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ВСТУП 

 

Мета виконання розділу “Охорона праці і безпека у надзвичайних 

ситуаціях” у магістерських дисертаціях – розробка технічних заходів і вибір 

засобів з охорони праці та безпеки життєдіяльності за новітніми 

технологіями у галузі охорони праці.  

Розділ “Охорона праці і безпека у надзвичайних ситуаціях” є 

обов’язковим розділом магістерських дисертаціях для студентів напрямів 

підготовки “Теплоенергетика” та “Електротехніка та електротехнології” за 

спеціальностями “Електротехнічні системи електроспоживання” та 

“Енергетичний менеджмент” за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр”. 

Цей розділ невід’ємно і логічно пов’язаний з тематикою магістерської 

дисертації, яку виконують випускники під керівництвом консультанта з 

охорони праці (наказ МОН, МНС та Держгірпромнагляду від 21.10.2010 р. № 

969/922/216). Кожен студент одержує індивідуальне завдання на кафедрі 

“Охорона праці, промислова та цивільна безпека”.  

Зміст завдання розділу “Охорона праці і безпека у надзвичайних 

ситуаціях” повинен повністю відповідати темі магістерської дисертації. 

Обсяг розділу “Охорона праці і безпека у надзвичайних ситуаціях” становить 

до 10 % від загального обсягу дипломного проекту (15 сторінок 

комп’ютерного тексту (Шрифт Times New Roman, 14, інтервал 1,5). У розділі 

наводять потрібні таблиці, рисунки, схеми, які виконано відповідно до вимог 

державних стандартів: 

1. ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. 

2. ДСТУ 3651.1-97. Метрологія. Одиниці фізичних величин. 

3. ДСТУ 4163-2003. Уніфікована система організаційно-

розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів. 
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Усі літературні джерела, на які посилається автор у тексті, мають 

відповідну нумерацію та їх перелік у порядку появи посилань у розділі 

надається у кінці, оформлений відповідно до: 

1. ДСТУ 7.1:2006. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. 

Загальні вимоги та правила складання. 

2. ДСТУ 3582-97. Інформація та документація. Скорочення слів.  

Кількість підрозділів, обсяг та зміст кожного самостійно визначає 

здобувач і погоджує з керівником проекту та консультантом з розділу. 

Викладач-консультант перевіряє підготовлений розділ. Розділ вважається 

виконаним за наявності підпису викладача-консультанту на першій сторінці 

розділу, на сторінці з темою магістерської дисертації. 
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ЗМІСТ РОЗДІЛУ 

 

Розділ “Охорона праці і безпека у надзвичайних ситуаціях” у загальному 

вигляді включає такі підрозділи. 

 

1 ВСТУП 

 

Написання розділу базується на таких засадах: будь-яка виробнича 

діяльність пов’язана з наявністю певної кількості небезпечних або шкідливих 

виробничих чинників (НШВЧ), які мають відповідні якісні і кількісні оцінки. 

Тому першочергово визначають такі чинники, їх кількісні показники 

відповідно до проектної документації або результатів натурних вимірювань 

на промисловому об’єкті. Обґрунтовують актуальність розробки через 

критичний аналіз та порівняння з відомими розв’язаннями проблеми 

забезпечення здорових і безпечних умов праці і формулюють мету розділу, 

об’єкт, предмет, методи і завдання досліджень 

Мету розділу визначають як розробку заходів щодо запобігання або 

зменшення впливу на працівників НШВЧ, які виникають у ході експлуатації 

устаткування, яке розглянуто у основній частині дисертації. 

Об’єкт досліджень – процес, який створює або може утворити НШВЧ. 

Предмет досліджень – новітні засоби і заходи з охорони праці. 

Методи досліджень – наводять перелік математичних, логічних, 

експериментальних методів, які використано для досягнення поставленої 

мети. 

Завдання досліджень, які передбачають у кінцевому варіанті: 

– аналіз умов праці під час експлуатації розроблених нових 

електроустановок, посудинами, що працюють під тиском, електричних 
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мереж з різним рівнем напруг та іншого устаткування, яке розглядається у 

дисертації; 

– обґрунтування рішень щодо розміщення основного і 

допоміжного енергоустаткування; 

– розробка певних технічних та організаційних заходів з охорони 

праці та безпеки життєдіяльності, які базуються на новітніх досягненнях у 

галузі охорони праці, промислової та цивільної безпеки.  

Усі запропоновані заходи розроблюють з дотриманням державних 

норм, правил, стандартів та інших державних нормативно-правових актів. 

Питання щодо створення здорових та безпечних умов праці 

супроводжуються посиланнями на нормативні документи, відповідні 

експериментальні, статистичні данні і розрахунки.  

 

2 ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ УМОВ І ЗНАРЯДЬ ПРАЦІ, ЯКІ 

РОЗРОБЛЯЮТЬ 

 

Аналізуючи умови праці, вказують місце робіт, загальні 

характеристики (масу, габаритні розміри, температуру поверхонь, тиск, 

потужність, напругу тощо) енергоустаткування, яке запроектовано. 

Характеризують можливі потенційні небезпеки та шкідливості у нормальних 

та аварійних режимах експлуатації устаткування. Встановлюють причини 

імовірних аварій, пожеж, вибухів, нещасних випадків, професійних 

захворювань.  

Аналіз НШВЧ можна виконувати у вигляді таблиці (табл. 1).  

Таблиця 1. Характеристика небезпечних і шкідливих чинників 

Найменування 

НШВЧ 

Джерела НШВЧ Кількісні оцінки Нормативні 

документи 

1 2 3 4 

 

Розглянемо окремі складники цієї таблиці: 
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– у графі 1 вказуються НШВЧ, які впливають на працівників під 

час робіт з монтажу та експлуатації енергетичного устаткування (відповідно 

до змісту магістерської дисертації);  

– у графі 2 наводять перелік робіт, які виконують у шкідливих 

умовах; 

– у графі 3 наводять кількісну оцінку НШВЧ; 

– у графі 4 наводять діючий нормативний документ, згідно до 

якого оцінюють діючий фактор і встановлюють межи його допустимості.  

Аналізують ступень важкості і напруженості трудового процесу. 

На підставі аналізу небезпечних і шкідливих факторів розроблюють 

заходи з охорони праці. 

 

3 ВИБІР МІСЦЬ РОЗМІЩЕННЯ НОВОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО 

УСТАТКУВАННЯ 

 

Визначають параметри метрологічних умов у місцевості, де планують 

розміщати енергоустановку. Визначають місця розташування основного і 

допоміжного устаткування (зовнішнє чи внутрішнє розташування). 

Аналізують і у разі потреби забезпечують зручну систему транспорту, газо-, 

електро-, водопостачання або інших енергоносіїв, систему зв’язку та 

пожежну охорону. Аналізують інтенсивність грозової діяльності і 

визначають потребу у системах блисковкозахисту. Визначають потрібну 

вогнестійкість будівель, їх належність до відповідного класу за 

вибухопожежною небезпекою.  

Під час вибору місця розташування потрібно враховувати вплив 

наявних джерел викидів та проаналізувати можливість утворення нових 

шкідливих викидів у навколишнє середовище. Під час розміщення нового 

або реконструкції старого устаткування потрібно враховувати санітарно-

гігієнічні вимоги [3.1–3.8], а також вимоги пожежної безпеки [4.2, 4.9, 4.10]. 
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З цією метою визначають відповідний ступень вогнестійкості будівель, 

площу приміщень, схеми евакуаційних виходів та інші показники відповідно 

до [3.17–3.20].  

 

4 ВИБІР І РОЗРАХУНОК ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ І ЗАХОДІВ 

БЕЗПЕКИ ДЛЯ НОВОГО УСТАТКУВАННЯ 

 

Безпека праці на виробництві включає три складники: 

– безпеку виробничого устаткування; 

– безпеку технологічних процесів; 

– безпеку виконання робіт. 

Безпека виробничого устаткування забезпечують такими методами: 

– добором принципів дії джерел енергії та параметрів робочих 

процесів; 

– мінімізацією кількості енергії, що споживається чи накопичується; 

– застосуванням вмонтованих у конструкцію засобів захисту та 

інформації про можливі небезпечні ситуації; 

– застосуванням засобів автоматизації, дистанційного керування та 

контролю; 

– дотриманням ергономічних вимог, обмеженням фізичних і нервово-

психологічних навантажень на працівників. 

Технічні засоби захисту, які входять у конструкцію виробничого 

устаткування, призначені: 

– забезпечувати можливість контролю їх функціонування; 

– виконувати своє призначення безперервно у процесі роботи 

устаткування; 

– діяти до повної нормалізації відповідного небезпечного чи 

шкідливого фактора, який спричинив спрацювання захисних систем; 
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– зберігати функціонування у випадку виходу із ладу інших засобів 

захисту. 

Основними вимогами безпеки до технологічних процесів є:  

– усунення безпосереднього контакту працівників із сировиною, 

заготовками, напівфабрикатами, готовою продукцією та відходами 

виробництва, які можуть бути вірогідними чинниками небезпек; 

– заміна технологічних процесів та операцій, пов’язаних з 

виникненням небезпечних та шкідливих виробничих факторів, процесами та 

операціями, за яких ці фактори відсутні або характеризуються меншою 

інтенсивністю; 

– комплексна механізація та автоматизація виробництва, 

застосування дистанційного керування технологічними процесами та 

операціями за наявності небезпечних та шкідливих виробничих факторів; 

– герметизація устаткування; 

– застосування засобів колективного захисту працівників; 

– раціональна організація праці та відпочинку з метою 

профілактики монотонності праці, гіподинамії, а також обмеження важкості 

праці; 

– своєчасне отримання інформації про виникнення небезпечних та 

шкідливих виробничих факторів на окремих технологічних операціях 

(системи отримання цієї інформації слід виконувати за принципом пристроїв 

автоматичної дії з виводом на системи попереджувальної сигналізації); 

– впровадження систем контролю та керування технологічним 

процесом, що забезпечують захист працівників та аварійне відключення 

виробничого устаткування; 

– своєчасне видалення і знешкодження відходів виробництва, які є 

джерелами небезпечних та шкідливих виробничих факторів; 

– забезпечення пожежної і вибухової безпеки. 
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Безпека виконання робіт включає застосування раціональних методів 

організації виробництва і засобів індивідуального захисту. 

У підрозділі обґрунтовують запропоновані технічні рішення з точки 

зору покращення та оздоровлення умов праці. Технічні засоби безпеки 

енергетичного устаткування можуть включати заходи від прямого і 

непрямого дотику. Під час вибору технічних заходів обґрунтовують потрібні 

системи захисту і виконують розрахунок одного із вибраних заходів. Як 

предмет розрахунків можна рекомендувати такі технічні засоби безпеки.  

1. Захисні огорожі. Визначають найнебезпечніші зони устаткування, 

які потребують встановлення захисних огорож. Обґрунтовують вибір виду 

огорожі (огорожа, бар’єр, оболонка), її виконання (суцільна, сітчаста, з 

діелектричних матеріалів, комбінована) та її конструктивне виконання. 

Аргументують доцільність встановлення захисних огорож з автоматичним 

блокуванням. Розраховують міцність захисної огорожі з врахуванням зусиль, 

які виникають під час дії на неї працівників чи у аварійних ситуаціях. 

Навести рисунок конструктивного виконання захисної огорожі, її 

закріплення та фіксацію у приміщені. 

2. Запобіжні пристосування. Для електроустановок визначають клас 

устаткування, вибирають і розраховують ізоляцію (робоча, додаткова, 

подвійна, посилена) струмовідних частин. 

Для посудин, що працюють під тиском, вибирають і розраховують:  

– запірну і запірно-регулювальну арматуру; 

– прилади для вимірювання тиску (манометри з класом точності не 

менш як 1,5 і 2,5), температури, пристрої контролю рівня рідини. 

– запобіжні прилади: запобіжні клапанами (пружинні, важільно-

вантажні, імпульсні, клапанами непрямої дії), мембрани та інші пристрої. 

3. Блокувальні пристрої. Обґрунтовують вибір відповідних 

блокувальних пристроїв (механічні, електромагнітні, електричні). Навести 

принципову схему пристрою та описати її роботу. 
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4. Засоби сигналізації та індикації. Вибирають засоби сигналізації для 

сповіщення персону про аварійні ситуації. Обґрунтовують потребу у 

застосуванні засобів індикації. Вибирають і розташовують відповідні знаки 

безпеки. Визначають місця встановлення засобів індикації та сигналізації. 

Навести рисунок панелі сигналізації та індикації. 

5. Захисне автоматичне вимикання. Визначають аварійні режими, 

розраховують параметри струмів і напруг. Обґрунтовують потребу у 

використанні пристроїв захисних автоматичних вимикань. Навести 

принципову схему пристрою та дати опис її роботи. 

6. Організація робочих місць. Розробляють раціональну організацію 

робочих місць, яка б забезпечила безпеку праці під час експлуатації 

устаткування, яке проектується. Передбачити на робочих місцях площі для 

розміщення основного, допоміжного устаткування, комп’ютерів, систем 

контролю та автоматизації. Обґрунтувати доцільність використання певних 

видів засобів індивідуального захисту (ЗІЗ). Навести схеми організації 

робочих місць. Результати вибору потрібних ЗІЗ можна надати у вигляді 

таблиці (табл. 2). 

Таблиця 2. Засоби індивідуального захисту 

Вид Марка Технічні 

характеристики 

Призначення Нормативні 

документи 

1 2 3 4 5 

 

У графі 1 наводять види ЗІЗ, які потрібні у ході експлуатації. 

Передбачається здійснити вибір серед таких ЗІЗ: 

– захисний одяг: технологічний, від знижених або підвищених 

температур, ізолювальний, герметичний, електроізолювальний; 

– захисне взуття: чоботи і черевики шкіряні із захисними елементами, 

діелектричні, з полімерних матеріалів для захисту від хімічних речовин; 
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– засоби захисту рук: рукавички та рукавиці для захисту: від механічного 

впливу, підвищених температур, хімічних речовин, вібрацій, від електричної 

напруги тощо; 

– засоби захисту голови: каски загального призначення, для захисту від 

механічного та електричного впливу;  

– засоби захисту очей: окуляри для захисту від: механічних чинників – 

удар, пил, тверді частки, металеві осколки, пісок; хімічних – бризки і викиди 

хімічних рідин; випромінювань: термічних, електромагнітних тощо. 

– засоби захисту органів дихання: респіратори протипилові і 

протиаерозольні; протигази з відповідними фільтрами; 

– засоби для роботи на висоті: пояси. 

У графі 2 наводять марки відповідних ЗІЗ. 

У графі 3 вказують технічні характеристики, терміни використання, 

конструкцію ЗІЗ. 

У графі 4 вказують для яких робіт застосовують ЗІЗ. 

У графі 5 вказують діючі нормативні документи, відповідно до яких 

виготовлено ЗІЗ. 

Кількість і термін експлуатації ЗІЗ визначають відповідно до 

призначення, умов експлуатації, рекомендацій виробника. 

 

5 ВИБІР ЗАХОДІВ І ЗАСОБІВ БЕЗПЕКИ У НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦІЙ 

 

 Проаналізувати причини виникнення аварій, займань, вибухів, які 

можуть статися під час експлуатації розробленого устаткування та 

передбачити заходи щодо їх унеможливлення (автоматичні вимикачі, 

релейний захист, іскрогасники, термоізоляційні покриття, нейтралізатори 

статичної електрики, вилучення джерел відкритого вогню, вибір живлячих 

електропроводів та інші). Визначити, які первині засоби пожежотушіння 



15 

 

потрібно використовувати і розрахувати їх кількість, обсяг, розміщення. 

Навести принципові схеми захисту і пояснити принцип їх дії. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У висновках викладають найважливіші наукові та практичні результати 

одержані у розділі, які містять положення розв’язаної наукової проблеми. 

Далі формулюють рекомендації щодо наукового та практичного 

використання здобутих результатів. У висновках потрібно наголосити на 

якісних і кількісних показниках, які отримано у розділі. 

 

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

 

1. Основні законодавчі акти 

1.1 Закон України. Про охорону праці. 

1.2 Кодекс законів про працю України.  

1.3 Закон України. Основи законодавства України про охорону здоров’я. 

1.4 Закон України. Про пожежну безпеку.  

1.5 Закон України. Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку. 

1.6 Закон України. Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення.  

1.7 Закон України. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності.  

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

сфері господарської діяльності. 

1.9 Закон України. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності. 
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2. Державні нормативно-правові акти 

2.1 Деякі питання розслідування та ведення обліку нещасних випадків, 

професійних захворювань і аварій на виробництві. Постанова Кабінету 

Міністрів України від 25.08.2004 р.№ 1112. 

2.2 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. 

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

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

2.3 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. 

2.4 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. 

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

праці. Наказ Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 р. № 9. 

2.6 НПАОП 0.00-4.21-04. Типове положення про службу охорони праці. 

Наказ Держнаглядохоронпраці від 15.11.2004 р. № 255. 

2.7 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. 

2.8 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. 

2.9 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. 
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3.Основні нормативні документи 

3.1 ДБН В.2.5-28-2006. Державні будівельні норми. Природне і штучне 

освітлення. 

3.2 ДСанПіН 3.3.6.096-2002. Державні санітарні норми і правила при 

роботі з джерелами електромагнітних полів. 

3.3 ДСН 3.3.6.042-99. Державні санітарні норми мікроклімату виробничих 

приміщень. 

3.4 ДСН 3.3.6.037-99. Державні санітарні норми виробничого шуму, 

ультразвуку та інфразвуку. 

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

локальної вібрації. 

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

електронно-обчислювальних машин. Наказ Держгірпромнагляду від 

26.03.2010р. № 65. 

3.7 ДСанПіН 3.3.2.007–98. Державні санітарні правила і норми роботи з 

візуальними дисплейними терміналами електроно-обчислювальних машин. 

3.8 СНіП 2.04.05.91. Державні санітарні правила і норми. Опалення, 

вентиляція і кондиціювання повітря.  

3.9 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. 

3.10 НПАОП 0.00-8.24-05. Перелік робіт з підвищеною небезпекою. Наказ 

Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 р. № 15. 

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

та Держнаглядохоронпраці України від 23.09.1994 р. № 263/121. 

3.12 ДСТУ 2293-99. Охорона праці. Терміни та визначення основних 

понять. 

3.13 ДСТУ 4676:2006. Засоби індивідуального захисту. 
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3.14 Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та 

небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості 

трудового процесу N 472/25249. Зареєстровано в Міністерстві юстиції 

України 06 травня 2014 р. за N 472/25249.  

3.15 Міждержавний стандарт ГОСТ 12.0.003-74 (1999) ССБТ. Опасные и 

вредные производственные факторы. Классификация. 

3.16 ДБН 2.09.04-87. Державні будівельні норми. Адміністративні та 

побутові будівлі. 

3.17 ДБН В.2.5-56:2010. Державні будівельні норми. Системи 

протипожежного захисту. 

3.18 ДБН В.2.2-9-99. Державні будівельні норми. Громадські будинки і 

споруди. Основні положення. 

3.19 ДБН В.2.2-15-2005. Державні будівельні норми. Будинки і споруди. 

Житлові будинки. Основні положення. 

3.20 Рекомендації щодо організації роботи кабінету промислової безпеки та 

охорони праці. Затверджені Головою Держгірпромнагляду 16.01.2008 р. 

3.21 Рекомендації щодо побудови, впровадження та удосконалення системи 

управління охороною праці. Затверджені Головою Держгірпромнагляду 

7.02.2008 р. 

3.22 Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких 

підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам. Постанова 

Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 р. № 559. 

3.23 Директива Ради Європейських Співтовариств 89/391/ЕЕС. Про 

впровадження заходів, що сприяють поліпшенню безпеки й гігієни праці 

працівників. 

3.24 Конвенція МОП 187. Про основи, що сприяють безпеці й гігієні праці. 

3.25 Міжнародний стандарт SA8000: 2001. Соціальна відповідальність. SAI 

SA8000: 2001 Social Accountability International. 
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3.26 Міжнародний стандарт ISO 26000:2010. Настанова по соціальній 

відповідальності. ISO 26000: 2010 (Draft) Guidance on Social Responsibility. 

3.27 Міжнародний стандарт OHSAS 18001:2007 Occupational health and 

safety management systems – Requirements. Системи менеджменту охорони 

праці – Вимоги. 

3.28 Міжнародний стандарт OHSAS 18002. Guidelines for the implementation 

of OHSAS 18001. Настанова по впровадженню OHSAS 18001. 

3.29 ДНАОП 0.00-1.07-94. Правила будови і безпечної експлуатації 

посудини, що працюють під тиском (зі змінами від 11.07.97 р.). 

4. Основні нормативні документи з електробезпеки 

4.1 НПАОП 40.1-1.32-01. Правила будови електроустановок. 

Електрообладнання спеціальних установок. Цей документ затверджений 

Мінпраці України і включає деякі питання електричного освітлення та 

обладнання спеціальних установок зі змінами і доповненнями відповідно до 

чинних в Україні і міжнародних нормативних актів. 

4.2 Правила улаштування електроустановок.. Розділ 1.7. Заземлення і 

захисні заходи безпеки. (ПУЕ – 2006), введений з 1.01. 2007 р.  – Харків: 

Форт, 2010. – 736 с. 

4.3 НПАОП 40.1-1.01-97 (ДНАОП 1.1.10-1.01-97). Правила безпечної 

експлуатації електроустановок споживачів. Встановлено вимоги щодо 

безпечної експлуатації електроустановок напругою до 500 кВ.  

4.4 ДНАОП 0.00-1.21-98. Правила безпечної експлуатації 

електроустановок споживачів. Визначає вимоги з безпечної експлуатації 

електроустановок споживачів напругою до 220 кВ.  

4.5 Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів. 

Визначає основні організаційні і технічні вимоги до експлуатації діючих 

електроустановок споживачів напругою до 150 кВ включно.  

4.6 ДНАОП 1.1.10-1.07-01. Правила експлуатації електрозахисних засобів. 

Встановлює вимоги до потрібного переліку електрозахисних засобів, до 
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зберігання, випробування, перевірки стану та користування залежно від умов 

праці.  

4.7 ДНАОП 0.00-8.19-99. Порядок проведення опосвідчення 

електроустановок споживачів. 

4.8 ДНАОП 0.00-8.20-99. Порядок проведення експертизи 

електроустановок споживачів. 

4.9 ДБН В. 1.1-7-2002. Пожежна безпека об’єктів будівництва. 

4.10 ДБН В.2.5-23-2010. Проектування електрообладнання об’єктів 

цивільного призначення. 

5. Основна література 

5.1 Третякова Л.Д. Засоби індивідуального захисту: виготовлення та 

застосування / Литвиненко Г.Є., Третякова Л.Д. – К.: Лібра, 2008. – 317 с. 

5.2 Ткачук К.Н. Охорона праці і промислова безпека / К.Н. Ткачук, В.В. 

Зацарний, М.Ф. Каштанов, Л.Д. Третякова та ін. // К.: Лібра, 2010. – 425 с.  

5.3 Энергетический менеджмент / А.В. Праховник, А.И. Соловей, В.В. 

Прокопенко и др. // К.: ІЕЕ НТУУ КПІ, 2001. – 472 с. 

5.4 Третьяков О.В. Охорона праці / О.В. Третьяков, В.В. Зацарний, В.Л. 

Безсонний // Харків, УЦЗУ, 2009. – 436 с. 

5.5 Жидецький В.Ц. Практикум із охорони праці / В.Ц. Жидецький, В.С. 

Джигирей, В.М. Сторожук та ін. // Л.: Афіша, 2000. – 348 с. 

6. Інтернет-ресурси 

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

з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 

(Держгірпромнагляду). 

6.2 http://www.mon.gov.ua  - Офіційний сайт Міністерства освіти і науки, 

України. 

6.3 http://www.mns.gov.ua  - Офіційний сайт Міністерства надзвичайних 

ситуацій України.  

http://www.mon.gov.ua/
http://www.mns.gov.ua/
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6.4 http://base.safework.ru/iloenc - Энциклопедия по охране и безопасности 

труда МОТ. 

6.5 http://base.safework.ru/safework  - Библиотека безопасного труда МОТ.  

6.6 http://www.nau.ua  - Інформаційно-пошукова правова система 

«Нормативні акти України (НАУ)». 

6.7 http://www.budinfo.com.ua - Портал «Украина строительная: строительные 

компании Украины, строительные стандарты: ДБН ГОСТ ДСТУ». 

6.8 http://www.kodeks-luks.ru - Нормативные документы в области охраны 

труда:  

6.9 http://www.gazeta.asot.ru  - Электронная версия газеты «Безопасность 

Труда и Жизни». 

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

Держгірпромнагляду. 

6.11 2. http://www.nau.ua  - Інформаційно-пошукова правова система 

«Нормативні акти України (НАУ)». 

6.12 3. http://opcb.kpi.ua     - Сайт кафедри ОППЦБ. 

 

 

 

http://base.safework.ru/iloenc
http://base.safework.ru/safework
http://www.gazeta.asot.ru/
http://opcb.kpi.ua/

