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Стаття присвячена проблемам із забезпеченням безпечності
підприємств переробної промисловості, зумовленим
зокрема недостатнім рівнем підготовки майбутніх
інженерно$технічних працівників у вищих навчальних
закладах. Запропоновані шляхи підвищення ефективності
підготовки майбутніх фахівців, які мають базуватись на чітко
визначених мінімальних вимогах до вивчення питань
безпечності промислових підприємств на усіх етапах
підготовки майбутніх інженерно$технічних працівників.
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переробна промисловість; інженерно$технічні працівники;
нормативна дисципліна; вищий навчальний заклад.
Постановка проблеми
Успішне
функціонування
будьякого підприємства, в тому
числі і поліграфічного, в сучас
них умовах неможливе без за
безпечення належного рівня
охорони праці та промислової
безпеки, виробничої санітарії та
гігієни праці, пожежної та техно
генної безпеки, цивільного захи
сту, охорони навколишнього
природного середовища тощо
(далі БПП — безпечність про
мислового підприємства 1).

Чинне законодавство перед
бачає наявність відповідних
служб, які повинні забезпечува
ти БПП (наприклад, служби охо
рони праці, пожежної безпеки,
охорони навколишнього сере
довища тощо), проте, безпосе
редню роботу з оперативного
контролю за дотриманням без
пеки праці в межах своїх поса
дових повноважень та забезпе
чення застосування засобів за
хисту і впровадження заходів
щодо забезпечення безпечності
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1 Безпечність промислового підприємства — властивість підприємства (об’єкта)
за нормальної експлуатації та в разі аварії обмежувати вплив джерел небезпеки на
персонал, населення та навколишнє середовище встановленими межами [1].
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промислового підприємства,
виконують інженернотехнічні
працівники (ІТП).
Необхідні знання та вміння
для забезпечення БПП інженер
нотехнічні працівники набува
ють у вищих навчальних закла
дах (ВНЗ) і під час спеціального
навчання (з охорони праці, по
жежної безпеки, цивільного за
хисту) на підприємствах.
Ефективність системи спеці
ального навчання ІТП підпри
ємств під час їх професійної
діяльності може бути забезпе
чена лише у разі належної базо
вої підготовки з відповідних пи
тань, отриманої у ВНЗ.
Потреби виробництва у фа
хівцях, здатних забезпечити ви
сокопродуктивні, безпечні і не
шкідливі умови праці, забезпе
чує вітчизняна вища школа. У
нашій країні охорона праці, як
самостійна спеціальна дис
ципліна, сформувалася протя
гом ХХ ст.: спочатку вона викла
далася, як складова частина ок
ремих спеціальних та інженер
них дисциплін, а як самостійна
дисципліна існувала тільки в ок
ремих ВНЗ. З 1966 р. цей курс
було введено у програми усіх ін
женерних спеціальностей, а усім
технічним ВНЗ було запропоно
вано створити кафедри охорони
праці. Починаючи з 1999 р. в усіх
ВНЗ України при підготовці
фахівців відповідних освітньо
кваліфікаційних рівнів вивчали
дисципліни циклу безпека жит
тєдіяльності (БЖД): «Безпека
життєдіяльності», «Основи охо
рони праці», «Охорона праці в
галузі», «Цивільна оборона».
Необхідність досягнення на
лежного рівня БПП вимагається
як вітчизняним законодавством

з охорони праці, з пожежної та
техногенної безпеки і цивільно
го захисту, з охорони навколиш
нього середовища (наприклад,
Закон України «Про охорону
праці» [2], Кодекс Цивільного
захисту України [3], Закон Ук
раїни «Про охорону навколиш
нього природного середовища»
[4] та ін.), так і міжнародними
нормативними актами, чинними
в Україні (наприклад, державні
стандарти України, розроблені
на основі міжнародних [5?8]).
Донедавна підготовка май
бутніх ІТП з питань БПП у ВНЗ
здійснювалась, в основному, під
час вивчення низки норматив
них дисциплін, що регламенту
валось відповідними норматив
ними документами (наприклад,
спільний наказ Міністерства
освіти і науки, Міністерства з
питань надзвичайних ситуацій
та у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської ка
тастрофи, Державного комітету
з промислової безпеки, охоро
ни праці та гірничого нагляду Ук
раїни «Про організацію та вдос
коналення навчання з питань
охорони праці, безпеки життє
діяльності та цивільного захисту
у вищих навчальних закладах
України» від 21.10.2010 р.
№ 969/922/216 [9] (далі — на
каз № 969/922/216), який був
скасований розпорядженням
Кабінету Міністрів України від
30.05.2014 р. № 590р [10]).
Мета роботи
Метою даної роботи є аналіз
сучасної ситуації з підготовки з
питань БПП майбутніх інженер
нотехнічних кадрів у вітчизня
них ВНЗ у зв’язку із зміною нор
мативної бази.

Результати проведених
досліджень
Вже рік виповнилося з того
часу як Кабінет Міністрів України
своїм розпорядженням від
30.05.2014 р. № 590р [10] ска
сував наказ № 969/922/216.
Про це рішення на «Урядово
му порталі» повідомлялося, що
уряд скасував норму щодо
обов’язкового розділу про охо
рону праці в дипломних роботах
[11], але спільний наказ трьох
центральних органів виконавчої
влади № 969/922/216 охоплю
вав набагато ширше коло пи
тань. Тому, вже 19 листопада
2014 р. на численні звернення
ректорів та проректорів ВНЗ Ук
раїни щодо викладання нав
чальних дисциплін «Безпека
життєдіяльності», «Основи охо
рони праці», «Охорона праці в га
лузі» та «Цивільний захист» у
зв’язку із скасуванням Кабінетом
Міністрів наказу № 969/922/216,
Інститутом інноваційних техно
логій і змісту освіти за доручен
ням Міністерства освіти і науки
України було дано роз’яснення,
що порядок вивчення зазначе
них вище нормативних дис
циплін встановлюється ВНЗ у
відповідності до затверджених в
установленому порядку типових
програм цих дисциплін [12].
Потрібно відзначити, що при
йняття розпорядження Кабінету
Міністрів передувало прийнят
тю Верховною Радою 1 липня
2014 р. Закону України «Про ви
щу освіту», який у статті 56 вста
новив, що максимальне нав
чальне навантаження на одну
ставку науковопедагогічного
працівника не може перевищу
вати 600 годин на навчальний
рік [13]. До того часу макси

мальне навантаження складало
900 годин. Тому, перед керів
ництвом ВНЗ постало завдання:
не збільшуючи штати навчаль
них закладів, зменшити наван
таження на одного викладача з
одночасним збереженням рівня
оплати праці. Й, оскільки ця
норма набирає чинності з 1 ве
ресня 2015 р., адміністрації ВНЗ
уже рік зайняті розв’язанням
цієї проблеми.
Надана ВНЗ можливість са
мостійно визначати необхід
ність включення розділів з «Охо
рони праці», «Охорони праці та
безпеки в надзвичайних ситу
аціях» у дипломних проектах
(роботах) на сьогодні призвела
до того, що у багатьох ВНЗ ці
розділи просто відмінили. Кіль
кість навчальних закладів і спе
ціальностей, з яких у дипломних
проектах не буде розділу з
«Охорони праці» з часом тільки
зростатиме й ось чому. За раху
нок того, що ці розділи відміни
ли — зменшилося навантажен
ня на викладачів цих кафедр,
адже вони тепер не працюють у
державних
екзаменаційних
комісіях, не консультують відпо
відні розділи у дипломних робо
тах.
Окрім того, навчальні закла
ди отримали можливість са
мостійно встановлювати струк
туру і обсяги підготовки з дис
циплін «Безпека життєдіяль
ності», «Основи охорони праці»,
«Охорона праці в галузі» та
«Цивільний захист» залежно від
характеру майбутньої про
фесійної діяльності фахівця. Ці
дисципліни, як вже відзначало
ся вище, належать до норматив
них. Сьогодні нормативні нав
чальні дисципліни визначаються
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освітньопрофесійною програ
мою підготовки майбутнього
фахівця. Дотримання їх назв є
обов’язковим для ВНЗ, а обсяг
не може бути меншим від обся
гу, встановленого державним
стандартом освіти [14].
Ще до відміни наказу
№ 969/922/216 мали місце не
поодинокі випадки об’єднання
нормативних дисциплін, напри
клад, «Основ охорони праці» з
«Безпекою життєдіяльності»,
«Охорони праці в галузі» з
«Цивільним захистом» тощо; не
у всіх дипломних роботах був
розділ з охорони праці. Якщо і
тоді не завжди виконувався на
каз № 969/922/216, то після йо
го відміни варто чекати, що де
які з цих дисциплін можуть про
сто «зникнути». Зайвим доказом
цього є ліквідація кафедр охо
рони праці у деяких ВНЗ.
Якщо відсутність необхідних
знань, умінь та навичок щодо
професійної діяльності може
призвести лише до економічних

збитків, то прогалини в знаннях
з охорони праці можуть ще й
завдати шкоду здоров’ю людей і
їх життю [15]. Це підтверд
жується зростаючою кількістю
працівників (у % до облікової
кількості штатних працівників),
які працюють в умовах, що не
відповідають санітарногігієніч
ним нормам (рис. 1) [15].
З рис. 1 видно, що загальна
кількість працівників, які працю
ють у незадовільних санітарно
гігієнічним умовах, зменшуєть
ся й усе це не може не радувати.
Проте, може виникнути хибне
враження, що ситуація покра
щується, але ці ж дані у віднос
них числах свідчать, що відсоток
працівників, які працюють у не
належних умовах — неухильно
зростає. Так, якщо в 2007 р. в не
задовільних санітарногігієніч
ним умовах працювало 27,5 %
працівників, 2009 — 27,8, 2011
— 28,9, а в 2013му — 29,5.
Слід зазначити, що най
більша кількість працівників,

Рис. 1. Динаміка кількості працівників, які працюють в умовах, що не
відповідають санітарногігієнічним нормам
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Рис. 2. Розподіл працівників, зайнятих в умовах, які не відповідають
санітарногігієнічним нормам, за окремими видами економічної діяльності

зайнятих в умовах, які не
відповідають санітарногігієніч
ним нормам, працює саме в
промисловості (рис. 2) [16], для
галузей якої і готують фахівців
більшість технічних ВНЗ.
В табл. зазначена кількість
працівників окремих видів еко
номічної діяльності, які працю
ють в умовах, що не відповіда
ють санітарногігієнічним нор
мам [16].
Для таких видів економічної
діяльності, віднесених до пере
робної промисловості, як виго
товлення виробів з деревини,
виробництво паперу та полі
графічна діяльність — загальна
кількість працівників, які працю

ють в умовах, що не відповіда
ють санітарногігієнічним нор
мам становить 14,1 тис. осіб
(або 20,1 % до облікової кіль
кості штатних працівників) [16].
На рис. 3 наведено розподіл
працівників, що працюють під
впливом перевищення гранично
допустимих рівнів (ГДР) та гра
нично допустимих концентрацій
(ГДК) (у % до облікової кількості
штатних працівників) зайнятих у
виготовленні виробів з дереви
ни, виробництві паперу та
поліграфічній діяльності.
У зв’язку із несприятливими
умовами праці не тільки під
приємства несуть додаткові фі
нансові витрати з виплат ком

Кількість працівників окремих видів економічної діяльності,
які працюють в умовах, що не відповідають санітарногігієнічним
нормам
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Рис. 3. Кількість працівників переробної промисловості (у % до облікової
кількості штатних працівників), що працюють під впливом перевищення
ГДР, ГДК

пенсацій працівникам та на
данням їм пільг, але й останні
зазнають негативного впливу на
своє здоров’я через хворобу та
пов’язану із нею тимчасову
втрату працездатності.
Висновки
Причин зростання кількості
працівників, які працюють в
умовах, що не відповідають
санітарногігієнічним нормам,
багато, хоча переважна біль
шість їх носить економічний ха
рактер. Одночасно з цим мають
місце випадки формального
ставлення керівництва підпри
ємств до забезпечення БПП, не
бажання виділяти кошти в не
обхідному обсязі на вирішення
цих питань, відсутність належ
ного рівня підготовки ІТП із за

безпечення безпеки працівників
та виробничої діяльності під
приємства.
Щодо недоліків у підготовці
майбутніх фахівців з питань БПП
у вищій школі, то має місце не
достатнє розуміння частиною
науковопедагогічних праців
ників ВНЗ важливості набуття
студентами компетенцій щодо
забезпечення БПП, відсутністю
відповідних розділів випускних
робіт (зокрема розділів «Охоро
на праці та безпека в надзви
чайних ситуаціях» тощо) або їх
формальне виконання, а також
не завжди якісне викладання
дисциплін циклу БЖД тощо.
В такій ситуації і з врахуван
ням наявного мораторію на пе
ревірки підприємств 2 (відсут
ністю додаткового стимулюван

2 Протягом серпнягрудня 2014 року перевірки підприємств, установ та
організацій, фізичних осіб — підприємців контролюючими органами здійснювались
виключно з дозволу Кабінету Міністрів України або за заявкою суб’єкта
господарювання щодо його перевірки. Аналогічний мораторій на перевірки
запроваджено й у 2015 році [17].
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ня зі сторони органів державно
го нагляду з питань БПП) забез
печення БПП можливе лише
фахівцями з належним рівнем
підготовки та усвідомленням
важливості даного напряму ді
яльності.
Для підвищення ефектив
ності підготовки ІТП з питань
БПП, зокрема на рівні ВНЗ, не
обхідно переглянути підходи у
формуванні:
— навчальних планів підго
товки студентів із забезпечен
ням набуття компетенцій щодо
БПП, необхідних майбутнім ІТП у
практичній діяльності;
— структури та наповнення
розділів з БПП випускних робіт,
обов’язкових для технічних
спеціальностей;
— науковопедагогічних кад
рів, які забезпечують навчаль
ний процес викладання дис
циплін циклу БЖД, з обов’язко
вим стажуванням на вироб
ництві.

І все це має базуватись на
чітко визначених (бажано нор
мативними документами) міні
мальних вимогах до організації і
здійснення навчального проце
су щодо:
— вивчення питань БПП як у
складі нормативних дисциплін
циклу БЖД, так і фахових дис
циплін
за
відповідною
спеціальністю;
— включення питань БПП до
програм практик;
— наявності розділів з питань
БПП у випускних роботах сту
дентів;
— представництва у складі
державних
екзаменаційних
комісій фахівців з БПП тощо.
Якщо не робити спроб зміни
ти сьогоднішню ситуацію на
краще — майбутні фахівці не от
римають у достатньому обсязі
необхідних знань з організації і
забезпечення належних умов
праці на виробництві.
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Статья посвящена проблемам с обеспечением безопасности
предприятий перерабатывающей промышленности, вызван$
ными в частности недостаточным уровнем подготовки буду$
щих инженерно$технических работников в высших учебных
заведениях. Предложены пути повышения эффективности
подготовки будущих специалистов, которые должны базиро$
ваться на четко определенных минимальных требованиях к
изучению вопросов безопасности промышленных предпри$
ятий на всех этапах подготовки будущих инженерно$техниче$
ских работников.
Ключевые слова: безопасность промышленного
предприятия; перерабатывающая промышленность;
инженерно$технические работники; нормативная
дисциплина; высшее учебное заведение.
The article deals with the problem of improper ensure the safety
of processing industry, due to several reasons, one of which
is the poor training of future engineers and technical workers
in higher education. The proposed measures to improve
the training of future specialists should be based on clearly
defined normative documents the minimum requirements
to study safety issues of industrial enterprises at all stages
of engineering and technical workers.
Keywords: industrial enterprise safety; manufacturing;
engineering and technical personnel; regulatory compliance;
university.
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