
 

Опис окремої одиниці освітньої програми 

(навчальної дисципліни) 

 

1.11. Охорона праці в освіті 

Тип дисципліни:  
обов’язкова 

Семестр: 

другий 

Обсяг дисципліни:  

загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години: лекції – 16, практичні заняття – 14. 

Лектор:  

канд. фіз.-мат. наук, доцент Павловський Ю.В. 

Результати навчання:  

знати:  

- особливості організації діяльності навчального закладу з неухильним дотриманням вимог 

охорони праці; 

- методи ефективного управління охороною праці в освітній галузі та поліпшення умов праці з 

урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду; 

- нормативно-правові аспектами соціального страхування від нещасного випадку та професій-

ного захворювання. 

вміти: 

- чітко обґрунтувати пропозиції щодо удосконалення системи управління охороною праці в га-

лузі освіти, техніки безпеки та пожежної безпеки; 

- проводити заходи з профілактики виробничого травматизму та професійних захворювань;  

- розробляти інструкції та проводити інструктажі з охорони праці; 

- організовувати розслідування нещасних випадків. 
Спосіб навчання:  

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: 

- основи техніки і технологій; 

- методологія наукових досліджень; 

- методика навчання технологій. 

Зміст навчальної дисципліни: 

Міжнародні норми в галузі охорони праці. Система управління охороною праці в галузі. Трав-

матизм та професійні захворювання. Розслідування нещасних випадків. Спеціальні розділи 

охорони праці в галузі професійної діяльності. Актуальні проблеми охорони праці в наукових 

дослідженнях. Основні заходи пожежної профілактики на освітянських об’єктах. Соціальне 

страхування від нещасного випадку та професійного захворювання. 
Рекомендована література: 

1. Грабовський Р.С., Фартушок І.М., Горб’як Т.М. Охорона праці в освіті. Тексти лекцій для 

студентів денної форми навчання усіх спеціальностей педагогічного університету. Дрогобич: 

ДДПУ ім. І.Франка, 2010. 104 с. 

2. Катренко Л.А., Кіт Ю.В., Пістун І.П. Охорона праці в галузі освіти. Підручник. Суми, 2004. 

304 с. 

3. Охорона праці в навчально-виховних закладах (Методичні рекомендації) Т. 1-2. Тернопіль; 

1999. 372 с. 

4. Рекомендації по організації роботи з охорони праці в установах народної освіти області. Те-

рнопіль: 1989. 113 с. 

5. Ярошевська В.М., Чабан В.Й. Охорона праці в галузі: Навчальний посібник. Київ: Професіо-

нал, 2004. 286 с. 
Форми та методи навчання:  

лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання: 

– поточний контроль: відповіді на практичних заняттях, контрольна робота, співбесіда з лектором. 

– підсумковий контроль: залік у другому семестрі. 

– 100-бальна шкала оцінювання. 
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Мова навчання:  

українська. 

Кафедра:  

технологічної та професійної освіти. 


