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У статті розглядаються питання охорони праці як навчальної
дисципліни для майбутніх магістрів, процес підготовки яких
відбувається за освітньо-професійними програмами для
спеціальності «фізична культура» та «фізична культура і спорт».
Мета дослідження – визначити ефективні організацію та зміст
компонентів, що утворюють комплекс науково-методичного
забезпечення навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» для
студентів, які навчаються за планом для освітньо-кваліфікаційного
рівня «магістр». Для досягнення поставленої мети використано
аналіз, дедукцію, систематизацію, узагальнення інформації
документальних і літературних джерел, а також метод експертного
оцінювання та математичної статистики. Одержані результати
засвідчили важливість і необхідність викладання означеної
навчальної дисципліни, а також модернізації її організації, змісту
та реалізації останнього у практичній діяльності. Водночас,
виокремлено компоненти навчально-методичного забезпечення
дисципліни «Охорона праці в галузі», – мету, завдання, компетенції
магістрів. Одержані результати сприятимуть формуванню
ефективних організації та змісту означеної навчальної дисципліни,
передусім в аспекті наданню їм практичного спрямування.
Результати проведеного дослідження сприяють формуванню
практичних рекомендацій із забезпечення учителям фізичного
виховання, тренерам та їх учням належних умов охорони праці
як необхідної умови ефективної професійної діяльності перших та
превенції негативних наслідків занять фізичними вправами.
Ключові слова: майбутні магістри, професійна діяльність,
охорона праці, фізична культура, спорт, навчально-методичне
забезпечення.

Вступ
У Конституції України зафіксовано: охорона праці
є системою збереження життя і здоров’я працівників
у процесі трудової діяльності, що містить правові,
соціально-економічні, організаційно-технічні, санітарногігієнічні, лікувально-профілактичні, реабілітаційні та
інші заходи [14; 18]. Відображено таке положення у
низці документальних джерел [23; 24; 28].
У науково-педагогічних працівників та студентської
молоді зазначене конкретизується статтею 19 Закону
України «Про освіту» [5], а саме щодо суб’єктів, які
здійснюють управління трудовою діяльністю. Зокрема,
такими є Міністерство освіти та науки України,
Національна Академія наук України, Національна
академія педагогічних наук України, міністерства і
відомства, яким підпорядковані заклади загальної
середньої, вищої, післядипломної освіти, а також
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академічні, галузеві науково-дослідні інститути, інші
науково-методичні установи у взаємодії з відпо
відними підприємствами, творчими спілками, асо
ціаціями, товариствами, громадськими науковими
організаціями [6; 12; 15; 20; 22; 27; 28].
Вища освіта, згідно статті 42, забезпечує фунда
ментальну, наукову, професійну та практичну підго
товку, здобуття громадянами освітньо-кваліфікаційних
рівнів відповідно до їх покликань, інтересів і здібнос
тей, удосконалення наукової та професійної підго
товки, перепідготовку та підвищення кваліфікації [2].
Для забезпечення належної якості вищої освіти не
обхідно періодично модернізовувати відповідну педа
гогічну систему [20; 22; 26]. У галузі фізичної культури
і спорту система вищої освіти визначається низкою
умов і обставин, що істотно позначаються на структурі
організації та реалізації освітнього процесу [19; 25; 29].
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Деякі з причин цього пов’язані зі зростаючою
конкуренцією спортсменів на міжнародній арені,
наближенням їх психологічних, фізичних наван
тажень до меж психофізіологічних можливостей
людини. У зв’язку з цим актуалізується проблема пре
венції травматизму спортсменів, розв’язання якої є
неможливим без формування в спортсменів, чинних та
майбутніх тренерів знань, умінь і навичок, пов’язаних
із забезпеченням та упередженням травматизму під
час їх професійної діяльності [1; 3]. Проте, на сучас
ному етапі поодинокими [19; 25] є дослідження, спря
мовані на визначення окремих аспектів організації,
змісту та способів реалізації начальної дисципліни,
змістом якої є охорона праці в галузі фізичної культури
і спорту. Такі дослідження взагалі відсутні у випадку
розгляду означеної проблеми в аспекті освітнього
процесу майбутніх магістрів із фізичної культури та
спорту.
Матеріал і методи дослідження
Мета дослідження полягала у визначенні ефек
тивних організації та змісту компонентів, що утворю
ють комплекс науково-методичного забезпечення
дисципліни «Охорона праці в галузі» для студен
тів, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень
«магістр». Для досягнення поставленої мети було
використано адекватні методи дослідження, зокрема
загальнонаукові, а саме аналіз, індукцію, дедукцію,
систематизацію й узагальнення інформації документальних та літературних джерел [4; 7; 16; 31].
Водночас, було використано метод експертного
оцінювання, а саме для визначення якості й ефектив
ності змісту окремих компонентів комплексу навчальнометодичного забезпечення дисципліни «Охорона
праці в галузі». Експертами були 8 докторів наук,
10 кандидатів наук із шести вищих закладів освіти,
усі високої кваліфікації: стаж їхньої роботи – від 5 до
20 років; на факультеті фізичної культури викладають
навчальні дисципліни, зміст яких пов’язаний із охо
роною праці. Експерти давали відповіді на питання, що
стосувалися деяких аспектів навчально-методичного
забезпечення дисципліни «Охорона праці в галузі».
У зв’язку з цим були розроблені питання означеного
змісту. Ураховували варіант відповіді, який обрали,
щонайменше 60 % експертів [31; 32].
Одержані дані опрацьовували адекватними мето
дами математичної статистики.
Результати дослідження
Документальні й літературні джерела свідчать, що
одним із пріоритетів державної політики в розвитку
освіти є інтеграція вітчизняної освіти у європей
ський та світовий освітні простори. Передбачає така
інтеграція, передусім організацію освітнього про
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цесу з використанням кредитно-модульної системи,
впровадження у цей процес інформаційних, педаго
гічних технологій, а також забезпечення дієвої системи
контролю якості, інших положень Болонської конвенції
організації діяльності у закладі вищої освіти [8, с. 308].
Реалізують зазначене науково-педагогічні праців
ники і студентська молодь. Така трудова діяльність
повинна відповідати положенням безпеки та охорони
праці в Україні [4, с. 10]. Зазначене набуває ще більшої
значущості у випадку реалізації освітнього процесу
для майбутніх фахівців із фізичної культури, спорту,
ерготерапії. Це зумовлено тим, що в останні роки
зросла кількість чинників, що визначають спортивний
травматизм, адже пов’язані з охороною праці випадки
становлять від 10 % до 20 % від загальної кількості
зафіксованих [1; 3].
Ще одне підтвердження важливості й необхідності
підвищеної уваги до відповідності освітнього процесу
вимогам техніки безпеки на факультеті фізичної куль
тури – дані пошукової системи Google. Так, щомісяч
на кількість запитів, що стосуються спортивного трав
матизму, становить біля 1500, а саме: при введенні
ключових слів «спортивний травматизм» отримано
біля 1000 запитів, ключових слів «профілактика спор
тивного травматизму» – 550, «причини спортивно
го травматизму» – 860, «особливості спортивного
травматизму» – 430. Зазначене свідчить, що трудова
діяльність, передусім спортсменів, є травмонебезпеч
ною, а значить ефективність цієї діяльності немож
лива без комплексу заходів з її охорони. Ураховуючи
зазначене, випускник закладу вищої освіти з фізичної
культури, спорту, повинен знати як специфіку власної
трудової діяльності, так і: питання охорони праці,
безпеки життєдіяльності й цивільного захисту;
основні причини травматизму; чинники, що його
визначають; державні законодавчі й нормативноправові акти щодо охорони праці тощо [3].
Підтверджує останнє зміст наказу Міністерства
освіти і науки України за № 1/9-297 від 29.04.2009
«Про підвищення якості вивчення питань охорони
праці у вищих навчальних закладах». Зокрема, у
цьому документі відзначається обов’язковий характер
вивчення магістрами нормативної навчальної дис
ципліни «Охорона праці в галузі» [9; 10].
Експертне оцінювання виокремлених компонентів
комплексу навчально-методичного забезпечення
дисципліни «Охорона праці в галузі» виявило, що
всі експерти, тобто 100 %, відзначили необхідність
мети, завдань, основних компетенцій, сформованих
знаннями й уміннями, одержаними студентами
факультету фізичної культури під час навчання за
планом освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».
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77,8 % експертів відзначило, що мета вивчення
навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі»
полягає у формуванні в майбутніх фахівців галузі знань
01 Освіта / Педагогіка спеціальностей 017 Фізична
культура і спорт, 014 Середня освіта (Фізична культура),
умінь і компетенцій ефективно керувати охороною
праці та поліпшенні умов праці, враховуючи досяг
нення науково-технічного прогресу і міжнародного
досвіду, а також в усвідомленні нерозривної єдності
успішної професійної діяльності з обов’язковим дотри
манням усіх вимог безпеки праці в галузі. Тут необ
хідно відмітити, що формування зазначеного відбу
вається на основі знань, умінь і навичок студентської
молоді, яка завершила навчання за планом освітньокваліфікаційного рівня «бакалавр».
Що стосується завдань навчальної дисципліни,
то на думку 77,8 % експертів вони повинні бути пов’я
заними з таким: забезпеченням гарантованого збере
ження здоров’я і працездатності працівників фізич
ного виховання, фізичної культури і спорту завдяки
ефективному управлінню охороною праці й форму
ванню відповідальності посадових осіб щодо колек
тивної і власної безпеки; вивченням особливостей
охорони праці у зазначеній галузі; вивченням питань
техніки безпеки і заходів профілактики травматизму на
заняттях фізичною культурою і спортом; отриманням
спеціальних знань і навичок з організації безпечних
умов проведення навчально-тренувальних занять та
вирішення питань, пов’язаних із попередженням трав
матизму на заняттях фізичної культурою і спортом.
Предмет дисципліни, на переконання 90 % екс
пертів, полягає у тому, що охорона праці у галузі є
системою збереження життя і здоров’я працівників
під час трудової діяльності, яку формують правові,
соціально-економічні, організаційно-технічні, санітарногігієнічні, лікувально-профілактичні аспекти.
Від 88,9 % до 100 % експертів відзначають, що
після завершення навчання випускники закладу ви
щої освіти фізичного виховання, фізичної культури і
спорту різних спеціальностей повинні бути спромож
ними вирішувати професійні завдання з урахуванням
вимог охорони праці у галузі та володіти визначени
ми професійними компетенціями.
Така сама кількість експертів (від 88,9 % до 100 %)
вважає, що випускники повинні знати: основи трудового
права України; особливості правового забезпечення
заходів з охорони праці у сфері фізичного виховання
та спорту; функції і цілі системи управління охоро
ною праці, її підсистем та їх взаємозв’язок; особли
вості застосування основних чинних законодавчих і
нормативних актів в галузі охорони праці для свого
соціально-правового захисту; особливості фінансового

забезпечення працівників фізичного виховання, фізич
ної культури і спорту; вимоги правил будівництва та
експлуатації спортивних споруд; порядок включення
(виключення) адміністративної інформації (даних)
про спортивні споруди в реєстр; головні причини
травматизму в різних видах спорту; особливості
техніки безпеки під час проведення занять з різних
видів спорту та фактори попередження спортивного
травматизму; посадові обов’язки суб’єктів сфери;
обов’язки тренера-викладача, юних спортсменів,
допоміжного персоналу, медичних працівників із
попередження травматизму.
Водночас, 94,4 % експертів зазначає, що випуск
ники повинні вміти: оцінити динаміку ефективності
функціонування системи управління охороною праці;
провести контроль дотримання вимог щодо прове
дення навчання працівників з питань охорони праці;
розробити зміст первинного інструктажу з різних видів
спорту; визначити першочергові заходи профілак
тики та попередження травматизму у різних видах
спорту; провести розслідування нещасного випадку,
що стався під час навчально-тренувального заняття або
спортивних змагань; оформити реєстраційну картку
спортивної споруди; оформити заяву про виключення
спортивної споруди з Єдиного електронного всеук
раїнського реєстру спортивних споруд.
Крім цього, переважна більшість експертів (94,4 %)
відзначає, що навчально-методичне забезпечення дис
ципліни «Охорона праці в галузі» повинно ґрунтуватися
на такому:
• комплексі навчально-методичної документації та
засобів навчання, які повинні охоплювати всі роз
діли програмного матеріалу. Ця комплексність
передбачає, що вивчення кожного вузлового питання змісту навчання по кожній темі навчальної
програми забезпечується необхідним оптималь
ним мінімумом навчальної та навчально-мето
дичної документації і засобами навчання;
• комплексному забезпеченні навчального процесу
засобами навчання, що передбачає врахування їх
основних функцій і можливостей, які застосовують
ся в найбільш типових навчальних ситуаціях;
• комплексному підході до забезпечення навчального
процесу, що вимагає, щоб навчально-методична
документація і засоби навчання в комплексі сприяли
реалізації навчальної, розвиваючої і виховної функ
цій навчального процесу;
• комплексності в дидактичному забезпеченні нав
чального процесу і передбачає реалізацію через
навчально-методичну документацію і засоби навчан
ня всіх основних етапів, ланок педагогічного процесу
[22; 27].
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Дискусія
Законодавча база України визначає правові від
носини в галузі фізичної культури і спорту на сучасному
етапі є досить громіздкою, розгалуженою і недостатньо
ефективною [11; 13; 21; 28]. Разом із тим, майбутні
фахівці з фізичного виховання, фізичної культури і
спорту повинні володіти знаннями з охорони праці
під час своєї професійної діяльності. Одна з причин
зазначеного пов’язана зі щорічним збільшенням
кількості випадків травматизму під час занять фізич
ними вправами взагалі та у спорті зокрема. Так,
травматизм під час таких занять у зв’язку з порушенням
(недотримання) техніки безпеки знаходиться в межах
10-20 % від загальної кількості зафіксованих випадків
[1; 3; 17].
З іншого боку, про необхідність підвищення уваги
до питань техніки безпеки на факультеті фізичної
культури свідчить така інформація: щомісяця кількість
запитів щодо спортивного травматизму становить
біля 1500 [3]. Підтверджують таку інформацію дані
інших літературних джерел [19; 29]. Конкретизують
інформацію означеного змісту такі цифри: при уве
денні в пошукову систему Google ключових слів «спор
тивний травматизм» отримано біля 1000 запитів, при
уведенні ключових слів «профілактика спортивного
травматизму» – 550, слів «причини спортивного трав
матизму» – 860, «особливості спортивного травма
тизму» – 430.
Виявлений високий інтерес та зацікавленість сту
дентів в одержанні інформації щодо кількості травм,
які виникають під час спортивної діяльності, а також
наявна інформація [1; 4] про те, що в процесі трудової
діяльності тренери, вчителі фізичної культури зіш
товхуються з проблемами травматизму (оскільки саме
вони несуть відповідальність за дотримання вимог
безпеки під час тренувальних занять і за охорону життя
і здоров’я спортсменів), значною мірою зумовлює
нагальність потреби в модернізації їх відповідної
підготовки під час навчання у закладі вищої освіти.
На думку дослідників трудова діяльність у галузі
фізичної культури, спорту, але, передусім, спортсменів,
є травмонебезпечною [25; 29]. Значить ефективність
професійної діяльності в цих галузях неможлива без
комплексу заходів з охорони праці. У зв’язку з цим
наголошується на необхідності, щоби майбутній фахі
вець володів знаннями, як зі специфіки майбутньої
трудової діяльності, так із охорони праці, безпеки
життєдіяльності й цивільного захисту; основних при
чин травматизму; чинників, що визначають травма
тизм під час занять фізичними вправами; державних
законодавчих і нормативно-правових актів щодо
охорони праці [20; 26].
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Водночас необхідно враховувати, що будьяка навчальна дисципліна у закладі вищої освіти
повинна мати комплекс науково-методичного забез
печення, яким передбачено визначені компоненти
[8; 28; 30]. Наявні у навчальних планах факультетів
фізичної культури дисципліни, змістом яких є різні
аспекти охорони праці майбутніх фахівців, котрі здо
бувають освіту за кваліфікаційним рівнем «магістр»,
використовують матеріал, що недостатньо систе
матизований та певною мірою лише частково враховує
специфіку професійної діяльності [2; 3]. У наявній
літературі висвітлено питання, що розглядають: загальні
основи охорони праці в галузі фізичної культури і спорту;
правові основи організації та управління фізичним
виховання, фізичною культурою і спортом, туризмом
в Україні, нормативно-правові основи означеної галузі
[1; 19; 25; 29].
Проведеним дослідженням встановлено необхід
ність визначення для навчальної дисципліни «Охорона
праці в галузі» мети, предмета вивчення, завдань,
компетенцій студентів факультету фізичної культури, які
здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр».
При цьому виявлено, що охорона праці в галузі є
системою збереження життя, здоров’я працівників
у процесі трудової діяльності; формують цю систему
правові, соціально-економічні, організаційно-технічні,
санітарно-гігієнічні, лікувально-профілактичні, реабілі
таційні та інші заходи і засоби.
Одержані дані підтверджує інформація інших дос
лідників [19; 25; 29], хоча остання має певні особливості
й відмінності. Вони значною мірою пов’язані з
питаннями, що були актуальними у часовий період,
протягом якого означену інформацію було одержано.
Крім цього, під час проведення дослідження
одержали дані про зміст практичних компетенцій,
а також теоретичних знань й умінь реалізовувати їх
у практичній діяльності. Такі дані засвідчують необ
хідність наповнення кожного компоненту навчальнометодичного забезпечення дисципліни «Охорона
праці в галузі» змістом практичного характеру, який
надається майбутнім магістрам із фізичного виховання,
фізичної культури і спорту.
Висновки
1. Виклики сьогодення, що пов’язані з травматизмом
у спорті та під час інших занять фізичними вправами,
зумовлює необхідність модернізації системи форму
вання компетентностей майбутніх магістрів із фізичного
виховання, фізичної культури і спорту в охороні праці,
але передусім превенції травматизму.
2. Система науково-методичного забезпечення
дисципліни «Охорона праці в галузі» полягає у форму
ванні відповідної структури, визначенні належних
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умов проведення навчально-тренувального процесу,
зменшення спортивного травматизму, застосуванні
чинних нормативних актів з охорони праці в галузі),
психолого-педагогічних аспектів дидактичного впливу.
3. Проведеним дослідженням із залученням
експертів виокремлено основи навчально-методич
ного забезпечення дисципліни «Охорона праці в
галузі» та деякі його компоненти (мета, завдання,
компетенції студентів, вимоги до знань, практичних
умінь і навичок).

Напрямки подальших досліджень полягають у
розробленні практичних рекомендацій із забезпечення належних умов охорони праці спортсменів і тренерів, як необхідної умови зниження спортивного травматизму під час професійної діяльності у фізичному
вихованні, фізичній культурі і спорті.
Конфлікт інтересів. Автори заявляють про від
сутність конфлікту інтересів.
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