
 

 

 ШАНОВНІ ЧИТАЧІ 
До вашої уваги пропонуємо видання,  

які надійшли до бібліотеки.  

Якщо вас зацікавлять матеріали перегляду, 

звертайтеся до Наукової бібліотеки,  

де вам допоможуть підібрати  

не тільки запропоновану літературу,  

а й літературу на будь-яку іншу тему. 

 

                                   

                                          

 



 

 

 

Вишневе. 130 років : Історико-краєзнавче 

видання / уклад. О. М Войналович. − К. : Новий 

час, 2017. – 352 с. 

Презентаційне історико-краєзнавче видання 

«Вишневе. 130 років» приурочується до 130-річчя 

м. Вишневе Києво-Святошинського району 

Київської області. У книзі описано багатогранну 

історію міста від часу його заснування до 

сьогодення, історію становлення та розвитку 

підприємств, установ та організацій, які діють на 

його території, висвітлено знаменні події, що 

стосуються міста і його жителів. Видання 

ілюстроване, призначається для широкого кола читачів. 

 

 

Медведев Е. Н., Сорокін Г. Ф. Основи охорони 

праці : навч. посібник. – К. : «Видавничий дім 

«Професіонал»», 2008. – 206 с. 

У навчальному посібнику розкривається широке 

коло проблем охорони праці як системи соціально-

економічних, організаційно-технічних і 

лікувально-профілактичних заходів і засобів 

створення безпечних, нешкідливих і сприятливих 

умов роботи. На основі сучасної нормативно-

правової бази викладені питання управління та 

організації в охороні праці, наводяться основні 

вхідні до неї поняття і визначення, розглянуті 

заходи забезпечення високого рівня техніки безпеки та виробничої санітарії. 

Навчальний посібник містить також основні положення пожежної безпеки. 

 

 



 

 

 

Основи охорони праці : навч. посібник / за ред. 

проф. В. В. Березуцького. – X. : Факт, 2005 – 480 с. 

Підручник підготовлено відповідно до типової 

програми курсу «Основи охорони праці», розглянуто 

питання охорони праці, правові й організаційні 

основи забезпечення безпеки праці, а також 

методика розслідування причин травматизму і 

планування профілактичних заходів. Розраховано на 

студентів загальноінженерних, економічних, 

педагогічних та гуманітарних спеціальностей вищих 

закладів освіти України. 

 

 

Грибан В. Г., Негодченко О. В. Охорона 

праці : навч. посібник. / В. Г. Грибан, 

О. В. Негодченко − К. : Центр учбової 

літератури, 2009. − 280 с. 

Розкривається значення охорони праці як 

нормативної дисципліни при підготовці фахівців у 

вищих навчальних закладах, її основні поняття, 

етапи розвитку, законодавче забезпечення, 

методологічна база. Висвітлюється перевага 

економічних методів управління охороною праці, 

економічне стимулювання заходів щодо створення 

безпечних умов праці, методика розслідування 

нещасних випадків, професійних захворювань та аварій, значення гігієни, 

виробничої санітарії, технічної безпеки, у тому числі пожежної безпеки для 

збереження життя і здоров’я працівників у процесі праці. Описуються методи 

контролю гігієнічних параметрів у виробничих приміщеннях, на робочому місці, 

вимоги щодо безпеки технічного устаткування й технологічних процесів. 

 



 

Яремко З. М. Безпека життєдіяльності : навч. 

посібник. – Львів : Видавничий центр ЛНУ 

імені Івана Франка, 2005. – 301 с. 

У посібнику розглянуті головні проблеми 

безпечної життєдіяльності на сучасному етапі 

розвитку суспільства. Запропонована модель 

життєдіяльності людини, на основі якої 

проаналізовано ефективність соціально-

економічної і технічної систем безпеки та 

управління ризиком. Описані психофізіологічні та 

соціальні особливості життєдіяльності людини та 

з’ясовано їхню роль у забезпеченні особистої та 

суспільної безпеки. Розглянуто природне середовище як основний критерій 

безпечної життєдіяльності. Проаналізовані небезпечні та шкідливі чинники 

техногенного середовища та обговорені головні заходи та засоби гарантування 

безпечної життєдіяльності. Подані завдання для практичних занять та запитання 

для самоконтролю. 

 

Чабан В. Й. Соціально-економічні основи 

охорони праці : навч. посіб. / В. Й. Чабан, 

С. В. Засанська. – Рівне : НУВГП, 2012. – 224 с. 

Висвітлюються загальні підходи соціальних та 

пов’язаних з ними економічних основ організації 

охорони праці на підприємствах будь-якої форми 

власності. Майбутні фахівці за напрямом 

підготовки «Охорона праці» повинні знати та 

вміти впроваджувати у виробництво нормативні 

документи соціально-економічного характеру. 

Наголос зроблено на складові даної навчальної 

дисципліни, а саме: зв'язок безпеки праці з 

раціональними категоріями сучасного суспільства, проблеми демографії, оцінка 

затрат на охорону праці та її соціально-економічної ефективності, порядок 

фінансування охорони праці, економічні проблеми й методи управління 

охороною праці тощо. 



Навчальний посібник відповідає вимогам Європейської кредитно-трансферної 

системи та адресований студентам вищих навчальних закладів спеціальності 

«Охорона праці». 

 

Пенсійна система : підручник / за ред. 

Грушко В. І. ; авт. Грушко В. І., Скулиш Ю. І., 

Лаптєв С. М. та ін. – 4-те вид., доп. і перероб. – 

Київ : Майстер книг, 2019. – 512 с. 

У підручнику висвітлені теоретичні та практичні 

засади розвитку пенсійного забезпечення в 

Україні, а також інших країнах світу. Розраховано 

на студентів економічних спеціальностей, 

аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, 

наукових працівників та усіх, хто цікавиться 

пенсійною проблематикою. 


