи 

цивільного захисту 

Тема 3.2. Надзвичайні ситуації 

техногенного,  соціально-

політичного і воєнного характеру 

Тема 3.3. Основні принципи та 

способи захисту населення та 

територій від надзвичайних 

ситуацій Локалізація та ліквідація 

НС.  

Тема 3.4. Організація і 

забезпечення ЦЗ на ОГД 

3 
 
 

3 
 
 
 

6 
 
 
 

6 

0 
 
 

0,25 
 
 
 

0,25 
 
 
 

0,5 

  3 
 
 

2,75 
 
 
 

5,75 
 
 
 

5,5 

Разом за розділом 3 18 1   17 

залік 6    6 

Всього годин  120 6 2  112 

 

4. Лекційні заняття 

 

№ 

з/п 

Назва теми лекції та перелік основних питань  

 

1 2 
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1 

 

Лекція1.  

Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності, таксономія 

небезпек (Тема 1.1.)  

Модель життєдіяльності людини. Теоретичні основи безпеки 

життєдіяльності. Безпека людини, суспільства, національна безпека. Методологічні 

основи БЖД. Класифікація небезпек. Види небезпек. Критерії переходу небезпечної 

події у надзвичайну ситуацію (НС). Роль психологічної стійкості людини у 

забезпеченні безпеки. 

Ризик як кількісна оцінка небезпек (Тема 1.2)  

Загальний аналіз ризику і проблем безпеки складних систем, що охоплюють 

людину, об’єкти техносфери та природне середовище. Індивідуальний та груповий 

ризик. Концепція прийнятного ризику.  

Природні, техногенні та. соціально-політичні небезпеки, їх види, 

особливості та характеристики (Тема 1.3)  

Загальні принципи надання першої долікарської допомоги (Тема1.4) 

2 Лекція 2.  

Місце охорони праці в системі забезпечення безпеки життєдіяльності. 

Повітря робочої зони. (Теми 2.1.,2.2)Охорона праці як складова безпеки 

життєдіяльності.  

 Робоча зона та повітря робочої зони.. Контроль за станом повітряного 

середовища на виробництві. Заходи та засоби попередження забруднення повітря 

робочої зони. Вентиляція виробничих приміщень. Акустичні фактори виробничого 

середовища (Тема 2.3.) Типові заходи та засоби колективного та індивідуального 

захисту від них. Електромагнітні поля та випромінювання (Тема 2.4). Оцінка 

електромагнітних випромінювань та полів радіочастотного діапазону. Прилади та 

методи контролю. Захист від електромагнітних випромінювань і полів. 

Виробниче освітлення. Психофізіологічні шкідливі фактори трудового процесу 

(Теми 2.5, 2.6). Психофізіологічні шкідливі фактори трудового процесу, їх 

ідентифікація, оцінка і заходи захисту 

 Безпека технологічного обладнання та процесів (Тема 2.10 ) Засоби безпеки 

у машинобудуванні. Безпека виконання робіт. (Теми 2.10) Сучасні заходи та засоби  

колективного та індивідуального захисту працюючих від дій небезпечних факторів 

при механічної обробки матеріалів. Безпека автоматичних лінії та роботизованих 

комплексів Основні принципи і напрями забезпечення безпеки виконання робіт. 

Вимоги безпеки до робочих місць. Кольори, знаки безпеки та сигнальна розмітка. 

Безпека під час вантажно-розвантажувальних робіт. 

3   Лекція 3.  

Пожежна безпека на підприємстві (Тема 2.12) Основні напрямки 

забезпечення пожежної безпеки об’єктів господарської діяльності. Дії персоналу 

при виникненні пожежі. Нормативно-правова база охорони праці Розслідування, 

реєстрація, облік, та державне соціальне страхування від нещасних випадків і 

професійних захворювань на виробництві. (Тема 2.15). Організація і управління 

охороною праці (Тема 2.14.)Структура, основні функції та завдання управління 

охороною праці в організації. Служба охорони праці підприємства. 

            Законодавчі та нормативно-правові основи цивільного захисту 

Надзвичайні ситуації техногенного, соціально-політичного і військового 

характеру (Тема 3.2). Основні принципи та способи захисту населення та територій 

від надзвичайних ситуацій. Локалізація та ліквідація НС. (Тема 3.3) 

Організація і забезпечення ЦЗ на ОГД (Тема 3.4). Комплекс організаційних 

заходів по запобіганню і мінімізації наслідків НС. Функції та обов’язки керівника 

ОГД і порядок дій персоналу в умовах винекнення НС.  
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5. Практичні заняття 

           Метою практичних занять є поглиблення знань за окремими темами лекційного 

матеріалу та питань, які вивчаються самостійно; формування умінь та набуття 

досвіду: оцінки небезпечних та шкідливих чинників, уражаючих факторів та їх 

впливу на здоров’я людини, розробки ризик-стратегій з метою зниження вірогідності 

реалізації ризику і мінімізації можливих негативних наслідків, надання першої 

долікарської допомоги, проведення евакуаційних заходів 

 

 

№ 

з/п 

Назва теми заняття та перелік основних питань 

 

1 «Методика оцінки і забезпечення пожежної безпеки об’єкту господарювання» 

Мета роботи – відпрацювати методику визначення категорії та класу зони приміщень  

за вибухопожежною небезпекою, мір з профілактики пожеж і протипожежного захисту 

Література: 9.1.6, с375-378, 385-430. 

СРС: опрацювати теоретичні положення, виконати завдання за варіантом і 

сформулювати висновки. 

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 
Назва теми, що виноситься на самостійне опрацювання 

Кількість 

годин СРС 

1 
Тема 2.7. Гігієнічна класифікація праці. Атестація робочих місць за 

умовами праці 

 
5 

2 Тема 2.8. Санітарно-гігієнічні вимоги до територій, виробничих та 

допоміжних приміщень об’єктів господарської діяльності (ОГД) 

 

7 

3 Тема 2.9. Специфіка виробничої санітарії та гігієни праці на 

комп’ютеризованих робочих місяцях 

 

7 

4 Тема 2.13.  Нормативно-правова база охорони праці 

 
6 

5 Тема 3.1. Законодавчі та нормативно-правові основи цивільного 

захисту 

 

3 

 

7. Рейтингова система оцінювання результатів навчання
1
  

Рейтингова оцінка (RD) з кредитного модуля нормативної дисципліни «Охорона 
праці та цивільний захист» визначається сумою балів стартового рейтингу (rс), набраними за 

результатами роботи студентів в семестрі під час лекцій і при виконанні запланованих  

практичних робіт та з урахуванням заохочувальних і штрафних балів, а також балів, 

набраними за результатами  заліку (rз). 

Максимальна рейтингова оцінка з кредитного модуля складає 100 балів.  
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Максимальна сума балів стартової складової  рейтингової оцінки (rс max ) складає 40 

балів. 

Максимальна сума штрафних та заохочувальних балів не повинна перевищувати 4 

бали.  

Необхідною умовою допуску до екзамену є стартовий рейтинг (rс) не менше         20 

балів. 

Максимальна сума балів екзаменаційної складової  рейтингової оцінки (rз) складає 60 

балів. 

 

Система рейтингових балів 

 

Практичні роботи (r п ). 

Ваговий бал – 2*20=40 

Загальна кількість практичних робіт за семестр – 2. Виконання кожної практичної 

роботи оцінюється  максимум у 20 балів 

 

Бали за кожне практичне заняття визначаються за результатами виконання 

індивідуального завдання і контрольного опитування. 

Критерії оцінювання: 

- виконання індивідуального завдання: 

10 балів – контрольні завдання і розрахунки виконані бездоганно, всі питання     опрацьовані і 

розкриті у повній мірі, зроблені чіткі і правильні висновки; 

8-9 балів – всі завдання в цілому опрацьовані (на 75-89%), з незначними недоліками, що не 

вплинули на кінцевий результат, у розрахунках можливі арифметичні помилки;  

6-7 балів – завдання в цілому опрацьовані на 60-74%, але деякі не у повному обсязі, у 

розрахунках можливі суттєві помилки  або неточності, висновки не читки і вичерпні; 

0 балів – завдання не опрацьовані  або виконані із значними недоліками та принциповими 

помилками, студент не володіє матеріалом, необхідним для розв’язання практичних 

задач, висновки не зроблено або вони не вірні. 

 

- виконання контрольного опитування: 

10 балів – відповіді на запитання повні, вичерпні, обґрунтовані, студент добре 

орієнтується в теоретичному та практичному матеріалі;  

8-9 балів – відповіді на запитання правильні, але з деякими неточностями або не зовсім 

повні; 

6-7 балів – неповні або неточні відповіді на запитання, студент володіє уривчастою 

інформацією 

0 балів – відповіді на основні запитання не розкривають їх сутність, студент не володіє 

матеріалом. 

Штрафні та заохочувальні бали  (r шз): 

- відсутність на лекції без поважної причини «-« 5 бал; 

- відсутність на практичному занятті без поважної причини «-« 5 балів; 

- участь у науковій або методичній роботі кафедри «+» 2- «+» 5 балів; 

- участь у олімпіадах «+« 3-5 бали. 

 *Максимальна сума заохочувальних балів не повинна перевищувати 10 балів.  

  

Залік (Ro). 

На залікуі студенти відповідають на питання теоретичного і практичного характеру.  

Кожен білет містить два теоретичних і одне практичне питання. 

Кожне теоретичне або практичне питання оцінюється  максимум у 20 балів. 

Система оцінювання теоретичних питань: 
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- „відмінно”, повна відповідь (не менше 90% потрібної інформації) – 20-18 балів;  

- „добре”, достатньо повна відповідь (не менше 75% потрібної інформації, або незначні 

неточності) –  17-15 балів; 

- „задовільно”, неповна відповідь, (не менше 60% потрібної інформації та деякі 

помилки) –  14-12  балів; 

- „незадовільно”, незадовільна відповідь – 0 балів. 

Система оцінювання практичних питань: 

- „відмінно”, повне безпомилкове розв’язування завдання  – 20-18 балів;  

- „добре”, повне розв’язування завдання з несуттєвими неточностями – 17-15 балів; 

- „задовільно”, завдання виконане з певними недоліками –  14-12  балів; 

- „незадовільно”, завдання не виконане – 0 балів. 

Таким чином, рейтингова шкала з дисципліни складає  R = Rп + Ro + Rз  

Фактично отримана студентом сума балів з урахуванням штрафних і заохочувальних балів 

переводиться у оцінку заліку згідно з таблицею : 

 

Бали 

R  

Оцінка 

95-100 відмінно 

85-94 дуже добре 

75-84 добре 

65-74 задовільно 

60-64 достатньо 

Менше 60 незадовільно 

Не зараховано практичну(і) роботи не допущено 

8. Методичні рекомендації 

Специфіка розподілу часу аудиторних занять і СРС на вивчення окремих розділів і 

тем враховує особливості спеціальностей ПБФ та заочний характер навчання і відображена у 

таблиці п.3. На лекціях і практичному заняттях основна увага приділяється перш за все 

конкретним питанням, пов’язаним з виконаннями майбутніми бакалаврами своїх прямих 

обов’язків і функцій  під час практичної діяльності на первинної посаді. і формування у 

студентів визначених у п. 2 компетенцій. 

Оцінка якості засвоєння навчальної програми з дисципліни «Охорона праці та 

цивільний захист» здійснюється у відповідності до Положення про РСО, яке встановлює 

особливості рейтингу з урахуванням змістовної специфіки і розподілу навчального часу за 

видами занять.  

РСО наведене у п.6. Воно затверджене на засіданні кафедри (Протокол від «19» 

червня 2019 № 10) 

9. Рекомендована література 

9.1 Базова 

 

1. Зацарний В.В., Праховнік Н.А., Землянська О.В., Зацарна О.В. Безпека життєдіяльності: 

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

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

2. Безпека життєдіяльності. Конспект лекцій. Праховнік Н.А., Зацарний В.В., 

Землянська О.В. – К.: НТУУ «КПІ» ІЕЕ, 2015. – електронне видання. URL: 

http://ela.kpi.ua/kandle/123456789/18956. 

3. Треяткова Л.Д., Литвиненко Г.Є. Засоби індивідуального захисту; виготовлення та 

застосування: навч. посіб. – К.: Лібра, 2008. – 317 с. 

4. Третьяков О.В., Зацарний В.В., Безсонний В.Л. Охорона праці: Навчальний посібник з 
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тестовим комплексом на CD/за ред. К.Н. Ткачука. – К.: Знання, 2010. – 167 с. + компакт-диск. 

5. Ткачук К.Н., Халімовський М.О., Зацарний В.В. та ін. Основи охорони праці: 

підручник. – К.: Основа, 2011. – 474 с. 

6. Основи охорони праці [Електронне видання] : підручник / К. Н. Ткачук, В. В. Зацарний, 

Д. В. Зеркалов, О. І. Полукаров [та ін] ; НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського». – Електронні 

текстові данні (1 файл: 7,4 Мбайт). – Київ : Основа, 2015. – 456 с. – Назва з екрана. – Доступ 

: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/18512 

7. Левченко О. Г., Полукаров О. І. Охорона праці у зварювальному виробництві: 

Навчальний посібник. –  К. : Основа, 2014. – 352 с. 

8.  Ткачук К. Н., Зацарний В. В., Каштанов С.Ф. та ін. Охорона праці та промислова 

безпека: навч. посіб. – К.: Лібра, 2010. – 559 с. 

9. Ткачук К.Н., Мольчак Я.О., Каштанов С.Ф., Полукаров О.І. та ін. Управління охороною 

праці: Навчальний посібник. – Луцьк: 2012. – 287 с. 

10. Ткачук К.Н., Калда Г.С., Каштанов С.Ф., Полукаров О.І. та ін. Психологія праці та її 

безпеки: Навчальний посібник. – Хмельницький: 2011. – 135 с. 

11. Ткачук К.Н., Филипчук В.Л., Каштанов С.Ф., Зацарний В.В., Полукаров О.І. та ін. 

Виробнича санітарія: Навчальний посібник. – Рівне: 2012. – 443 с. 

12. Міхеєв Ю.В., Праховнік Н.А., Землянська О.В., Цивільний захист: Навчальний 

посібник – К.: Основа, 2014. – електронне видання. URL: 

http://ela.kpi.ua/handle/123456789/18966. 

13. Цивільний захист. Конспект лекцій: Міхеєв Ю.В., Землянська О.В. – К.: НТУУ «КПІ», 

2015. – електронне видання. URL: http://ela.kpi.ua/kandle/123456789/3559. 

14. Цивільний захист. Методичні вказівки до виконання практичних робіт: Міхеєв Ю.В., 

Землянська О.В. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. – електронне видання. URL: 

http://ela.kpi.ua/kandle/123456789/3568. 

15. Васійчук В.О., Гончарук В.Є., Качан С.І., Мохняк С.М. Основи цивільного захисту: 

Навч. посібник. – Львів: 2010. – 384 с. 

16. Русаловський А.В., Вендичанський В.Н. Цивільний захист: Навч. Посібн./за наук.ред. 

Запорожця О.І. – К.: АМУ, 2008. – 250с. 

 

 

9.2 Допоміжна 

 

17. Конституція України. Основний закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (поточна 

редакція – 30.09.2016) – zakon4.rada.gov.ua. 

18. Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI (поточна редакція – 

05.10.2016) – zakon2.rada.gov.ua. 

19. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII (поточна редакція – 

05.10.2016) – zakon5.rada.gov.ua. 

20. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X (поточна 

редакція – 27.07.2016) – zakon3.rada.gov.ua. 

21. Доктрина інформаційної безпеки України: від 29.12.2016. 

22. Про основи національної безпеки України: Закон України від 19.06.2003 № 964-IV 

(поточна редакція – 07.08.2015) – zakon5.rada.gov.ua. 

23. Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій: Указ Президента 

України від 16 січня 2013 року № 20/2013 – zakon5.rada.gov.ua. 

24. Основи законодавства України про охорону здоров'я: Закон України від 19.11.1992 р. № 

2801-XII (поточна редакція – 01.01.2016) – zakon5.rada.gov.ua. 

25. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон України 

від 24.02.1994 № 4004-XII (поточна редакція – 28.12.2015) – zakon5.rada.gov.ua. 

26. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). – Київ: Відділ поліграфії Українського 

центру держсанепіднагляду МОЗ України, 1998. – 125 с. 

http://ela.kpi.ua/handle/123456789/18512
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27. Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку: Закон України від 

08.02.1995 № 39/95-ВР (поточна редакція – 26.10.2014) – zakon3.rada.gov.ua. 

28. Про затвердження Загальнодержавної соціальної програми поліпшення стану безпеки, 

гігієни праці та виробничого середовища на 2014-2018 роки: Закон України від 04.04.2013 

(поточна редакція – 01.01.2015) – zakon2.rada.gov.ua. 

29. Конвенція про основи, що сприяють безпеці й гігієні праці № 187: Міжнародний 

документ від 15.06.2006 № 187 – zakon5.rada.gov.ua. 

30. Про охорону праці: Закон України від 14.10.1992 № 2694-XII (поточна редакція – 

05.04.2015) – zakon5.rada.gov.ua. 

31. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності: 

Закон України від 05.04.2007 № 877-V (поточна редакція – 01.01.2017) – zakon0.rada.gov.ua. 
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