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1. Загальні положення
1.1.Методичні вказівки розроблені на підставі положень Закону України «Про
вищу освіту», прийнятий Верховною Радою України від 01.07.2014 № 1556VII, яким введено в дію Галузевий стандарт вищої освіти України у галузі
знань 1702 «Цивільна безпека», Положення про порядок створення та
організацію роботи екзаменаційних комісій щодо атестації осіб, які
здобувають ступінь бакалавра та магістра у Національному університеті
цивільного захисту України, затвердженого наказом НУЦЗ України від
06.02.2015 р. № 25 та інших нормативних актів Міністерства освіти та
науки України і ДСНС України, що регламентують діяльність галузевих
вищих навчальних закладів.
1.2. Атестація здобувачів вищої освіти Черкаського інституту пожежної
безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного
захисту України (далі - інституту) за освітнім ступенем «бакалавр»
проводиться з метою встановлення рівня їх знань і умінь освітньопрофесійної підготовки.
1.3. Нормативними формами атестації бакалавра являється бакалаврська
робота.
2. Організаційні заходи
2.1. Навчально-методичний відділ із факультетом:
2.1.1. Виконує розподіл кількості здобувачів вищої освіти за
випускаючими кафедрами факультетів інституту з урахуванням їх штатної
чисельності і профільної кваліфікації науково-педагогічних працівників;
2.1.2. Узагальнює тематику бакалаврських робіт кожного здобувача вищої
освіти, здійснює аналіз їх актуальності, готує проект наказу щодо їх
затвердження в.о. начальника інституту;
2.1.3. Здійснює контроль за виконанням графіку написання бакалаврських
робіт;
2.1.4. Готує проект наказу щодо складу підкомісій екзаменаційної комісії,
визначає терміни захисту і розподіл здобувачів вищої освіти за
екзаменаційними підкомісіями для захисту бакалаврських робіт;
2.1.5. Оголошує графік захисту бакалаврських робіт в визначений
термін до початку роботи екзаменаційної комісії;
2.1.6. Проводить інші напрями роботи за вимогами нормативних актів
з організації та проведення захисту бакалаврських робіт.
2.2. Випускаюча кафедра факультету:
2.2.1. Проводить персональне закріплення здобувачів вищої освіти за
керівниками бакалаврської роботи. Керівником бакалаврської роботи можуть
бути особи з числа керівного складу, науково-педагогічних працівників, а
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також фахівці органів управління та підрозділів Державної служби України з
надзвичайних ситуацій, інших установ та навчальних закладів, за умови
ухвалення кандидатур на засіданні випускаючої кафедри. Керівник
бакалаврської роботи несе відповідальність за змістовну частину бакалаврської
роботи і не прийняття заходів щодо порушення випускником графіку
виконання бакалаврської роботи. Керівник надає здобувачу вищої освіти
консультації з методики виконання і змістовної частини бакалаврської роботи.
За необхідності керівник бакалаврської роботи може направляти здобувача
вищої освіти на консультації до науково-педагогічних працівників інституту
або фахівців органів управління та підрозділів Державної служби України з
надзвичайних ситуацій. Прізвища консультантів вказуються у завданні на
виконання бакалаврської роботи;
2.2.2. Розглядає та ухвалює на засіданні кафедри теми бакалаврських
робіт і подає їх до навчально-методичного відділу.
Тема бакалаврської роботи повинна бути актуальною, відповідати
сучасним вимогам та реальним задачам, які вирішують органи управління та
підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій;
Об’єкти інфраструктури, які вибираються за основу дослідження повинні
бути реальними та перебувати на стадії експлуатації.
Дозволяється вибір об’єкту бакалаврської роботи на стадії проектування і
відповідно до цього написання роботи повинно відбуватися згідно з проектнокошторисної документації об’єкту.
Дозволяється вибір тематики бакалаврських робіт для удосконалення
навчального процесу та вирішення завдань ефективності підготовки майбутніх
фахівців з протипожежної безпеки (методична та нормативна робота).
Список рекомендованих тематик бакалаврських робіт представлений в
додатку А.
2.2.3. Протягом тижня після оголошення наказу щодо тем та керівників
бакалаврських робіт, видає завдання на виконання бакалаврської роботи за
формою, визначеною та затвердженою навчально-методичним відділом;
2.2.4. Здійснює контроль за виконанням графіку підготовки бакалаврської
роботи до захисту, організацією роботи написання бакалаврської роботи
здобувачем вищої освіти та роботою керівника бакалаврської роботи;
2.2.4. Визначає графік заслуховування кожного здобувача вищої освіти
кафедри щодо готовності бакалаврської роботи до захисту. За результатами
такого заслуховування приймає рішення щодо допуску бакалаврської роботи
до захисту на засіданнях екзаменаційної комісії;
2.2.5. Надає здобувачу вищої освіти організаційну та методичну допомогу
з усіх питань щодо виконання бакалаврської роботи;
2.2.6. Несе відповідальність за неприйняття заходів щодо порушення
графіку написання бакалаврських робіт здобувачами вищої освіти кафедри.
2.2.7. Кафедра факультету затверджує протоколом засідання кафедри
технічного секретаря та відповідального за н. контроль зі складу працівників
кафедри чи ад’юнктів, який за один день до захисту бакалаврської роботи
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перевіряє наявність оформленої бакалаврської роботи, супроводжувальної
документації та підписів відповідальних осіб у відповідності з вимогами та
формою документів визначених та затверджених навчально-методичним
відділом.
2.2.8. Технічний секретар кафедри веде облік бакалаврських робіт
затверджених на кафедрі та по закінченню засідання екзаменаційної комісії
оформлює відповідні документи по здачі оригіналів бакалаврських робіт в
архів інституту.
2.3. Здобувач вищої освіти:
2.3.1. Несе персональну відповідальність за якість і своєчасність
виконання бакалаврської роботи;
2.3.2. На початку четвертого курсу (не забороняється і раніше)
визначається із керівником бакалаврської роботи і закріплюється за
випускаючою кафедрою;
2.3.3. Визначає та узгоджує із керівником об’єкт і тему бакалаврської
роботи;
2.3.4. Протягом тижня після оголошення наказом по інституту щодо тем
та керівників бакалаврських робіт отримує завдання на виконання
бакалаврської роботи за формою, визначеною та затвердженою навчальнометодичним відділом;
2.3.5. Проводить збір і опрацювання літератури та джерел науковотехнічної інформації за темою бакалаврської роботи. До цього етапу роботи
входить:
- отримання проектної, кошторисної, статистичної, технічної та іншої
документації щодо об’єкту бакалаврської роботи;
- вивчення, узагальнення та аналіз отриманих матеріалів за темою
бакалаврської роботи;
- вивчення досвіду роботи підрозділів Державної служби України з
надзвичайних ситуацій у сфері пожежної безпеки, ознайомлення із сучасними
методиками, засобами та пожежно-технічним обладнанням підрозділів Державної
служби України з надзвичайних ситуацій з питань бакалаврської роботи;
2.3.6. Проводить остаточне опрацювання етапів завдання на виконання
бакалаврської роботи під час проходження стажування, із детальною
перевіркою додержання (виконання) суб'єктом господарювання на об’єкті
бакалаврської роботи вимог законодавства у сфері пожежної безпеки;
2.3.7. Повинен отримати рецензію на свою бакалаврську роботу.
Рецензентами можуть бути особи з працівників та фахівці органів управління та
підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій та експертнотехнічних та науково-дослідних установ в галузі пожежної та цивільної
безпеки. У рецензії повинні бути відображені питання актуальності теми, рівень
розкриття завдання на виконання бакалаврської роботи, позитивні сторони та
недоліки роботи, оцінка рівня професійної підготовки виконавця. У висновку
рецензії надається оцінка (позитивна або негативна), на яку заслуговує
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бакалаврська робота, та пропозиції щодо присвоєння виконавцю відповідного
освітнього ступеня «бакалавр»;
2.3.8. Надає бакалаврську роботу у текстовому форматі з підписами
консультантів та додатками до неї, а також рецензією керівникові
бакалаврської роботи не пізніше, ніж за тиждень до попереднього
заслуховування на випускаючій кафедрі. Керівник перевіряє її відповідність
завданню, якість виконання, графічну частину, складає письмовий відгук у
направленні до екзаменаційної комісії;
2.3.9. Доповідає на засіданні випускаючої кафедри за графіком, що
встановлюється кафедрою, результати бакалаврської роботи та отримує
висновок кафедри про допуск до захисту бакалаврської роботи в
екзаменаційній комісії;
2.3.10. Отримує від навчально-методичного відділу (відділення заочного
навчання) подання на оформлену бакалаврську роботу голові екзаменаційної
комісії щодо захисту бакалаврської роботи;
2.3.11. Подає за день до захисту технічному секретарю екзаменаційної
комісії оформлену бакалаврську роботу, супроводжувальну документацію за
підписами посадових осіб у відповідності з вимогами та формою документів
визначених та затверджених навчально-методичним відділом та електронний
варіант бакалаврської роботи, електронний варіант презентації роботи;
2.3.12. Після успішного захисту бакалаврської роботи здобувач вищої
освіти з дозволу технічного секретаря екзаменаційної комісії передає оригінал
бакалаврської роботи технічному секретарю кафедри, на якій була затверджена
робота для оформлення здачі до архіву інституту.
3. Вимоги до оформлення бакалаврської роботи
3.1. Бакалаврська робота оформлюється у відповідності з «ДСТУ 3008-95
Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення».
Стандарт установлює загальні вимоги до побудови, викладення та оформлення
звітів про будь-які науково-дослідні, дослідно-конструкторські і досліднотехнологічні роботи, дисертацій, річних звітів та посібників.
3.2. Бакалаврська робота складається з пояснювальної записки та
графічної частини. Пояснювальна записка роздруковується на принтері у обсязі
40-60 сторінок формату А4 (210х297 мм) без рамок та без урахування
пояснювальних таблиць, рисунків, графіків тощо. Вимоги до оформлення:
шрифт 14 Times New Roman Cyr із 1,5 інтервалом;
Текст бакалаврської роботи необхідно друкувати, залишаючи поля таких
розмірів: ліве – 30 мм; праве – 10 мм; верхнє – 20 мм; нижнє – 20 мм.
Рекомендовані параметри відступів та інтервалів наведено на рис. 3.1.
Шрифт друку повинен бути чітким, щільність тексту однаковою.
Як виняток дозволяється написання пояснювальної записки власноручно
пастою чорного кольору (60-80 сторінок тексту).
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Рисунок 3.1. – Відступи та інтервали
Друкарські помилки, описки і графічні неточності, які виявилися в
процесі написання роботи, можна виправляти (не більше одного виправлення
на одній сторінці) за допомогою коректора та пасти виключно чорного кольору,
нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого тексту (фрагменту
рисунка) машинописним способом, при цьому щільність вписаного тексту
повинна відповідати щільності основного тексту.
Заголовки структурних частин дипломної роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП»,
«РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ»,
«ДОДАТКИ» друкують великими літерами симетрично до тексту. Заголовки
підрозділів друкують великими або маленькими літерами (крім першої великої)
з абзацного відступу. Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх
розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім
першої великої) з абзацного відступу.
Кожну основну структурну частину дипломної роботи «ЗМІСТ»,
«ВСТУП»,
«РОЗДІЛ»,
«ВИСНОВКИ»,
«ДОДАТКИ»,
«СПИСОК
ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», треба починати з нової сторінки. Підрозділи в
межах розділу (наприклад, підрозділи 1.2., 1.3., 2.2., 2.3.) друкуються
послідовно, один за одним – не з нової сторінки.
Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, рисунків, таблиць,
формул подають арабськими цифрами без знака №.
Номера сторінок проставляють у правому верхньому куті сторінки без
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крапки в кінці.
Номер розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ», підрозділи нумерують у
межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і
порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера
підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: «1.2.» (другий підрозділ першого
розділу). Далі у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.
Всі позначки фізичних величин або символів повинні відповідати
Міжнародній системі одиниць СІ. Їх слід проставляти після результатів усіх
виконаних розрахунків. При посиланні на нормативну або довідкову літературу
потрібно вказати у квадратних дужках порядковий номер зі списку літератури,
який міститься в кінці пояснювальної записки.
Ілюстрації, таблиці, примітки, формули, посилання та додатки
оформлюються та виконуються у відповідності з вимогами «ДСТУ 3008-95
Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення».
3.3. Графічну частину дозволяється виконувати як на паперових носіях
так і в електронному форматі (за допомогою систем автоматизованого
проектування і креслення, векторних графічних редакторів: Microsoft Visio,
Autodesk-AutoCAD, CorelDRAW, КОМПАС-3D). Якщо графічна частина
роботи виконується в електронному форматі, то виконавець представляє на
захист презентацію з кресленнями виконану в програмі Microsoft PowerPoint.
Графічну частину допускається виконувати на 3-4 листах білого паперу
формату А-1. На листах можуть бути представлені креслення, схеми,
специфікації, графіки. Графічна частина повинна виконуватись відповідно
вимогам Єдиної системи конструкторської документації (далі – ЄСКД), ДСТУ
Б А.2.4-7:2009 «Правила виконання архітектурно-будівельних креслень», ДСТУ
Б А.2.4-6:2009 «Правила виконання робочої документації генеральних планів
підприємств, споруд та житлово-цивільних об'єктів» із використанням різних
технологій відображення інформації (комп’ютерна графіка, туш, олівець, колір
тощо). При представленні креслень графічної частини за визначенням
керівника бакалаврської роботи допускається виконувати основний напис
відповідно до додатку Б.
Рекомендованими кресленнями графічної частини є:
- генеральний (ситуаційний) план об’єкта;
- схема розташування сил та засобів для гасіння ймовірної пожежі на
об’єкті;
- карта пожежної безпеки (для виробничого об’єкту);
- план евакуації людей при пожежі (для житлово-цивільних об’єктів);
- плани поверхів об’єктів;
- графіки, схеми, діаграми.
Обов’язкові креслення графічної частини бакалаврської роботи
визначаються здобувачем вищої освіти та керівником бакалаврської роботи.
За визначенням керівника бакалаврської роботи доповідь може
супроводжуватись зображенням графічної частини з застосуванням
мультимедійного обладнання у вигляді слайдів. У додатках до бакалаврської
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роботи обов’язково роздруковується її презентація (5-10 слайдів). Презентація на
електронному носії здається із пояснювальною запискою до архіву.
4. Зміст пояснювальної записки
4.1. Пояснювальна записка повинна відображати рівень протипожежного
стану об’єкту на основі аналізу його пожежної небезпеки, вивчення організації
протипожежного нагляду за об’єктом та пожежогасіння, а також містити заходи,
що пропонуються до впровадження на об’єкті з метою забезпечення пожежної
безпеки.
Аналіз пожежної небезпеки виконується методом порівняння фактичного
стану об’єкту (запроектованих рішень) із протипожежними вимогами
нормативних документів без інженерних розрахунків параметрів, що визначають
рівень його протипожежного стану.
4.2. Пояснювальна записка розпочинається з завдання на виконання
бакалаврської роботи, що містить календарний план її виконання.
4.3. Рекомендовані розділи пояснювальної записки бакалаврської роботи:
зміст;
вступ;
аналіз пожежної небезпеки об’єкту;
профілактичні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкту;
організація пожежогасіння на об’єкті;
охорона праці;
висновки;
література;
додатки.
За пропозицією здобувача вищої освіти, після узгодження із керівником
бакалаврської роботи, кількість розділів і їх назва можуть відрізнятися від
вищенаведеної структури, але змістовно зазначені розділи повинні бути в
роботі. Обов’язкові розділи бакалаврської роботи та зміст пояснювальної
записки визначається відповідно до завдання на бакалаврську роботу.
4.4. До пояснювальної записки, за визначенням керівника бакалаврської
роботи із затвердженням кафедрою у завданні, можуть додаватися матеріали
що відображають дійсний рівень пожежної небезпеки об’єкту і стан його
захищеності від дії небезпечних чинників пожежі.
Наприклад: перелік документів які зберігаються у наглядовій справі
(наказ Міністерства внутрішніх справ України від 02.11.2015 № 1337 «Деякі
питання проведення перевірок щодо додержання суб’єктом господарювання
вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної
безпеки»), картки (плани) пожежогасіння на об’єкт (наказ МНС України №1021
від 23.09.2011 «Про затвердження Методичних рекомендацій зі складання та
використання оперативних планів і карток пожежогасіння»), планів реагування
у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на підприємствах,
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установах та організаціях (додаток до листа ДСНС України від 06.03.2015 р.
№ 17-3/739 «Методичні рекомендації щодо порядку складання планів
реагування у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на
підприємствах, установах та організаціях»), що мають відношення до
дипломної роботи тощо.
4.5. Розділи бакалаврської роботи можуть містити положення курсових
робіт (проектів), що були виконані здобувачем вищої освіти
протягом
навчання з дисциплін відповідних кафедр.
Основні вимоги щодо змісту пояснювальної записки бакалаврської
роботи наступні:
4.5.1. Зміст складається із розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів
пояснювальної записки бакалаврської роботи.
4.5.2. Вступ висвітлює основні задачі, що вирішуються даною роботою, і
містить:
актуальність теми;
статистичний огляд пожеж (надзвичайних ситуацій) на подібних
об'єктах по Україні, регіону;
об’єкт, мету і задачі бакалаврської роботи;
очікувані результати або практичну значимість роботи.
4.5.3. Аналіз пожежної небезпеки об’єкту містить характеристику
сукупності чинників, що зумовлюють можливість виникнення та (або) розвитку
пожежі на об’єкті.
В даному розділі проводиться аналіз наявності горючого середовища на
об’єкті, аналіз виникнення можливих джерел запалювання та аналіз шляхів та
умов розповсюдження пожежі. Розглядаються певні особливості пожежної
небезпеки для конкретного об’єкту бакалаврської роботи.
Для об’єктів із технологічними процесами аналіз пожежної небезпеки
складається із опису технологічної схеми виробництва згідно з технологічним
регламентом, вивчення фізико-хімічних та пожежонебезпечних властивостей
речовин і матеріалів, що обертаються на об’єкті, оцінки можливостей
утворення горючого середовища та виникнення в ньому джерел запалювання,
умов та шляхів поширення пожежі, причин, що ускладнюють евакуацію людей
та матеріальних цінностей, пожежогасіння на об’єкті.
4.5.4. Профілактичні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки
об’єкту.
До розділу повинні ввійти дані про призначення, економічне і соціальне
значення об’єкту, характеристика проектних рішень (генплан, архітектурнобудівельні та технологічні рішення, пожежна автоматика (у тому числі і
виробнича), водопостачання, опалення і вентиляція, електропостачання тощо).
У розділі наводяться результати перевірки (аналізу) відповідності
правильності виконання проектних рішень (розташування об’єкту, визначення
ступеня вогнестійкості, об’ємно-планувальних та конструктивних рішень
будівель, систем опалення, вентиляції, протипожежного водопостачання,
пожежної автоматики, дотримання протипожежного режиму) протипожежним
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вимогам нормативних документів. В розділі може проводитися оцінка
ефективності рішень щодо протипожежного водопостачання, протидимного та
противибухового захисту, оцінка достатності захисту об’єкту системами
пожежної автоматики. Для виробничих об’єктів із технологічними процесами
визначається категорія приміщень, будівель та зовнішніх установок за
вибухопожежною та пожежною небезпекою, встановлюються класи зон за ПУЕ
тощо.
У розділі пропонуються заходи або інженерно-технічні рішення щодо
системи запобігання пожежі, системи протипожежного захисту та організаційнотехнічні заходи, слід впровадити на об’єкті для забезпечення та/або підвищення
протипожежного захисту об’єкту бакалаврської роботи.
У розділі можуть розглядатися питання організації протипожежного
нагляду за об’єктом, нормативна база, облік та порядок перевірок додержання
(виконання) суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері пожежної
безпеки, види та їх періодичність, методика проведення перевірки і оформлення
її результатів, перелік порушень вимог пожежної безпеки на об’єкті тощо.
4.5.5. Організація пожежогасіння на об’єкті.
У розділі опрацьовуються заходи, спрямовані на припинення горіння у
вогнищі пожежі, обмеження впливу небезпечних чинників пожежі та усунення
умов для її самочинного повторного виникнення.
Надаються результати розрахунку сил та засобів для гасіння ймовірної
пожежі, визначається кількість підрозділів, особового складу Державної служби
України з надзвичайних ситуацій, оперативно-рятувальної служби цивільного
захисту для гасіння пожежі, визначається вирішальний напрямок, описуються дії
керівника гасіння пожежі тощо.
Обов’язковим є відображення у цьому розділі тактико-технічних
характеристик пожежно-технічного обладнання, що залучається до ліквідування
ймовірної пожежі або іншої небезпечної події на об’єкті.
4.5.6. Охорона праці.
У розділі опрацьовуються вимоги з охорони праці особового складу
підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій під час гасіння
пожежі, вплив небезпечних чинників пожежі на навколишнє середовище та
заходи щодо попередження травматизму і загибелі людей на пожежі, а також
зменшення негативного впливу небезпечних чинників пожежі на них.
У розділі при визначенні з керівником бакалаврської роботи
розглядається аналіз наявних та потенційних небезпек на об’єкті (наявні та
допустимі концентрації, рівні, фактори та їх вплив на здоров’я працюючих
тощо); особливості впливу небезпечних чинників пожежі на навколишнє
середовище та живих істот; рекомендації з удосконалення стану охорони праці;
соціальна ефективність рекомендацій з удосконалення діяльності у сфері
охорони праці.
Наведений орієнтовний перелік питань за узгодженням з керівником
бакалаврської роботи може бути зміненим з урахуванням специфіки окремої
бакалаврської роботи.
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4.5.7. Висновки.
У розділі приводяться висновки за результатами бакалаврської роботи з
обґрунтуванням практичної значимості запропонованих заходів щодо
забезпечення пожежної безпеки об’єкту.
4.5.8. Література.
У списку літератури наводяться тільки ті джерела інформації, що
використовувалися під час виконання бакалаврської роботи. Список літератури
складається відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис.
Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».
5. Захист бакалаврської роботи
5.1. До захисту бакалаврської роботи на засіданні екзаменаційної комісії
здобувач вищої освіти допускається за результатами попереднього
заслуховування на засіданні випускаючої кафедри за наявності позитивного
відгуку начальника кафедри.
5.2. Захист бакалаврської роботи проводиться на відкритому засіданні
екзаменаційної комісії за участю не менш трьох її членів.
5.3. Для доповіді щодо результатів бакалаврської роботи здобувачу вищої
освіти надається до 10 хвилин. Загальний час захисту роботи одним виконавцем
не повинен перевищувати 30 хвилин.
5.4. Якість захисту бакалаврської роботи визначається за допомогою
національної системи оцінювання з обов'язковим переведенням оцінок до
шкали ECTS (таб. 5.1.).
Таблиця 5.1. – Національна система оцінювання та шкала ECTS
Оцінка за національною
шкалою
5
4
4
3
3
2
2

Оцінка за шкалою ECTS
А
В
С
D
E
FX
F

Відмінно
Дуже добре
Добре
Задовільно
Достатньо
Не зараховано
Не зараховано

Рішення про оцінку захисту приймається на закритому засіданні
екзаменаційної комісії відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів
членів екзаменаційної комісії, які брали участь в її засіданні. За однакової
кількості голосів голова екзаменаційної комісії має вирішальний голос.
Результати захисту бакалаврських робіт оголошуються в день їх захисту.
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Додаток А (рекомендований)

Рекомендована тематика бакалаврських робіт
1. Забезпечення пожежної безпеки (протипожежного захисту) кінотеатру.
2. Забезпечення пожежної безпеки (протипожежного захисту) меблевої
фабрики.
3. Забезпечення пожежної безпеки (протипожежного захисту) нафтобази.
4. Забезпечення пожежної безпеки (протипожежного захисту) промислового
об’єкту .
5. Забезпечення пожежної безпеки (протипожежного захисту) об’єктів
хімічної та нафтохімічної промисловості.
6. Забезпечення пожежної безпеки об’єктів з обертанням горючих газів.
7. Забезпечення пожежної безпеки об’єктів харчової промисловості.
8. Забезпечення пожежної безпеки об’єктів поліграфічної промисловості.
9. Забезпечення пожежної безпеки (протипожежного захисту) елеватору.
10. Забезпечення пожежної безпеки (протипожежного захисту) хлібокомбінату.
11. Забезпечення пожежної безпеки (протипожежного захисту) будинку
культури (клубу).
12. Забезпечення пожежної безпеки (протипожежного захисту) лікарні
(поліклініки).
13. Забезпечення
пожежної
безпеки
(протипожежного
захисту)
загальноосвітньої школи (гімназії).
14. Забезпечення пожежної безпеки (протипожежного захисту) торгівельного
центру.
15. Забезпечення пожежної безпеки (протипожежного захисту) супермаркету.
16. Забезпечення пожежної безпеки (протипожежного захисту) громадського
об’єкту.
17. Забезпечення пожежної безпеки (протипожежного захисту) дитячого
дошкільного закладу.
18. Забезпечення пожежної безпеки (протипожежного захисту) вищого
(середнього) навчального закладу.
19. Забезпечення пожежної безпеки (протипожежного захисту) гуртожитку.
20. Забезпечення пожежної безпеки (протипожежного захисту) спортивного
комплексу.
21. Забезпечення пожежної безпеки (протипожежного захисту) швейної
фабрики .
22. Забезпечення пожежної безпеки (протипожежного захисту) підприємств
текстильної промисловості.
23. Забезпечення пожежної безпеки (протипожежного захисту) парфюмернокосметичної фабрики.
24. Забезпечення пожежної безпеки (протипожежного захисту) складів нафти і
нафтопродуктів.
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25. Забезпечення
пожежної
безпеки
(протипожежного
захисту)
адміністративної будівлі.
26. Забезпечення пожежної безпеки (протипожежного захисту) житлової
будівлі.
27. Забезпечення пожежної безпеки (протипожежного захисту) готелю.
28. Забезпечення пожежної безпеки (протипожежного захисту) автомобільних
автозаправних станцій.
29. Забезпечення пожежної безпеки (протипожежного захисту) автозаправних
станцій.
30. Аналіз пожежної небезпеки та забезпечення протипожежного об’єктів
громадського призначення.
31. Аналіз пожежної небезпеки та забезпечення протипожежного захисту
об’єктів харчування.
32. Аналіз пожежної небезпеки та забезпечення протипожежного захисту
об’єктів торгівлі.
33. Аналіз пожежної небезпеки та забезпечення протипожежного культурновидовищних закладів.
34. Аналіз пожежної небезпеки та забезпечення протипожежного кінотеатрів та
клубів.
35. Аналіз пожежної небезпеки та забезпечення протипожежного закладів
спорту.
36. Аналіз пожежної небезпеки та забезпечення протипожежного захисту
ресторанних комплексів.
37. Аналіз пожежної небезпеки та забезпечення протипожежного захисту
готельних комплексів.
38. Аналіз пожежної небезпеки та забезпечення протипожежного захисту
оздоровчих закладів.
39. Аналіз пожежної небезпеки та забезпечення протипожежного захисту
промислових об’єктів.
40. Аналіз пожежної небезпеки та забезпечення протипожежного захисту
висотних будівель.
41. Аналіз пожежної небезпеки та забезпечення протипожежного захисту
багатофункціональних будівель.
42. Аналіз пожежної небезпеки та забезпечення протипожежного захисту
торгівельно-розважальних центрів.
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Додаток Б
(рекомендований)

ФОРМА ОСНОВНОГО НАПИСУ НА ЛИСТАХ
ГРАФІЧНОЇ ЧАСТИНИ
(КОНСТРУКТОРСЬКА ДОКУМЕНТАЦІЯ)
(1)

11 х 5 = 55

Літера
Зм Арк.
Розробив
Перевірив
Т.контр.

№ докум.

Підп.

Дата
(2)

Масштаб

5 5 5

17

18

Арк.

Н.контр.
Затвердив
17

Маса

(3)

(5)

23

15

Аркушів
(4)

10
185

ФОРМА ОСНОВНОГО НАПИСУ НА ЛИСТАХ
ГРАФІЧНОЇ ЧАСТИНИ
(ГЕНПЛАН, СИТУАЦІЙНИЙ ПЛАН, АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНІ
КРЕСЛЕННЯ)

(1)

11 х 5 = 55

(6)
Зм.

Кільк.

Лист № докум.

Підпис

Дата

Розробив
Перевірив
Т.контр.
Н.контр.
Затвердив
10 10

(2)

(5)

10 10

15

10
185

16

Літера
(3) 15

Арк.
15

(4)

Аркушів
20

ЗМІСТ
1
2
3
4
5
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Організаційні заходи ……………………………………………………..
Вимоги до оформлення бакалаврської роботи ………………………..
Зміст пояснювальної записки …………………………………………...
Захист бакалаврської роботи ...…………………………………………
Література …………………………………………………………………
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