


 

Цінність результатів будь-якої трудової діяльності не може бути вище цінності 

здоров’я та життя працівника.  

За оцінками Міжнародної організації праці, щорічно відбувається понад 270 

мільйонів нещасних випадків на виробництві. Кожен день в світі вмирають в результаті 

нещасних випадків і захворюваності на виробництві близько 5000 осіб, в рік - від 2 до 2,3 

мільйона осіб. 

Міжнародна організація праці  оголосила 28 квітня Всесвітнім днем охорони праці 

для того, щоб привернути увагу світової громадськості до масштабів проблеми, а також до 

того, яким чином створення та просування культури охорони праці може сприяти 

зниженню щорічної смертності на робочому місці.  

Ідея проведення Всесвітнього дня охорони праці бере початок від Дня пам’яті 

загиблих працівників, уперше проведеного американськими та канадськими трудящими в 

1989 році в пам’ять про працівників, які загинули та отримали травму на виробництві. 

Вперше він відзначався у 2003 році. 

У цей день більш ніж в ста країнах світу проводяться заходи, спрямовані на 

привернення уваги громадськості до невирішених проблем охорони праці.  

Для запобігання нещасним випадкам на виробництві існують цілі інженерні системи 

з техніки безпеки. З урахуванням специфіки того чи іншого робочого процесу 

розробляються відповідні інструкції, приписи, правила з техніки безпеки, вводиться 

систематичний інструктаж працівників і всього персоналу. 

В Україні цей День отримав назву «День охорони праці» і відзначається згідно до 

Указу Президента України № 685/2006 від 18 серпня 2006 року щорічно 28 квітня. 

Благаємо - дотримуйтесь правил з техніки безпеки! 

 

 

Кодекс законів про працю України : зі змінами та доп. станом на 01 

лип. 2021 р. : офіційний текст. – Київ : "Правова єдність" редакція 

юридичних видань : Алерта, 2021. – 107 с. 

 

Іванов, Ю. Ф. Науково-практичний коментар Кодексу законів про 

працю України : законодавство враховане станом на 01.01. 2020 / 

Ю. Ф. Іванов. - Київ : "Правова єдність" : Алерта, 2020. - 786 с. 

На базі чинного Кодексу законів про працю України коментується 

система трудового законодавства. Коментар КЗпП України поєднується 

з аналізом інших законів та підзаконних актів, які регулюють трудові та 

тісно пов’язані з трудовими, правовідносини. 



 

 

Кіт Л .Я. Основи рятування і збереження життя людини, яка 

перебуває у невідкладному стані / Л. Я. Кіт, Н. В. Наливайко. – Львів 

: ЛНУ ім. Івана Франка, 2020. – 132 с. 
У цьому навчально-методичному посібнику зібраний матеріал, який 

неодмінно допоможе студентам під час їхньої професійної підготовки 

опанувати сучасні загальноприйняті способи і прийоми домедичної само- 

і взаємодопомоги, які можна застосовувати у разі виникнення нещасних 

випадків на дошпитальному етапі не тільки у побуті та особистому 

житті, а й у повсякденній роботі з людьми. 

 

Охорона праці : навч. посіб. з практикумом / І. П. Пістун, 

Л. А. Катренко, Ю. В. Кіт. – Київ : Унівеситетська книга, 2020. – 540 с. 

Навчальний посiбник мiстить основнi вiдомостi з правових, 

органiзацiйно-технiчних, санiтарно-гiгiєнiчних заходiв i засобiв 

збереження здоров’я та працездатностi працівників, вiдомостi з питань 

пожежної безпеки та практикум. Наведено теми і плани проведення 

практичних занять, даються розширені методичні рекомендації та 

нормативні документи, контрольні питання, теми рефератів. 

 

Федіна О. Заняття з основ безпеки життєдіяльності. 1–4 класи / Ольга 

Федіна, Еліна Заржицька. – Київ : Основа, 2020. – 144 с. – (Початкова 

школа. Виховна робота). 

У посібнику подано розробки 16 занять з безпеки 

життєдіяльності для учнів початкової школи. Матеріали посібника 

можуть бути використані на уроках із предмета «Я досліджую світ», 

під час виховних та тематичних годин. Посібник містить інструктивний 

матеріал для проведення заходів з безпеки життєдіяльності, 

фізкультхвилинки, інсценування, вірші, загадки, оповідання. 

 

Основи охорони праці в Україні : навч. посіб. / Т. М. Вахонєва ; Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Дакор, 2019. – 505 с. 
Навчальний посібник знайомить з основними положеннями охорони 

праці як ключового інституту трудового права. Він розкриває юридичну 

сутність основних понять охорони праці в Україні, висвітлює зміст та 

юридичну природу основних правовідносин, що виникають у сфері охорони 

праці, а також визначає особливості юридичної відповідальності за 

порушення норм охорони праці. Докладно досліджено питання правового 

регулювання охорони праці в Україні та за кордоном; визначено державні 

стандарти охорони праці та напрями державної політики у відповідній 

сфері; розкрито механізми управління,  здійснення нагляду та контролю 

за охороною праці в Україні; визначено форми забезпечення дотримання 

охорони праці; проаналізовано державні гарантії прав на охорону праці 

та визначено особливості охорони праці окремих категорій працівників. 

 

Охорона праці та цивільний захист : підручник / О. Г. Левченко, 

О. І. Полукаров, В. В. Зацарний, Ю. О. Полукаров, О. В. Землянська ; 

за ред. О. Г. Левченко. – Київ  : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 420 

с. 
Викладено теоретичні положення з питань безпеки 

життєдіяльності, охорони праці та цивільного захисту як системи 

взаємозв’язків «людина – життєве середовище». Розглянуто загальні 

питання безпеки, ідентифікацію та класифікацію потенційних небезпек, 

їх властивості, способи і засоби захисту від їх впливу, основи санітарно-

гігієнічних умов праці та методи профілактики професійних захворювань, 
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загрози, що ведуть до надзвичайних ситуацій, характер їх проявів і дії на 

людей та об’єкти економіки, способи та засоби цивільного захисту 

населення і територій при виникненні надзвичайної ситуації, принципи 

надання першої долікарської допомоги. Особлива увага надана питанням 

особистої та колективної безпеки на виробництві, в повсякденних умовах 

та під час надзвичайних ситуацій і воєнного стану. 

 

Яремко З. М.  Охорона праці : навч. посіб. / З. М. Яремко, 

С. В. Тимошук, С. В. Писаревська, О. Б. Стельмахович ; за ред. 

З. М. Яремка. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 430 с. 

У першій частині навчального посібника розглянуто головні 

питання охорони праці, які розкривають суть управління охороною праці 

та забезпечення безпечних і здорових умов праці під час господарської 

діяльності. У другій частині посібника приведено практичні роботи, 

виконання яких забезпечує закріплення теоретичних знань та формування 

вмінь з питань гарантування безпечних і здорових умов праці шляхом 

розв'язання різноманітних задач. У третій частині посібника подано 

тестові завдання для контролю знань студентів. 

 

Гасило Ю. А. Охорона праці в галузі та цивільний захист : навч. посіб. 

/ Ю. А. Гасило, О. А. Крюковська, К. О. Левчук, Р. Я. Романюк ; 

Дніпров. держ. тех. ун-т. – Кам’янське : ДДТУ, 2017. – 369 с. 

В навчальному посібнику наведено інформацію про методи і засоби 

захисту працюючих від впливу небезпечних і шкідливих виробничих 

факторів; розглянуто технічні питання безпеки праці на підприємствах 

машинобудівельної галузі, вимоги безпеки, які пред`являються до 

технологічних процесів та технологічного устаткування при його 

експлуатації і ремонті; представлено основні відомості про горіння, 

пожежонебезпечні властивості речовин і матеріалів; проаналізовано 

основні причини виробничого травматизму, професійних захворювань; 

викладено вимоги охорони праці, що пред`являються при проєктуванні 

виробничих будівель і споруд галузевих підприємств, а також питання 

цивільного захисту працюючих на об’єктах господарювання та населення 

міст. 

 

Сакун М. М. Безпека життєдіяльності та основи охорони праці : навч. 

посіб. для студ. / М. М. Сакун, І. В. Москалюк, В. Ф. Нагорнюк ; за ред. 

М. М. Сакуна ; Одес. держ. аграрний ун-т. – Одеса, 2017. – 400 с. 
У навчальному посібнику приведені лекції, питання для 

самостійного вивчення студентами, методичні вказівки до практичних 

занять, рекомендації студентам щодо підготовки до практичних занять, 

тести з відповідями з розділів «Безпека життєдіяльності» та «Основи 

охорони праці», що допоможе майбутнім фахівцям у повному обсязі 

вирішувати питання безпеки та охорони праці. 
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Полєтаєв В. П. П 50 Охорона праці в галузі (для спеціальності 

«Металургія чорних металів») : навч. посіб. / В. П. Полєтаєв, 

О. А. Крюковська ; під ред. А. П. Огурцова. — Дніпродзержинськ : 

ДДТУ, 2015. — 363 с. 
Навчальний посібник містить інформацію про методи й засоби 

захисту працюючих від впливу небезпечних і шкідливих виробничих 

факторів. В ньому розглянуті технічні питання безпеки праці на 

підприємствах металургійної промисловості, вимоги безпеки, які 

пред'являються до технологічних процесів та технологічного 

устаткування при його експлуатації та ремонті; представлені основні 

відомості про горіння, пожежонебезпечні властивості речовин і 

матеріалів, проаналізовано причини виробничого травматизму, 

професійних захворювань; викладені вимоги охорони праці, що 

пред`являються при проєктуванні виробничих будівель і споруд 

металургійних підприємств. 

 

 

Бедрій Я.і. Основи охорони праці : навч. посіб. для студ. внз / 

Я.  І. Бедрій. - Вид. 4-те перероб. і допов. — Тернопіль : Навчальна 

книга – Богдан, 2014. — 240 с. 
Посібник укладено відповідно до типової програми нормативної 

дисципліни «Основи охорони праці», затвердженої Міністерством освіти 

і науки України, адаптовано до нової редакції Закону України «Про 

охорону праці» (в редакції Закону № 229-IV від 21.11.2002) зі змінами і 

доповненнями, внесеними у 2003–2012 роках. 

 

Безпека життєдіяльності : підручник. / [О. І. Запорожець, 

Б. Д. Халмурадов, В. І. Применко та ін.] – Київ : Центр учбової 

літератури, 2013. – 448 с. 
У підручнику викладено теоретичні положення з питань безпеки 

життєдіяльності людини. Розглянуто питання ідентифікації, аналізу 

ризиків. Матеріал підручника дозволяє студентам сформувати 

практичні навички для безпечного життя та збереження власного 

здоров’я та життя і здоров’я найближчого оточення. 

 

Атаманчук П. С. Безпека життєдіяльності : навч. посіб. / 

П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. П. Панчук, О. Г. Чорна.– 

Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 276 с. 
Посібник побудовано так, що до нього увійшли традиційні 

питання, які розглядаються в курсі безпеки життєдіяльності з позицій 

особистісно орієнтованого навчання. Підготовка студентів у рамках 

курсу безпеки життєдіяльності містить теоретичні питання, 

спрямовані на формування належних предметних компетентностей, 

вироблення ідеології поведінки та забезпечення майбутніх спеціалістів 

важливим інструментом не лише щоденного безпечного контактування з 

навколишнім світом, а й готує до безпечного виконання технологічних 

процесів різних рівнів складності.  
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Грибан В. Г. Охорона праці : навч. посіб. / В. Г. Грибан, 

О. В. Негодченко. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 280 с.  

Розглядається охорона праці як нормативна дисципліна «Охорона 

праці», її предмет, об’єкт, методологічні основи, економічне та соціальне 

значення ОП. Представлені основні етапи розвитку вчення про охорону 

праці, зв’язок охорони праці з іншими дисциплінами. 

 

 
 

Основи охорони праці : навч. посіб. / за ред. В. В. Березуцького. – 

Харків : Факт, 2005. – 480 с.  

Розглянуто питання охорони праці, правові й організаційні основи 

забезпечення безпеки праці, а також методика розслідування причин 
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