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Анотація 

 

Стаття присвячена проблемі оцінювання ефективності розвитку в освітній 

університетській галузі. Обґрунтовано актуальність і необхідність розвивати 

систему підготовки фахівців у галузі охорони праці. 

Проаналізовано значущість охорони праці на виробництві та інших 

закладах, у соціальному житті. Обґрунтовано складові розвитку охорони праці 
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в університетській освіті в Україні (створення знань, дослідницько-

підприємницької діяльності, забезпечення соціального розвитку, 

інтернаціоналізації освітнього простору, організації навчання, пропаганди 

охорони праці, вивчення генетичних, впливу гендерних та психолого-

фізіологічних особливостей людини на працю) з відповідними показниками.  

Представлена модель, що відображує систему основних семи 

компонентів розвитку охорони праці у вищій освіті. До кожного компонента 

обґрунтовано відповідні складові параметри. 

Розроблена модель у вигляді формули ефективності розвитку охорони 

праці в університетській освіті; формул складових коефіцієнтів: створення 

знань, дослідницько-підприємницької діяльності, забезпечення соціального 

розвитку, інтернаціоналізації освітнього простору, організації навчання, 

пропаганди охорони праці, вивчення генетичних, впливу гендерних та 

психолого-фізіологічних особливостей людини на працю, що включать 

відповідні показники. Дослідження відповідних формул надає можливість 

прийняття динамічного управлінського рішення для зміни або стабілізації 

ситуації, що склалася. 

Результат цієї моделі допомагає простежити та встановити сучасні 

тенденції розвитку охорони праці, зробити прогноз щодо ефективності  цього 

розвитку за даних обставин у майбутньому.    

Запропонований матеріал  буде цікавий викладачам вищих навчальних 

закладів у галузі охорони праці та безпеки життєдіяльності. Дослідження не 

вичерпує всіх аспектів проблеми оцінювання розвитку охорона праці і її 

майбутніх фахівців. Перспектива подальшого дослідження потребує розробки 

моделі, яка передбачає нові принципи, підходи, форми і методи формування 

професійної компетентності у майбутніх фахівців у галузі охорони праці. 

Ключові слова: розвиток, охорона праці, університет, оцінювання, вища 

освіта. 
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Постановка та обґрунтування актуальності проблеми. У країнах 

світу існують закони та нормативні документи, як; повністю або частково 

захищають людину від небезпечних та шкідливих умов праці, забезпечують 

охорону її здоров'я.  

У найбільших світових компаніях серед показників діяльності 

підприємств охорона праці стоїть на другому місці після кваліфікації і 

компетентності персоналу. Соціальний ефект від впровадження охорони праці 

може бути виражений у зниженні рівня травматизму і професійних 

захворювань, поліпшенні демографічної ситуації в країні, за рахунок 

зниження смертності серед постраждалих від нещасних випадків на 

виробництві [1]. 

Проблема забезпечення виробничої безпеки людини в трудовому 

процесі завжди була актуальною і загострилася в період науково-технічного 

прогресу, коли людина стала мати справу з великими енергетичними 

потужностями, новітньою та комп'ютерною технікою [2]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій  засвідчив, що модернізація 

змісту вищої освіти залежить від сучасних науково-методичних підходів для 

забезпечення змістовної та методичної наступності на всіх етапах професійної 

підготовки студентів; наявності оптимальної педагогічної системи професійної 

підготовки майбутніх фахівців. 

Проблема сучасної підготовки інженерів – педагогів, зокрема з охорони 

праці, неодноразово була предметом дослідження багатьох вітчизняних і 

зарубіжних науковців, таких як Г. Г. Гогiташвiлi, Є. Т. Карчевськi, В. М. Лапiн, 

В. П. Корчагіна, В. Л. Нарожна, К. В. Чернова, Ш. К. Вахітова та багато інших. 

Завдання охорони праці – забезпечення безпечних, нешкідливих і 

сприятливих умов праці через вирішення багатьох складних завдань. На жаль, 

сьогодні стан охорони праці в Україні не можна визнати задовільним. Про це 

свідчить високий рівень травматизму, у тому числі смертельного, особливо в 
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таких визначальних для економіки держави галузях, як будівництво, вугільна, 

транспорт, агропромисловий комплекс. 

Загальновідомо, що економіка безпосередньо залежить саме від 

ефективності, якості продуктивності виробничого процесу. Таким чином, 

рівень розвитку економіки залежить наскільки повно і цивілізовано 

врегульовані відносини між учасниками трудових відносин, як підготовлені в 

університетській вищій освіті, зокрема, фахівці в галузі «охорона праці». 

При цьому на безпеку, як базисну потребу людини, акцент зроблений і в 

Концепції ООН про «сталий людський розвиток». Відповідно до даної 

Концепції основною умовою сталого розвитку людства є вирішення проблеми 

безпеки людини. 

Варто констатувати, що багато підприємств, їх техніка, технологія, 

організаційні структури перебувають в процесі безперервної реконструкції і 

реорганізації. Оновлення перебуває більш інтенсивно, ніж це було раніше. 

Прийняття  рішень, особливо в небезпечних і надзвичайних ситуаціях, стає 

все більш складною діяльністю - інтенсифікуються виробничі і соціальні 

процеси, зростає ризик непередбачених наслідків; постійно збільшується 

різноманітність професійних ризиків, складність управління ними. Важливість 

набуває виховання у майбутніх працівників особистої відповідальності за 

дотримання норм безпечної праці. 

Виклики у галузі університетської освіти зумовлені загальносвітовими 

тенденціями і внутрішніми процесами. Відтік студентів та молодих наукових 

кадрів через кращі перспективи за кордоном, недофінансування університетів, 

низька ефективність укладання угод про міжнародну працю тощо 

актуалізують необхідність дослідження перспектив розвитку у сфері вищої 

освіти, зокрема спеціальності «охорона праці» у цій сфері. 

Дослідженнями різних аспектів зазначеної проблематики на сучасному 

етапі займаються такі вчені, як М. В. Грищук, В. В. Зацарний, Д. В. Зеркалов, 



5 

 

В. С. Козяков, Л. О. Митюк, О. І. Полукаров, Р. В. Сабарно, К. Н. Ткачук, М. 

О. Халімовський та багато інших [1]. 

Незважаючи на велику кількість праць вчених-педагогів, пов’язаних із 

дослідженням охорони праці у вищій освіті, недостатньо досліджено напрями 

розвитку охорони праці у теорії і практиці вищої освіти і навчання.  

Метою статті є обґрунтування та оцінювання розвитку спеціальності 

«охорона праці» в системі вищої освіти.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Право на здоров'я та 

безпечні умови праці - невід'ємне право кожної людини у будь-якій країні 

світу. За статистикою Міжнародної організації праці, щорічно в світі 

реєструється близько 15 млн. виробничих травм, а за кожні три хвилини 

внаслідок виробничого травматизму гине один працюючий. 

Аналіз причин виробничого травматизму і професійної захворюваності 

свідчить про те, що досить часто причиною нещасних випадків зі 

смертельними або важкими наслідками, аварій і професійних захворювань є 

некомпетентність в галузі охорони праці керівників та призначених 

працівників з охорони праці, які за службовим обов'язком зобов'язані 

займатися профілактичними заходами щодо недопущення зазначених 

негативних явищ, і несуть відповідальність за  безпеку виробничої діяльності. 

Україна приділяє велику увагу питанням охорони життя і здоров’я своїх 

громадян, створенню безпечних умов праці роботодавцями та керівниками 

підприємств, установ і організацій, проте кількість нещасних випадків, що 

трапляються на виробництві або у ході виконання службових обов’язків, 

залишається дуже великою. Так, на виробництві щоденно травмуються 

усередньому 160 осіб, з них понад 20 стають інвалідами, а 4-5 – гинуть [3, с.6]. 

За статистичними даними, опублікованими Державної служби України з 

питань праці, у 2018 році травмовано 4126 осіб, із них 409 осіб смертельно.  
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Серед основних причин виробничих нещасних випадків за аналітичними 

даними минулого року – організаційні –66,8% , через психофізичні причини 

сталося 20,9% нещасних випадків, через технічні – 12,3% [4]. 

Нещодавно, 16 липня 2019 року проходив круглий стіл на тему «Місія і 

функції університетів: сучасні виклики та нові можливості для України». Ми 

погоджуємося з головою Профспілки освітян міста Києва Яцунем О. М. щодо 

викликів у сфері вищої освіти в Україні і необхідності дослідження шляхів 

подалання кризових явищ у сфері вищої освіти [5, с.3 – 4.]. 

Вважаємо за доцільне зупинитися на складових розвитку ( рис.1). 

 

Рис.1. Оцінювання  ефективності розвитку охорони праці в 

університетській освіті 
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На представленій моделі (рис.1) схематично зображено сім основних 

компонентів взаємопов’язаної системи розвитку охорони праці в 

університетській освіті. Розглянемо кожний з них окремо. 

1. Створення нових знань: оновлення змісту навчальних дисциплін і 

практики з охорони праці з урахуванням прогнозу зміни професійних 

компетентностей згідно розроблених і скоригованих Державного стандарту зі 

спеціальності «Охорона праці», Національної рамки кваліфікацій та інших 

нормативних документів даного спрямування (  ); викладання навчальних 

курсів і практики за авторськими програмами, що складені за результатами 

власних досліджень (  ); всебічний розвиток творчого потенціалу викладачів і 

студентів (  ); забезпечення ефективної взаємодії та співпраці між 

замовниками та споживачами освітніх услуг (  ); поширення культури безпеки 

життєдіяльності людини через онлайн-курси та інші моделі навчання (  ); 

відповідальність за якість наданих освітніх послуг (  ). 

2. Дослідницько-підприємницька діяльність: підтримка на всіх 

рівнях міністерства освіти і науки, державних органів, підприємств та інших 

зацікавлених сторін ініціатив з проведення затребуваних наукових досліджень 

(  ); створення інноваційних технологій через патентування та 

ліцензування(  ); комерціалізація результатів науково-дослідних робіт та 

використання основних і допоміжних ресурсів (  ); налагодження зв’язків з 

бізнесом, навчальними закладами та іншими інституціями (  ); використання 

отриманих коштів на розвиток університетської освіти, зокрема, спеціальності з 

охорони праці (  ). 

3. Забезпечення соціального розвитку: виховання у студентів 

культури безпеки, безпеки життєдіяльності (  ); консультування вченими 

державних та приватних закладів, фізичних осіб з питань охорони праці (  ); 

підвищення заробітної плати професорсько-викладацькому складу (  ); 

адаптація інноваційних моделей підготовки фахівців з охорони праці до потреб 

суспільства (  ). 
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4. Інтернаціоналізація освітнього простору: дотримання принципів 

міжнародної відкритості та розвиток нових форм інституційного партнерства, 

які прискорять процес обміну науковим потенціалом, ресурсами і технологіями 

навчання (  ); просування на міжнародний ринок наукових, технічних, 

технологічних, педагогічних та інших результатів розробок університетів в 

галузі охорони праці, продаж ліцензій та патентів (  ); підвищення рівня і 

рейтингової позиції університетів (  ); врахування міжнародних підходів при 

розробці освітніх програм, організації академічних і неакадемічних видів 

діяльності університету (  ); розвиток академічної мобільності при організації 

спільної роботи з усіма учасниками університетського освітнього процесу(  ). 

5. Організація навчання (за рахунок розроблених наукових проектів, 

грантів тощо): забезпечення сучасних умов навчання студентів і роботи 

професорсько-викладацького складу (  ); розвиток міждисциплінарних 

досліджень (  ); підвищення вимог до рівня навчання студентів і рівня 

викладання дисциплін та проходження практики (  ); зменшення навчального 

навантаження професорсько-викладацькому складу (  ); створення в 

університетах фонду для стипендіальних програм для підтримки фінансового 

положення і досягнення студентів і викладачів (  ); створення в університетах 

бібліотеки з новітніми електронними ресурсами і технологіями, наукових 

лабораторій, центрів (  ); створення в університетах комфортних умов 

навчання і відпочинку (  ). 

6. Пропаганда охорони праці. Пропаганда охорони праці має 

враховувати і обґрунтовувати престижність і важливість професій цього 

напряму. Показником вимірювання є кількість маркетингових й рекламних 

заходів (М). 

7. Вивчення впливу генетичних, гендерних та психолого-

фізіологічних особливостей людини на працю. Розгляд в університетській 

освіті психолого-фізіологічних, гендерних та генетичних особливостей людини 
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в галузі охорони праці допоможуть майбутнім фахівцям засвоїти вплив умов 

праці на відтворення концентрації уваги, продуктивності і безпеки праці (В) . 

 

Оцінка ефективності розвитку охорони праці в університетській 

освіті дозволить з’ясувати ефективність розвитку охорони праці і кожного 

компоненту цього розвитку (О). 

Пропонуємо таку формулу ефективності розвитку охорони праці: 

 Е =                       – 1)  100 , (1) 

де                      – відповідні коефіцієнти створення знань, 

дослідницько-підприємницької діяльності, забезпечення соціального розвитку, 

інтернаціоналізації освітнього простору, організації навчання, пропаганди 

охорони праці, вивчення генетичних, впливу гендерних та психолого-

фізіологічних особливостей людини на працю.  

Коефіцієнт створення знань     
  

   
⁄  +  

  
   

⁄  + 
  

   
⁄  + 

  
   

⁄  

  
   

⁄  + 
  

   
⁄  (2), де                   – відповідні кількісні розглянуті 

показники створення знань на кінець звітного періоду,                          

– відповідні кількісні розглянуті показники створення знань на початок 

звітного періоду. 

Коефіцієнт дослідницько-підприємницької діяльності 

     
  

   
⁄  +  

  
   

⁄  + 
  

   
⁄  + 

  
   

⁄  
  

   
⁄  (3), де                

– відповідні кількісні розглянуті показники дослідницько-підприємницької 

діяльності на кінець звітного періоду,                    – на початок 

звітного періоду. 

Коефіцієнт забезпечення соціального розвитку      
  

   
⁄  +  

  
   

⁄  + 

  
   

⁄  + 
  

   
⁄  (4), де             – відповідні кількісні розглянуті показники 
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дослідницько-підприємницької діяльності на кінець звітного періоду, 

               – –  на початок звітного періоду. 

Коефіцієнт інтернаціоналізації освітнього простору 

     
  

   
⁄  +  

  
   

⁄  + 
  

   
⁄  + 

  
   

⁄  
  

   
⁄  (5), де                – відповідні 

кількісні розглянуті показники інтернаціоналізації освітнього простору на 

кінець звітного періоду,                    – на початок звітного періоду. 

Коефіцієнт організації навчання     
  

   
⁄  +  

  
   

⁄  + 
  

   
⁄  + 

  
   

⁄  
  

   
⁄  + 

  
   

⁄  + 
  

   
⁄     , де                   ,   – відповідні 

кількісні розглянуті показники організації навчання на кінець звітного періоду, 

                             –на початок звітного періоду. 

Коефіцієнт пропаганди охорони праці      
  

    
⁄ (7), де    – 

відповідні кількісні розглянуті показники пропаганди охорони праці на кінець 

звітного періоду,     – на початок звітного періоду. 

Коефіцієнт вивчення впливу генетичних, гендерних та психолого-

фізіологічних особливостей людини на працю  

     
  

   
⁄ (8), де    – відповідні кількісні розглянуті показники впливу 

генетичних, гендерних та психолого-фізіологічних особливостей людини на 

працю на кінець звітного періоду,     – на початок звітного періоду. 

У формулі (1) оцінки ефективності розвитку охорони праці в 

університетській освіті всі коефіцієнти                       пов’язані 

дією множення, тому без існування хоча б одного параметра (він буде 

дорівнювати нулю) оцінка Е буде – 100 . Від добутку семи коефіцієнтів 

віднята 1. Це має сенс, оскільки в чисельнику і знаменнику кожного з 

коефіцієнтів входять змінні на кінець і початок звітного періоду відповідно. 

Якщо всі сім множників, що мають бути пов’язані між собою (оскільки входять 
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в єдину систему розвитку охорони праці в університетській освіті) будуть 

менше одиниці, формула оцінки покаже від’ємний результат. І, навпаки, якщо 

показники на кінець звітного періоду будуть більше  одиниці, оцінка Е буде 

додатною. Керуючись тим, що ефективність розвитку має динаміку змін, можна 

обчислити і дослідити  її в будь який момент часу, знайти шляхи щодо 

покращення складових параметрів. Дана оцінка допомагає простежити та 

встановити тенденції щодо зміни розвитку охорони праці в університетській 

освіті, а також розробляти прогнози щодо ефективності цього розвитку за 

даних обставин в майбутньому. Дослідження відповідних формул (1) – (8) 

надає можливість прийняття динамічного управлінського рішення для зміни 

або стабілізації ситуації, що склалася. 

Висновки та перспективи подальших розвідок напряму. Отже, 

проаналізовано значущість охорони праці на виробництві та інших закладах, у 

соціальному житті. Обґрунтовано модель із відповідними компонентами та 

їхніми параметрами розвитку охорони праці в університетській освіті в Україні. 

Розроблена модель у вигляді формули розвитку охорони праці в 

університетській освіті. Результат цієї моделі допомагає простежити та 

встановити сучасні тенденції розвитку охорони праці, зробити прогноз щодо 

ефективності  розвитку охорони праці в університетській освіті за даних 

обставин у майбутньому. Подальші дослідження буде присвячено 

удосконаленню змісту професійної підготовки інспекторів з охорони праці в 

Україні та Польші.  
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Abstract 

The article deals with the problem of evaluating the effectiveness of 

development in the educational university field. The urgency and the need to develop 

a system of training specialists in the field of occupational safety are substantiated. 

The importance of occupational health and safety at work and other institutions 

in social life is analyzed. Components of development of labor protection in 

university education in Ukraine (creation of knowledge, research and 

entrepreneurship, provision of social development, internationalization of educational 

space, organization of training, promotion of health protection, study of genetic, 

influence of gender and psychological and physiological characteristics of a person at 

work) are substantiated indicators. 

A model is presented that reflects the system of the main seven components of 

the development of labor protection in higher education. For each component, the 

respective constituent parameters are substantiated. 

A model has been developed in the form of a formula for the effectiveness of 

the development of labor protection in university education; formulas of component 

https://www.technologyreview.com/s/428145/the-great-german-energy-experiment/
https://www.sop.com.ua/article/952-stan-virobnichogo-travmatizmu-u-2018-rots
https://www.sop.com.ua/article/952-stan-virobnichogo-travmatizmu-u-2018-rots
https://www.sop.com.ua/article/952-stan-virobnichogo-travmatizmu-u-2018-rots
https://www.sop.com.ua/article/952-stan-virobnichogo-travmatizmu-u-2018-rots
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coefficients: creation of knowledge, research and entrepreneurship, social 

development, internationalization of educational space, organization of training, 

promotion of occupational safety, study of genetic, influence of gender and 

psychological and physiological characteristics of a person at work, which will 

include relevant indicators. The study of relevant formulas gives the opportunity to 

make a dynamic management decision to change or stabilize the situation. 

The result of this model helps to trace and establish current trends in the 

development of occupational safety, to make a forecast of the effectiveness of this 

development under the circumstances in the future. 

The material will be of interest to teachers of higher education in the field of 

occupational safety and health. The study does not exhaust all aspects of the problem 

of assessing the development of occupational health and its future professionals. The 

prospect of further research requires the development of a model that foresees new 

principles, approaches, forms and methods of professional competence formation in 

future occupational health professionals. 

Key words:: development, labor protection, university, evaluation, higher 

education. 
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Аннотация 

Статья посвящена проблеме оценки эффективности развития в 

образовательной университетской области. Обоснована актуальность и 

необходимость развивать систему подготовки специалистов в области охраны 

труда. 

Проанализированы значимость охраны труда на производстве и других 

учреждениях, в социальной жизни. Обоснованны составляющие с 

соответствующими показателями развития охраны труда в университетском 

образовании в Украине. 

Представленная модель, отражающая систему основных семи 

компонентов развития охраны труда в высшем образовании. К каждому 

компоненту обоснованны соответствующие составляющие параметры. 

Разработанная модель в виде формулы развития охраны труда в 

университетском образовании. Результат этой модели помогает проследить и 

установить современные тенденции развития охраны труда, сделать прогноз 

относительно эффективности этого развития при данных обстоятельствах в 

будущем. 

Ключевые слова: развитие, охрана труда, университет, оценки, высшее 

образование. 


