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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

У суспільстві із соціально орієнтованою економікою охорона праці має 

бути одним з найважливіших завдань соціально-економічної політики як 

держави, так і кожного підприємства й організації. 

У центрі уваги охорони праці знаходиться людина як об'єкт, на який 

впливають небезпечні та шкідливі виробничі фактори, так і як суб'єкт, що 

повинен розробляти й впроваджувати методи та засоби захисту від цих 

факторів. 

Стан виробництва у нашій країні знаходиться в такій стадії, коли 

питанням охорони праці людини приділяється з різних обставин недостатньо 

уваги. І майбутнім фахівцям з економіки необхідно усвідомити, що негативне 

ставлення до питань охорони праці, як у виробничих умовах, так і життєвих 

ситуаціях значною мірою впливає на здоров'я або навіть на життя людини. 

Відповідно до Наказу МОН України від 22.04.09 № 1/9-227 «Щодо 

підвищення якості з вивчення питань охорони праці у вищих навчальних 

закладах» при виконанні дипломних робіт  до них необхідно включати 

окремий розділ «Охорона праці». Розділ «Охорона праці та безпека в 

надзвичайних ситуаціях» є невід’ємною частиною дипломної роботи 

випускника економічного вузу відповідно до частини восьмої статті 18 

Закону України «Про охорону праці», статті 33 Закону України «Про захист 

населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру», Закону України «Про правові засади цивільного захисту», пункту 

2 Типового положення про порядок проведення навчання І перевірки знань з 

питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 

26.01.2005 № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 

за № 231/10511, та з метою забезпечення підвищення рівня знань студентів, 

курсантів та слухачів вищих навчальних закладів з питань охорони праці, 

безпеки життєдіяльності та цивільного захисту. 

Матеріал для нього дипломник збирає під час переддипломної практики, 

а виконує розділ після неї використовуючи рекомендовану та спеціальну 



 
 
літературу (монографії, довідники, статті, нормативні документи по охороні 

праці). 

Характеризуючи і оцінюючи організацію та умови охорони праці та 

безпеки в надзвичайних ситуаціях дипломник повинен запропонувати 

рекомендації з вдосконалення стану охорони праці на підприємстві базі 

практики. 

Мета розділу: 

- показати, як студент-дипломник знає вимоги нормативно-технічної 

документації по охороні праці; 

- оцінити стан охорони праці у досліджуваній установі або підприємстві; 

- проаналізувати ступінь впливу шкідливих та небезпечних факторів на 

умови праці у досліджуваній установі або підприємстві; 

- оцінити ефективність запропонованих заходів щодо покращення стану 

охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях у досліджуваній 

установі або підприємстві. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. Структура розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних 

ситуаціях» дипломної роботи  

Розділ «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» є 

самостійним розділом дипломної роботи. Він повинен містити в собі три 

підрозділи незалежно від характеру дипломної роботи, а саме:       

4.1 Загальні питання з охорони праці та безпеки в надзвичайних 

ситуаціях 

4.2 Охорона праці на підприємстві (базі переддипломної практики)  

4.3 Рекомендації з покращення умов охорони праці та безпеки в 

надзвичайних ситуаціях на підприємстві 

В тезах виступу по захисту диплома необхідно передбачити коротке 

висвітлення заходів щодо охорони праці та безпеки в надзвичайних 

ситуаціях. 

 

2. Методичні рекомендації до розробки розділу „Охорона праці та 

безпека в надзвичайних ситуаціях” 

Матеріал в розділі  повинен бути викладений лаконічно, повно і 

технічно грамотно, а також добре проілюстрований схемами і посиланнями 

на діючі нормативи, стандарти, правила та іншу спеціальну літературу. 

Основні пункти розділу повинні бути чітко виділені.  

Зміст завдання розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних 

ситуаціях» повинен повністю відповідати темі дипломної роботи і бути його 

складовою частиною. Це завдання передбачає у кінцевому результаті 

розробку конкретних питань з безпеки праці, виробничої санітарії та 

пожежної безпеки та розрахунок ефективності від впровадження 

запропонованого заходу з охорони праці. При цьому дипломник повинен 

врахувати дотримання всіх діючих нормативно-правових актів, які 

обмежують вплив на працівників шкідливих і небезпечних виробничих 

факторів. 

Підрозділ 4.1: Загальні питання з охорони праці та безпеки в 



 
 
надзвичайних ситуаціях 

Законодавча та нормативна база України про охорону праці та безпеку в 

надзвичайних ситуаціях, обґрунтування необхідності охорони праці та 

безпеки в надзвичайних ситуаціях.  

Підрозділ 4.2: Охорона праці на підприємстві  

Освітити такі питання: 

а) загальні характеристики приміщення відділу: площа, об’єм, кількість 

працюючих (планування приміщення); 

б) перелік потенційних небезпек, шкідливих і небезпечних виробничих 

чинників (санітарно-гігієнічних умов):  

- характеристика метеорологічних параметрів на робочих місцях, їх 

відповідність нормативним значенням;  

- наявність вентиляції, кондиціювання;  

- робоче виконання світильників і штучного освітлення в приміщеннях;  

- наявність джерел шуму та вібрації, електромагнітних полів тощо 

(Таблиця 1); 

в) структура відповідальності за охорону праці в господарстві. Чи є 

кабінет по охороні праці в господарстві: (де він знаходиться, які приміщення 

займає, як обладнаний – стенди, макети, плакати, зразки індивідуальних 

засобів захисту, вогнегасників), що в ньому проводиться – вступний 

інструктаж по охороні праці, навчання по охороні праці в підрозділах 

підприємства, як вони обладнанні, що в них проводиться (первинний, 

повторний, позаплановий інструктажі на робочому місці); 

г) функціонування системи управління охорони праці та наявність 

комплексних заходів по підвищенню існуючого рівня охорони праці і їх 

виконання;  моніторинг за технічним станом виробничого обладнання, 

будівель та  аналіз причин травматизму і професійних захворювань, 

проведення внутрішнього і зовнішнього аудиту охорони праці, тощо; 

д) наявність аптечки першої медичної допомоги в усіх підрозділах, їх 

укомплектованість, інформація про пройдений медичний огляд працівників 



 
 
підприємства; 

е) наявність на підприємстві профілакторію, лікарні, медпункту, набору 

побутових приміщень в різних підрозділах  – роздягальні, душові з гарячою 

та холодною водою, механічні пральні спецодягу, майстерні по ремонту 

спецодягу, спецвзуття, індивідуальних засобів захисту, кімнати особистої 

гігієни жінки там, де працює в зміну 12 і більше жінок, приміщення 

відпочинку і прийому їжі, буфети, їдальні і т.п.; 

В кінці другого підрозділу описується стан пожежної безпеки та техніки 

безпеки на підприємстві: 

- протипожежний захист на підприємстві; 

- вимоги пожежної безпеки при утриманні територій, будівель, 

приміщень, інженерного обладнання: електрообладнання, електричного 

освітлення, опалення; 

- схема евакуації людей в разі пожежі, обладнання блискавко захистом, 

пожежним щитом; 

- безпека на робочому місці при експлуатуванні персонального 

комп’ютера; 

- вказати клас приміщень за вибухопожежною і пожежною 

небезпекою, наявність первинних засобів пожежогасіння (кількість, види, 

розміщення). 

За недоліками, упущеннями, що зазначені в підрозділі 2, даються 

рекомендації по усуненню цих недоліків, в підрозділі 3. 

В таблиці 1 приводиться рекомендована для аналізу карта умов праці на 

робочому місці економіста. 

Таблиця 1 

Карта умов праці на робочому місці (економіста) 
Рівень фактору № 

п/п 
Назва фактору одиниця 

вимірювання норматив реально 
Тривалість 

дії 
фактору, 
% зміни 

Нормативн
ий 

документ 

1. Мікроклімат в приміщенні (на 
ділянці): 
а) відносна вологість, %; 

 
 
40-60 

   



 
 

б) температура, С0; 
в) швидкість руху повітря, м/с. 

22-24 
0,1 

2. Запиленість повітря, м2/м3 4    
3. Шум дБА 70    
4. Вібрація (загальна, місцева мм, Гц, 

дБ) 
    

5. Освітленість в приміщенні (на 
ділянці): 
а) природня (бічна – одно – чи 
двостороння, верхня, комбінована) 
КПО,%; 
б) штучна (загальна, комбінована), 
вид світильників і ламп, рівень, лк. 

 
 
 
 
1 
 
300 

   

6. Загазованість повітря мг/м3 (клас 
небезпеки – 1, 2, 3, 4) 
а) сірководень; 
б) аміак; 
в) інші шкідливі речовини, які 
застосовуються в технології, СО2. 

 
 
 
 
 
15 

   

7. Інші шкідливі фактори виробництва 
(випромінювання і ін.) 

    

 

Підрозділ 4.3: Рекомендації по покращенню умов праці на 

підприємстві  

Рекомендації даються по другому і третьому підрозділах за схемою: 

Що зробити (заходи), коли зробити (місяць, рік), хто відповідає за 

виконання (вказується посадова особа – завідуюючий виробничими 

майстернями, завідуючий складом, інженер по охороні праці). Запропонувати 

наявність галузевих інструкцій на робочих місцях структурних підрозділів, 

технологічних регламентів та стандартів; перелік видів інструктажів; 

проведення навчання працівників; наявність основних облікових документів, 

що використовуються для ідентифікації шкідливих, небезпечних виробничих 

факторів. 

 Студент повинен здійснити розрахунок економічної ефективності 

заходів щодо поліпшення умов праці на робочих місцях: 

- обчислити коштів на придбання засобів індивідуального захисту 

працівників, спецодягу, пристроїв, що нормують параметри мікроклімату, 

освітленість, шум і т.д.; 

- розрахувати заходи з поліпшення санітарно-гігієнічних умов праці; 



 
 

- зробити калькуляцію витрат на забезпечення заходів з покращення 

умов праці та охорони праці в цілому. 

 

3. Вимоги до оформлення розділу  

Обсяг розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» 

становить 10–15 сторінок.  

Порядкові номери частин (розділів) позначають арабськими цифрами з 

крапкою. Підрозділам також дають порядкові номери, які складаються з 

номерів розділу і підрозділу, розділених крапкою. У кінці номера підрозділу 

ставлять крапку. 

Рисунки, формули і таблиці нумеруються послідовно в межах розділу 

арабськими цифрами. При цьому їх номери складаються з номера розділу і 

порядкового номера малюнка, формули, таблиці, розділених крапкою. 

Тематичні заголовки частин і розділів повинні бути короткими, 

відповідати змісту. Крапка в кінці заголовка не ставиться, перенесення слів у 

заголовках не допускаються. Якщо заголовок складається з двох речень, їх 

розділяють крапкою. Сторінки розрахунково-пояснювальної записки 

нумеруються. Таблицям і рисункам дають тематичну назву. 

У тексті розділу «Охорона праці» необхідно у відповідних місцях давати 

посилання на використану літературу, на креслення проекту і формули. 

Посилання на літературу беруться в квадратні дужки. Посилання на 

порядковий номер формули – в круглі. Література, що була використана 

студентом-дипломником при виконанні розділу, повинна бути зазначена в 

списку використаної  літератури, що приводиться наприкінці розрахунково-

пояснювальної записки. Розрахункові формули також мають посилання на 

джерела, а всі вхідні в формулу параметри розшифровуються в експлікації з 

обов’язковою вказівкою розмірності і найменування фізичної величини. 

Розмірність одного і того ж параметра втримується незмінною у всій 

розрахунково-пояснювальній записці. Всі розрахунки супроводжуються 

необхідними ескізами, схемами. 



 
 

4. Порядок консультацій по розділу  

Першу консультацію дипломнику доцільно провести до виїзду на 

переддипломну практику. На ній він може ознайомитись з вимогами до 

написання розділу, ознайомитися з рекомендованим переліком літератури. 

На другій консультації, яку можна здійснити або під час практики або після 

неї, дипломник показує консультанту матеріали до розділу та чорновик – 

перший варіант розділу. На третій консультації викладач підписує чорновик, 

якщо він відповідає вимогам та розписується на титульному листі дипломної 

роботи. Черновик залишається у консультанта. 
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