




1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни Охорона праці в галузі та 

цивільний захист є надати майбутньому фахівцю теоретичні знання та практичні 

навички задля вирішення проблем організації та технічного забезпечення 

безпечних та нешкідливих умов праці на об‘єктах його майбутньої професійної 

діяльності. 

 Основними завданнями вивчення дисципліни Охорона праці в галузі та 

цивільний захист є формування у майбутніх фахівців знань, навичок, умінь щодо 

стану проблем охорони праці у галузі відповідно до напряму їх підготовки, 

складових і функціонування управління охороною праці  та шляхів, методів та 

засобів забезпечення умов виробничого середовища і безпеки праці згідно з 

чинними законодавчими та іншими нормативно-правовими актами. 

2. Міждисциплінарні зв'язки 

відповідно до структурно-логічної схеми Освітньої програми 

Вивчення цієї дисципліни  

безпосередньо спирається на:  

 

На результати вивчення цієї 

дисципліни безпосередньо 

спираються: 

Безпека життєдіяльності та основи 

охорони праці  

Експлуатація садово-паркових 

об'єктів 

Лісопаркове господарство 

Рекреаційне лісокористування 

Агротехніка зеленого будівництва 

Тепличне господарство 

Забезпечення сталого функціонування 

об'єкта господарювання в умовах 

надзвичайних ситуацій  

3 Результати навчання 

Програмний результат  Результат навчання за дисципліною Тема 

навчання  

ПРН 7. оцінка 

інноваційно-

технологічних ризиків 

при впровадженні нових 

технологій будівництва 

на об'єктах садово-

паркового господарства. 

ПРН 7.1 Вміти формувати політику 

безпеки підприємства в громадській, 

господарській та адміністративній 

діяльності, на основі врахування 

показників рівнів безпеки, розробляти 

відповідні передумови для прийняття 

управлінських рішень. 

1.1 

 ПРН 7.2 Знати умови праці на робочих 

місцях, вільні від прояву небезпечних 
1.2 
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Програмний результат  Результат навчання за дисципліною Тема 

навчання  

та шкідливих виробничих факторів, і 

процедури їх забезпечення, 

нормативно-технічну документацію 

моніторингу факторів небезпек та їх 

якісних та кількісних характеристик. 

 ПРН 7.3 Вміти розробляти заходи 

безаварійної роботи на об’єктах 

господарської діяльності та заходи 

забезпечення безпеки природних 

об’єктів,  забезпечувати необхідний 

рівень охорони праці при вирішенні 

професійних завдань. 

1.4 

 ПРН 7.4 Знати методи та 

інструментарій моніторингу 

надзвичайних ситуацій, побудови 

моделей (сценаріїв) їх розвитку та 

оцінки їх соціально-економічних 

наслідків,  проводити ідентифікацію та 

декларування безпеки об’єктів 

підвищеної небезпеки 

2.1 

 ПРН 7.5 Мати навички розробляти та 

створювати системи безпеки для 

попередження, контролю, локалізації та 

ліквідації надзвичайних ситуацій 

2.3 

ПРН 10. управління 

об'єктами садово-

паркового господарства; 

ПРН 10.1 Знати: перелік обставин, за 

яких настає страховий випадок 

державного соціального страхування 

громадян від нещасного випадку на 

виробництві та професійного 

захворювання; форми та зміст основних 

документів, що складаються при 

розслідуванні. 

1.3 

 ПРН 10.2 Вміти організовувати роботу 2.2 
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Програмний результат  Результат навчання за дисципліною Тема 

навчання  

підприємства в умовах передбачення і 

виникнення надзвичайної ситуації 

природного і техногенного характеру,  

організовувати роботу на підприємстві 

відповідно до вимог Кодексу 

цивільного захисту України 

 ПРН 10.3 Вміти розробляти проекти 

локалізації та ліквідації наслідків 

аварійних ситуацій для своєчасного 

покращення якості оточуючого 

середовища 

2.4 

 

4. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1. Охорона праці в галузі та цивільний захист 

Змістовий модуль 1. Охорона праці в галузі 

Тема 1.1 Аналіз умов праці та атестація робочих місць 

Зміст теми. Міжнародні та державні норми в галузі охорони праці. Система 

управління охороною праці в організації. Основні заходи пожежної 

профілактики на галузевих об’єктах. Державний нагляд та громадський контроль 

за станом охорони праці. Травматизм та професійні захворювання в галузі. 

Соціальне страхування від нещасного випадку та професійного захворювання на 

виробництві. Технічні, соціальні та економічні заходи та засоби покращення 

умов праці. Атестація робочих місць за умовами праці. 

Тема 1.2 Небезпечні та шкідливі виробничі чинники на виробництві 

Небезпечний виробничий фактор (НШВФ). Шкідливий виробничий 

фактор. Сумісна дія того й іншого. Нормативні посилання. Класифікація 

небезпечних та шкідливих виробничих факторів  згідно діючих норм. Фізичні 

НШВФ. Хімічні НШВФ. Біологічні НШВФ. Психофізіологічні НШВФ. 

Тема 1.3 Розслідування нещасних випадків та аварій на виробництві 

Нормативно-правове регулювання, порядок розслідування та обліку 

нещасних випадків і аварій на виробництві, оформлення документації, яка 

обумовлена чинним законодавством, про нещасний випадок та аварію на 

виробництві.  
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Тема 1.4 Організація безпечних умов праці  

Зміст теми. Спеціальні розділи охорони праці в галузі професійної 

діяльності. Актуальні проблеми охорони праці в наукових дослідженнях. 

Служба охорони праці та її роль в створенні безпечних умов праці. Безпечність 

технологічних процесів і обладнання, нагляд та оперативний контроль за 

виконання. вимог норм і правил охорони праці. 

 

Змістовий модуль 2. Цивільний захист 

 

Тема 2.1 Моніторинг небезпек, що можуть спричинити НС 

Надзвичайні ситуації (НС), причини виникнення та складові системи їх 

моніторингу. Галузевий моніторинг за станом безпеки у відповідній сфері 

відповідальності центральних органів виконавчої влади. Найменування та 

визначення основних показників джерел природних НС та номенклатура, 

позначення, розмірність і порядок визначення параметрів уражальних чинників 

джерел техногенних НС, які контролюються і підлягають прогнозуванню. 

Територіальний моніторинг за об’єктами, ресурсами, процесами і 

системами захисту та ліквідації НС, стану впровадження превентивних заходів 

щодо зменшення їхніх масштабів. Мережа спостереження і лабораторного 

контролю. Урядова інформаційно-аналітична система з НС, збирання, 

оброблення, передавання та збереження моніторингової інформації. 

Методичні положення ідентифікації та паспортизації об’єктів 

господарювання щодо визначення потенційної небезпеки. Визначення та аналіз 

небезпек, пов’язаних з порушенням умов безпечної експлуатації ОГ. Виявлення 

небезпечних речовин та критичних умов їх прояву.  

Методи розв’язання типових завдань щодо ідентифікації потенційно-

небезпечних об’єктів (ПНО). 

Основні етапи аналізу  НС та прогнозування їхніх наслідків. Опис явищ, 

що прогнозуються, перелік вихідних даних. Способи виявлення потенційно-

небезпечних зон з імовірними джерелами НС. Зонування територій за ступенем 

небезпеки 

Тема 2.2 Планування заходів з питань цивільного захисту 

Структурно-функціональна модель протидії НС (попереджувальна, 

компенсаційна, комплексна тощо). Загальні принципи превентивного та 

оперативного (аварійного) планування заходів щодо зниження ризиків і 

зменшення масштабів НС. Вимоги до складу, змісту та форми плануючої 

документації.  
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Методика розроблення планів з попередження НС. Комплекс 

організаційних та інженерно-технічних заходів щодо запобігання та мінімізації 

наслідків НС природного характеру.  

Особливості планування дій персоналу щодо локалізації і ліквідації 

аварійних ситуацій і аварій на ПНО та пом'якшення їхніх наслідків. Вимоги до 

складання та змісту аналітичної і оперативної частини плану локалізації і 

ліквідації аварійних ситуацій.  

Методика планування заходів із фізичного, функціонального, та 

комбінованого захисту персоналу, а також ліквідації наслідків НС, на основі 

прогнозу варіантів (сценаріїв) розвитку обстановки, аналізу власних та ресурсів 

третіх сторін щодо реагування на НС та ліквідації їхніх наслідків з урахуванням 

режиму функціонування системи. 

Нормативно-методичні документи із створення і управління діяльністю 

спеціалізованих служб та (або) функціональних підсистем Єдиної державної 

системи цивільного захисту.  

Плануючі документи з теоретичного і практичного навчання персоналу ОГ 

до дій у НС, організація і проведення спеціальних об’єктових навчань, тренувань 

з відпрацювання заходів за планами реагування на НС, локалізації та ліквідації 

аварій. 

 

Тема 2.3  Забезпечення заходів і дій в межах єдиної системи цивільного 

захисту 

Забезпечення техногенної безпеки на підприємствах, в установах та 

організаціях, як складової частини цивільного захисту.  

Шляхи і способи підвищення стійкості роботи промислових об'єктів. 

Забезпечення надійного захисту та життєзабезпечення виробничого персоналу. 

Захист та раціональне розміщення основних виробничих фондів, зонування 

території об’єкту. Захист технологічного обладнання, удосконалення 

господарсько-виробничих зв’язків, робота за спрощеною технологією, 

використання місцевих ресурсів. Підвищення стійкості виробничих будівель і 

споруд, комунально-енергетичних і технологічних мереж. Підвищення 

протипожежної стійкості. Обмеження ураження від вторинних факторів при 

аваріях. Підготовка до відновлення виробництва. Резервування матеріальних та 

фінансових ресурсів.  

Організація і проведення досліджень з оцінки стійкості об'єкта в НС (межа 

стійкості, найбільш уразливі його елементи, характер і ступень руйнувань і 

ушкоджень, можливі збитки, межа доцільного підвищення стійкості). 

Тема 2.4 Визначення категорії приміщення за вибухопожежною та 

пожежною небезпекою 
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Категорії А, Б, В, Г, Д за вибухопожежною та пожежною небезпекою 

приміщення. Визначення об’єму легкозаймистої рідини (ЛЗР), що вилився у 

приміщення. Визначення тиску насиченої пари. Визначення інтенсивності 

випаровування ЛЗР з поверхні. Визначення маси горючої пари, що надійшла до 

приміщення. Визначення стехіометричного коефіцієнта кисню у реакції 

згоряння. Визначення стехіометричної концентрації пари ЛЗР у реакції згоряння. 

Визначення надлишкового тиску вибуху для ЛЗР. Визначення категорії 

виробничого приміщення, у якому обертається задана ЛЗР. 

 

5. Індивідуальні завдання 

 

Не передбачені навчальним планом 

 

6. Структура навчальної дисципліни 
 

Змістові модулі 

та теми 
Кількість годин 

усього у тому числі 

лек практ лаб  срc 

1 2 3 4 5 6 

Модуль (1) 90 17 17  56 

Змістовий 

модуль 1 

45 9 10  26 

Тема 1.1 10 2 2  6 

Тема 1.2 10 2 2  6 

Тема 1.3 12 2 3  7 

Тема 1.4 13 3 3  7 

Змістовий 

модуль 2 

45 8 7  30 

Тема 2.1 12 2 2  8 

Тема 2.2 12 2 2  8 

Тема 2.3 11 2 2  7 

Тема 2.4 10 2 1  7 

 

 

7. Структура і розподіл балів 

Змістові модулі 

та теми 
Максимальна кількість балів 

у тому числі 
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усього практ лаб срc 

1 2 3 4 5 

Модуль (1)  100 38  32 

Змістовий 

модуль 1.  
35 19  16 

Тема 1.1 8 4  4 
Тема 1.2 9 5  4 

Тема 1.3 9 5  4 

Тема 1.4 9 5  4 

Змістовий 

модуль 2.  

35 19  16 

Тема 2.1 9 5  4 

Тема 2.2 9 5  4 

Тема 2.3 9 5  4 

Тема 2.4 8 4  4 

Підсумковий 

контроль 

30 - - - 

 

8. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Тема практичного заняття Кількість 

годин 

Макс. 

Кількість 

балів 

Шифр 

результатів 

навчання 

 

 Модуль  (1) 17 38  

 Змістовий модуль 1.  10 19  

1 Аналіз умов праці та атестація 

робочих місць 

2 4 ПРН 7.1 

2 Небезпечні та шкідливі виробничі 

чинники на виробництві 

2 5 ПРН 7.2 

3 Розслідування нещасних випадків на 

виробництві 

3 5 ПРН 10.1 

4 Організація безпечних умов праці 3 5 ПРН 7.3 

 

 Змістовий модуль 2. 7 19  

1 Моніторинг небезпек, що можуть 

спричинити НС 

2 5 ПРН 7.4 

2 Планування заходів з питань 2 5 ПРН 10.2 
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цивільного захисту 

3 Забезпечення заходів і дій в межах 

єдиної системи цивільного захисту 

2 5 ПРН 7.5 

4 Визначення категорії приміщення за 

вибухопожежною та пожежною 

небезпекою 

1 4 ПРН 10.3 

 

9. Теми лабораторних занять 

Не передбачені навчальним планом 

 

8. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Тема практичного 

заняття 

Кількість 

годин 

Макс. 

Кількість 

балів 

Форми 

контролю та 

звітності 

Шифр 

результатів 

навчання 

 

 Модуль (1) 56 32   

 Змістовий модуль 1.  26 16   

1 Аналіз умов праці та 

атестація робочих 

місць 

6 4 письмове 

опитування 

(тестування) 

ПРН 7.1 

2 Небезпечні та шкідливі 

виробничі чинники на 

виробництві 

6 4 письмове 

опитування 

(тестування) 

ПРН 7.2 

3 Розслідування 

нещасних випадків на 

виробництві 

7 4 письмове 

опитування 

(тестування) 

ПРН 10.1 

4 Організація безпечних 

умов праці 

7 4 письмове 

опитування 

(тестування) 

ПРН 7.3 

 

 Змістовий модуль 2. 30 16   

1 Моніторинг небезпек, 

що можуть спричинити 

НС 

8 4 письмове 

опитування 

(тестування) 

ПРН 7.4 

2 Планування заходів з 

питань цивільного 

захисту 

8 4 письмове 

опитування 

(тестування) 

ПРН 10.2 

3 Забезпечення заходів і 

дій в межах єдиної 

системи цивільного 

захисту 

7 4 письмове 

опитування 

(тестування) 

ПРН 7.5 
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№ 

з/п 

Тема практичного 

заняття 

Кількість 

годин 

Макс. 

Кількість 

балів 

Форми 

контролю та 

звітності 

Шифр 

результатів 

навчання 

 

4 Визначення категорії 

приміщення за 

вибухопожежною та 

пожежною небезпекою 

7 4 письмове 

опитування 

(тестування) 

ПРН7 

 

11. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 

 

Використовуються наступні методи контролю:   

Поточний контроль: 

- усне опитування студентів 

- письмовий контроль у вигляді контрольних робіт за змістовими 

модулями;  

- тестування у віртуальному освітньому середовищі на платформі 

«Moodle»;   

Підсумковий контроль у вигляді диференційованого заліку проводиться 

письмово за контрольними завданнями. 

 

Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти 

 

Диф. залік 

Поточна атестація та самостійна робота Підсумков
ий 
диф.залік 

Сума 

ЗМ 1 ЗМ 2 

30 100 

Т1.1 Т1.2 Т1.3 Т1.4 Т2.1 Т2.2 Т2.3 Т1.4 

8 9 9 9 9 9 9 8 

35 35 

70 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів 

 за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 
Оцінка 

 за шкалою 

ЄКТС 

для екзамену, 

 курсового проекту (роботи), 

практики, диф. заліку 

для заліку 

90-100 відмінно 

зараховано 

А 

82-89 
добре 

В 

74-81 С 
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64-73 
задовільно 

D 

60-63 E 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

Fx 

0-34 

незадовільно 

 з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано 

 з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

F 

 

13. Методичне забезпечення 

1. В. Е. Абракітов. Конспект лекцій з дисципліни «Охорона праці в галузі та 

цивільна безпека»  для студентів 1 (5) курсу за спеціальністю 206 Садово-

паркове господарство / В.Е. Абракітов Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. 

М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. - 88 с. 

2. Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання індивідуального 

семестрового завдання з курсу „Охорона праці в галузі та цивільна безпека” 

(для студентів 1 (5) курсу за спеціальністю 206 Садово-паркове господарство 

/ Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: Абракітов В. Е.  – 

Х.:  ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 22 с. 

3. Методичні вказівки до проведення практичних занятть з курсу „Охорона 

праці в галузі та цивільна безпека” (для студентів 1 (5) курсу за спеціальністю 

206 Садово-паркове господарство / Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. 

Бекетова; уклад.: Абракітов В. Е.  – Х.:  ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. - 38 

с. 

 

13. Рекомендована основна література 

1. Протоєрейський О. С Охорона праці в галузі: Навч. посіб. / О. С. 

Протоєрейський, О. І. Запорожець – К.: Книжкове вид-во НАУ, 2005. – 268 с. 

2. Основи охорони праці: Підручник / За ред. проф. В.В.Березуцького – Х.: Факт, 

2005. – 480 с. 

3. Русаловський А. В. Правові та організаційні питання охорони праці: Навч. 

посіб. – 4-те вид., допов. і перероб. – К.: Університет «Україна», 2009. – 295 

с. 

4. Депутат О. П. Цивільна оборона / О. П. Депутат, І. В. Коваленко, І. С. Мужик; 

за ред.  В. Франчука. – 2-е вид., доп. – Львів: Афіша, 2001. – 336 с. 

5. Стеблюк М. І. Цивільна оборона: підручник /М. І. Стеблюк. – К.: Знання, 2006. 

– 437 с. 

6. Цивільний захист: конспект лекцій (для студентів всіх спеціальностей і форм 

навчання) / В. О. Васійчук, В. Є. Гончарук, О. С. Дацько; за заг. ред.     В. Є. 

Гончарука.  – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 208 с. 
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7. Рудинець М. В. Цивільний захист: електронний навчальний посібник / М. В. 

Рудинець. – Луцьк: ЛНТУ, 2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://lib.lntu.info/books/fepes/op_ta_bgd/201 

 

13. Рекомендована допоміжна література та інформаційні ресурси 

1. Про затвердження Порядку забезпечення населення і особового складу 

невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту: 

постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 р. № 1200 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1200-2002-п. 

2.  Про затвердження Порядку видачі непрацюючому населенню засобів 

індивідуального захисту органів дихання від бойових отруйних речовин: наказ 

МНС України від 03.02.2005 р. № 59 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0222-05. 

3.  Про затвердження Методичних рекомендацій щодо планування і 

порядку проведення евакуації населення (працівників) у разі виникнення 

надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру: наказ 

МНС України від 06.09.2004 р. № 44 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.mns.gov.ua/laws/dcz/44.pdf. 

4.  Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення 

планів цивільного захисту підприємств, установ, організацій на особливий 

період: наказ МНС України від 16.07.2009 р. № 494 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.mns.gov.ua/laws/dcz/44.pdf. 

5.  Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення 

розділу «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)» у 

складі проектної документації об’єктів: наказ МНС України від 10.02.2012 р.  № 

485 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.odesa.mns.gov.ua/files/docs/Metod_rekom_ITZ.pdf. 

6.  Про введення в дію Методики спостережень щодо оцінки радіаційної 

та хімічної обстановки: Наказ МНС України від 06.08.2002 р. № 186 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0708-02. 

7.  Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації роботи 

розрахунково-аналітичної групи та Методичних рекомендацій щодо організації 

роботи поста радіаційного та хімічного спостереження: наказ МНС України від      

11.08.2010 р.  № 649 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0649666-10. 

8.  Про внесення змін до Типового положення про територіальні курси, 

навчально-методичні центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності: 

наказ МНС України від  27.08.2012 р.  № 1143 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1647-12. 

9.  ДСТУ 4934-2008. Безпека в надзвичайних ситуаціях. Джерела 

фізичного походження природних надзвичайних ситуацій. Номенклатура та 

показники впливів уражальних чинників. – Чинний від 2008-07-01. – К. : 

http://lib.lntu.info/books/fepes/op_ta_bgd/201
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1200-2002-п
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0222-05
http://www.mns.gov.ua/laws/dcz/44.pdf
http://www.mns.gov.ua/laws/dcz/44.pdf
http://www.odesa.mns.gov.ua/files/docs/Metod_rekom_ITZ.pdf
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0708-02
http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0649666-10
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Держспоживстандарт України, 2007. – 7 с. 

10.  ДСТУ 4933-2008. Безпека в надзвичайних ситуаціях. Техногенні 

надзвичайні ситуації. Терміни та визначення основних понять. – Чинний від 

2008-07-01. – К. : Держспоживстандарт України, 2007. – 17 с. 

11.  ДСТУ 5058-2008. Безпека в надзвичайних ситуаціях. Навчання 

населення діям у надзвичайних ситуаціях. Основні положення. – Чинний від 

2008-07-01. – К. : Держспоживстандарт України, 2007. – 19 с. 

12.  ДСТУ 3890-1999. Безпека в надзвичайних ситуаціях. Основні 

положення. – Чинний від 2000–01–01. – К. : Держстандарт України, 1999. –  5 с. 

13.  ДСТУ 3891-1999. Безпека в надзвичайних ситуаціях. Терміни та 

визначення основних понять. – Чинний від 2000-01-01. – К. : Держстандарт 

України, 1999. – 21 с. 

14.  ДСТУ 7136-2009. Безпека в надзвичайних ситуаціях. Моніторинг 

птенційно небезпечних об’єктів. Порядок проведення. – Чинний від 2010-07-01. 

– К. : Держспоживстандарт України, 2009. – 11 с. 

15.  ДСТУ 7135-2009. Безпека в надзвичайних ситуаціях. Паспорт 

потенційно небезпечного об'єкта. Загальні вимоги. – Чинний від 2010-07-01. – К. 

: Держспоживстандарт України, 2009. – 9 с. 

16.  ДСТУ 7134-2009. Безпека в надзвичайних ситуаціях. Державний реєстр 

потенційно небезпечних об'єктів. Основні положення. – Чинний від 2010-07-01. 

– К. : Держспоживстандарт України, 2009. – 14 с. 

17.  ДСТУ 7095-2009. Безпека у надзвичайних ситуаціях. Захист населення 

у надзвичайних ситуаціях. Основні положення. – Чинний від 2010-02-01. – К. : 

Держспоживстандарт України, 2009. – 13 с. 

18.  Національний класифікатор України. Класифікатор надзвичайних 

ситуацій ДК 019:2010. – Чинний від 2011-01-01. – К. : Держспоживстандарт 

України, 2010. – 37 с. 

19. Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу:  http://www.rada.kiev.ua 

20. Офіційний сайт Державної служби з надзвичайних ситуацій України. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mns.gov.ua. 

21. Цифровий репозиторій ХНУМГ ім. О. М. Бекетова [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua. 

 

 

http://www.rada.kiev.ua/
https://knameedu-my.sharepoint.com/personal/abrakitov_kname_edu_ua/Documents/УМКД/СПГ/Державна

