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ня дисциплін «Безпека життєдіяльності», «Охорона 
праці», «Цивільний захист», «Охорона праці в галузі». 
Проведений аналіз останніх наукових публікацій з 
даного питання, вказується на негативи, що виника-
ють під час переведення вивчення вищеназваних дис-
циплін з категорії нормативних у категорію «за ви-
бором»; показані можливі шляхи їх усунення. 
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Постановка проблеми. Останнім часом у 
вищих навчальних закладах України спостеріга-
ється низка дискусійних проблем, пов’язаних з 
викладанням наступних дисциплін: «Безпека 
життєдіяльності», «Цивільний захист», «Охоро-
на праці», «Охорона праці в галузі». 
Все це пов’язано з реформуванням вищої осві-

ти, прийняттям нової редакції Закону України 
«Про освіту», а також низкою інших не менш 
важливих документів. 
Аналіз основних досліджень і публікацій,  

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
У наукових працях фахівців з БЖД, ЦЗ, ОП, 
ОПГ із проблем викладення цих дисциплін у 
ВНЗ України (В. М. Заплатинський, В. Терещен-
ко, О. І. Запорожець) неоднозначно висвітлю-
ються питання реформування освіти в галузі 
вищеперелічених дисциплін, що й спонукало 
автора до написання даної статті. 
Мета досліджень – узагальнити матеріали 

публікацій стосовно викладання БЖД у ВНЗ 
України. 
Основне завдання – деталізація основних проб-

лемних питань щодо даної теми. 
Результати досліджень. За підсумками аналі-

зу публікацій у фахових виданнях було зроблено 
наступний аналіз останніх публікацій з висвіт-
люваного питання. 
В травні 2014 року Кабінетом Міністрів Укра-

їни було скасовано спільний наказ МОН, МНС і 
Держгірпромнагляду «Про організацію та вдос-
коналення навчання з питань охорони праці, 

безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у 
вищих навчальних закладах України» від 
21.10.2010 № 969/922/216. 
Як же це вплинуло на обсяг викладання згада-

них дисциплін у вищих навчальних закладах 
України? 
Редакцією науково-виробничого журналу 

«Охорона праці» було проведено анкетування 
респондентів. Анкета містила три питання: «Чи є 
у Вашому виші кафедра з вивчення питань охо-
рони праці?», «Що змінилося після скасування 
спільного наказу?», «Чи включений розділ 
«Охорона праці» у дипломні роботи бакалаврів і 
маґістрів?» 
Дев’ятнадцять українських вишів відповіли, 

що нічого не змінилося, робота в 2014–2015 нав-
чальному році триває за раніше затвердженими 
планами. 
Майже всі відповіді свідчать про те, що скасу-

вання спільного наказу істотно не вплинуло на 
формування навчальних планів на 2014–2015 
навчальний рік. У більшості вузів це пояснюєть-
ся тим, що наказ скасували вже після плануван-
ня навчального навантаження. 
Проведення анкетування показало, що у 16-ти 

з 19-ти вишів є спеціалізовані кафедри. 
Якісний склад кафедр: знання студентам пе-

редають 28 докторів і 123 кандидати технічних 
наук. Це величезна армія фахівців, яка вже сьо-
годні робить усе, щоб ґарантувати безпечну пра-
цю на виробництві на багато років уперед. 
Актуальність вивчення дисциплін «Безпека 

життєдіяльності», «Цивільний захист», «Охоро-
на праці», «Охорона праці в галузі» в межах нав-
чального процесу у ВНЗ в сучасних умовах об-
ґрунтовувалася ще в 1985 році і не викликає 
сумнівів. 
У зв’язку з тим, що в програмі загальноосвіт-

ньої школі був виключений предмет «Основи 
безпеки життєдіяльності», а у програмі предмету 
«Захист Вітчизни» на вивчення питань сфери 
цивільного захисту виділена недостатня кіль-
кість навчального часу, була порушена послідов-
ність і наступність  навчання – «від простого до 
складного». 
Студенти першого курсу ВНЗ не мають достат-
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нього рівня знань (за результатами знань, отри-
маних у загальноосвітній школі), необхідних для 
якісного засвоєння програми дисципліни «Без-
пека життєдіяльності». 
Студент другого курсу ВНЗ, якщо і освоїв 

програму «БЖД», до п’ятого курсу навчання ус-
пішно втрачає більше 80 % знань, навіть за якіс-
них міжпредметних та міжкафедральних зв’яз-
ках, необхідних для якісного засвоєння дис-
ципліни «Цивільний захист». 
У рамках навчального процесу, що відводить-

ся на вивчення дисциплін БЖД та ЦЗ, за такого 
розмежування в часі вивчення, досягнення цілей, 
поставлених програмами дисциплін, у кращому 
випадку маловірогідно [4]. 
Ситуація, що склалася в країні в останній рік, 

особливо у зоні проведення антитерористичної 
операції, вимагає нових підходів і у викладанні 
низки дисциплін. 
У типових програмах вищеперелічених дис-

циплін у прямій постановці не розглядаються 
питання оповіщення та інформування населення 
у разі надзвичайних ситуацій, евакуації (насе-
лення, матеріальних, культурних та інших цін-
ностей), що в подальшому негативно позначило-
ся на розробці робочих програм з дисциплін. 
Спеціальна література, що існує на сьогодні у 

масовому виданні за дисциплінами БЖД, ЦЗ, 
ОП, ОПГ, розрізнена, розрахована на різний рі-
вень використання і лише в разі системного ви-
користання Інтернет-джерел дає змогу засвоїти у 
повному обсязі програми дисциплін [2]. 

12 грудня 2014 року у місті Києві відбувся 
Всеукраїнський семінар завідувачів кафедр та 
фахівців з безпеки життєдіяльності та цивільно-
го захисту. 
Проведення семінару було ініційовано дорад-

чою науково-методичною радою «Безпека життя 
і діяльності людини» МОН України. 
Своєчасність цього зібрання була обумовлена 

рішенням з 2015/2016 навчального року перевес-
ти вивчення дисциплін БЖД, ЦЗ, ОП, ОПГ з ка-
тегорій нормативних у категорію «за вибором», 
а також збільшенням кількості кредитів дис-
циплін, що вивчаються, з 1,5 до 3-х. 
Фахівці звернули увагу на те, що викладачі 

кафедр Охорони праці не братимуть участі у за-
сіданнях екзаменаційних комісій, це призведе до 
того, що кількість викладачів кафедр в серед-
ньому зменшиться у півтора рази. 
Багатьох викладачів можуть перевести на 0,5 

ставки, а тих, у кого закінчується строк дії конт-
ракту із вишем, його можуть не продовжити. 
Якщо враховувати рівень травматизму у тому 

числі й смертельного, на підприємствах АПК, 

штат викладачів з Охорони праці необхідно збіль-
шувати, а не зменшувати. 
У деяких ВНЗ розділ «Охорона праці» вклю-

чений лише до дипломних проектів на технічних 
спеціальностях. 
Навіть у спеціалізованих ВНЗ Департаменту з 

надзвичайних ситуацій України вивчають спо-
соби подолання лиха, а не їх запобігання. 
У студентів мають місце низький рівень знань, 

вмінь та певних навичок самостійної роботи та 
подекуди слабкий рівень комп’ютерної підго-
товки [4]. 
Має місце мала зацікавленість студента в 

отриманні знань (наукові завдання творчого ха-
рактеру, розробка проектів, презентацій, викорис-
тання різноманітних методів перевірки знань). 
У вкрай стислі терміни розглядаються питан-

ня, на освоєння яких необхідно значно більше 
навчального часу. 
На лекції та практичні заняття з предмету від-

водиться однакова кількість навчального часу. 
Недостатня кількість часу, що відводиться на 

профільну підготовку, її недостатня спрямова-
ність [1]. 
Висновки: 
1. Оскільки навчальні плани розробляються 

згідно з Галузевими стандартами вищої освіти, 
за напрямками підготовки не змінювалися, то й 
кількість годин на вивчення зазначених предме-
тів повинна залишитись колишньою і ні в якому 
разі не змінюватися. 

2. Курс БЖД може бути реформований, допов-
нений з урахуванням спеціалізації ВНЗ або на-
пряму підготовки студента. 

3. Курс БЖД не повинен скорочуватися або 
інтеґруватися в інші дисципліни, тому що кіль-
кість небезпек, що загрожують сучасній людині, 
постійно збільшується. У нинішній соціально-
політичній обстановці в країні таке скорочення 
годин, відведених на вивчення дисциплін, які 
дають студентам життєво необхідну інформацію 
щодо дій у разі виникнення небезпеки різного 
походження, можна розглядати як загрозу націо-
нальній безпеці України в цілому. 

4. Неприпустимо в технічних ВНЗ проводити 
скорочення часу навчальних програм з дисцип-
лін БЖД, ЦЗ, ОП, ОПГ. 

5. Неприпустимо проводити суміщення вказа-
них дисциплін в одну дисципліну – БЖД з од-
ним заліком або іспитом. 

6. Необхідно ввести у всі дисципліни інженер-
но-технологічного факультету наступні теми: 

- охорона праці під час проведення технічних 
процесів; 

- охорона праці під час експлуатації машин, 
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механізмів, обладнання. 
7. У дисципліни, які розглядають питання 

проектування об’єктів, конструювання машин, 
механізмів, обладнання тощо, необхідно ввести 
теми щодо вимог безпеки під час проектування 
відповідних об’єктів і вимог безпеки до будови 
відповідних машин, механізмів тощо. 

8. Виконання цих вимог передбачено низкою 
законів, стандартів, правил та інших норматив-
но-правових документів з охорони праці та про-
мислової безпеки України, прийнятих в установ-
леному порядку відповідних міжнародних доку-
ментів. 

9. Наявність розділу з охорони праці в диплом-
них роботах випускників дає змогу студентам 

реалізовувати набуті теоретичні знання, форму-
ючи вимоги з охорони праці для технологічних 
процесів або конструкційних розробок. Та й у 
бізнес-планах, на розробку яких у дипломних 
роботах зроблено особливий акцент, має бути 
врахована необхідність виділення коштів на за-
ходи з охорони праці, як це передбачається ст. 19 
Закону України «Про охорону праці», оцінений 
соціально-економічний аспект від їх впровад-
ження, окреслені джерела фінансування. За тако-
го підходу випускник матиме авторитет не тіль-
ки як фахівець аграрного виробництва, а й як 
фахівець високого рівня, який не лише турбуєть-
ся за культуру виробництва та здоров'я інших 
працівників, а й знає, як цього досягти [3]. 

БІБЛІОГРАФІЯ 

1. Заплатинський В. М. Перспективи науки та 
освіти з безпеки життєдіяльності / В. М. Запла-
тинський // Безпека життєдіяльності. – 2007. – 
№4. – С. 4–5 . 

2. Биков В. І., Кожем’якін О. С. Удосконален-
ня процесу викладання дисципліни «Безпека 
життєдіяльності» у вищих закладах освіти / 
В. І. Биков, О. С. Кожем’якін // Безпека життєді-
яльності. – 2007. – №8. – С. 38–39. 

3. Терещенко В. Плоди зберемо восени / В. Те-
рещенко // Охорона праці. – 2015. – №4. – С. 28–29. 

4. Вірченко Т. Питання щодо реалізації типо-
вих навчальних програм з нормативних дисцип-
лін «Безпека життєдіяльності», «Цивільний за-
хист» у вищих навчальних закладах І-ІІІ рівнів 
акредитації / Т. Вірченко // Безпека життєдіяль-
ності. – 2013. – №9. – С. 11–12. 

 
 
 


