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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньокваліфікаційний рівень
Галузь знань

Кількість кредитів – 1

Характеристика
навчальної дисципліни
денна
форма
навчання

02 – «Культура»

Нормативна

(шифр і назва)

Індивідуальне
науково-дослідне
завдання ___________

Семестр

(назва)
Загальна кількість
годин - 30
Тижневих годин для
денної форми
навчання:
аудиторних – 1
самостійної роботи
студента – 0,6

заочна форма
навчання

1-й
Лекції

Освітньо-кваліфікаційний
рівень:
магістр

18 год
-.
Практичні, семінарські
Лабораторні
Самостійна робота
12 год.
ІНДЗ: Вид контролю: іспит
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Програма дисципліни «Охорона праці» передбачає вивчення питань
охорони праці стосовно конкретної галузі і особливостей професійної діяльності
майбутніх фахівців. Вивчення нормативної дисципліни «Охорона праці»
базується на знаннях безпеки, отриманих студентами при освоєнні навчальних
програм освіто-кваліфікаційного рівня бакалавр.
Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні у майбутніх фахівців
(магістрів) умінь та компетенцій для забезпечення ефективного управління
охороною праці та поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науковотехнічного прогресу та міжнародного досвіду, а також в усвідомленні нерозривної
єдності успішної професійної діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог
безпеки праці у конкретній галузі.
Завдання вивчення дисципліни передбачає забезпечення гарантії
збереження здоров’я і працездатності працівників у виробничих умовах
конкретних галузей господарювання через ефективне управління охороною праці
та формування відповідальності у посадових осіб і фахівців за колективну та
власну безпеку.
Основні професійні компетенції
Засвоївши програму навчальної дисципліни «Охорона праці» магістри
спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» мають бути
здатними вирішувати професійні завдання з урахуванням вимог охорони праці та
володіти такими основними професійними компетенціями з охорони праці:
у науково-дослідній діяльності:
• готовність застосовувати сучасні методи дослідження і аналізу ризиків,
загроз і небезпек на робочих місцях та виробничих об’єктах;
• здатність поставити завдання та організувати наукові дослідження з
визначення професійних, виробничих ризиків, загроз на робочих місцях.
у технологічній діяльності:
• обґрунтування і розробка безпечних технологій (в галузі діяльності);
• участь у проведенні розслідування нещасних випадків, аварій та
професійних захворювань;
• розробка та проведення заходів щодо усунення причин нещасних
випадків, з ліквідації наслідків аварій на виробництві.
в організаційно-управлінській діяльності:
• впровадження організаційних і технічних заходів з метою поліпшення
безпеки праці;
• здатність та готовність до врахування положень законодавчих та
нормативно-правових актів з охорони праці при виконанні виробничих
та управлінських функцій;
• здатність до організації діяльності виробничого колективу з
обов’язковим урахуванням вимог охорони праці;
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• управління діями щодо запобігання виникненню нещасних випадків,
професійних захворювань та аварій на виробництві;
• впровадження ефективного розподілу функцій, обов’язків і повноважень
з охорони праці у виробничому колективі.
у проектній діяльності:
• розробка і впровадження безпечних технологій, вибір оптимальних умов
і режимів праці, проектування зразків техніки і робочих місць на основі
сучасних технологічних та наукових досягнень в галузі охорони праці.
у педагогічній діяльності:
• розробка методичного забезпечення і проведення навчання та перевірки
знань з питань охорони праці.
у консультаційній діяльності:
• надання допомоги та консультації працівників з практичних питань
безпеки праці;
• готовність контролювати виконання вимог охорони праці в організації.
Після проходження курсу «Охорона праці» студенти повинні знати:
1. Законодавство про охорону праці в галузі;
2. Загальні закони та підзаконні нормативні акти;
3. Права, обов’язки та відповідальність працівника і керівника
підприємства або закладу невиробничої сфери;
4. Державні нормативні акти про охорону праці, міжгалузеві та галузеві,
систему стандартів праці – державні стандарти України (ДСТУ), міждержавні
стандарти безпеки праці.
Вміти:
1. Використовувати знання законів про охорону праці при організації
безпечної та здорової роботи, навчально-виховного процесу згідно свого
фахового спрямування;
2. Користуватися гарантіями прав громадян на охорону праці:
встановлення робочого часу і часу відпочинку, охорони праці жінок і молоді,
пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці, відшкодування шкоди
потерпілим;
3. Встановлювати контроль та нагляд за станом охорони праці;
4. Організувати навчання з питань охорони праці;
5. Організувати розслідування нещасного випадку на робочому місці;
6. Організувати атестацію робочих місць за умовами праці.
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3. Програма навчальної дисципліни
ТЕМА 1. Основні законодавчі та нормативно-правові акти з охорони
праці
в
галузі.
Державний
нагляд
і
громадський
контроль
за станом охорони праці. Навчання фахівців з охорони праці.
Законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в галузі. Покажчик
нормативно-правових актів з питань охорони праці. Галузеві програми
поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. Положення
про організацію системи управління охороною праці в галузі. Державні
нормативні акти про охорону праці (НПАОП) міжгалузеві та галузеві. Система
стандартів безпеки праці – державні стандарти України (ДСТУ) міждержавні,
міжгалузеві та галузеві нормативні акти (ГОСТ ССБТ).
Органи державного нагляду за охороною праці. Основні принципи
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.
Держгірпромнагляд.
Права
і
відповідальність
посадових
осіб
Держгірпромнагляду. Перелік питань для здійснення планових заходів
державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці. Проведення
державного нагляду за охороною праці. Види та основні параметри проведення
наглядових заходів. Навчання фахівців з охорони праці.
ТЕМА 2. Міжнародні норми в галузі охорони праці.
Охорона праці як невід’ємна складова соціальної відповідальності.
Визначення та основні принципи соціальної відповідальності. Міжнародні норми
соціальної відповідальності. Стандарт SA 8000 «Соціальна відповідальність».
Міжнародний стандарт ISO 26000 «Настанова по соціальній відповідальності».
Вимоги до забезпечення охорони праці в структурі соціальної відповідальності.
Законодавча основа Євросоюзу з питань охорони праці. Охорона праці частина соціальної політики ЄС. Директиви ЄС з охорони праці. Рамкова
директива 89/391/ЄС «Про введення заходів, що сприяють поліпшенню безпеки та
гігієни праці працівників».
Трудові норми Міжнародної організації праці. Конвенції та Рекомендації
МОП. Основні Конвенції МОП в галузі охорони праці.
ТЕМА 3. Система управління охороною праці в організації
Основні вимоги до побудови і функціонування системи управління
охороною праці (СУОП). Забезпечення функціонування та побудова СУОП в
організації. Положення про СУОП, структура та зміст його розділів.
Примірний розподіл функціональних обов’язків з охорони праці керівників,
посадових осіб і фахівців підприємства галузі. Пріоритет функцій забезпечення
безпеки. Ефективність функціональної структури СУОП. Галузеві системи
управління охороною праці. Мета та принципи функціонування. Організаційна та
функціональна структури СУОПГ. Регіональні системи управління охороною
праці, мета, принципи та основні функції. Служби охорони праці місцевих
державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування.
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Планування заходів з охорони праці. Види планування та контролю стану
охорони праці. Виявлення, оцінка та зменшення ризиків небезпечних подій. Облік
і аналіз показників охорони праці. Плани локалізації і ліквідації аварійних
ситуацій й аварій. Мета та основні параметри планів. Аналітична та оперативна
частини Плану.
ТЕМА 4. Спеціальні розділи охорони праці в галузі професійної
діяльності (за спеціальністю, за якою навчаються студенти).
Аналіз умов праці у галузі за показниками шкідливості та небезпечності
чинників виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу.
Загальні вимоги безпеки в галузі. Вимоги безпеки до розміщення обладнання та
утримання робочих місць. Вимоги до санітарного контролю за станом повітря
робочої зони.
Особливості заходів електробезпеки у закладах галузі. Санітарно-гігієнічні
вимоги до умов праці в галузі. Шкідливі хімічні речовини, біологічні чинники,
виробничий пил. Вібрація, шум, інфразвук, ультразвук. Виробничі
випромінювання. Мікроклімат робочої зони.
Особливості організації праці українських фахівців за межами України, не
території з особливими умовами перебування. Ділові перемовини: особливості,
застережливі заходи, небезпеки та засоби захисту. Соціономічні спеціальності,
надійність, емоційне вигорання.
ТЕМА 5. Атестація робочих місць за умовами праці. Навчання з питань
охорони праці в установах галузі освіти та організаціях невиробничої сфери.
Атестація робочих місць за умовами праці. Мета, основні завдання та зміст
атестації. Організація робіт та порядок проведення атестації робочих місць. Карта
умов праці. Методичні рекомендації. Гігієнічна оцінка умов праці, оцінка
технічного та організаційного рівня робочого місця. Пільги і компенсації.
Порядок обчислення заробітної платні при різних умовах праці.
Інструктажі з питань охорони праці за характером та часом проведення.
Обов’язки керівних осіб. Організація та проведення обов’язкових та періодичних
медичних оглядів робітників різних категорій.
ТЕМА 6. Травматизм та професійні захворювання в галузі.
Розслідування нещасних випадків.
Загальні положення та визначення. Положення про розслідування та облік
нещасних випадків, професійних захворювань і аварій в організаціях і установах.
Мета та завдання розслідування нещасних випадків. Обов’язки роботодавця щодо
розслідування нещасних випадків. Обставини, за яких проводиться розслідування.
Розслідування та облік нещасних випадків, хронічних професійних
захворювань і отруєнь на виробництві. Розслідування нещасних випадків.
Спеціальне розслідування нещасних випадків. Розслідування професійних
захворювань. Організація розслідування, склад комісій з розслідування, основні
документи. Форми Н-1 та Н-Т, порядок їх складання, кількість, термін зберігання.
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Дослідження та профілактика виробничого травматизму. Звітність та
інформація про нещасні випадки, аналіз їх причин. Основні причини виробничих
травм та професійних захворювань. Розподіл травм за ступенем тяжкості. Методи
дослідження виробничого травматизму.
Основні технічні та організаційні заходи щодо профілактики травматизму та
професійної захворюваності в галузі.
ТЕМА 7. Основні заходи пожежної профілактики на галузевих об’єктах.
Класи виробничих та складських приміщень по вибуховій та пожежній
небезпеці. Вогнестійкість будівельних конструкцій і матеріалів.
Протипожежні перешкоди. Забезпечення безпечної евакуації персоналу.
Пожежна безпека технологічного устаткування, електрообладнання, систем
опалення, вентиляції. Державний пожежний нагляд. Пожежна профілактика при
проектуванні і експлуатації промислових об’єктів, будинків, споруд,
технологічного обладнання.
Пожежна сигналізація і зв'язок. Засоби гасіння пожеж. Протипожежне
водопостачання. Первинні засоби пожежогасіння. Автоматичні засоби
пожежогасіння на об'єктах галузі.
ТЕМА 8. Соціальне страхування від нещасного випадку та
професійного захворювання на виробництві. Пенсійне законодавство.
Завдання страхування від нещасного випадку. Принципи та види
страхування. Єдиний соціальний внесок.
Суб’єкти та об’єкти страхування. Види страхування. Страховий ризик
і страховий випадок. Фонд соціального страхування від нещасних випадків.
Правління Фонду. Виконавча дирекція Фонду. Страхові експерти з охорони праці,
їх функції і повноваження. Фінансування страхових виплат, соціальних послуг та
профілактичних заходів. Джерела фінансування Фонду. Страхові тарифи.
Страхові виплати. Обов’язки та права суб’єктів страхування від нещасних
випадків. Обов’язки Фонду. Права та обов’язки застрахованої особи. Права та
обов’язки роботодавця як страхувальника. Пенсійне законодавство.
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4.Структура навчальної дисципліни «ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ»
№

(в галузях: 0302-Міжнародні відносини)
Тема

з/
п
1 Основні законодавчі та нормативно-правові акти з
охорони праці в галузі. Державний нагляд і громадський
контроль за станом охорони праці. Навчання фахівців з
охорони праці.
2 Міжнародні норми в галузі охорони праці. Трудові
норми Міжнародної організації праці. Конвенції та
Рекомендації МОП. Основні Конвенції МОП в галузі
охорони праці.
3 Система управління охороною праці в організації
Основні вимоги до побудови і функціонування системи
управління охороною праці (СУОП). Забезпечення
функціонування та побудова СУОП в організації.
Положення про СУОП, структура та зміст його розділів.
4 Спеціальні розділи охорони праці в галузі професійної
діяльності (за спеціальністю).
Аналіз умов праці у галузі за показниками шкідливості та
небезпечності чинників виробничого середовища,
важкості та напруженості трудового процесу. Загальні
вимоги безпеки в галузі.
5 Атестація робочих місць за умовами праці. Навчання з
питань охорони праці в установах галузі освіти та
організаціях невиробничої сфери.
Пільги і компенсації. Порядок обчислення заробітної
платні при різних умовах праці.
6 Травматизм та професійні захворювання в галузі.
Розслідування нещасних випадків. Травми виробничого
та невиробничого характеру. Форми Н-1 та Н-Т, порядок
їх складання, кількість, термін зберігання.
7 Основні заходи пожежної профілактики на галузевих
об’єктах. Класи виробничих та складських приміщень по
вибуховій та пожежній небезпеці. Вогнестійкість
будівельних конструкцій і матеріалів.
8 Соціальне страхування від нещасного випадку та
професійного захворювання на виробництві. Пенсійне
законодавство. Завдання страхування від нещасного
випадку. Принципи та види страхування. Єдиний
соціальний внесок.
Всього годин

Кількість годин

Очне
відділення
Л

П

Ср

2

-

2

2

-

2

2

-

1

2

-

1

2

-

1

2

-

1

2

-

2

4

-

2

18

-

12

Заочне
відділення
Л

П

СР

5. Теми семінарських занять
Семінарські заняття не передбачені
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6. Теми практичних занять
Практичні заняття не передбачені
7. Теми лабораторних занять
Лабораторні заняття не передбачені
8. Самостійна робота
№
з/п

1

2

3

4

5
6

7

Назва теми
Питання правового регулювання в галузі охорони праці в законах
“Про охорону здоров’я”, “Про пожежну безпеку”, “Про
колективні договори і угоди” та ін. підзаконні нормативні акти.
ГОСТ ССБТ.
Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці. Основні
напрямки співробітництва. Організація об’єднаних націй.
Всесвітня організація охорони здоров’я. Міжнародна агенція з
атомної енергії. Міжнародна організація праці. Європейський
Союз. Співдружність незалежних держав.
Соціальне партнерство (соціальний діалог) в охороні праці.
Соціальне партнерство як принцип законодавчого та нормативноправового забезпечення охорони праці. Соціальний діалог в
Європейському Союзі.
Елементи системи управління охороною праці, міжнародний
стандарт OHSAS 18001:2007. Політика в галузі охорони праці.
Планування. Впровадження і функціонування СУОП. Перевірки і
коригувальні дії. Аналіз з боку керівництва.
Інтегровані системи менеджменту в галузі охорони праці. Основні
складові інтегрованої системи менеджменту. Функціональні та
організаційні особливості.
Вимоги безпеки до виробничих і допоміжних приміщень.
Важкість праці: Динамічні, статичні навантаження. Напруженість
праці. Увага, напруженість аналізаторних функцій, емоційна та
інтелектуальна напруженість, монотонність праці.
Утримання території підприємств галузі. Особливості охорони
праці при ремонтних роботах, під час вантажнорозвантажувальних робіт. Вимоги безпеки праці під час
експлуатації систем опалення, вентиляції і кондиціювання
повітря. Вимоги до працівників певних категорій і порядок
допуску їх до роботи.
Організація робіт та порядок проведення атестації робочих місць.
Карта умов праці. Порядок обчислення заробітної платні при
різних умовах праці. Обов’язки керівних осіб.
Встановлення зв’язку нещасного випадку з виробництвом.
Розслідування та облік аварій. Розслідування інцидентів та
невідповідностей. Особливості розслідування та обліку нещасних
випадків невиробничого характеру. Травми виробничого та
невиробничого характеру.
Показники вибухо та пожежонебезпечних властивостей матеріалів
і речовин. Категорії приміщень за вибухо пожежонебезпечністю.
Класифікація вибухо-небезпечних та пожежонебезпечних

Кількість
годин

2

2

1

1

1
1

2

10

8

приміщень і зон. Основні засоби і заходи забезпечення пожежної
безпеки виробничого об’єкту. Пожежна сигналізація. Засоби
пожежогасіння.
Види страхування, лайф, нон-лайф. Законодавство Радянського
союзу щодо пенсійного забезпечення громадян. Законодавство
незалежної України щодо пенсійного забезпечення.

2

9. Індивідуальні завдання
Не передбачено
10. Методи навчання
- Практичні дослідження,
- розв’язання ситуаційних задач,
- рольові ігри,
- робота в Інтернеті.

11. Методи контролю
КО –контрольне опитування (поточне)
ІЗ –індивідуальне завдання (домашнє)
КР – контрольна робота
ЗТ – залік за тестовою системою

12. Розподіл балів, які отримують студенти
Поточний контроль та самостійна робота
Т1
5

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

5
5
10
10
5
5
5
Т1, Т2 ... – теми змістових модулів,
ІНДЗ –індивідуальне навчально-дослідне завдання

Підсумковий тест
(екзамен)

Сума

50

100

ІНДЗ
-
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Сума балів за
всі види
навчальної
діяльності
90 – 100
85-89
75-84
70-74
60-69
35-59

0-34

Шкала оцінювання: національна та ECTS
Оцінка
ECTS
А
В
С
D
Е

Оцінка за національною шкалою
для заліку
для екзамену, курсового
проекту (роботи), практики
відмінно
добре

зараховано

задовільно

FX

незадовільно з
можливістю повторного
складання

F

незадовільно з
обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

не зараховано з
можливістю
повторного складання
не зараховано з
обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни

13. Методичне забезпечення
1. Тексти лекцій.
2. Робоча програма з дисципліни.
3.Ілюстративний матеріал: слайди, таблиці, презентації.
14. Рекомендована література
14.1 Основна література
1. Ткачук К. Н., Халімовський М. О., Зацарний В. В. та ін. Основи охорони
праці: Підручник. – 2-ге вид., допов. і перероб. – К.: Основа, 2006. – 444 с.
2. Протоєрейський О. С, Запорожець О. І. Охорона праці в галузі: Навч.
посіб. – К.: Книжкове вид-во НАУ, 2005. – 268 с.
3. Основи охорони праці: Підручник / За ред. проф. В.В.Березуцького – Х.:
Факт, 2005. – 480 с.
4. Русаловський А. В. Правові та організаційні питання охорони праці:
Навч. посіб. – 4-те вид., допов. і перероб. – К.: Університет «Україна», 2009. –
295 с.
5. Третьяков О.В., Зацарний В.В., Безсонний В.Л. Охорона праці:
Навчальний посібник з тестовим комплексом на CD/ за ред. К.Н. Ткачука. – К.:
Знання, 2010. – 167 с. + компакт-диск.
6. Гогіташвілі Г. Г., Карчевські Є.-Т., Лапін В. М. Управління охороною
праці та ризиком за міжнародними стандартами: Навч. посіб. – К.: Знання, 2007. –
367 с.
7. Яремко З.М. Охорона праці: Навч.посібн.за ред. проф.. З.М. Яремка /
Яремко З.М., Тимошук С. В., Третяк О.І., Ковтун Р.М.. – Львів: Видавничий центр
ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 345 с.
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14.2 Допоміжна література
1. ДБН В.2.5-28-2006 «Природне і штучне освітлення».
2. ДСанПіН 3.3.6.096-2002 Державні санітарні норми і правила при роботі з
джерелами електромагнітних полів
3. ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень.
4. ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та
інфразвуку.
5. ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та
локальної вібрації
6. НПАОП 0.00-1.28-10 Правила охорони праці під час експлуатації
електронно-обчислювальних машин. Наказ Держгірпромнагляду від 26.03.2010р.
№ 65
7. 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.
8. НПАОП 0.00-8.24-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою». Наказ
Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 р. № 15.
9. Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі. Наказ МОЗ України
та Держнаглядохоронпраці України від 23.09.1994 р. № 263/121.
10. ДСТУ 2293-99 «Охорона праці. Терміни та визначення основних
понять».
11. Гігієнічні нормативи ГН 3.3.5-8-6.6.1-2002 «Гігієнічна класифікація
праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого
середовища, важкості та напруженості трудового процесу». Наказ Міністерства
охорони здоров’я України від 27.12.2001 № 528.
12. Міждержавний стандарт ГОСТ 12.0.003-74 (1999) ССБТ «Опасные и
вредные производственные факторы. Классификация».
13. Міждержавний стандарт ГОСТ 12.0.230-2007 ССБТ. Системи управління
охороною праці. Загальні вимоги.
14. Рекомендації щодо організації роботи кабінету промислової безпеки та
охорони праці. Затверджені Головою Держгірпромнагляду 16.01.2008 р.
15. Рекомендації щодо побудови, впровадження та удосконалення системи
управління охороною праці. Затверджені Головою Держгірпромнагляду
7.02.2008р.
16. Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких
підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам. Постанова
Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 р. № 559.
17. Директива Ради Європейських Співтовариств 89/391/ЕЕС «Про
впровадження заходів, що сприяють поліпшенню безпеки й гігієни праці
працівників».
18. Конвенція МОП 187 «Про основи, що сприяють безпеці й гігієні праці».
19. Міжнародний стандарт SA8000: 2001 «Соціальна відповідальність». SAI
SA8000: 2001 Social Accountability International.
20. Міжнародний стандарт ISO 26000:2010 – «Настанова по соціальній
відповідальності». ISO 26000: 2010 (Draft) Guidance on Social Responsibility.
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21. Міжнародний стандарт OHSAS 18001:2007 Occupational health and safety
management systems – Requirements. Системи менеджменту охорони праці –
Вимоги.
22. Міжнародний стандарт OHSAS 18002, Guidelines for the implementation of
OHSAS 18001. Настанова по впровадженню OHSAS 18001.
23. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI
24. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження
Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час
навчально-виховного процесу в навчальних закладах» N 616 від 31.08.2001 м.Київ
25. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. N 1232
«Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних
захворювань і аварій на виробництві», Київ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

15. Інформаційні ресурси
Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
http://www.president.gov.ua/.
Верховна Рада України http://www.rada.kiev.ua .
Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua/.
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
http://www.mon.gov.ua, www.osvita.com.
Міністерство
екології
та
природних
ресурсів
України
http://www.menr.gov.ua/.
Рада національної безпеки і оборони України http://www.rainbow.gov.ua/.
Офіційний сайт Державного комітету з гірничої та промислової безпеки
Студентська бібліотека ОНУ, Французький бульвар, 48
Наукова бібліотека ОНУ, Преображенська, 24
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