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Заслухавши та обговоривши доповідь т.в.о. зав. каф. ОП та БЖД доц. 

Данової К.В. «Про результати освітньої та наукової діяльності та стратегію 

розвитку кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності»,  Вчена рада 

Університету визначає наступне. 

В цілому показники діяльності з дотримання вимог щодо кадрового, 

навчально-методичного, матеріального, науково-технічного та 

інформаційного забезпечення освітньої та наукової діяльності у  сфері вимог 

до вищої освіти України забезпечується. 

Професорсько-викладацький склад кафедри включає в себе 17 штатних 

працівників, у тому числі: 1 д.т.н., проф.; 1 к.п.н., проф.; 10 к.т.н., доц.; 4 к.т.н. 

без наукового звання; 1 ас. Усі штатні викладачі, які працюють на кафедрі за 

основним місцем роботи, мають наукові ступені. Усі викладачі кафедри 

пройшли підвищення кваліфікації у 2017-2018 рр., мають стаж науково-

педагогічної діяльності два роки та більше. 

Кафедра проводить навчання фахівців за освітніми рівнями бакалавр, 

магістр для усіх спеціальностей університету, а також веде фахову підготовку 

зі спеціальності 263 «Цивільна безпека» за двома освітніми програмами 

«Охорона праці» та «Цивільний захист». Ліцензійний обсяг складає 150 осіб 

(ОКР бакалавр) та 65 (ОКР магістр).  

За звітний період на кафедрі захищено 2 кандидатських дисертацій. 

Викладачі кафедри беруть активну участь у профорієнтаційній роботі, 

відвідують школи й технікуми, здійснюють агітаційну діяльність щодо вступу 

на навчання як за спеціальністю «Цивільна безпека», так й за іншими 

спеціальностями університету. Кафедра є активним учасником «Днів 

відкритих дверей», які проводяться Університетом, а також виїзних заходів із 

профорієнтаційної роботи. Аналіз ефективності вступної компанії за звітний 

період показав недостатні показники набору на освітні програми «Охорона 

праці» та «Цивільний захист» ОКР бакалавр. Це потребує впровадження 

удосконалених заходів із  профорієнтаційної роботи. 

Однак при досить інтенсивній профорієнтаційній роботі результати 

набору не є достатніми, відповідно до запланованих показників. Аналіз 

вступу абітурієнтів показує, що кафедра в 2018 році на перший курс денної 
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форми навчання набрала  8 осіб проти 15 і 20 осіб у 2016 і 2017 рр. 

відповідно. При цьому на заочну форму навчання на 1,2,3 курси сумарно 

набір теж зменшився і склав 27 осіб проти 34 і 38 осіб у 2016 і 2017 рр. 

відповідно. Це не є достатнім і потребує суттєвого покращення. В той же час 

набір на магістерському рівні за заочною формою навчання збільшився з 3 

осіб у 2016 р.  до 68 осіб у 2017 р. 

Забезпечення навчального процесу здійснюється як за допомогою 

НМКД, так й дистанційних курсів навчальних дисциплін. Аналіз показав, що 

стан забезпеченості НМКД за ОКР бакалавра складає  76 % (50 НМКД з 64 

потрібних, у тому числі 6 – нових дисциплін)), за ОКР магістра – 80 % (8 

НМКД з – 10 %). Також на веб-порталі дистанційного навчання Університету 

створено 51 дистанційний курс, що забезпечує викладання фахових 

дисциплін за освітньою програмою «Охорона праці» з 1 по 3 курс 

бакалаврату та на магістерському  рівні, а також  загальноосвітніх дисциплін 

спеціальностей університету.  

За звітний період викладачами кафедри проведено 26 відкритих занять, 

з яких 20 на високому навчально-методичному рівні, 6 - на доброму рівні. 

За підсумками весняної сесії 2017/2018 н.р. загальна успішність 

студентів ОКР бакалавр за загальним контингентом студентів з усіх 

спеціальностей становила абсолютна – 99,89%, якісна – 60,09 %, середній бал 

3,84, ОКР магістр абсолютна – 100%, якісна – 66,67 %, середній бал – 4,0. 

Наукові публікації кафедр за звітний період: 3 монографії, 0 навчальних 

посібників; статті (українські видання) - 57; у міжнародних  наукометричних 

базах даних - 13; участь у конференціях - 36. Підручники – 1. Отримано 13 

патентів на об’єкти інтелектуальної власності. 

 За звітний період кафедрою проведено  міжнародну науково-методичну 

конференцію «Безпека життя і людини – освіта, наука, практика».  

Студенти кафедри приймають участь у Всеукраїнській студентській 

олімпіаді, 10 студентів кафедри зайняли призові  місця (3 дипломи І ступеня , 

5 дипломів ІІ ступеня , 2 дипломи ІІІ ступеня).  

На Всеукраїнському конкурсі  студентських наукових робіт за звітний 

період  12 робіт отримало нагороди І-ІІІ ступеня, зокрема: 5 дипломів І 

ступеня, 4 дипломи ІІ ступеня , 3 дипломи ІІІ ступеня.  

На кафедрі виконується держбюджетна науково-дослідна робота на 

загальну суму 360 тис. грн., а також госпдоговірна науково-дослідна робота 

на суму 60 тис. грн. 

Кафедра веде міжнародну діяльність та здійснює активний пошук 

міжнародних партнерів для співробітництва у галузі освіти й науки. За 

звітний період викладачі кафедри відвідали 2 закордонні міжнародні 

конференції (Польща, Чехія), 1 викладач пройшов міжнародне стажування у 

Болгарії. Три роки кафедра подає проект на участь у міжнародній програмі 

Еразмус + (напрям Жан Моне). У 2018 році кафедра стала членом 

Європейської Асоціації з безпеки (м. Краків, Польща).  

Два викладачі кафедри отримали сертифікати щодо знання англійської 
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мови на рівні В2 (First Certificate in English  FCE). 

 

Відзначені наступні недоліки в роботі кафедр:  

1. Профорієнтаційна робота не забезпечує необхідний рівень 

комплектування контингенту студентів за освітніми програмами «Охорона 

праці» та «Цивільний захист». 

2. Підготовка навчально-методичного та інформаційного забезпечення 

за спеціальністю кафедри відстає від потрібного вимогами МОН України 

рівня, а саме: для забезпечення навчального процесу не завершено розробку 

низки НМКД. 

3. На кафедрі відсутня підготовка за третім (освітньо-науковим) рівнем. 

4. Недостатньою є робота із досягнення планових показників обсягів 

виконання госпдоговірних робіт. 

5. Недостатньо ефективною є участь кафедри у міжнародних грантових 

програмах. 

 

Вчена Рада Університету ухвалила: 

1. Роботу колективу кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності 

вважати задовільною. 

2. Розробити план профорієнтаційних заходів, план організаційної 

роботи під час вступної кампанії 2019 р.  

Відповідальний: т.в.о. зав. каф. ОП та БЖД.  

Термін: листопад 2018 р. 

3. Забезпечити розробку та впровадження навчально-методичного та 

інформаційного забезпечення дисциплін кафедри до досягнення 100 % рівня. 

Запланувати видання навчальних посібників та підручників. Відповідно до 

вимог запровадити систему дистанційного навчання, та забезпечити її 

впровадження в самостійну роботу студентів. 

Відповідальний: т.в.о. зав. каф. ОП та БЖД. 

Термін: лютий 2019 р. 

4. Розробити план підготовки та захисту дисертацій за спеціальністю 

263 «Цивільна безпека» згідно із Стратегією Університету. 

Відповідальний: т.в.о. зав. каф. ОП та БЖД.  

Термін: лютий 2019 р. 

5. Розробити план заходів щодо досягнення планових показників 

виконання госпдоговірних робіт. 

Відповідальний: т.в.о. зав. каф. ОП та БЖД,  

Термін: листопад 2018 р. 

6. Запланувати отримання  сертифікату рівня В2 із іноземної мови 

викладачами кафедри. 

Відповідальний: т.в.о. зав. каф. ОП та БЖД.  

Термін: листопад 2018 р.. 

7. Завершити розробку концепції освітньої програми, цільовою групою 

якої є іноземні студенти. 
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