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Будь-яка діяльність людини є небезпечною!
Але знання небезпек та уміннях їх перемагати або мінімалізувати –

основа успішної безпечної професійної діяльності!

Предметом навчальної дисципліни є вивчення актуальних питань 

охорони праці та цивільного захисту для галузі освіти з урахуванням 

особливостей майбутньої педагогічної діяльності, а також досягнень 

науково-технічного прогресу.

Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні у майбутніх педагогів 

(магістрів) умінь та компетентностей для забезпечення ефективного 

управління охороною праці в закладах освіти різного рівня акредитації, 

форми підпорядкування і власності та поліпшення умов праці з 

урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного 

досвіду, а також в усвідомленні нерозривної єдності успішної 

професійної діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки 

життєдіяльності та охорони праці у галузі освіти.



Очікувані результати навчання: студент повинен знати основні сучасні положення 

нормативно-правових документів охорони праці у педагогіки, вміти на місцях 

організовувати заходи захисту при виникненні аварії та нещасних випадків в освітніх 

закладах (дошкільних, шкільних, ВНЗах), володіти технікою ліквідації цих випадків, 

володіти технікою транспортування потерпілого з зон ураження та надання йому 

невідкладної допомоги при станах з загрозою життя, вміти інформувати населення 

та керувати його поведінкою при загрозі надзвичайних станів; має мати необхідні 

знання нормативних актів та уміння заповнювати документацію при розслідуванні 

нещасних випадків, що відбулися у навчально-виховних закладах; проводити та 

оформлювати протоколи спеціального розслідування нещасних випадків з 

учасниками навчально-виховного процесу; розраховувати необхідні площі 

санітарно-побутових та адміністративних приміщень у галузі за спеціальністю; 

розраховувати час евакуації, складати план евакуації відповідно до пожежних норм і 

вимог; бути готовим до виконання правил і норм пожежної безпеки на галузевих 

об’єктах та підтримання протипожежного режиму у освітніх закладах.
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травматизм у закладах освіти 
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діяльності

Тема 4. Цивільний захист

та медична допомога при загрозливих життю 

станах


