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ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ОХОРОНИ 

ПРАЦІ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

В статті розглянуто актуальні питання підготовки майбутніх 

інспекторів-педагогів з охорони праці та визначено компетенції та 

компетентності у виробничо-технологічній професійній діяльності 

майбутнього фахівця. Висвітлено особливості професійної підготовки 

майбутніх фахівці при вивченні ряду загально-технічних та спеціальних 

навчальних дисциплін відповідно до галузевого стандарту вищої освіти 

України. З’ясовано, що процес підготовки інспектора-педагога з охорони праці 

у вищих навчальних закладах складний та багатогранний і вимагає 

комплексного підходу.  

Обґрунтовано необхідність досконалого вивчення загально-технологічних 

та спеціальних дисциплін у вищих навчальних закладах, постійного 

професійного зростання майбутнього інспектора-педагога з охорони праці у 

всіх сферах виробництва, що дозволить підвищити конкурентоспроможність 

на ринку праці та забезпечити виробництво кваліфікованими фахівцями з 

охорони праці. 

Встановлено, що при підготовці майбутніх інспекторів-педагогів з 

охорони праці навчальний процес має бути націлений на формування 

працеохоронного світогляду. 

Ключові слова: навчальний процес, комплексний підхід, компетенції, 

компетентності, інспектор-педагог з охорони праці, фахівці з охорони праці, 

професійна підготовка, професійний ріст. 

 



В статье рассмотрены актуальные вопросы подготовки будущих 

инспекторов-педагогов по охране труда и определены компетенции и 

компетентности в производственно-технологической профессиональной 

деятельности будущего специалиста. Освещены особенности 

профессиональной подготовки будущих специалистов при изучении ряда 

общетехнических и специальных учебных дисциплин в соответствии с 

отраслевым стандартом высшего образования Украины. Установлено, что 

процесс подготовки инспектора-педагога по охране труда у высших учебных 

заведениях сложный и многогранный и требует комплексного подхода. 

Обоснована необходимость досконального изучения общих 

технологических и специальных дисциплин в высших учебных заведениях, 

постоянного профессионального роста будущего инспектора-педагога по 

охране труда во всех сферах производства, что позволит повысить 

конкурентоспособность на рынке труда и обеспечить производство 

квалифицированными специалистами по охране труда. 

Установлено, что при подготовке будущих инспекторов-педагогов по 

охране труда учебный процесс должен быть нацелен на формирование 

трудоохранного мировоззрения. 

Ключевые слова: учебный процесс, комплексный подход, компетенции, 

компетентности, инспектор-педагог по охране труда, специалисты по охране 

труда, профессиональная подготовка, профессиональный рост. 

 

Kamenskа Iryna,  Bokshyts Olena. Features of preparing future factors for 

labor protection in higher educational staff 

The article deals with the actual issues of the training of future inspectors-

teachers in the field of occupational safety and defines the capacity and competence 

in the production and technological professional activities of a future specialist.  

Modern society requires the expert to have the proper knowledge, skills and 

abilities, for the sustained functioning and further development of the country in a 

European dimension. 



In the current stage of development of scientific and technological progress, the 

future specialist in the field of occupational safety and health must be capable of 

solving professional tasks related to the provision of life, health and working capacity 

of workers and  have basic cultural and professional competencies. 

As a result of the study of disciplines, bachelors should be able to solve 

professional tasks, taking into account the requirements of occupational safety. 

The peculiarities of professional training of future specialists in the study of a 

number of general technical and special educational disciplines in accordance with 

the branch standard of higher education of Ukraine are highlighted. It was found out 

that the process of training an inspector-teacher on occupational safety at higher 

educational institutions is complex and multifaceted and requires a comprehensive 

approach. 

The necessity of perfect studying of general-technological and special 

disciplines in higher educational establishments, constant professional growth of the 

future of the inspector-teacher of labor protection in all spheres of production, which 

will allow to increase competitiveness on the labor market and ensure the production 

with qualified specialists in labor protection, is substantiated. 

It was established that during the preparation of future inspectors-teachers on 

labor protection, the educational process should be aimed at the formation of a 

labor-oriented world outlook. 

Perfect study of general-technological and special disciplines in higher 

educational institutions, forms a qualified and competent specialists. It  increases 

their competitiveness in the labor market. 

Key words: educational process, complex approach, competence, competence, 

inspector-teacher of occupational safety, specialists in labor protection, vocational 

training, professional growth. 

Постановка проблеми. Постановою Кабінету Міністрів України від 

13.12.2006 р. №1719 було затверджено перелік напрямків, за якими повинна 

здійснюватися підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-

кваліфікаційним рівнем бакалавр і вперше передбачено підготовку бакалаврів 



за напрямом підготовки «Охорона праці» [Постанова КМУ, 2006]. До цього 

переважала думка, що охорона праці не є окремою галуззю [В. Зацарний, 2012: 

с. 33]. 

Процес підготовки інспектора-педагога з охорони праці у вищих 

навчальних закладах складний та багатогранний [І. Каменська, 2015: с. 89]. Він 

вимагає комплексного підходу, характеризується значним обсягом загально-

технічних і спеціальних знань, тривалістю становлення фахівця та 

багаторівневим характером організації навчання в закладах освіти, щоб в 

кінцевому результаті отримати компетентного, конкурентоздатного, 

висококваліфікованого фахівця з високим рівнем знань, на базі яких 

формується професійна свідомість та загальна культура студента [І. Каменська, 

2015: с. 89; Туровська, 2013: с. 131 ].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Методологічні й теоретичні 

аспекти розвитку професійної компетентності та професійна підготовка 

майбутніх фахівців є предметом вивчення багатьох сучасних науковців, а саме: 

Е. Альбітарової, В. Зацарного, Г. Туровської, В. Филипчук, І. Драч, 

О. Коваленко, Р. Тріщ, С. Кара, Ю. Бєлової, С. Шаматажи, В. Докучаєвої, 

І. Каньковського, К. Ткачука, Н. Краснової, Н. Ларіонової, Д. Разіної, Е. Зєєра, 

А. Маркової та інших.  

Проте, проблема підготовки майбутніх фахівців у галузі охорони праці  

залишається мало дослідженою та набуває в наш час особливої актуальності. 

Формулювання цілей статті: теоретично обґрунтувати особливості 

підготовки майбутніх інспекторів-педагогів з охорони праці та визначити 

компетенції та компетентності у виробничо-технологічній професійній 

діяльності майбутнього фахівця.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасне суспільство вимагає 

від фахівця належні знання, уміння та навички, задля  сталого функціонування 

та подальшого розвитку країни у європейському вимірі [І. Каменська, 2015: с.  

89]. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%93$


Освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного 

розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, 

запорукою розвитку суспільства, об’єднаного спільними цінностями і 

культурою, та держави [ Закон України «Про освіту», 2017]. 

Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої 

цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних 

здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації 

компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого 

суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і 

суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, 

творчого, культурного потенціалу Українського народу, підвищення освітнього 

рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її 

європейського вибору. 

Метою вищої освіти є здобуття особою високого рівня наукових та/або 

творчих мистецьких, професійних і загальних компетентностей, необхідних для 

діяльності за певною спеціальністю чи в певній галузі знань. [ Закон України 

«Про освіту», 2017] 

Підготовка майбутнього фахівця з охорони праці у вищих навчальних 

закладах передбачає вивчення ряду загально-технічних та спеціальних 

навчальних дисциплін відповідно до галузевого стандарту вищої освіти 

України та робочого навчального плану.   

Стандарти освіти розробляються відповідно до Національної рамки 

кваліфікацій [Постанова КМУ, 2011] та затверджуються у порядку, 

визначеному спеціальними законами та іншими нормативно-правовими актами 

[ Закон України «Про освіту», 2017]. 

Стандарт освіти визначає: вимоги до обов’язкових компетентностей та 

результатів навчання здобувача освіти відповідного рівня; загальний обсяг 

навчального навантаження здобувачів освіти; інші складники, передбачені 

спеціальними законами. 



Особливої  уваги  вимагає  вивчення  спеціальних навчальних дисциплін з 

циклу професійно-практичної підготовки: «Вища математика», «Теорія горіння 

та вибуху», «Експертиза з охорони праці», «Розслідування, облік і аналіз 

нещасних випадків, професійних захворювань та аварій», «Соціально 

економічні основи охорони праці», «Безпека життєдіяльності», «Інженерна і 

комп’ютерна графіка», «Загальна електротехніка та електробезпека», «Основи 

інженерно-педагогічної творчості», «Організація наглядової діяльності в галузі 

охорони праці», «Технічна механіка рідин та газу», «Захист у надзвичайних 

ситуаціях», «Пожежна безпека виробництв», «Виробнича санітарія», «Правила 

будови та безпечної експлуатації електроустановок», «Методи розрахунку 

захисних засобів», «Профілактика виробничого травматизму та професійних», 

«Метрологія, стандартизація та сертифікація», «Безпека експлуатації будівель 

та споруд», «Ергономіка та безпечне виконання робіт» та ін.. 

За результатами вивчення дисциплін бакалаври мають бути здатними 

вирішувати професійні завдання з урахуванням вимог охорони праці та 

володіти такими компетенціями:  

• навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 

• знання та розуміння предметної області й професійної діяльності;  

• вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми, приймати 

обґрунтовані рішення через пошук, обробку та аналіз інформації з різних 

джерел; 

• здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

• навики здійснення безпечної діяльності; 

• прагнення до збереження навколишнього середовища; 

• здатність застосовувати закони, положення, нормативно-правові 

документи з охорони праці та промислової безпеки у майбутній професійній 

діяльності; 

• здатність ідентифікувати потенційні небезпеки, тобто розпізнавати їх вид, 

визначати величину і ймовірність їхнього прояву; 



• здатність до проведення державної експертизи (перевірки) проектної 

документації на будівництво; 

• здатність забезпечувати безпеку праці при веденні основних видів 

будівельно-монтажних робіт; 

• здатність розв’язувати типові спеціалізовані задачі, пов’язані із 

виконанням необхідних розрахунків, експлуатацією устаткування, яке 

застосовується на підприємстві; 

• здатність до застосування сучасних методів автоматизації процесів 

проектування, виробництва та інженерії (CAD/ CAM/ CAE); 

• здатність самостійно виконувати перевірку технічного стану 

устаткування, визначати його відповідність вимогам безпечного ведення робіт; 

• навички грамотно користуватися відповідними законами щодо захисту 

робітників і службовців об'єкту в надзвичайних ситуаціях; проводити основні 

заходи у сфері цивільного захисту;   

• здатність до правильних практичних дій у надзвичайних ситуаціях; 

• здатність застосовувати індивідуальні і колективні засоби захисту, а 

також користуватися приладами радіаційної і хімічної розвідки, 

дозиметричного контролю; 

• здатність розробляти і впроваджувати інженерно-технічні заходи в галузі 

для зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій і захисту підлеглих 

від впливу їх наслідків;  

• здатність дотримувати вимоги по створенню безпечних умов праці 

експлуатації в електроустановках електроспоживачів; 

• здатність до експлуатації, удосконалення, модернізації технічного 

обладнання галузі на основі знань про принципи його функціонування; 

• навички щодо організації та технічного забезпечення безпечних та 

нешкідливих умов праці на об'єктах його майбутньої професійної діяльності; 



• здатність до використання знань щодо властивостей матеріалів, 

специфічних для конкретної предметної галузі, що відповідають  

технологічним, конструктивним, екологічним та іншим вимогам; 

• здатність до системного аналізу технічних і педагогічних систем, 

процесів та ситуацій, вивчення передового виробничого та педагогічного 

досвіду, впровадження досягнень вітчизняної й зарубіжної науки і техніки; 

• здатність до аналізу техніко-економічних показників технологічних 

процесів, перевірки технічного стану устаткування, визначенні його 

відповідності вимогам безпечного ведення робіт; 

• здатність приймати участь в підготовці графіків робіт, замовлень, заявок, 

інструкцій з охорони праці, розпоряджень, карт, схем, освітніх документів 

тощо, а також встановленої звітності за затвердженими формами й у визначені 

терміни як для виробничого, так і для навчально-виховного процесів; 

• здатність здійснювати систематичний контроль виробничого або 

педагогічного процесів та швидко їх корегувати за допомогою відповідних 

додаткових технологій; 

• навички щодо виконання функцій, обов’язків і повноважень з охорони 

праці на робочому місці та у виробничому колективі; 

• навички щодо організації та технічного забезпечення безпечних та 

нешкідливих умов праці на об'єктах його майбутньої професійної діяльності; 

• здатність до організації та проведення заходів із профілактики 

виробничого травматизму та професійної захворюваності в галузі; 

• навички організовувати діяльність у складі первинного виробничого 

колективу з обов’язковим урахуванням вимог охорони праці; 

• здатність розробляти необхідні заходи щодо поліпшення умов праці; 

• навички готувати науково обґрунтований прогноз наслідків можливих 

НС; 

• здатність визначати стійкість роботи об’єктів; 



• навички ставити завдання та організовувати наукові дослідження з 

визначення стійкості роботи об'єктів в надзвичайних ситуаціях; 

• навички щодо виконання функцій, обов’язків і повноважень з охорони 

праці в електроенергетиці; 

• впровадження безпечних технологій, вибір оптимальних умов і режимів 

праці, проектування та організація робочих місць на основі сучасних 

технологічних та наукових досягнень в галузі та ін.. 

Метою навчання є формування та розвиток загальнокультурних і 

професійних компетентностей, що відповідають сучасному рівню науки і 

практики. 

На сучасному етапі розвитку НТП майбутній фахівець в галузі охорони 

праці має бути  здатним до вирішення професійних задач діяльності, пов’язаних 

із забезпеченням життя, здоров’я і працездатності робочих кадрів та мати такі 

основні загальнокультурні та професійні компетентності:  

Загальнокультурні компетентності: 

• застосовувати, демонструвати, використовувати знання та навички 

здійснення безпечної діяльності у галузі діяльності; 

• давати відповіді, пояснювати, розуміти пояснення, дискутувати, звітувати 

державною мовою; 

• розробляти, планувати, впроваджувати методи організації безпечної 

діяльності; 

• дотримуватись, слідувати, захищати та прагнути до збереження 

навколишнього середовища. 

Професійні компетентності у виробничо-технологічній діяльності: 

• використовувати закони, положення, нормативно-правові акти і 

нормативно-технічні документи у практичній діяльності при виконанні 

професійних функцій; 

• застосовувати закони, положення, нормативно-правові документи з 

охорони праці та промислової безпеки у професійній діяльності; 



• проводити державну експертизу (перевірку) проектної документації на 

будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) виробничих об’єктів i 

виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про 

охорону праці; 

• проводити попередню експертизу проектної документації; 

• організовувати розробку проектної документації; 

• здійснювати авторський нагляд за дотриманням проектних рішень; 

• проводити перевірку знань з питань охорони праці страхових (головних 

страхових) експертів з охорони праці; 

• проводити експертизу проектної документації на влаштування засобів 

протипожежного захисту та прийняття виконаних робіт протипожежного 

призначення; 

• проводити державну експертизу (перевірки) технологічної, 

конструкторської, технічної документації на виготовлення засобів виробництва 

на відповідність їх нормативним актам про охорону праці; 

• розробляти та оформляти висновки експертизи для видачі дозволів 

Державним комітетом України з нагляду за охороною праці та його 

територіальними управліннями; 

• самостійно виконувати перевірку технічного стану устаткування, 

визначати його відповідність вимогам безпечного ведення робіт; 

• здійснювати вибір раціональних режимів праці та відпочинку з 

урахуванням специфіки виробництва; 

• здійснювати аналіз техніко-економічних показників технологічних 

процесів з урахуванням вимог охорони праці; 

• розробляти проекти професійної підготовки фахівця на глобальному й 

етапних рівнях, керуючись результатами аналізу його професійної діяльності, 

вимог щодо виконання посадових обов’язків, вихідних умов організації 

навчально-виховного процесу та визначаючи цілі, зміст й оптимальні технології  

підготовки; 



• самостійно здійснювати контроль за роботою устаткування, машин та 

механізмів; 

• здійснювати експлуатацію, модернізацію, удосконалення технічного 

обладнання з урахуванням вимог охорони праці; 

• здійснювати систематичний контроль виробничого або педагогічного 

процесів та швидко їх корегувати за допомогою відповідних додаткових 

технологій; 

• застосовувати на практиці основну законодавчу та нормативно-правову 

базу з експлуатації потенційно небезпечних машин та апаратів, а також з 

ідентифікації виробничих процесів та технологій; 

• оцінювати ризики та небезпеку потенційно небезпечних процесів та 

технологічного обладнання; 

• контролювати дотримання вимог з охорони праці; 

• забезпечувати безпеку праці при веденні основних видів робіт; 

• прогнозувати можливість і наслідки впливу небезпечних та шкідливих 

чинників на організм людини; 

• планувати та організовувати власну професійну діяльність, а також 

діяльність підлеглих чи учнів у виробничій галузі або освіті, забезпечуючи 

необхідні умови для раціонального застосування просторово-часових, 

матеріально-технічних, фінансово-економічних, енергетичних, інформаційних 

та ін. ресурсів; 

• здійснювати власну професійну діяльність у відповідності до правових 

норм, вимог соціальної та корпоративної безпеки, безпеки життєдіяльності, 

збереження здоров’я та навколишнього середовища; 

• оцінювати радіаційний, хімічний, інженерний і пожежний стан об’єкта  в 

умовах надзвичайної ситуації; 

• організовувати захист дитячих колективів від приголомшуючих чинників 

ядерної, хімічної, бактеріологічної зброї і звичайних засобів поразки; 



• використовувати відповідне нормативне забезпечення щодо захисту 

робітників і службовців об'єкту в надзвичайних ситуаціях;  

• організовувати основні заходи щодо захисту робітників і службовців 

галузі в надзвичайних ситуаціях;  

• застосовувати індивідуальні і колективні засоби захисту; 

• здійснювати дозиметричний контроль; 

• організовувати інженерно-технічні заходи  на підприємствах для захисту 

підлеглих від надзвичайних ситуацій;  

• розробляти, впроваджувати заходи щодо поліпшення умов праці; 

• розробляти науково-обґрунтований прогноз можливих НС та їх наслідків; 

• досліджувати причини виникнення НС у галузі; 

• організовувати наукові дослідження з визначення стійкості роботи об'єкта 

в надзвичайних ситуаціях; 

• здійснювати експлуатацію, модернізацію, удосконалення технічного 

обладнання з урахуванням вимог охорони праці; 

• здійснювати контроль за роботою устаткування, машин та механізмів; 

• контролювати роботу споруд й устаткування систем, у тому числі 

автоматично діючих контрольно-вимірювальних приладів й автоматизованих 

систем керування технічними процесами в системах водопостачання, 

водовідведення, теплопостачання та газопостачання; 

• дотримуватися встановленого технологічного режиму роботи очисних 

споруд водопостачання й водовідведення, удосконалювати його; 

• проводити розробку технічної документації з безпечної експлуатації 

систем і споруд водопостачання, водовідведення, теплопостачання та 

газопостачання; 

• давати екологічну оцінку ефективності роботи очисних споруд систем 

водопостачання й водовідведення; 

• дотримувати вимоги по створенню безпечних умов праці експлуатації в 

електроустановках електроспоживачів; 



• розробляти і виконувати науково обґрунтовані плани заходів з безпечної 

експлуатації електроустановок споживачів; 

• кваліфіковано розслідувати випадки електротравматизму та виявляти їх 

причини і недоліки; 

• ідентифікувати потенційні небезпеки при експлуатації електроустановок 

споживачів, тобто розпізнавати їх вид, визначати величину і ймовірність 

їхнього прояву; 

• організовувати та проводити заходи із профілактики виробничого 

травматизму та професійної захворюваності в галузі; 

• оцінювати ступінь небезпеки під час роботи в електроустановках і 

приймати грамотні рішення по їх усуненню; 

• розробляти інструкції, проводити навчання та інструктажі з безпеки праці 

в електроустановках;  

• надавати першу до лікарняну допомогу потерпілим при ураженні 

електричним струмом і т.д. 

Згідно Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 

003:2010) випускники призначені для наступних професій: 

- інспектори з охорони праці;  

-  технічні фахівці з питань охорони праці державних структур, фонду 

соціального страхування;  

- фахівці служби охорони праці підприємств, установ та організацій 

незалежно від форм власності та підпорядкування. 

Основні первинні посади випускників в галузі освіти: 

- викладач загально-професійних та професійно-практичних дисциплін  в 

галузі безпеки життєдіяльності та охорони праці в професійних навчальних 

закладах; 

- викладач дисциплін галузі безпеки життєдіяльності у загальноосвітніх 

навчальних закладах; 

- майстер виробничого навчання; 

- старший майстер [Проект стандарту вищої освіти …., 2017]. 



Теоретичний зміст предметної області включає основні поняття, концепції, 

принципи педагогічної науки і охорони праці, та їх використання для 

пояснення фактів і прогнозування результатів. 

Здобувач вищої освіти має оволодіти для застосовування на практиці 

психолого-педагогічними і галузевими підходами, методиками та технологіями, 

а також графічними, математичними, лінгвістичними та іншими засобами  в 

своїй предметній області [Проект стандарту вищої освіти …., 2017]. 

Майбутній фахівець вчиться застосовувати і використовувати сучасні 

технічні засоби навчання, а також сучасне промислове та дослідне обладнання 

своєї предметної галузі [Проект стандарту вищої освіти …., 2017]. 

Висновки. Таким чином узагальнюючи вище сказане, можна прийти до 

висновку, що при підготовці майбутніх інспекторів-педагогів з охорони праці 

навчальний процес має бути націлений на формування працеохоронного 

світогляду. Досконале вивчення загально-технологічних та спеціальних 

дисциплін у вищих навчальних закладах, формує кваліфікованого та 

компетентного фахівця, за рахунок чого підвищується їх 

конкурентоспроможність на ринку праці. 

І, як наслідок, – це дає змогу майбутнім фахівцям реалізувати себе у 

системі професійної освіти та на виробництві, правильно організовувати 

організаційно-технічні, санітарно-гігієнічні, лікувально-профілактичні заходи, 

спрямовані на збереження життя, здоров’я та працездатності людини в процесі 

трудової діяльності.  

Отже, для успішного вивчення спеціальних навчальних дисциплін з циклу 

професійно-практичної підготовки необхідно максимально залучати студентів у 

навчальний процес: розвиваючи загальнокультурні та професійні 

компетентності, навчаючи прийомів вирішення професійних завдань шляхом 

дослідження їх на професійному рівні. 
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