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Мета, компетентності  та результати навчання з навчальної дисципліни

Мета вивчення дисципліни «Безпека праці в професійній діяльності»
полягає у формуванні у майбутніх професіоналів умінь та компетенції для
забезпечення  ефективного  управління  охороною  праці,  поліпшення  умов
праці з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу і міжнародного
досвіду,  а  також в усвідомленні нерозривної єдності  успішної професійної
діяльності  з  обов’язковим  дотриманням  усіх  вимог  безпеки  праці  та
запобігання надзвичайних (аварійних) ситуацій у  галузі машинобудуванні.

Програмні компетентності: 

Загальні компетентності 
ЗК-3. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК-4. Здатність діяти соціально відповідально та свідо-
мо.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 
СК-1. Здатність приймати ефективні рішення, керувати
роботою колективу під час професійної діяльності.

Результати навчання
РН-11. Розв’язувати проблеми у нових або незнайомих
ситуаціях за наявності неповної або обмеженої інфор-
мації, оцінювати ризики, здійснювати відповідні дослі-
дження. 
РН-13. Оцінювати відповідність правових, організацій-
них, технічних заходів по забезпеченню техногенної
безпеки та безпеки праці вимогам законодавства під
час професійної діяльності.
 РН-15. Аналізувати та оцінювати стан забезпечення ци-
вільного захисту, техногенної та виробничої безпеки
об’єктів, будівель, споруд, інженерних мереж.
РН-16. Приймати ефективні рішення у складних непе-
редбачуваних умовах, визначати цілі та завдання, ана-
лізувати і порівнювати альтернативи, оцінювати ресур-
си. 
РН-17. Відшукувати необхідну інформацію в спеціаль-
ній літературі, базах даних, інших джерелах інформації,
аналізувати та об’єктивно оцінювати інформацію.



Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни

Попередні дисципліни Наступні дисципліни

Техногенна та екологічна безпека в
умовах

виробничо-господарської діяльності

Регіональна та промислова безпека в умовах
сталого розвитку

Системний аналіз у вирішені задач
професійної та промислової безпеки

Техногенно-економічний аналіз професійної та
промислової безпеки

Соціальна відповідальність
Оцінка рівня техногенної безпеки промислового

підприємства
Організація безпечного

електроспоживання

Опис навчальної дисципліни
(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять)

С
ем

ес
тр

За
га

ль
ни

й 
об

ся
г

(г
од

ин
) 

/ к
ре

ди
ті

в 
E

C
T

S

З них З видами з навчальних
занять (годин)

Ін
ди

ві
ду

ал
ьн

і з
ан

ят
тя

 с
ту

де
нт

ів
(К

П
, К

Р
, Р

Г
, Р

, Р
Е

)
Поточний
контроль

Семестровий
контроль

А
уд

ит
ор

ні
 з

ан
ят

тя
(г

од
ин

)

С
ам

ос
ті

йн
а 

ро
бо

та
(г

од
ин

)

Л
ек

ці
ї

Л
аб

ор
ат

ор
ні

 з
ан

ят
тя

П
ра

кт
ич

ні
 з

ан
ят

тя
, с

ем
ін

ар
и

К
он

тр
ол

ьн
а 

ро
бо

та
(к

іл
ьк

іс
ть

 р
об

іт
)

За
лі

к

Е
кз

ам
ен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
9 120/

4
48 72 32 - 16 10 - - +

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу
складає 40 %.



СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
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1 2 3 4 5
9 СЕМЕСТР

1 Л 4 Тема 1.  Суб’єкти реалізації державної політики в сфері
цивільного захисту

1. Структура цивільного захисту в Україні
та її завдання.

2. Організація  системи  цивільного  захисту
на об’єкті господарювання 

1,6-8, 9-24,
28, 33, 36,
49, 51, 53,
57, 63-66,
68-77, 78-

81
2 СР 5 Нормативно-методичні  документи  із  створення  і

управління  діяльністю  спеціалізованих  служб  та
(або) функціональних підсистем Єдиної державної
системи  цивільного  захисту.  Принципи  реалізації
цивільного захисту в Україні.   Склад та завдання
сил цивільного захисту. 

36, 49, 51,
53, 57, 63-
66, 68-77,

78-81

3 Л 4 Тема 2. Організація заходів цивільного захисту
 суб'єкта господарювання
(підприємство, установа, організація)
1.  Зміст  та  порядок  виконання  заходів  у  сфері
цивільного  захисту  на  об’єктах  суб'єкта
господарювання
2.  Оцінка прийнятих ризиків надзвичайних (аварійних)
ситуацій
3. Порядок організації  підготовки працівників з питань
цивільної безпеки

6-8, 9-24,
28, 33, 36,
49, 51, 53,
57, 63-66,
68-77, 78-

81

4 СР 5 Аварійно-рятувальні  та    Оперативно-рятувальні
служби  цивільного  захисту.  Оперативний  склад
пункту  управління  у  надзвичайних  ситуаціях.
Структура  та  завдання  служби  медицини
катастроф.  Права  та  обов’язки  суб’єктів
господарювання у сфері цивільного захисту.

9-24, 28, 33,
36, 49, 51,

53, 57

5 ПЗ 4 Попередження  надзвичайних  (аварійних)  ситуацій  на
підприємстві (організації, установі) 

81

6 Л 4 Тема  3. Основні  законодавчі  та  нормативно-правові
акти з охорони праці в галузі машинобудування
1.  Стан охорони праці в Україні 
2.  Засади  державної  політики  в  Україні  із  питань
охорони праці
 3. Законодавчі документи та нормативно-правові акти
з охорони праці
4. Система  управління охороною праці в галузі
5. Порядок складання інструкції з охорони праці 

1-9, 11, 13-
15, 18, 27,

29-81



7 СР 6 Законодавча основа Євросоюзу з питань охорони
праці. Трудові норми Міжнародної організації праці.
Конвенції  та  Рекомендації  Міжнародної  організації
праці.  Міжнародні  норми  в  галузі  охорони  праці.
Елементи  системи  управління  охороною  праці,
міжнародний стандарт OHSAS 18001:2007.

30, 78-80

8 Л 4 Тема 4.  Проблема гігієни праці та виробничої санітарії
в галузі машинобудування 

1. Аналіз  умов  праці  за  показниками
шкідливості та небезпечності

2. Поліпшення  стану  виробничого
середовища,  зменшення  важкості  та  напруженості
трудового процесу

3. Обґрунтування  в  умовах  галузі
раціональних  заходів  і  засобів  щодо  створення
нешкідливих умов праці

4. Атестація робочих місць за умов праці
 

1-9, 11, 13-
15, 18, 27,

29-81

9 ПЗ 4 Організація  і  планування евакозаходів  у випадку
надзвичайних ситуацій.

22, 81

10 СР 5 Організація  проведення  робіт  з  підвищеною
небезпекою.  Вимоги  до  працівників  певних
категорій і порядок допуску їх до роботи.  

6, 8, 9, 18,
19,23, 32,

51-55,
80,81, Д 2

11 СР 5 Оцінка  стійкості  роботи  об’єктів   суб’єкту
господарювання   до   ударної  хвилі.  Розв’язування
типових  завдань  з  оцінки  стійкості  роботи  об’єктів
господарської  діяльності  до  вражаючих  чинників
надзвичайних ситуацій.

6, 8, 9, 18,
19,23, 32,

51-55,
80,81, 

12 СР 5 Заходи  захисту  населення  у  надзвичайних
ситуаціях. Основні  заходи  захисту  населення  і
територій у разі аварій, катастроф, стихійних лих і
застосування  сучасних  засобів  ураження.
Інженерний захист,  медичний захист,  біологічний
захист,  радіаційний  і  хімічний  захист,  їх
характеристика.   Захисні  споруди:  сховища,
протирадіаційні  укриття,  найпростіші  укриття,
призначення та вимоги до них. Укриття населення
в захисних спорудах.

6-8, 9-24,
28, 33, 36,
49, 51, 53,
57, 63-66,
68-77, 78-
81, Д 2-5

13 ПЗ 2    Розрахунок  захисної   споруди  та  їх  обладнання
машинобудівного підприємства 

81

14 Л 2 Тема  5.  Проблема  профілактики  виробничого
травматизму  та  забезпечення   промислової  безпеки  в
галузі. 

1. Заходи   та  засоби  підвищення  безпеки
технологічних процесів і обладнання, характерних для
галузі виробництва

2. Безпека  праці  при  експлуатації
виробничих  об’єктів,  проведенні   монтажних  та
ремонтних роботах

1-9, 11, 13-
15, 18, 27,

29-81



15 ПЗ 4 Розробка плану цивільний захист 81, Д 2

16 Л 4 Тема 6. Пожежна безпека на виробництві
1. Стан пожежної безпеки в Україні 
2. Загальні  вимоги  пожежної   безпеки  до

будівель,   приміщень  та  зовнішніх  установок
галузевих об'єктів

3. Класифікація  будівель  і  споруд  за
ступенем вогнестійкості. Протипожежні перешкоди

4. Система забезпечення пожежної безпеки
на галузевому об'єкті 

8-12, 17-24,
31, 33, 36,
55-57, 68-
70, 73, 74,
80, Д 2-5

17 СР 5 Ідентифікація  та  управління  професійними
ризиками  в  галузі  машинобудування.  Аварійні
ситуації  в  галузі  машинобудування.  Основні
причини виникнення професійних ризиків, заходи
щодо  їх  попередження.     Плани  локалізації  і
ліквідації аварійних ситуацій й аварій.  

6, 8, 9, 18,
19,23, 32,

51-55,
80,81, Д 2

18 ПЗ 2 Розробка посадової інструкції 81

19 СР 5 Проблеми  впливу  електромагнітного
випромінювання на виробничий процес. Джерела та
характеристики  електромагнітних  полів.  Вплив
електромагнітного  поля  на  організм  людини.
Нормування  електромагнітних  випромінювань.
Методи захисту від електромагнітних полів

4, 8, 19, 20,
25, 36, 42-

45, 60-
62,73-74,80

20 Л 2 Тема  7.  Безпека   праці  користувачів  персональних
електронно-обчислювальних машин
1. Вплив ПЕОМ на організм людини 
2.  Вимоги  до  обладнання   приміщень  для
використання ПЕОМ 
3.  Вимоги  до  обладнання  робочого  місця  оператора
персонального комп’ютора 
4. Типові заходи захисту працівників від впливу ПЕОМ
на організм  оператора

4, 8, 19, 20,
25, 36, 42-

45, 60-
62,73-74,80

21 Л 4 Тема   8.  Розслідування  аварійних  ситуацій  на
виробництві
1.  Основи організації  проведення розслідувань  аварій
на виробництві
2. Методика визначення причин та наслідків аварій на
виробництві 

13, 14, 81

22 СР 5 Засоби  індивідуального  захисту.   Засоби
індивідуального захисту: фільтруючі, ізолюючі та
промислові  протигази,  респіратори.   Засоби
захисту  шкіри.  Використання  медичних  і
найпростіших засобів індивідуального захисту.

6-15, 19

23 Л 2 Тема  9.  Вимоги  ЄС  до  безпечності  промислової
продукції. 

1. Директиви Європейського союзу (ЄС).
2.  Маркування європейської відповідність (СЕ) 
3. Оцінка відповідності. 

30, 78-81

24 СР 5 Інтегровані   системи  менеджменту   в  галузі
охорони  праці.  Основні  складові  інтегрованої

30, 78-81



системи  менеджменту.  Функціональні  та
організаційні особливості.

Самостійна робота

№
з/п

Назва видів самостійної роботи
Кількість

годин

1 Опрацювування  лекційного матеріалу 8

2
Підготовка до практичних(лабораторних, семінарських)

8занять

3 Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються на лекційних
заняттях 46

4 Виконання індивідуального завдання: реферат 10
5 Інші види самостійної роботи: 

Разом 72

Індивідуальні завдання 

________________реферат_______________
(Вид індивідуального завдання)

№
п\п

Назва теми
Строки захисту

(на якому тижні)
1
2

3
4

5
6

7

8
9
10

11

12

13

14
15
16
17

Аналіз  досвіду  оцінки умов праці на виробництві. 
Порядок проведення атестації  робочого місця за умовами
праці.
Гігієнічна оцінка умов праці на виробництві. 
Оцінка  шкідливих  речовин  в  повітрі  робочої  зони  на
виробництві. 
Оцінка біологічних чинників виробничого середовища. 
Характеристика  умов  праці,  що  до  оцінки  мікроклімату
виробничого середовища. 
Оцінки  світлового  середовища  умов  праці  у  виробничих
приміщеннях.
Оцінка шуму умов праці у виробничих приміщеннях.
Оцінка вібрації умов праці у виробничих приміщеннях. 
 Оцінки електромагнітного випромінювання  умов праці у
виробничих приміщеннях. 
 Показники тяжкості і напруженості трудового процесу і їх
загальна оцінка. 
 Об'єкти,  критерії  і  процедури  оцінки  травмування  на
виробництві. 
Оцінка фактичного стану умов праці на робочих місцях на
виробництві. 
 Профілактика травматизму та професійних захворювань.
 Оцінка електробезпека виробничих приміщень.
 Основи пожежної профілактики на виробничих об'єктах.
Основні  засоби  і  заходи  забезпечення  пожежної  безпеки
виробничого об'єкту.
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Методи навчання
Лекційні  заняття:  читання  лекції  проводиться  шляхом  начитування

матеріалу,  застосовуючи  такій  послідовності  –  вступна,  тематична  та
заключна   лекція.  Для  активізації  заняття  застосовується  підготовлений
дидактичний  матеріал,  який  демонструється  з  використанням  технічних
засобів навчання.

Методи контролю
Поточний  контроль  реалізується  у  формі  захисту  виконаних

контрольних  робіт, тестів, виконання індивідуальних завдань.
Контроль складової навчальної програми,  яка опановується  під час 

самостійної роботи студента, проводиться:
 лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів, рішення тестів;
індивідуального завдання – захист виконаного  завдання.
Семестровий  підсумковий  контроль  проводиться  у  формі

семестрового екзамену (усній формі за екзаменаційних білетах),  в обсязі
навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою, і у терміни,
встановлені навчальним планом.

Студент вважається допущеним до семестрового екзамену за умови
повного  відпрацювання  всіх  лабораторних,  практичних  занять,  а  також
захисту завдання, передбачених навчальною програмою.

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМАЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА    
ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS )

Таблиця 1. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота Сума
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 ПЗ

100
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Таблиця 2. Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ECTS

Сума балів за всі
види навчальної

діяльності
Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою

90-100 A відмінно  
82-89 B добре
74-81 C
64-73 D задовільно
60-63 E

35-59 FX
незадовільно з можливістю

повторного складання



0-34 F
незадовільно з обов’язковим

повторним вивченням дисципліни



НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ
ДИСЦИПЛІНИ

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

№
п/п

Назва підручників, навчальних посібників, методичних вказівок, каталог
інформаційного і матеріального забезпечення

Базова література

1.  Закон України Про охорону праці. від 14.10.92 № 2695-ХІІ (із змінами).
2.  Кодекс Законів України про працю.

3.
Закон України Основи законодавства України про охорону     здоров’я.
від 19.11.92  № 2802 - ХІІ (із змінами).

4.
 Закон  України   Про  стандарти,  технічні  регламенти  та  процедури
оцінки відповідності Затв. ВР України 01.12.2005 р., № 3164- IV.

5.
Закон  України  Про  метрологію  і  метрологічну  діяльність  Затв.  ВР
України 15.01.2015 р., № 124-VIII.

6.
Закон  України  Про об’єкти підвищеної  небезпеки.  ВВР,  2001,  № 15,
ст.73.

7.
Закон  України  Про  загальнообов'язкове  державне  соціальне
страхування  від  нещасного  випадку  на  виробництві  та  професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності

8.
Закон України Кодекс цивільного захисту України.  Затв.  ВР України
02.10.2012 р., № 5403 - VI. (із змінами і доповненнями від 02.06.2016 р.,
№ 1404-VIII).

9.
Постанова КМ України від 26.10.2011 № 1107 Про видачі дозволу на
виконання  робіт  підвищеної  небезпеки  та  на  експлуатацію
(застосування)  машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

10.
Постанова  КМ  України  від  09.09.2017  №  626 Про  затвердження
Порядку  розроблення  планів  діяльності  єдиної  державної  системи
цивільного захисту.

11.
Постанова  КМ  України  від  11.07.2002  №  956  Про  ідентифікацію  та
декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки (із змінами).

12.

Постанова  КМ  України  від  26.10.2016  №  763  Про  затвердження
переліку суб’єктів господарювання, галузей та окремих територій,  які
підлягають  постійному  та  обов’язковому  аварійно-рятувальному
обслуговуванню на договірній основі.

13.
Постанова КМ України  від 01.08.1992 № 442 .Про порядок проведення
робочих місць за умовами праці.(із змінами).

14.
Постанова КМ України  від 17.04.2019 № 337  Порядок розслідування
та  облік  нещасних  випадків,  професійних  захворювань  та  аварій  на
виробництві. 

15.
Постанова КМ України від 22.03.01  № 270  Про затвердження Порядку
розслідування та  обліку нещасних випадків  невиробничого характеру
(зі змінами)

16.
Постанова  КМ  України  від  24.03.2004  №  368   Про  затвердження
Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями

17. Постанова  КМ  України  від  16.11.2002  №  1788.  Порядок  і  правила
проведення  обов'язкового  страхування  цивільної  відповідальності
суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами
та  аваріями  на  об'єктах  підвищеної  небезпеки,  включаючи



пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на
яких  може  призвести  до  аварій  екологічного  і  санітарно-
епідеміологічного характеру (із змінами).

18.
Постанова  КМ  України  від  11.07.2002  №  956  Про  ідентифікацію  та
декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки (із змінами)

19.
Постанова КМ України  від 17 червня 2015 № 409  Про затвердження
Типового  положення  про  регіональну  та  місцеву  комісію  з  питань
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. 

20.

Постанова  КМ  України  від  23.10.2013  №  819.  Про  затвердження
Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність
яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного
захисту.

21.
Постанова  КМ  України  №  368  від  24.03.2004  Про  затвердження
Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями.

22.
Постанова  КМ  України  від  30.11.2013  №  841  Про  затвердження
Порядку  проведення  евакуації  у  разі  загрози  виникнення  або
виникнення надзвичайних ситуацій. (із змінами).

23.

Постанова  КМ  України  від  26.10.  2016  №  763  Про  затвердження
переліку суб’єктів господарювання, галузей та окремих територій,  які
підлягають  постійному  та  обов’язковому  аварійно-рятувальному
обслуговуванню на договірній основі.

24.

Постанова КМ України від 11.01.2017 № 5 Про затвердження Порядку
здійснення  постійного  та  обов’язкового  аварійно-рятувального
обслуговування  суб’єктів  господарювання,  галузей  та  окремих
територій

25.
Постанова  КМ  України  від  29.10.2009  №1149,  Технічний  регламент
безпеки низьковольтного електричного обладнання.

26.
Постанова  КМ  України   від  27.  05.  2015.  №  340  Про  затвердження
Технічного регламенту енергетичного маркування електричних ламп та
світильників.

27.
Національний  класифікатор  України  класифікатор  професій ДК
003:2010 (затверджено та надано чинності наказ Держспоживстандарту
України від 28.07.2010 № 327 (додатки А, Б, В) 

28.
Класифікатор  надзвичайних  ситуацій  ДК  019:2010.  –  Київ:
Держспоживстандарт України, 2010. 

29.
ДСТУ  2293:2014  Охорона  праці.  Терміни  та  визначення  основних
понять.  Наказ Мiнекономрозвитку України вiд 02.12. 2014 № 1429 .

30. ДСТУ  ОНSAS  18001:2010.ДСТУ  ОНSAS  18001:2010.  Системи  управління  гігієною  таСистеми  управління  гігієною  та
безпекоюпраці.безпекоюпраці.

31.
ДСТУ Б В.2.5-82:2016 Електробезпека в будівлях і спорудах. Вимоги до
захисних заходів від  ураження електричним струмом. Наказ Мінрегіон
України від 01.07. 2016 №204

32.
ДСТУ  3273-95   Безпечність   промислових  підприємств.  Загальні
положення та вимоги.

33.
ДСТУ Б  В.1.1-36:2016  Визначення  категорій  приміщень,  будинків  та
зовнішніх  установок  за  вибухопожежною  та  пожежною  небезпекою.
Наказ Мінрегіон України від 15.06.2016 № 158. 

34.
ДСТУ ЕN   12464-1:2016   Світло  та  освітлення.  Освітлення  робочих
місць. Ч.1 Внутрішні робочих місць. 

35.
ДСТУ ЕN   12464-2:2016   Світло  та  освітлення.  Освітлення  робочих
місць. Ч.2 Внутрішні робочих місць.

36. ДСТУ  Б  В.2.5-38:2008  Інженерне  обладнання  будинків  і  споруд.



Улаштування  блискавкозахисту  будівель  і   споруд.  Наказ  Мінрегіон
України від 27.06.2008 № 269. 

37.
ДСТУ ISO 9241–2:2004  Національний стандарт України. Ергономічні
вимоги  до  роботи  з  відеотерміналами  в  офісі  Ч 2.  Настанова  щодо
встановлення вимог до завдань. 

38.
ДСТУ  ISO  9241–3–2001  Ергономічні  вимоги  до  роботи  з
відеотерміналами в офісі. Частина 3. Вимоги до відеотерміналів.

39.
ДСТУ  ISO  9241–5:2004  Ергономічні  вимоги  до  роботи  з
відеотерміналами в офісі. Частина 5. Вимоги до компонування робочого
місця та до робочої пози.

40.
ДСТУ  ISO14001  -  97  –  14012-97.  Система  управления  окружающей
средой – К. :        Держстандарт України, 1997.

41.

ГОСТ 12.1.005-88 Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої
зони.   Втратив чинність згідно з  наказом від  10.07.2017 № 169.   При
встановленні ГДК повітря робочої зони, підприємство може керуватись:
ДСТУ-Н  Б  А.3.2-1:2007,  наказом  від  23.02.2000  №  30  (список  №  4).
Чинність  документа  відновлена  з  26.04.2019  до  01.01.2022  згідно  з
наказом від 24.04.2019 № 111.

42.
ДСанПіН 3.3.6.096-2002 Державні санітарні норми та правила під час
роботи з джерелами електромагнітних полів.

43.

ДСан ПіН Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та
небезпечності  факторів  виробничого  середовища,  важкості  та
напруженості  трудового  процесу   Затвр.  Наказ  МОЗ  України  від
08.04.2014 № 248

44.
ДСанПіН  Захисту  населення  від  впливу  електромагнітних
випромінювань Затв. наказом МОЗ України  від 01.08.1996 № 239 (із
змінами

45.
ДСанПіН  3.3.2.007–98  Державні  санітарні  правила  і  норми  роботи  з
візуальними  дисплейними  терміналами  електронно-обчислювальних
машин.

46.
ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультра звуку та
інфразвуку.  Затв. Постановою Головного держсанлікаря  від 01.12.1999
№ 37

47.
ДСН  3.3.6.042-99  Санітарні  норми  мікроклімату  виробничих
приміщень.  Затв.  постановою  Головного  держсанлікаря  України  від
1.12.1999 № 42. 

48.
ДСН 3.3.6.039-99  Державні  санітарні  норми виробничої  загальної  та
локальної вібрації

49.
ДСН 239-96 Державні санітарні  норм і  правил захисту населення від
впливу електромагнітних випромінювань

50.

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  №  15.  (із  змінами:  від
16.11.2007 Наказ № 273 Держгірпромнагляд; від 30.01.2017 наказ № 140
Мінсоцполітики).

51.
НПАОП 0.00-2.01-05  Перелік робіт з підвищеною небезпекою. Наказ
Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15. 

52.
НПАОП  0.00-1.71-13  Правила  охорони  праці  під  час  роботи  з
інструментом  та  пристроями.  Наказ  Міненерговугілля  України  від
19.12.2013 № 966. 

53. НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони
праці підприємства. Наказ Держгірпромнагляд від 21.03.2007 № 55  (зі



змінами)

54.
НПАОП 0.00-4.11-07 Типове положення про діяльність уповноважених
найманими  працівниками  осіб  з  питань  охорони  праці.  Наказ
Держгірпромнагляд від 21.03.2007 №56 

55.
НПАОП 0.00-4.15-2017 Положення про розробку інструкцій з охорони
праці. наказ Мінсоцполітики України        від 30.03.2017 р.  № 526 

56.
НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок
споживачів. Наказ Держнаглядохоронпраці України від 09.01.1998 № 4

57.
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