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ВСТУП 
Виконання та захист дипломної (кваліфікаційної) роботи — 

це завершальний етап навчально-виховного процесу в 
університеті. Написання розділів “Охорона праці” у дипломних 
роботах бакалаврів та “Охорона праці та безпека в надзвичайних 
ситуаціях” у дипломних (кваліфікаційних) роботах спеціалістів і 
магістрів є підсумковим заходом державної атестації випускників 
з питань охорони праці та цивільного захисту. 

Розробляючи індивідуальні завдання на дипломні 
(кваліфікаційні) роботи, кафедри обов’язково вводять у перелік 
питань розділ “Охорона праці” для бакалаврів і “Охорона праці та 
безпека в надзвичайних ситуаціях” для спеціалістів і магістрів, 
зазначають термін його виконання та прізвище консультанта. 
Завдання до цього розділу та список рекомендованої літератури і 
нормативних документів видають на кафедрі безпеки 
життєдіяльності, одночасно узгоджуючи графік індивідуальних 
консультацій та термін подачі виконаного завдання. 

Роботу з підготовки розділів “Охорона праці” і “Охорона 
праці та безпека в надзвичайних ситуаціях” потрібно провести у 
короткий термін, ще до початку проведення систематичних 
наукових досліджень з теми дипломної (кваліфікаційної) 
роботи. 

Щоб своєчасно та якісно виконати завдання, проводять 
загальні та індивідуальні консультації. Загальну консультацію 
проводять зі студентами однієї спеціальності перед початком 
виконання завдання. Розклад індивідуальних консультацій 
визначає консультант і доводить його до відома студентів. Після 
виконання розділів “Охорона праці” і “Охорона праці та безпека 
в надзвичайних ситуаціях” студент подає його для перевірки 
консультантові й у випадку задовільного вирішення 
поставлених завдань продовжує виконання наступних завдань 
дипломної (кваліфікаційної) роботи. 

Зміст розділу повинен бути конкретним та творчим і 
підтерджувати вміння студента фахово оцінити умови праці та 
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обґрунтувати необхідні заходи для безпечного виконання 
дипломної (кваліфікаційної) роботи та подальшої успішної та 
безпечної професійної діяльності. 

На сьогоднішній день проблеми безпеки властиві не тільки 
професіям, де використовують сучасну техніку та наявні 
екстремальні умови праці, а й гуманітарно-суспільній сфері, де 
праця часто пов’язана із небезпеками, що можуть чинити шкоду 
як самим працівникам, так і іншим особам. Хоча не завжди 
можливо однозначно виявити негативний вплив на стан 
здоров’я працівників того чи іншого чинника, але головний 
постулат безпеки полягає в тому, що умови праці за певних 
обставин можуть викликати небезпечні віддалені зміни у стані 
здоров’я. Тому проблеми безпечної професійної діяльності 
притаманні цілому ряду різноманітних видів діяльності. 

Незважаючи на велику різноманітність спеціальностей, з 
яких в університеті готують фахівців, дипломні (кваліфікаційні) 
роботи за методичними підходами до вирішення питань з 
охорони праці та безпеки у надзвичайних ситуаціях можна 
поділити на чотири групи: 
А — роботи теоретичного, аналітично-пошукового, суспільно-

гуманітарного та культурно-мистецького спрямування; 
Б — роботи, пов’язані з лабораторно-експериментальними 

дослідженнями; 
В — роботи навчально-методичного змісту; 
Г — роботи, які виконують у польових та експедиційних 

умовах. 
Для кожної групи робіт розроблені відповідні методичні 

рекомендації, у яких зазначено особливості написання розділів 
“Охорона праці” і “Охорона праці та безпека в надзвичайних 
ситуаціях”. Часто дипломні (кваліфікаційні) роботи охоплюють 
елементи з різних груп. Наприклад, студент збирає зразки в 
польових експедиційних умовах, потім досліджує їх у 
лабораторії і на завершення аналізує отримані результати та 
оформляє дипломну (кваліфікаційну) роботу у кабінеті з 
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використанням персонального комп’ютера. В такому випадку 
студент для написання розділу використовує методичні 
рекомендації для робіт груп А, Б і Г.  
 

ЗАГАЛЬНІ  ВИМОГИ  ДО  СТРУКТУРИ,  ЗМІСТУ 
РОЗДІЛУ  ТА  ЙОГО  ОФОРМЛЕННЯ  У  ДИПЛОМНІЙ  

(КВАЛІФІКАЦІЙНІЙ)  РОБОТІ 
Зміст розділів “Охорона праці” і “Охорона праці та безпека 

в надзвичайних ситуаціях” повинен враховувати особливості 
проведення досліджень з теми дипломної (кваліфікаційної) 
роботи та специфіку майбутньої професійної діяльності.  

У розділах необхідно: 
• провести аналіз умов праці з характеристикою небезпек, які 

можуть виникнути під час виконання роботи; 
• обґрунтувати організаційно-технічні заходи, які гарантують 

безпеку виконання дипломної (кваліфікаційної) роботи; 
• передбачити можливі надзвичайні ситуації та 

запропонувати заходи, спрямовані на їхнє запобігання. 
Розділи оформляють за такою структурою: 
 

N. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ 
СИТУАЦІЯХ 

Вступ 
N. 1. Аналіз стану умов праці 
N. 1. 1. Характеристика виробничого середовища та його 

чинників 
N. 1. 2. Опис процесу праці 
N. 1. 3. Аналіз методів дослідження, обладнання та 

характеристика речовин 
N. 2. Організаційно-технічні заходи з поліпшення умов 

праці 
N. 2. 1. Організування місця праці та безпечної роботи 
N. 2. 2. Санітарно-гігієнічні вимоги до умов праці 
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N. 2. 3. Заходи щодо безпеки під час виконання дипломної 
(кваліфікаційної) роботи та професійної діяльності 

N. 3. Безпека в надзвичайних ситуаціях 
N. 3. 1. Протипожежні та противибухові заходи 
N. 3. 2. Організування евакуації працівників 
Висновки до розділу 

 
На початку розділу, у вступі обґрунтовують актуальність 

питань з охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях як під 
час виконання дипломної (кваліфікаційної) роботи, так і у разі 
виконання функціональних обов’язків під час майбутньої 
професійної діяльності.  

У пункті N. 1 аналізують стан умов праці на конкретному 
місці, тому в підпункті N. 1.1 описують лабораторії, кабінети та 
польові умови, в яких виконують дослідження, і кабінети, в яких 
проводять аналітичне опрацювання результатів експерименту, 
теоретичні розрахунки, аналітично-пошукові та культурно-
мистецькі роботи, а на завершення — оформлення дипломної 
(кваліфікаційної) роботи. Опис виробничого приміщення 
повинен охоплювати такі питання:  
• місцезнаходження приміщення; 
• загальна площа та об’єм приміщення; 
• кількість місць праці, зокрема обладнаних персональними 

комп’ютерами; 
• параметри мікроклімату, систем вентилювання та опалення; 
• наявні системи освітлення та величини освітленості місця 

праці; 
• наявне обладнання, в тому числі, електричне та газове; 
• наявність джерел небезпечних хімічних речовин, пилу та 

випромінювань; 
• наявність первинних засобів пожежогасіння та засобів 

надання долікарської допомоги; 
• додаткові інструкції з охорони праці, що діють на місці 

праці. 
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У підпункті N. 1.2 потрібно подати вичерпну 
характеристику процесу праці, звернувши увагу на такі аспекти: 
• фізичне навантаження (переважне положення тіла людини 

під час праці, ергономічна характеристика місця праці, 
категорія робіт за ступенем важкості процесу праці); 

• нервово-психічна напруженість процесу праці 
(інтелектуальне та емоційне навантаження, напруженість 
зору, кількість і складність оброблювальної інформації, 
тривалість зосередженого спостереження, кількість об’єктів 
спостереження, наявність та тривалість технологічних 
перерв під час роботи, шумове забруднення). 
У підпункті N. 1.3 аналізують методи дослідження і 

обґрунтовують вибір використаного в роботі методу з огляду на 
безпеку праці. Треба описати обладнання і зазначити небезпечні 
та шкідливі чинники, які супроводжують роботу обладнання і 
можуть спричинити небажані наслідки. У цьому підпункті 
також описують речовини, які використовували під час 
проведення досліджень, або які супроводжували роботу 
обладнання. 

У пункті N. 2 обґрунтовують організаційно-технічні заходи 
з безпеки праці в лабораторії, кабінеті чи польових 
експедиційних умовах.  

Описуючи організування місця праці та безпечної роботи 
(підпункт N. 2.1), опрацьовують такі питання: 
• ергономічні вимоги до параметрів місця праці, розміщення 

обладнання, пристроїв та персонального комп’ютера на 
ньому, психофізіологічні особливості праці (напруженість 
процесу праці, інтелектуальне та емоційне навантаження); 

• навчання та інструктажі з безпеки праці (зокрема, 
працювати у лабораторіях дозволено лише співробітникам і 
студентам, які ознайомились з правилами безпеки праці, 
одержали відповідний інструктаж і засвідчили цей факт у 
журналі інструктажів).  
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• організаційні заходи перед початком, під час і після 
завершення роботи. 
Санітарно-гігієнічні вимоги до умов праці під час 

виконання роботи описують у підпункті N. 2.2, зазначаючи: 
• нормативи з параметрів мікроклімату, освітлення 

приміщень, рівнів шуму, вібрації та електромагнітних 
випромінювань; 

• колективні (вентилювання, опалення, протишумові, 
противібраційні тощо) та індивідуальні засоби і заходи 
захисту від шкідливого впливу виробничих чинників на 
здоров’я людини (засоби захисту органів дихання, органів 
зору, шкіри тощо); 

• заходи особистої гігієни на місці праці (підтримання 
чистоти, миття лабораторного посуду, рук тощо). 
У підпункті N. 2.3 подають проект заходів безпеки під 

час експлуатації: 
• персонального комп’ютера; 
• електричних та нагрівальних приладів; 
• приладів, роботу яких супроводжує електромагнітне 

випромінювання чи виділення шкідливих речовин і пилу; 
• транспортних засобів; 
• інших потенційно-небезпечних засобів. 

У цьому підпункті також розробляють заходи безпеки під 
час роботи з предметом дослідження та речовинами, які 
використовують у роботі. 

У пункті N. 3 описують можливі на місці праці аварійні 
ситуації техногенного характеру та природні небезпеки, що 
можуть перерости у надзвичайні ситуації. 

Описуючи пожежовибухонебезпечність виробничого 
середовища та обґрунтовуючи проект протипожежних та 
противибухових заходів у підпункті N. 3.1, зазначають: 
• пожежовибухонебезпечні властивості речовин і матеріалів, 

які використовують під час виконання дипломних 
(кваліфікаційних) робіт; 
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• категорію пожежонебезпечності приміщення та клас 
можливих пожеж; 

• можливі причини виникнення пожежі на місці праці; 
• заходи запобігання виникненню пожежі та вибуху, первинні 

засоби пожежогасіння. 
У підпункті N. 3.2 обґрунтовують шляхи евакуації 

працівників з приміщень у разі виникнення пожежі. 
Розділ закінчують висновками, в яких студенти 

встановлюють відповідність умов праці санітарно-гігієнічним та 
ергономічним нормативам і подають пропозиції для їхнього 
покращення.  

Використану літературу для написання розділу подають у 
загальному списку літератури і оформляють відповідно до 
вимог стандарту, який описано в методичних вказівках до 
оформлення дипломних робіт. 

Для написання розділу можна використати запропоновані 
літературні джерела та інтернет-ресурси. 
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