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1. Пояснювальна записка 

 

1.1.  Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Модуль 1 - Безпека життєдіяльності Модуль 2 - Основи охорони праці 

     Мета вивчення дисципліни полягає у на-

бутті студентом компетенцій, знань, умінь і 

навичок для здійснення професійної діяльності 

за спеціальністю з урахуванням ризику виник-

нення техногенних аварій й природних небез-

пек, які можуть спричинити надзвичайні ситу-

ації та привести до несприятливих наслідків на 

об’єктах господарювання, а також формування 

у студентів відповідальності за особисту та 

колективну безпеку. 

     Метою вивчення дисципліни є надання 

знань, умінь, здатностей (компетенцій) для 

здійснення ефективної професійної діяльності 

шляхом забезпечення оптимального управлін-

ня охороною праці на підприємствах, форму-

вання у студентів відповідальності за особисту 

та колективну безпеку і усвідомлення необ-

хідності обов’язкового виконання в повному 

обсязі всіх заходів гарантування безпеки праці 

на робочих місцях. 

     Завдання вивчення дисципліни передбачає 

опанування знаннями, вміннями та навичками 

вирішувати професійні завдання з 

обов’язковим урахуванням галузевих вимог 

щодо забезпечення безпеки персоналу та захи-

сту населення в небезпечних та надзвичайних 

ситуаціях і формування  мотивації щодо поси-

лення особистої відповідальності за забезпе-

чення гарантованого рівня безпеки функціону-

вання об’єктів галузі, матеріальних та культу-

рних цінностей в межах науково-

обґрунтованих критеріїв прийнятного ризику. 

     Завдання вивчення дисципліни полягає у 

набутті студентами знань, умінь і здатностей 

(компетенцій) ефективно вирішувати завдання 

професійної діяльності з обов’язковим ураху-

ванням вимог охорони праці та гарантуванням 

збереження життя, здоров’я та працездатності 

працівників у різних сферах професійної дія-

льності. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати:  
- сучасні проблеми і головні завдання 

безпеки життєдіяльності; 

- законодавчі та нормативні документи з 

безпеки життєдіяльності; 

- концепції організації безпеки 

життєдіяльності у державі; 

- заходи і засоби надання домедичної 

допомоги собі та постраждалим від нещасного 

випадку та аварії на виробництві. 

 

знати:  
- сучасні проблеми і головні завдання 

охорони праці; 

- законодавчі та нормативні документи з  

охорони праці; 

- обов’язки і відповідальність робото 

давців підприємств (організацій) за 

додержанням вимог законодавчих і 

нормативно-правових актів з охорони праці 

для  забезпечення здорових і безпечних умов 

праці; 

- методи і засоби забезпечення  

нормативних значень параметрів небезпечних 

і шкідливих виробничих факторів (в галузі 

діяльності). 

вміти: 

- орієнтуватися в основних методах 

оцінки ризику виникнення надзвичайних 

ситуацій і системах забезпечення техногенної 

безпеки; 

- надавати домедичну допомогу собі та 

постраждалим від нещасного випадку та аварії 

вміти: 

- організовувати вирішення  питань охо-

рони праці  на виробництві (в організації); 

- впроваджувати безпечні технології, 

вибирати оптимальні умови і режими праці, 

проектувати та організовувати робочі місця на 

основі сучасних технологічних та наукових 
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на виробництві;  

- організовувати вирішення  питань без-

пеки в надзвичайних ситуаціях. 

 

досягнень в галузі охорони праці;  

- обґрунтовувати вибір безпечних режи-

мів, параметрів, виробничих процесів (в галузі 

діяльності). 

 

1.2. Компетентності, які може отримати здобувач вищої освіти 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності 

та основи охорони праці» здобувач вищої освіти отримує наступні програмні 

компетентності та програмні результати навчання, які  визначені в Стандарті ви-

щої освіти зі спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» 

та освітньо-професійній програмі «Технології захисту навколишнього середовища» 

підготовки бакалаврів. 

Загальні компетентності: 

 К08. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усві-

домлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини 

і громадянина в Україні.    

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

     К14. Здатність здійснювати контроль за забрудненням повітряного басейну, 

водних об’єктів, ґрунтового покриву та геологічного середовища. 

     К18. Здатність до забезпечення екологічної безпеки. 

                                      Програмні результати навчання: 
          ПР08. Вміти продемонструвати навички вибору, планування, проектування 

та обчислення параметрів роботи окремих видів обладнання, техніки і технологій 

захисту навколишнього середовища, використовуючи знання фізико-хімічних 

властивостей полютантів, параметрів технологічних процесів та нормативних 

показників стану довкілля. 

 ПР10. Вміти застосувати знання з контролю та оцінювання стану забруд-

нення і промислових викидів, з аналізу динаміки їх зміни в залежності від умов та 

технологій очищення компонентів довкілля. 

 ПР11. Вміти застосувати знання з вибору та обґрунтування методів та тех-

нологій збирання, сортування, зберігання, транспортування, видалення, знешко-

дження і переробки відходів виробництва й споживання; оцінювати їх вплив на 

якісний стан об’єктів довкілля та умови проживання і безпеку людей. 
 

1.3.  Міждисциплінарні зв’язки 

Попередні – (перелік освітніх компонент):  

Фізика 

Хімія  

Основи екології 

 

Послідовні – (перелік освітніх компонент): 

Виробничо - ознайомча практика 

Виробнича практика 

Переддипломна практика 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/183-Tekhn.zakh.navk.seredov-bakalavr-VO-zatv.stand.01.11.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/183-Tekhn.zakh.navk.seredov-bakalavr-VO-zatv.stand.01.11.pdf
http://nmv.ontu.edu.ua/opp/183b-tzns2021.pdf
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Атестація: виконання та захист кваліфікаційної роботи бакалавра 

 

1.4. Обсяг навчальної дисципліни в кредитах ЄКТС 

 

Навчальна дисципліна викладається для денної форми навчання на 2 кур-

сі у 4 семестрі (або на 3 курсі у 6 семестрі), для студентів заочної форми нав-

чання на 4 курсі у 8 семестрі(або на 5 курсі у 9 семестрі). 

Кількість кредитів ECTS – 3, годин – 90. 
 

Аудиторні заняття, годин: всього лекції лабораторні практичні 

денна 40 20 10 10 

заочна 16 8 4 4 

Самостійна робота, годин Денна – 50 Заочна – 74 

 

 

2. Зміст навчальної дисципліни 

2.1. Програма змістовних модулів 

 
Змістовий модуль 1: Безпека життєдіяльності  

 

№ 

теми 
Зміст теми 

Кількість годин 

денна заочна 

1.          Теоретичні основи  безпеки життєдіяльності. 

Структура системи безпеки життєдіяльності та індикатори за-

гального людського розвитку. Теоретичні основи безпеки життєді-

яльності. Безпека в системі «людина-техніка-середовище». Таксоно-

мія, ідентифікація та квантифікація небезпек. Види і класифікація 

небезпек. Класифікація надзвичайних ситуацій. Ризик, як кількісна 

оцінка небезпек. 

         Методи визначення ризику.  

2  2  

2.           Природні та техногенні небезпеки, їх характер та наслідки.  

Загальна характеристика природних небезпек. Техногенні небе-

зпеки та їх вражаючі фактори. 

Радіація.  Наслідки  її впливу на навколишнє  середовище, жит-

тя та здоров’я  людей. Соціально-політичні  небезпеки, їх види та  

характеристики. 

2 - 

3. Правове забезпечення безпеки  життєдіяльності на вироб-

ництві та у побуті. 

Загальна модель забезпечення безпеки життєдіяльності на ви-

робництві та у побуті. Загальні аспекти управління безпекою життє-

діяльності. Правові основи безпеки життєдіяльності. Нормативно-

правові документи. Нагляд і контроль у галузі безпеки життєдіяль-

ності. 

Порядок надання населенню інформації про наявність загрози 

або виникнення надзвичайних ситуацій. Організація і проведення 

рятувальних та інших невідкладних робіт.  

2 - 
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Змістовий модуль 2: Основи охорони праці  

№ 

теми 
Зміст теми 

Кількість годин 

денна заочна 

1.           Правові та організаційні основи охорони праці. 

Структура дисципліни. Основні терміни та визначення в галузі 

охорони праці. Нормативно-правова база охорони праці в Україні. 

Державне управління охороною праці, державний нагляд і громад-

ський контроль за охороною праці. Організація охорони праці на 

підприємстві. 

Навчання з питань охорони праці. Відповідальність посадових 

осіб і працівників за порушення законодавства про охорону праці. 

2 2 

2.  Повітря робочої зони. 
Чинники, що визначають санітарно-гігієнічні умови праці. Мі-

кроклімат робочої зони. Нормування та контроль параметрів мікрок-

лімату. Заходи та засоби нормалізації параметрів мікроклімату. 

Оздоровлення повітряного середовища виробничих приміщень.  

          Основні поняття фізіології праці. Показники важкості та на-

пруженості трудового процесу. Види вентиляції, їх вибір, конструк-

тивне оформлення.  

2   - 

3.  Освітлення виробничих приміщень. 

Основні світлотехнічні визначення. Види  та нормування виро-

бничого освітлення. Джерела штучного освітлення, лампи і світиль-

ники.  

Загальний підхід до проектування та експлуатації систем осві-

тлення. 

2 - 

4. Виробнича вібрація і шум. 
Джерела, характеристики та гігієнічне нормування вібрацій. 

Типові заходи і засоби колективного та індивідуального захисту від 

вібрацій. Параметри звукового поля. Класифікація та нормування 

виробничих шумів. Методи і засоби колективного та індивідуального 

захисту від шуму.  

Особливості інфрачервоного (ІЧ) випромінювання, нормуван-

ня, засоби та заходи захисту працюючих.   Санітарно-гігієнічні ви-

моги до планування та розміщення виробничих і допоміжних при-

міщень. 

2 - 

5. Безпека технологічного обладнання та процесів. 
Заходи безпеки при проектуванні технологічних процесів та 

експлуатації технологічного обладнання харчових підприємств. Ви-

моги безпеки при експлуатації обладнання під тиском. Безпека при 

вантажно-розвантажувальних роботах і на транспорті. 

         Сигнально-попереджувальні пристрої і фарбування обладнання.  

2 - 

6. Електробезпека.  
Електротравматизм та дія електричного струму на організм 

людини. Чинники, що впливають на тяжкість ураження електричним 

струмом. Схеми включення людини в електричні мережі. Безпечна 

експлуатація електроустановок: електрозахисні засоби і заходи.  

Статична електрика. Методи та засоби щодо запобігання ура-

женню людини електричним струмом. 

2 2 

7.          Основи пожежної профілактики на виробничих об’єктах. 
Поняття пожежі, терміни та визначення. Умови виникнення 

пожеж, пожежовибухонебезпечні властивості речовин і матеріалів. 

Класифікація об’єктів за вибухопожежною та пожежною небезпе-

2 2 
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№ 

теми 
Зміст теми 

Кількість годин 

денна заочна 

кою. Основні засоби і заходи забезпечення вибухопожежної безпеки 

виробничого об’єкту. Сучасні засоби гасіння пожеж і вогнегасні ре-

човини.  

Протипожежне водопостачання підприємства. Пожежна безпе-

ка технологічного обладнання, систем опалення та вентиляції.  

 Разом з дисципліни / 20 8 

 

 

2.2. Перелік лабораторних робіт 

№ 

з/п 

Назва лабораторної роботи 

Змістовий модуль 2: Основи охорони праці 
Кількість годин 

денна заочна 

1 Дослідження показників повітря робочої  зони 2 2 

2 Дослідження запиленості повітря робочої зони 2 - 

3 Дослідження виробничого освітлення 2 2 

4 Дослідження шуму та методів боротьби з ним 2 - 

5 Дослідження електробезпеки трифазних  електричних мереж напру-

гою до 1 000 в 
2 - 

 Всього 10 4 

 

Перелік практичних робіт 

№ 

з/п 

Назва практичної роботи 

Змістовий модуль 1: Безпека життєдіяльності  
 

Кількість годин 

денна заочна 

1 Загальні методи оцінки ризику в різних  життєвих ситуаціях людини  2 - 
2 Аналіз небезпек. Їх причино-наслідкові зв’язки 2 - 

3 Оцінка стійкості об’єкта  до впливу сейсмічної хвилі землетрусу 2 - 

4 Забезпечення пожежної безпеки 2 2 

5 Домедична допомога при нещасних випадках 2 2 

 Всього  10 4 

 

2.3. Перелік завдань до самостійної роботи 

№ 

п/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна заочна 

Змістовий модуль 1: Безпека життєдіяльності    

1.  Теоретичні основи  безпеки життєдіяльності. 

Структура системи безпеки життєдіяльності та індикатори загально-

го людського розвитку. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності. Безпе-

ка в системі «людина-техніка-середовище». Таксономія, ідентифікація та 

квантифікація небезпек. Види і класифікація небезпек. Класифікація над-

звичайних ситуацій. Ризик, як кількісна оцінка небезпек. 

         Методи визначення ризику. 

5 5 

2 Природні та техногенні небезпеки, їх характер та наслідки.  

Загальна характеристика природних небезпек. Техногенні небезпеки 

та їх вражаючі фактори. 

Радіація.  Наслідки  її впливу на навколишнє  середовище, життя та здо-

ров’я  людей. Соціально-політичні  небезпеки, їх види та  характеристики. 

5 8 

3 Правове забезпечення безпеки  життєдіяльності на виробництві 5 8 
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№ 

п/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна заочна 

та у побуті. 

Загальна модель забезпечення безпеки життєдіяльності на виробниц-

тві та у побуті. Загальні аспекти управління безпекою життєдіяльності. 

Правові основи безпеки життєдіяльності. Нормативно-правові документи. 

Нагляд і контроль у галузі безпеки життєдіяльності. 

Порядок надання населенню інформації про наявність загрози або виник-

нення надзвичайних ситуацій. Організація і проведення рятувальних та ін-

ших невідкладних робіт. 

Змістовий модуль 2: Основи охорони праці    

1          Правові та організаційні основи охорони праці. 

Структура дисципліни. Основні терміни та визначення в галузі охо-

рони праці. Нормативно-правова база охорони праці в Україні. Державне 

управління охороною праці, державний нагляд і громадський контроль за 

охороною праці. Організація охорони праці на підприємстві. 

Навчання з питань охорони праці. Відповідальність посадових осіб і 

працівників за порушення законодавства про охорону праці. 

5 9 

2 Повітря робочої зони. 
Чинники, що визначають санітарно-гігієнічні умови праці. Мікроклі-

мат робочої зони. Нормування та контроль параметрів мікроклімату. Захо-

ди та засоби нормалізації параметрів мікроклімату. Оздоровлення повітря-

ного середовища виробничих приміщень.  

          Основні поняття фізіології праці. Показники важкості та напружено-

сті трудового процесу. Види вентиляції, їх вибір, конструктивне оформ-

лення.  

5 9 

3 Освітлення виробничих приміщень. 

Основні світлотехнічні визначення. Види  та нормування виробничого 

освітлення. Джерела штучного освітлення, лампи і світильники.  

Загальний підхід до проектування та експлуатації систем освітлення. 

5 8 

4 Виробнича вібрація і шум. 
Джерела, характеристики та гігієнічне нормування вібрацій. Типові 

заходи і засоби колективного та індивідуального захисту від вібрацій. Па-

раметри звукового поля. Класифікація та нормування виробничих шумів. 

Методи і засоби колективного та індивідуального захисту від шуму.  

Особливості інфрачервоного (ІЧ) випромінювання, нормування, за-

соби та заходи захисту працюючих.   Санітарно-гігієнічні вимоги до плану-

вання та розміщення виробничих і допоміжних приміщень. 

5 8 

5 Безпека технологічного обладнання та процесів. 
Заходи безпеки при проектуванні технологічних процесів та експлуа-

тації технологічного обладнання харчових підприємств. Вимоги безпеки 

при експлуатації обладнання під тиском. Безпека при вантажно-

розвантажувальних роботах і на транспорті. 

         Сигнально-попереджувальні пристрої і фарбування обладнання.  

5 7 

6 Електробезпека.  
Електротравматизм та дія електричного струму на організм людини. 

Чинники, що впливають на тяжкість ураження електричним струмом. Схе-

ми включення людини в електричні мережі. Безпечна експлуатація елект-

роустановок: електрозахисні засоби і заходи.  

Статична електрика. Методи та засоби щодо запобігання ураженню 

людини електричним струмом. 

5 6 

7          Основи пожежної профілактики на виробничих об’єктах. 
Поняття пожежі, терміни та визначення. Умови виникнення пожеж, 

пожежовибухонебезпечні властивості речовин і матеріалів. Класифікація 

об’єктів за вибухопожежною та пожежною небезпекою. Основні засоби і 

заходи забезпечення вибухопожежної безпеки виробничого об’єкту. Су-

5 6 
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№ 

п/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна заочна 

часні засоби гасіння пожеж і вогнегасні речовини.  

Протипожежне водопостачання підприємства. Пожежна безпека тех-

нологічного обладнання, систем опалення та вентиляції.  

 Всього /загальна кількість повинна співпадати з кількістю годин на само-

стійну роботу за відповідним навчальним планом/ 

50 74 

 

 

3. Критерії оцінювання результатів навчання 

 

Види контролю: поточний, підсумковий – екзамен 

 

Нарахування балів за виконання змістового модуля  

Вид роботи, що підлягає 

контролю 

Оцінні бали 
Форма навчання 

денна заочна 

Min 

д/з 

Max 

д/з 
К-ть робіт 

Сумарні 

бали К-ть робіт 

Сумарні ба-

ли 

min mах min mах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Змістовий модуль 1. Безпека життєдіяльності 

Робота на лекціях 1/2 2/4 3 3 6 1 2 4 

Виконання практичних робіт 3/6 5/10 5 15 25 2 12 20 

Опрацювання тем, не 

винесених на лекції 
3 3,33 3 9 10 3 9 10 

Підготовка до практичних за-

нять 
2/4 3/7 5 10 15 2 8 14 

Виконання індивідуальних 

завдань 
3/9 4/12 1 3 4 -1 9 12 

Проміжна сума /повинна бути 

до 60 балів/    40 60  40 60 

Поточний контроль  

(тестовий) 
10 20 1 10 20 1 10 20 

 Контроль результатів дистан-

ційного модулю 
10 20 1 10 20 1 10 20 

Оцінка за змістовий 

модуль 1 
-  - - 60 100 - 60 100 

Змістовий модуль 2. Основи охорони праці 

Робота на лекціях 1/2 1,5/4 7 7 10,5 3 6 12 

Виконання лабораторних 

робіт 
3/6 5/10 5 15 25 2 12 20 

Опрацювання тем, не 

винесених на лекції 

 

1 1,5 7 7 10,5 7 7 10,5 

Підготовка до лабораторних 

занять 
0,5 1 5 2,5 5 2 2 4 

Виконання індивідуальних 

завдань 
8,5/13 9/13,5 1 8,5 9 1 13 13,5 
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Проміжна сума /повинна бути 

до 60 балів/ 
   40 60  40 60 

Поточний контроль  

(тестовий) 
10 20 1 10 20 1 10 20 

 Контроль результатів дистан-

ційного модулю 
10 20 1 10 20 1 10 20 

Оцінка за змістовий 

модуль 1 
-  - - 60 100 - 60 100 

 

4. Інформаційні ресурси 
 
 
 Базові (основні): 

 1. Безпека життєдіяльності та основи охорони праці [Електронний ресурс] : 

конспект лекцій / О. О. Фесенко, В. М. Лисюк, С. М. Неменуща, З. М. Сахарова ; 

Каф. безпеки життєдіяльності. — Одеса : ОНАХТ, 2020. — Електрон. текст. дані: 

149 с. 

 2. Безпека життєдіяльності та основи охорони праці : конспект лекцій [Елек-

тронний ресурс] : для студентів спец.: 051 Економіка, 071 Облік та оподатку-

вання, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг, 076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність, 101 Екологія, 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології, 123 

Комп’ютерна інженерія, 131 Прикладна механіка, 133 Галузеве маши-

нобудування, 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 142 

Енерге-тичне машинобудування, 144 Теплоенергетика, 151 Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані технології, 162 Біотехнології та біоінженерія, 181 Хар-

чові технології, 183 Технології захисту навколишнього середовища, 185 Нафтога-

зова інженерія та техно-логії, 204 Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва, 241 Готельно-ресторанна справа, 242 Туризм, 281 Публічне управ-

ління та адміністрування ден. та заоч. форм навчання. / О. О. Фесенко, В. М. Ли-

сюк, С. М. Неменуща, З. М. Сахарова ; Каф. безпеки життєдіяльності. — Одеса : 

ОНАХТ, 2021. — Електрон. текст. дані: 149 с. 

3. Безпека життєдіяльності та основи охорони праці (Модуль 1 - Безпека 

життєдіяльності): методичні вказівки до самостійної роботи [Електронний ресурс] 

/ О. О. Фесенко, В. М. Лисюк, З. М. Сахарова, С. М. Неменуща ; Каф. безпеки 

життєдіяльності. — Одеса : ОНАХТ, 2018. — Електрон. текст. дані: 20 с. 

4.  Методичні вказівки для практичних робіт з дисципліни "Безпека життєді-

яльності та основи охорони праці" (Модуль 1 - Безпека життєдіяльності) [Елект-

ронний ресурс] : для бакалаврів усіх проф. напрямків ден. і заоч. форм навчання / 

С. М. Неменуща, В. М. Лисюк, З. М. Сахарова, В. І. Булюк ; відп. за вип. О. О. 

Фесенко ; Каф. безпеки життєдіяльності. — Одеса : ОНАХТ, 2019. — Електрон. 

текст. дані: 82 с. 

5. Фесенко О.О., Лисюк В.М., Сахарова З.М., Неменуща С.М., Булюк В.І.  

Безпека життєдіяльності та  основи охорона праці  (Модуль 1 - Безпека життєді-

яльності)  Методичні вказівки до самостійної роботи. Одеська національна акаде-

мія харчових технологій, 2021. - 20 с. 

6. Методичні вказівки для самостійної роботи  з дисципліни «Безпека життє-
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діяльності та  основи охорона праці  (Модуль 1 - Безпека життєдіяльності)» для 

бакалаврів спеціальностей  101 «Екологія» галузі знань 10 «Природничі науки»; 

122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», 123 «Комп’ютерна інжене-

рія» галузі знань 12 «Інформаційні технології»; 131 «Прикладна механіка», 133 

«Галузеве машинобудування» галузі знань 13 «Механічна інженерія»; 141 «Елек-

троенергетика, електротехніка та електромеханіка»,  142 «Енергетичне машино-

будування», 144 «Теплоенергетика» галузі знань 14 «Електрична інженерія»; 

151«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» галузі знань 15 «Ав-

томатизація та приладобудування»; 162 «Біотехнології та біоінженерія» галузі 

знань 16 «Хімічна та біоінженерія»; 181 «Харчові технології», 183 «Технології 

захисту навколишнього середовища», 185 «Нафтогазова справа»  галузі знань 18 

«Виробництво та технології»; 241 «Готельно-ресторанна справа» 242 «Туризм» 

галузі знань 24 «Сфера обслуговування» денної та заочної форм навчання / Укл. 

Фесенко О.О., Лисюк В.М.,. Сахарова З.М, Неменуща С.М. ‒ Одеса: ОНАХТ, 

2019.- 20 с. 

7. Фесенко О.О, Лисюк В.М., Неменуща С.М., Сахарова З.М. Основи охоро-

ни праці: Посібник до виконання лабораторних робіт. Одеська національна ака-

демія харчових технологій, 2020. – 73 с. 

8. Лисюк В.М., Фесенко О.О.  Основи охорони праці: посібник до самостій-

ної роботи. Одеська національна академія харчових технологій, 2021. – 40 с. 

9. Основи охорони праці: посібник до самостійної роботи./ Лисюк В.М., Фе-

сенко О.О.  / Одеська національна академія харчових технологій, 2020. – 40 с. 
 

 Додаткові (за наявності): 
1. Конституція України. Основний закон. – К., 1996. [Електронний ресурс]. 

Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/. 

2. Про охорону праці: Закон України, 1992. [Електронний ресурс]. Режим до-

ступу: http://zakon.rada.gov.ua/. 

3. ДК 009:2010. Національний класифікатор України «Класифікація видів 

економічної діяльності»  [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://zakon.nau.ua/.  

4. Кодекс законів про працю: Закон України. К., 1971. [Електронний ресурс]. 

Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/  

5. Кодекс цивільного захисту України: Закон України. – К., 2012. [Електрон-

ний ресурс]. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/. 

6. Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України. – К., 

1992. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/. 
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