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ВСТУП 

 

Метою написання розділу „Охорона праці та безпека в надзвичайних 

ситуаціях” (підрозділ „Охорона праці”) в дипломних (магістерських 

кваліфікаційних) роботах (ДМКР) є закріплення теоретичних та 

практичних знань та компетенцій (після вивчення циклу дисциплін 

„Безпека життєдіяльності”, „Основи охорони праці”, „Охорона праці в 

галузі”) для забезпечення ефективного управління охороною праці та 

поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науково-технічного 

прогресу та міжнародного досвіду, а також в усвідомленні нерозривної 

єдності успішної професійної діяльності із обов’язковим дотриманням усіх 

вимог безпеки праці у конкретній сфері економічної діяльності. 

Завданням розділу є 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 та забезпечення здатності випускників вирішувати 

професійні завдання з урахуванням вимог охорони праці та володіти 

такими основними професійними компетенціями з охорони праці: у 

науково-дослідній, технологічній, організаційно-управлінській, проектній, 

економічній діяльності. 

Завдання із розділу ДМКР студенту видає викладач-консультант 

кафедри „Безпека життєдіяльності та педагогічної безпеки” Вінницького 

національного технічного університету після одержання ним на 

профілюючій кафедрі теми ДМКР.  

Завдання із розділу ДМКР повинно органічно пов’язуватися з темою 

ДМКР, бути його складовою частиною і видаватися студенту до початку 

чи під час проходження переддипломної практики. 

Навчальний посібник до виконання розділу „Охорона праці та безпека 

в надзвичайних ситуаціях” складається з двох частин. 

Перша частина охоплює загальні вимоги щодо побудови розділу, 

змісту його окремих підрозділів та пунктів, загального обсягу тощо. 

В другій частині наведені методики та необхідні довідкові дані для 

розрахункового обґрунтування рішень з питань забезпечення безпеки у 

виробничій сфері при їх опрацьовуванні. 

 
 

1 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ РОЗДІЛУ „ОХОРОНА 
ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ” 

 
 
Під час виконання дипломного проекту, згідно зі ст. 21 Закону України 

„Про охорону праці” [1] та наказом Міносвіти № 969/922/216 від 
21.10.2010 р., обов’язковим є розгляд і вирішення питань з охорони праці, 
пов’язаних з темою дипломного проекту (роботи). Рішення з питань 



охорони праці повинні носити характер реального проектування, 
принаймні на рівні технічного завдання, і бути складовою частиною 
дипломного проекту (роботи). При цьому питання з охорони праці повинні 
вирішуватися як в основній технічній частині проекту, так і в окремому 
розділі „Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях”. 

В технічній частині проекту, при обґрунтуванні та прийнятті рішень, 
повинні враховуватись вимоги з охорони праці та прийматись реальні 
технічні рішення, що забезпечують виконання цих вимог. Прийняті в 
технічній частині дипломного проекту рішення з охорони праці 
відображаються в текстовому (з посиланнями на нормативні документи) і 
графічному матеріалі проекту (роботи). 

В розділі „Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях” 
розглядаються питання убезпечення працівників на виробництві, під час 
виконання ними своїх трудових обов’язків та приймаються конкретні 
реальні рішення з питань охорони праці, які не розглядалися в технічній 
частині дипломного проекту. З розглянутих у технічній частині проекту 
питань, у розділі „Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях” 
наводяться стислі дані описового характеру з посиланнями на відповідні 
сторінки дипломного проекту і його графічні матеріали, де ці питання 
викладено більш детально. 

Як доповнення до вищезазначеного в розділі „Охорона праці та 
безпека в надзвичайних ситуаціях” повинні бути розроблені конкретні 
технічні рішення з техніки безпеки, промислової санітарії та безпеки в 
надзвичайних ситуаціях. 

Зміст структурних частин розділу повинен мати творчий характер, а 
його викладення – відповідний науково-технічний та інженерний рівень. 
Не допускається підміняти розробку питань щодо оздоровлення, 
полегшення та безпеки праці, переписуванням ДНАОП, ГОСТів, 
ДСТУ, правил норм, інструкцій, та інших нормативних документів з 
питань охорони праці, переліком обов’язків, заборон, закликів до 
дотримання обережності тощо. Розділ повинен бути написаний з 
урахуванням вимог згідно з чинними нормами, правилами й стандартами 
оформлення та правилами охорони праці. Не коректно викладати матеріал 
у формі припущень: „повинно бути”, „варто проектувати”, „треба 
передбачати”, „потрібно додержуватися” тощо. Викладати матеріал із 
прийнятих рішень необхідно в такій формі: „проектом пропонується–.”, 
„проектується–”, „відповідно до (дати назву чи посилання на нормативний 
документ)–”, „згідно з проведеними дослідженнями (конструкторсько-
дослідницькими даними) рекомендується–”,  „вивчення показало, що–” і т. 
д. і т. п. 

В кожному окремому випадку зміст і направленість розділу „Охорона 
праці та безпека в надзвичайних ситуаціях” погоджуються з 
консультантом з охорони праці. 

Структурно розділ „Охорона праці та безпека в надзвичайних 
ситуаціях” дипломного проекту (роботи), залежно від теми проекту 
(роботи), рекомендується будувати таким чином (Х – номер розділу): 

 



Х ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 
Вступна частина 
Х.1 Технічні рішення з гігієни праці та виробничої санітарії. 
Х.1.1 Мікроклімат та склад повітря робочої зони. 
Х.1.2 Виробниче освітлення. 
Х.1.3 Виробничі віброакустичні коливання. 
Х.1.4 Виробничі випромінювання. 
Х.1.5 Розрахунок параметрів захисту від шкідливих виробничих факторів.

*
 

Х.2 Технічні рішення щодо безпечного виконання робіт (безпечної 
експлуатації об’єкта). 
Х.2.1 Безпека щодо організації робочих місць. 
Х.2.2 Безпечність технологічного обладнання та процесу. 
Х.2.3 Електробезпека. 
Х.2.4 Розрахунок параметрів захисту від небезпечних виробничих 
факторів.

*
 

Х.3 Безпека в надзвичайних ситуаціях. 
Висновки до розділу 

При виконанні розділу ДМКР студент повинен використовувати 
нормативну документацію з даного питання і показати знання основних  
положень цієї документації, уміння їх практичного застосування. При 
одержанні завдання на ДМКР важливо уточнити, який матеріал буде 
потрібно зібрати у процесі проходження переддипломної практики. Вже на 
самому початку роботи над ДМКР студенту необхідно скласти чітке 
уявлення про конкретні вимоги чинних норм, правил і стандартів з 
промислової безпеки, виробничої санітарії і протипожежної техніки, що 
мають безпосереднє відношення до теми і повинні розглядатися у ДМКР. 
При написанні розділу необхідно робити посилання на нормативну 
документацію і використану літературу. 

Технічні рішення наводяться безпосередньо для об’єкта, що 
розглядається в проекті. Вони повинні бути викладені в стилі технічного 
проекту – проектом прийнято, передбачено і таке інше. Більша частина 
рішень, залежно від загального обсягу розділу „Охорона праці та безпека в 
надзвичайних ситуаціях”, може подаватись у загальному вигляді з 
уточненнями основних особливостей, без графічного матеріалу, схем та ін. 
Одне ж з рішень одного із підпунктів повинно бути пророблено більш 
детально, обґрунтовано розрахунками і, у разі необхідності, наведено у 
вигляді схем або ескізів.  

Прийняті рішення повинні відповідати вимогам чинних нормативних 
документів і виділятися в тексті окремими підпунктами чи абзацами. Після 
кожного підпункту рішень необхідно робити посилання на нормативний 
документ, відповідно до вимог якого прийнято дане рішення. У зв’язку з 
цим необхідно вести список використаних нормативних документів і 
цифра в квадратних дужках у тексті повинна відповідати порядковому 
номеру цього документа в списку. 

                                                      
  



Загальний об’єм розділу „Охорона праці та безпека в надзвичайних 
ситуаціях” становить 10 сторінок тексту в розрахунково-пояснювальній 
записці. 

Розташовуватися розділ повинен перед економічною частиною, тому 
що реалізація технічних рішень з охорони праці пов’язана з деякими 
витратами, часом досить значними, що, безумовно, впливає на економічні 
показники в цілому. 

Консультант перевіряє тільки скріплені степлером чернетки, 
роздруковані на окремих аркушах формату А4 зі шрифтом 14 пт, 
інтервал між рядками 1,5 без використання технології друку двох або 
більше сторінок на одному аркуші, які вилучає консультант при 
підписанні титульного аркуша дипломного проекту або роботи після 
виправлення усіх зауважень. 

На першому аркуші чернетки повинні бути зазначені: прізвище й 
ініціали студента, група. У кінці чернетки обов’язково потрібно навести 
список використовуваних джерел, який при оформленні пояснювальної 
записки ДМКР обов’язково заноситься до загального списку використаних 
джерел. 

Підрозділ повинен бути написаний з урахуванням вимог згідно з 
чинними нормами, правилами й стандартами оформлення та правилами 
охорони праці. 

У тезах виступу на захисті ДМКР студент коротко інформує про зміст 
розділу „Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях” і вказує, які 
конкретно питання з охорони праці були розглянуті. 
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