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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

У пояснювальній записці дипломного проекту (роботи) передбачений 
окремий розділ «Охорона праці», творче виконання якого дозволяє студенту-
дипломнику поглибити і систематизувати теоретичні знання по цій дисципліні і 
застосувати їх при розробці заходів для конкретних умов по темі проекту. 

Завдання з розділу «Охорона праці» видається консультантом кафедри 
аерології та охорони праці і передбачає розробку конкретних питань з техніки 
безпеки, промислової санітарії та пожежної профілактики, що випливають 
безпосередньо з теми дипломного проекту. При видачі завдання студенту-
дипломнику рекомендується технічна література і нормативні матеріали, 
необхідні для виконання розділу. 

Розділ «Охорона праці» є обов’язковим у дипломному проекті (роботі). В 
розділі розробляються конкретні заходи щодо охорони праці, які повинні 
відповідати вимогам нормативних документів. Вихідними даними для виконання 
розділу є матеріали, зібрані студентом у період практики і матеріали, що містяться 
у технологічному і спеціальному розділах дипломного проекту. 

Розділ «Охорона праці» повинен мати обсяг не більш 6-7 сторінок. 
При розробці розділу «Охорона праці» неприпустимо переписування 

інструкцій чи правил по техніці безпеки замість розробки заходів щодо створення 
безпечних умов праці, перелік рішень по охороні праці без їхнього обґрунтування. 
Поряд з виконанням розділу «Охорона праці» студент-дипломник може 
висвітлювати окремі питання з охорони праці в інших розділах дипломного 
проекту. У цьому випадку в розділі «Охорона праці» повинні бути посилання на 
них з указівками сторінок пояснювальної записки, де вирішені зазначені питання. 

Посилання на літературні джерела і нормативні документи, використані при 
розробці розділу, виконуються в звичайному порядку. 

Текст розроблених заходів варто викладати, використовуючи дієслова виду: 
«передбачено», «виконано», «розраховано», «прокладено» і т.д. Неприпустимі 
вирази в рекомендаційному стилі «повинне бути», «варто робити», «необхідно» і 
т.п. 

Методичні вказівки визначають коло питань, які розв’язуються у 
дипломному проекті. 

 
2. СТРУКТУРА РОЗДІЛУ 

 
Розділ «Охорона праці» повинен містити в загальному випадку наступні 

підрозділи: 
 Аналіз небезпечних та шкідливих виробничих чинників проектованого 

технологічного процесу, об’єкту, система або пристрою; 
 Інженерно-технічні заходи з охорони праці 
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 Пожежна профілактика 
 Заходи з ергономіки. 
Змiст роздiлу повинен мати конкретний, дiловий та науковий характер. 

Неприпустимi загальнi мiркування, перепис нормативних положень, правил, 
вказiвок, перелiкiв i т.iн.  

 
2.1. АНАЛІЗ НЕБЕЗПЕЧНИХ І ШКІДЛИВИХ ВИРОБНИЧИХ ЧИННИКІВ 

ПРОЕКТОВАНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ, ОБ’ЄКТУ, СИСТЕМИ АБО 
ПРИСТРОЮ 

 
До виконання розділу «Охорона праці» варто приступати після виконання 

технологічного розділу і спецчастини. 
Відповідно до теми дипломного проекту (роботи) вибирається об’єкт для 

досліджень з охорони праці. Приводиться коротка характеристика проектованого 
технологічного процесу, об’єкта, системи або пристрою з розкриттям небезпечних 
і шкідливих виробничих чинників: можливість травматизму електричним 
струмом; від машин і механізмів, що рухаються і обертаються; установок, що 
працюють під високим тиском; іонізуючих та електромагнітних випромінювань; 
горючих, вибухових й отруйних випаровувань та газів; токсичного і вибухового 
пилу; характеристика метеорологічних умов і освітлення у робочій зоні 
виробничих приміщень, рівня шуму й вібрації. При цьому вказуються джерела 
забруднення робочої зони і їхні якісні характеристики. Рекомендований обсяг 
цього підрозділу – одна сторінка.  

Перелiк усiх небезпечних i шкiдливих виробничих чинникiв дається в ГОСТ 
12.0.003-74. 

 
2.2. ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ 

 
 При розробці заходів з охорони праці, особливу увагу варто приділити 
питанням безпеки ведення технологічних процесів, безпечної експлуатації 
проектованих апаратів, систем (пристрою автоматичного контролю параметрів 
технологічного процесу і виявлення аварійних режимів, захисту, сигналізації, 
огородження, блокування та інше). 
 Пропонуються конкретні рішення щодо нормалізації метеоумов, засобів 
пилоподавлення та очищення повітря, захисту від ВЧ та СВЧ випромінювань, 
зменшенню шуму і вібрацій, організації робочого місця програміста чи оператора 
ПЕВМ, освітлення робочого місця, аварійного освітлення. 
 При цьому можуть бути зроблені розрахунки штучного освітлення, 
промислової вентиляції (аерації, механічної загально обмінної, чи місцевої 
системи кондиціонування повітря, рівня звукового риску на робочих місцях 
пиловловлюючих установок). 
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 Розробка заходів щодо охорони праці при використанні інформаційних 
технологій може здійснюватися по таких напрямках: 

 використання удосконалених конструкцій апаратного забезпечення, у 
першу чергу ВДТ; 

 розробка і застосування захисних засобів. 
Завдяки застосуванню більш вдосконалених конструкцій апаратного 

забезпечення комп’ютеризованих робочих місць можна досягти вагомого 
зменшення впливу на користувачів несприятливих виробничих факторів. Недоліки 
елементів комп’ютера, з точки зору охорони праці, необхідно компенсувати 
застосуванням відповідних захисних засобів. 

Якщо робота має дослідницький характер, то в першу чергу, належить 
розглянути питання безпечного виконання дослідної роботи, експериментальної 
чи теоретичної (умови в яких вона проводиться, надається стисла характеристика 
дослідного устаткування з визначенням небезпечних та шкідливих виробничих 
факторів, за якими розробляються відповідні рішення з охорони праці ) 

Обсяг другого розділу до чотирьох сторінок тексту. 
 

2.3. ПОЖЕЖНА ПРОФІЛАКТИКА 
 

При розробці заходів пожежної профілактики оцінюється пожежонебезпека 
об’єкта і встановлюється категорія виробництва за пожежною небезпекою. У 
залежності від категорії виробництва за нормативними документами вибирається 
ступінь вогнестійкості будинку. 

Розробляються заходи пожежної профілактики для конкретного 
технологічного процесу і устаткування. Вибирається тип датчика - сповіщувача 
для системи пожежної сигналізації Здійснюється вибір і укрупнений розрахунок 
засобів пожежогасіння. 

Обсяг третього підрозділу до однієї сторінки. 
  

2.4. ЗАХОДИ З ЕРГОНОМІКИ 
 
Серед основних причин аварiй i травматизму, які часто спричиняють 

небезпечнi дiї працюючих, є причини, що пов’язані з психофiзiологiчними 
чинниками такими як невiрна реакцiя на команди, що надходять, перебування в 
станi психологiчної напруги, перевтомлення i т. iн. 

В підрозділі доцільно розглянути питання ергономіки, технічної естетики, 
нанесення написів, що пояснюють, попереджають, забороняють. Для проектів у 
яких проектують стенди (прилади), варто приділити особливу увагу питанням 
ергономіки. В дипломному проектi необхiдно оцiнити розміщення робочого мiсця 
проектованного об’єкту з урахуванням вимог ергономiки, оскiльки роль 
психологiчного i фiзiологiчного стану працівника безпосередньо впливає на 
надійність та безаварійність роботи працюючих. 
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Даний пiдроздiл включається в розділ “Охорона праці” у випадку виконання 
науково-дослiдної роботи. Студентам-дипломникам необхiдно в своїх дипломних 
проектах (роботах) розглянути питання гiгiєни розумової праці  iнженерiв, 
конструкторiв, дослiдникiв, операторiв, а також iснуючi системи заходiв щодо 
підтримання їх високого рівня працездатностi i здоров'я. 

Студенти, що виконують дипломнi роботи, повиннi розглянути ергономiчнi 
вимоги при роботi на ПЕОМ у лабораторiях, на кафедрах або НДI; вивчити 
питання гiгiєни розумової працi i розробити заходи щодо усунення можливих 
неврозiв, психоматичних розладiв i iнших захворювань у осiб, що займаються 
здебiльшого розумовою працею. 

 
6. ЗАКОНОДАВЧІ, НОРМАТИВНІ, ДОВІДКОВІ ТА МЕТОДИЧНІ 

МАТЕРІАЛИ 
1. Голінько В.І. Основи охорони праці. - Д.: Національний гірничий 

університет, 2008. – 265 с. 
2. Основи охорони праці: Підручник. / К.Н. Ткачук, М.О. Халімовський, В.В. 

Зацарний та ін. — К.: Основа, 2003 — 472 с. 
3. Охрана труда в машиностроении: учебник для вузов / под ред. Е.Я. Юдина и 

С.В. Белова - М.: Машиностроение, 1983. - 432 с. 
4. Голінько В.І., Чеберячко С.І. Практикум з охорони праці. Навчальний 

посібник  - Д.: Державний ВНЗ «НГУ», 2011. – 270 с. 
5. Справочная книга по охране труда в машиностроении/ Г.В. Бектобеков, В.И. 

Коротков и др. - Л.: Машиностроение, 1989. - 541 с. 
6. Безопасность производственных процессов: Справочник /С.В. Белов, В.Н. 

Бринза, Б.С. Векишин и др.: Под общ. ред. С.В. Белова.- М.: 
Машиностроение, 1985. - 445 с. 

7. Закон України „Про охорону праці”. 
8. ГОСТ 12.1.005-88. «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к 

воздуху рабочей зоны». 
9. ГОСТ 12.1.012-90. ССБТ. «Вибрационная безопасность. Общие 

требования». 
10. ГОСТ 12.1.002-84. ССБТ. «Электрические поля промышленной частоты. 

Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на 
рабочих местах». 

11. ГОСТ 12.1.045-84. ССБТ. «Электростатические поля. Допустимые уровни на 
рабочих местах и требования к проведению контроля». 

12. ГОСТ 12.1.006-84. «Допустимые поля радиочастот. Допустимые уровни на 
рабочих местах и требования к проведению контроля». 

13. ГОСТ 12.2.003-91. ССБТ. «Оборудование производственное. Общие 
требования безопасности». 

14. ГОСТ 12.3.002-75. ССБТ. «Процессы производственные. Общие требования 
безопасности». 
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25. ДСН 3.3.6.037-99.”Державні санітарні норми виробничого шуму, 
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