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національної академії харчових технологій.
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УДК 378.147:614.8
ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД СТУДЕТІВ ЗВО 

ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
ТА ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ»

С.М. Неменуща, О.О. Фесенко, В.М. Лисюк, 
Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса

Постановка проблеми. Сучасні вимоги до затребуваного на ринку фа-
хівця – це його здатність до самореалізації в різних життєвих ситуаціях. Тому 
переформатування вищої школи з закладу «передачі накопичених знань» до 
закладу з «допомоги розвитку потенціалу самореалізації» фахівців є дуже 
важливим кроком у майбутнє. Адже під час підготовки до професійної діяль-
ності здобувач вищої освіти має засвоїти не тільки базові знання та навчити-
ся самостійно визначати цілі, але також обирати шляхи їх оптимальної реалі-
зації та долати перешкоди. Також важливо навчитися робити висновки відно-
сно доцільності прийнятих рішень. Така ситуація свідчить про важливість 
педагогічного супроводу підготовки здобувачів вищої освіти з набуття знань 
щодо правил безпечної життєдіяльності в любих ситуаціях та середовищі –
як у виробничому, так і соціальному та побутовому. 

Виклад основного матеріалу. Нині дисципліни «Безпека життєдіяль-
ності» та «Основи охорони праці» об’єднані в одну нормативну (обов’язкову) 
дисципліну «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці»  для студен-
тів закладів вищої освіти, яку включено в освітньо-професійні програми під-
готовки фахівців будь-якої спеціальності та напряму спеціалізації. Це ком-
плексна гуманітарно-технічна дисципліна, яка вивчає наукові основи взаємо- 
дії людини з соціосферою, біосферою і техносферою з метою розширення 
творчих можливостей майбутніх фахівців під час вибору стратегії і тактики 
забезпечення безпеки життя і діяльності, а також виховання усвідомлення 
того, що людина, її здоров'я та життя - найбільша цінність у суспільстві.

На сьогоднішній день в нормативних документах визначено тільки те-
рмін «психолого-педагогічний супровід». Відповідно до статті 1 Закону 
України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» [1] - це системна 
діяльність практичного психолога та корекційного педагога, спрямована на 
створення комплексної системи клініко-психологічних, психолого-
педагогічних і психотерапевтичних умов, що сприяють засвоєнню знань, 
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20): 4999-----6666688888888.
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умінь і навичок, успішній адаптації, реабілітації, особистісному становленню 
особи, нормалізації сімейних стосунків, її інтеграції в соціум.

Термін «педагогічний супровід» запропоновано у праці І.П. Краснощок 
та   Т.О. Кравцової [2] як цілеспрямовану, безперервну суб’єкт-суб’єктну вза-
ємодію педагогів і студента, яка спроектована на основі системної діагности-
ки інтересів, здібностей, прагнень майбутнього фахівця та здійснюється че-
рез створення умов для розкриття й реалізації особистісного потенціалу 
останнього в середовищі закладу вищої освіти на всіх етапах безперервної 
освіти завдяки набуттю ним досвіду самостійного й відповідального 
розв’язання актуальних проблем розвитку й саморозвитку, що постають у 
процесі професійної підготовки. 

Трактувати визначення педагогічного супроводу можна як специфіч-
ний вид педагогічної діяльності. Діяльність педагогів допомагає майбутнім 
фахівцям отримувати досвід прийняття оптимальних рішень не тільки щодо 
вибору власного шляху найповнішої самореалізації під час професійної осві-
ти та подоланню перешкод на обраному шляху самореалізації, але й набуттю 
професійних компетенцій. Особливого значення педагогічний супровід набу-
ває при вивченні дисципліни «Безпека життєдіяльності та основи охорони 
праці» у зв’язку з інклюзивною освітою у закладах вищої освіти. 

Недоліками у знаннях студентів з дисципліни «Безпека життєдіяльності 
та основи охорони праці», як показує практика, є фрагментарність, форма-
лізм, невміння аналізувати, узагальнювати, застосовувати вивчене на практи-
ці або у нестандартних ситуаціях. Однією з причин такого становища є  нев-
міння студентів застосовувати здобуті відомості і пов’язувати їх між собою. 
Адже отримана інформація для студентів часто залишається сумою фактів, 
понять, законів, які мало пов'язані. В їх свідомості утворюється не гнучка, 
рухлива система знань, а механічна сукупність переважно ізольованих блоків 
інформації з окремих курсів. Проте, розрізнені та непов’язані між собою 
знання не можуть вважатися компетентними у повному розумінні слова.

Постійне зростання складності діяльності сучасної людини та її негати-
вних наслідків для навколишнього середовища та самого життя людини зу-
мовили потребу в розкритті всієї сфери небезпечного прояву виробничих, 
медико-біологічних та соціальних проблем. Допомога в усвідомленні загроз 
покладається на педагогів, оскільки це фахівці, для яких проблема безпечної 
життєдіяльності набуває масштабних розмірів. На них покладається відпові-
дальність навчити їх базовим прийомам і методикам захисту не тільки влас-
ної особистості, але й підпорядкованим їм підлеглим.

В результаті вивчення курсу «Безпека життєдіяльності та основи охо-
рони праці» студенти отримують не тільки знання законодавчої бази щодо 
безпеки, але й вміння орієнтуватися в основних методах оцінки ризику вини-
кнення надзвичайних ситуацій і системах забезпечення техногенної безпеки; 
надавати домедичну допомогу собі та постраждалим від нещасного випадку 
та аварії на виробництві; організовувати вирішення  питань безпеки в над-
звичайних ситуаціях; організовувати вирішення  питань охорони праці  на 

ї діагн
йснюєєєєттттььссссссяя 

ного ппппооттттттееенціалу
тапахх ббббееееззззппппееерррррееееерррвної 

о й вввввввіііідддддддппповідаааалллльнннннооого 
розвитку,, щщщщщщщо постаюююттттььь ууууу 

упровоодддддддууууууу моооожжжжжжжнннннннаааааа яяяяяяякккккк  сспецифіч-
педагогів допомммммаааааагггггггаааааааєєєєєєє мммммммааааааайййййййбббббббуууутнім 

птимаалллллльььььььнннннних рішень нннннннееееее тільки щод
амореалііізззззззааааццццццціііііііїїїїїїї ппіііііііддддддд ччччччас прооооооофффффффесійної о

ому шляху ссссссааааааммммммморееаааааааллллліііііііззззззацццццціііііііїїїїїїї,,,,,, ааааааалллле й на
ивого ззннннннаачччччеееення пппппппееееедддддддаааагггооооггічниййййййй супро

«Безпека жжиииииттттттттєєєєєдддіялльььььььнннннннооооооості та осно
ою осввввввіііііітттою у ззаааааккккллллллаааааадддаааааххх вввииииииищщщщщщщої освіти

ях студеннннттттіівввв ззз дддддииииссссцццципллліііііннннниииии «««БББББББезпека
аці», якк  пппппооооказууууєєєє пппппппрррррактика, єєєєє фрагм

зуватиииии, ууууууузззззззааааааагггггггаааааааллллллльььннннююююювааааттттии, зззастосовува
ртних ссссииииииитттттттууаціях. ООООООдддддддннннннніііііією зззз пппппрричин

в застосовввввввувввввввати здобуттттттті ввввввідомості і
ана інформааццццццціяяяяяя  для студддддддеееееенннннннтів част

конів,, які мало пппппооооовввв''''яяяяяяязззззззааааааанннннннііііііі. ВВВВВВ їх сві
а систтееееммммааааа знань, а механнніііііііччччччнннннаа сукуп

рмаціїїїї зз ооокреммиииххх курсів. Проте,
ання ннееееее ммммммооооожуттьььььь вввввввввааааааажжжжжжжааатттттттиися компете

ПППППоооооостііііййййнннееееее зззррррррооостаннннннннняяяяяя складно
внниииихх ннннаслідкіііівввв дддллллля нннааааавввккккккоооолишн
ммммоооввввииииилллииии потребуу ввв ррррррооооззкритті
ммммммедикооооо-ббббііііоооологічниххх та со
пппппокладаєтттттьььььсссяяяя на педаго
жжжжжжжиииииттттттєдіяльнннннооооооссссті наб
ддддааааалллльнннннііість навчити
ної ооооссссоббббббистості

ВВ резу
ррррони прац
ббббббезпеки
кнен
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виробництві (в організації); впроваджувати безпечні технології, вибирати оп-
тимальні умови і режими праці, проектувати та організовувати робочі місця 
на основі сучасних технологічних та наукових досягнень в галузі охорони 
праці; обґрунтовувати вибір безпечних режимів, параметрів, виробничих 
процесів (в галузі діяльності). 

Висновки. Усвідомлення студентом причинно-наслідкових зв’язків у 
процесі набуття знань і вмінь дозволяє скоригувати та вибудувати перспек-
тивні цілі освітньої діяльності з врахуванням набутого досвіду, формуванню 
компетенцій для майбутньої професійної діяльності. З позиції викладача за-
кладу вищої освіти організація діяльності по набуттю знань та спілкування зі 
студентом дозволяють оцінити ефективність педагогічних методів і засобів 
супроводу самореалізації майбутніх фахівців та відкоригувати їх у відповід-
ності із новими потребами, інтересами, можливостями майбутніх фахівців. 
Такі підходи до викладання дисципліни «Безпека життєдіяльності та основи 
охорони праці» допоможуть підвищити якість вищої освіти через забезпе-
чення конкурентоспроможності випускників на ринку праці.
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Кваліфікаційні вимоги до магістра технологічного напряму визначають 
знання і вміння його як професіонала в галузях виробничої, науково-
дослідницької й проєктної діяльності, що пов’язані з організацією та керуван- 
ням технологічними процесами виробництва і переробки сільськогосподар-
ської продукції, їх оптимізацією на основі комплексного підходу і реалізації, 
сучасних техніко-технологічних рішень. 
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ті;
– комплексна мотивація професійно-спрямованого самодослідження.
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