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ВСТУП 

 

 

Навчальний посібник до виконання розділу «Охорона праці» у 

бакалаврських дипломних роботах містить дві частини. 

Перша частина охоплює загальні вимоги щодо побудови розділу, 

змісту його окремих підрозділів та пунктів, загального обсягу тощо. 

У другій частині наведено методики та необхідні довідкові дані для 

розрахункового обґрунтування рішень з питань охорони праці при їхньому 

опрацьовуванні. 

 

 

 

1 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО СПРЯМОВАНОСТІ ТА СТРУКТУРИ 

РОЗДІЛУ «ОХОРОНА ПРАЦІ» 

 

Під час виконання бакалаврської дипломної роботи, згідно зі Ст. 21 

Закону України «Про охорону праці» [1] та наказом Міністерства освіти і 

науки України № 969/922/216 від 21.10.2010 р., обов’язковим є розгляд і 

вирішення питань з охорони праці, пов’язаних з темою дипломної роботи. 

Рішення з питань охорони праці повинні містити характер реального 

проектування, принаймні на рівні технічного завдання, і бути складовою 

частиною дипломної роботи. При цьому питання з охорони праці мають 

вирішуватися як в основній технічній частині роботи, так й у 

відокремленому розділі – «Охорона праці». 

У технічній частині роботи, 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 дипломної роботи рішення з охорони праці 

відображаються в текстовому (з посиланнями на нормативні документи) і 

графічному матеріалі роботи. 
У розділі «Охорона праці» приймаються конкретні реальні рішення з 

питань охорони праці, які не розглядалися в технічній частині дипломної 

роботи. З розглянутих у технічній частині роботи питань, у розділі 

«Охорона праці» наводяться стислі дані описового характеру з 

посиланнями на відповідні сторінки дипломної роботи і її графічні 

матеріали, де ці питання викладено більш детально. 

У доповненнях до вищезазначеного в розділі «Охорона праці» повинні 

бути розроблені: аналіз умов праці на робочому місці, карта умов праці, 

рекомендації щодо покращення умов праці та розрахунок параметрів 

захисту від домінуючого шкідливого або небезпечного виробничого 

фактора. 

Зміст структурних частин розділу повинен мати творчий характер,  

а його виклад – відповідний науково-технічний та інженерний рівні.  



Не допускається підміняти розробку питань щодо оздоровлення, 

полегшення та безпеки праці, переписуванням держстандартів, 

правил, норм, інструкцій та інших нормативних документів з питань 

охорони праці. Викладати матеріал із прийнятих рішень необхідно в такій 

формі: «роботою пропонується...», «розробляється...», «відповідно до (дати 

назву чи посилання на нормативний документ)...», «згідно з проведеними 

дослідженнями (конструкторсько-дослідницькими даними) рекоменду-

ється...», «вивчення показало, що...» і т. д. і т. п. 

У кожному окремому випадку зміст і спрямованість розділу «Охорона 

праці» погоджуються з консультантом з охорони праці. 

Структурно розділ «Охорона праці» бакалаврської дипломної роботи, 

залежно від теми роботи, рекомендується будувати таким чином (Х– номер 

розділу): 
 

Х ОХОРОНА ПРАЦІ 
Вступна частина. 
Х.1 Аналіз небезпечних та шкідливих виробничих факторів у виробничому 
приміщенні. 
Х.1.1 Опис і класифікація небезпечних та шкідливих виробничих факторів. 
Х.1.2 Можливі причини виникнення небезпечних та шкідливих вироб-
ничих факторів. 
Х.1.3 Опис дії небезпечних та шкідливих виробничих факторів на організм 
людини. 
Х.2 Карта умов праці. 
Х.2.1 Обґрунтування вибору нормованих значень небезпечних та 
шкідливих виробничих факторів. 
Х.2.2 Оцінювання факторів виробничого і трудового процесів. 
Х.2.3 Гігієнічна оцінка умов праці. 
Х.2.4 Оцінювання технічного й організаційного рівнів. 
Х.2.5 Атестація робочого місця. 
Х.3 Рекомендації щодо поліпшення умов праці. 
Х.4 Розрахунок параметрів захисту від домінуючого шкідливого або 
небезпечного виробничого фактора. 
Х.5 Висновки до розділу. 

 

Аналіз умов праці наводиться безпосередньо для об’єкта, що 

розглядається в роботі. Він повинен бути викладений в технічному стилі – 

роботою прийнято, передбачено і таке інше. Значна частина рішень, 

залежно від загального обсягу розділу «Охорона праці», може подаватись 

у загальному вигляді з уточненнями основних особливостей, без графіч-

ного матеріалу, схем та ін. Одне з рішень (для домінуючого шкідливого 

або небезпечного виробничого фактора) повинно бути опрацьовано більш 

детально, обґрунтовано розрахунками і, за потреби, наведено у вигляді 

схем або ескізів.  

Прийняті рекомендації повинні відповідати вимогам чинних 



нормативних документів і виділятися в тексті окремими пунктами чи 

абзацами. Після кожного пункту рекомендацій необхідно робити 

посилання на нормативний документ, відповідно до вимог якого прийнято 

таке рішення. У зв’язку з цим необхідно вести список використаних 

нормативних документів і цифра у квадратних дужках у тексті повинна 

відповідати порядковому номеру цього документа в списку. 

Загальний об’єм розділу «Охорона праці» становить до 10 сторінок 

тексту. Розміщуватися розділ повинен останнім. 

Консультант перевіряє тільки скріплені степлером чернетки, 

роздруковані на окремих аркушах формату А4 зі шрифтом 14 пт без 

використання технології друку двох або більше сторінок на одному 

аркуші, які вилучає при підписанні титульної сторінки бакалаврської 

дипломної роботи після виправлення усіх зауважень. 

 

 
2.1 Аналіз небезпечних та шкідливих виробничих факторів у 

виробничому приміщенні 
 
2.1.1 Опис і класифікація небезпечних та шкідливих виробничих 

факторів 
 
Виробничi фактори залежно від наслiдкiв, до яких може призвести їхня 

дiя, прийнято пiдроздiляти на небезпечнi та шкiдливi. 
Небезпечний виробничий фактор – фактор, вплив якого на 

працюючого у певних умовах призводить до травми або рiзкого 
погiршення здоров’я. 

Шкiдливий виробничий фактор – фактор, вплив якого на працюючого 
у певних умовах призводить до захворювання або зниження праце-
здатностi. 

Залежно від рiвня та тривалостi впливу шкiдливий фактор може стати 
небезпечним. За природою дiї на органiзм людини небезпечнi та шкiдливi 
виробничi фактори пiдроздiляються на чотири групи: фiзичнi, хiмiчнi, 
бiологiчнi та психофiзiологiчнi. 

До фiзичних небезпечних та шкiдливих виробничих факторів належать 
фактори, що характеризують технологічний процес (рухомі машини та 
механiзми, рухомi частини обладнання, вироби, заготовки та матерiали, що 
пересуваються, гострi кромки, заусеницi; пiдвищена або знижена 
температура поверхонь обладнання або матерiалiв; пiдвищене значення 
електричної напруги, пiдвищений рiвень статичної електрики) та фактори, 
що характеризують повітря виробничих приміщень (пiдвищена запиле-
ність та загазованiсть повiтря робочої зони, метеорологiчнi умови, 
пiдвищений рiвень шуму, ультразвукових коливань, вiбрацiї на робочому 
мiсцi, недостатня освiтленiсть робочої зони i т. п.). 
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