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ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про доцільність та стан використання інформаційно-комп’ютерних 

технологій на заняттях та в позааудиторній діяльності з біології, екології та 

медичної біології.  

Доповідач – викладач біології , екології та медичної біології Михалик І.П.. 

2. Про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в 2019-

2020 н.р.. 

Доповідач – інженер з охорони праці Романюк О.Л.. 

І. СЛУХАЛИ: 

Викладача біології і екології та медичної біології Михалик І.П. про 

доцільність та стан використання інформаційно-комп’ютерних технологій на 

заняттях та в позааудиторній діяльності з біології і екології та медичної 

біології.  

Сьогодні не знайдеться жодної людини, яка б не розуміла ролі й місця 

освіти. Освіта складає основу розвитку людства, від її якості і стану залежить 

соціально-економічний прогрес кожної держави. Національною доктриною 

розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті визначено, що одним із пріоритетних 

напрямів її розвитку є впровадження в усі ланки освітньої галузі сучасних 

інформаційно-комп’ютерних технологій, що забезпечить подальше 

вдосконалення навчально-виховного процесу, підвищення якості, 

доступності і ефективності освіти, вироблення у підростаючого покоління 



вмінь і навичок, необхідних для практичного використання у сучасному 

інформаційному середовищі.  

При вивченні  біології , екології та медичної біології  на сучасному етапі, 

заняття не повинне бути обмежене підручником, дошкою та викладачем. За 

сучасними вимогами навчального стандарту традиційна форма заняття не 

зможе дати студентам такого об’єму інформації, як заняття з використанням 

інформаційно- комп’ютерних технологій. 

Під час переходу до інтерактивних форм навчання при вивченні біології , 

екології та медичної біології змінюється, насамперед, ставлення студентів до 

предмета, приводиться в дію основний закон засвоєння знань: сприйняття – 

осмислення – запам’ятовування – практичне  застосування. Ефективність 

засвоєння знань залежить від активності учасників процесу навчання, адже,  

важливо коли студент не просто прослуховує матеріал, а й сам активно працює 

– намагається знайти логічне пояснення того чи іншого явища й пояснити 

товаришу свою точку зору. Ось це і є найголовніша мета інтерактивного 

навчання з використанням інформаційно – комп’ютерних технологій. Набагато 

важливіше навчити студентів мислити, аналізувати, робити висновки, ніж 

просто розповісти їм новий матеріал. 

Саме тому сьогодні широко використовую інформаційно-комп’ютерні 

технології (ІКТ), які могли б найбільш повно враховувати вікові особливості, 

інтереси, нахили, здібності кожного студента. У нових підходах поєдналися 

елементи традиційних занять — сприймання нового матеріалу, засвоєння, 

осмислення, узагальнення — та сучасні інноваційні методи роботи з 

студентами. Широке використання ІКТ, які застосовую на заняттях спонукає 

студентів до самостійної праці, творчого мислення, пошуку. 

Існують різноманітні способи застосування засобів мультимедіа в 

навчальному процесі, серед яких: 

 використання електронних лекторів, тренажерів, підручників, 

енциклопедій; 

 розробка ситуаційно-рольових та інтелектуальних ігор з 

використанням штучного інтелекту; 



 моделювання процесів і явищ; 

 забезпечення дистанційної форми навчання; 

 проведення інтерактивних освітніх телеконференцій; 

 побудова систем контролю й перевірки знань і умінь студентів 

(використання контролюючих програм-тестів); 

 створення і підтримка сайтів навчальних закладів; 

 створення презентацій навчального матеріалу; 

 здійснення проективної і дослідницької діяльності студентів тощо. 

Потрібно підкреслити, що використання засобів мультимедіа в 

освітньому процесі сприяє: 

- підвищенню мотивації студентів до навчання; 

- реалізації соціальної мети, а саме – інформатизації суспільства; 

- інтенсифікації процесу навчання; 

- розвитку особистості студента; 

- розвитку навичок самостійної роботи з навчальним матеріалом; 

- підвищенню ефективності навчання за рахунок його індивідуалізації. 

 Розроблені чи створені студентами різні види електронних робіт 

(комп’ютерна презентація, публікація на веб-сайтах) подаються викладачу не 

тільки для перевірки, оцінювання та демонстрування цільовій аудиторії, а й для 

сприяння розвитку у студентів навички аналізувати, продукувати нові ідеї, 

оцінювати результати власних досліджень і роботу інших. Слід зазначити, що 

під час створення комп’ютерних продуктів у студентів  розвиваються й нові 

навички, які зможуть стати у нагоді вихованцям не тільки в навчанні, а й у 

майбутній професійній діяльності. 

     Використання інформаційних технологій розширює дидактичні можливості 

навчального процесу як для студентів, так і для викладачів. 

Традиційним і часто використовуваним прийомом у методиці викладання  

моїх  дисциплін є робота з картками, що містять індивідуальні завдання для 

студентів. У підготовці таких матеріалів, безумовно, дуже зручно використати 

комп'ютер. За допомогою комп'ютера викладач може швидко скласти кілька 

варіантів тестів, кросвордів та інших робіт.  



Використання ІКТ на заняттях дозволяє:  

 інтенсифікувати діяльність викладача і студента;  

 підвищити якість вивчення предмета; 

 відобразити істотні сторони біологічних об'єктів, висунути на 

перший план найбільш важливі (з точки зору навчальних цілей і завдань). 

Багато біологічних процесів відрізняються складністю. Діти з образним 

мисленням важко засвоюють абстрактні узагальнення, без картинки не здатні 

зрозуміти процес, вивчити біологічні явища.  Розвиток їх абстрактного 

мислення відбувається за допомогою образів.  Мультимедійні анімаційні моделі 

дозволяють сформувати у свідомості студента цілісну картину біологічного 

процесу, формувати  базові знання про принципи функціонування і структуру 

біологічних систем, про взаємозв'язки між біологічними системами та 

середовищем. Інтерактивні моделі дають можливість самостійно 

«конструювати» біологічні процеси, виправляти свої помилки, самонавчатися, 

оволодівати методологією наукового пізнання світу та формувати  основи 

здорового способу життя. 

Адже використання комп'ютера на занятті дозволяє зробити процес 

навчання мобільним, чітко диференційованим та індивідуальним. Застосування 

ІКТ сприяє вирішенню проблеми змісту навчання , його нових форм і методів, 

значно підвищує рівень мотивації, розширює можливості самостійної 

навчальної діяльності студентів у процесі вивчення курсу. 

Використання мультимедійних технологій дають змогу в повній мірі 

реалізувати завдання таких занять, тому що мають широкий спектр 

можливостей:  

 інтерактивні ігри  

 тести 

 віртуальні подорожі  

 анімації  

 наукові ролики 

 творчі завдання і т.п. 



Одним із можливих шляхів формування професійної самосвідомості є 

активізація особистісної позиції студента. Для реалізації цього принципу         

на своїх заняттях постійно використовую ділові, рольові ігри, диспути. 

Відомо, що «краще один раз побачити, ніж сто разів почути». 

Застосування мультимедіа дозволяє об’єднати текст, звук, графічне 

зображення, відео, флеш-анімації, дає можливість дуже швидко опрацювати 

інформацію у вигляді таблиць, схем, діаграм, визначити залежність між 

різними об’єктами і явищами, будовою та функціями. Шляхом застосування 

мультимедійних засобів я одержую дві переваги – якісну та кількісну. Якісна 

перевага очевидна, так як багато дітей з низьким розвитком образного 

мислення важко засвоюють образні поняття, а інтерактивні моделі дозволяють 

сформувати цілісну картину біологічного процесу, розглянути його поетапно, 

порівняти, зробити висновки. Важливе значення має також і розвиток 

пізнавального інтересу студентів  до занять з використанням мультимедіа, що 

має загальне психологічне підґрунтя. Студенти переходять від звичайної 

цікавості до допитливості і як наслідок – до розкриття причинно-наслідкових 

зв’язків. 

    Комп’ютерні технології також дозволяють включати в навчальний 

процес нові форми творчих робіт:  

 розробку біологічних ігор  

 проектну діяльність  

 написання власних сценаріїв 

 зйомку відеофільмів 

Їх можна використовувати при створюванні нестандартних занять (ділові 

ігри, прес-конференції, змагання, конкурси, КВК, творчі звіти, аукціони, тощо). 

Ділова гра, з використанням мультимедійного супроводу, присутня 

майже на всіх практичних заняттях  медичної біології. 

Заняття «Плоскі черви, їх медичне значення»  проводжу у вигляді 

науково - практичної конференції, де студенти виступають у ролях 

журналістів та науковців. 



Застосування ділових ігор під час навчання дає змогу максимально 

наблизити навчальний процес до практичної діяльності, врахувати реалії 

сьогодення, приймати рішення в умовах конфліктних ситуацій, відстоювати 

свої пропозиції, розвивати в учасників гри колективізм та відчуття команди, 

отримати результати за досить обмежений час. У спеціально створених умовах 

студент "проробляє" найрізноманітніші життєві ситуації, які дають йому змогу 

сформувати світогляд, відстояти свою позицію. 

Проекти. Щоб навчити студентів, зацікавити їх, стимулювати їх 

пізнавальну діяльність , сформувати професійні та особистісні, якості   на своїх 

заняттях пропоную студентам роботу над проектами. 

Метод проектів є  один із видів позааудиторної самостійної роботи. 

Проектна діяльність сприяє розвитку ініціативи, самостійності, 

організаторських здібностей, стимулює процес саморозвитку. 

Теми проектів, які  пропоную, стосуються найбільш актуальних питань, 

які затверджені типовою програмою з предмету. Досвід проведення 

презентацій- захистів проектів показав високу активність студентів, так як 

теми, які я пропоную для опрацювання, мають практичну цінність як для 

майбутньої професійної діяльності, так і в повсякденному житті. У процесі 

підготовки та презентації роботи студенти отримують безцінний досвід 

самостійного опрацювання нового матеріалу, наукового пошуку та навички 

публічного представлення та обговорення отриманих результатів. 

 Телепроекти, вебінари, дистанційне, віртуальне навчання - види 

комп'ютерних телекомунікацій, які отримують широке поширення в навчально-

виховному процесі в даний час. 

Дистанцiйне навчання — це форма навчання з використанням 

комп’ютерних і телекомунiкацiйних технологiй, якi забезпечують iнтерактивну 

взаємодiю викладачiв та студентiв на рiзних етапах навчання i самостiйну 

роботу з матерiалами iнформацiйної мережi. 

 

 

 



Переваги дистанційного навчання: 

• навчання в індивідуальному темпі - швидкість вивчення 

встановлюється самим студентом, вчиться залежно від його особистих 

обставин і потреб; 

• свобода і гнучкість - студент може вибрати будь-який з курсів 

навчання, самостійно планувати місце, час і тривалість занять; 

• мобільність - ефективна реалізація зворотного зв'язку між викладачем і 

студентом; 

• доступність - дозволяє навчатися і  не обмежувати себе в освітніх 

потребах незалежно від місцезнаходження; 

• технологічність - використання в освітньому процесі новітніх 

досягнень інформаційних комп'ютерних технологій; 

• соціальне рівноправ'я - рівні можливості отримання освіти без будь-

яких обмежень; 

• творчість - комфортні умови для творчого самовираження студента. 

Дистанційне навчання – сукупність наступних заходів: 

 засоби надання навчального матеріалу студенту; 

 засоби контролю успішності студента; 

 засоби консультації студента програмою-викладачем; 

 засоби інтерактивної співпраці викладача і студента; 

 можливість швидкого доповнення курсу новою інформацією, 

коригування помилок. 

У системі дистанційного навчання виділені 4 типи суб'єкта: 

 Студент - той, хто навчається. 

 Тьютор - той, хто навчає. 

 Організатор - той, хто планує навчальну діяльність, розробляє 

програми навчання, займається розподіленням студентів за групами і 

навчальним навантаженням на тьюторів, вирішує різні організаційні 

питання. 

 Адміністратор - той, хто забезпечує стабільне функціонування 

системи, вирішує технічні питання, слідкує за статистикою роботи системи. 



Дистанційні курси. Важливим елементом дистанційного навчання є 

дистанційний курс (ДК). Ще до початку навчання  викладач розробляє ДК за 

своїми предметами. В процесі навчання курси можуть змінюватися і 

доповнюватися. Кожний викладач має змогу сам вирішувати, як буде виглядати 

ДК і які мультимедійні елементи в ньому будуть застосовуватися. Міра і спосіб 

використання комп'ютерних технологій при підготовці ДК значно впливає на 

ефективність його засвоєння. Світовий досвід показує, що використання 

динамічних об'єктів для створення наочних моделей процесів, адаптивне 

моделювання студента в багатьох випадках значно підвищує навчальний ефект. 

Курс розбивається на розділи, які потрібно проходити у визначений час. 

За матеріалом розділів викладач створює і призначає тести і завдання, які також 

потрібно вчасно проходити. Викладач має можливість призначати спеціальні 

перевірочні (граничні) тести за відповідними розділами курсу, може 

призначати завдання для підгруп студентів, тоді завдання вирішується 

колективно. Взаємодія між суб'єктами системи дистанційного навчання 

здійснюється за допомогою системи індивідуальних гостьових книг, форумів, 

чатів та електронної пошти. 

Навчальний процес за дистанційною формою навчання здійснюється 

у таких формах:  

 самостійна робота;  

 навчальні заняття; 

 практична підготовка;  

 контрольні заходи. 

Основною формою організації навчального процесу за дистанційною 

формою є самостійна робота. 

Основними видами навчальних занять за дистанційною формою 

навчання з біології і екології є:  

 лекція 

 семінар 

 практичні заняття 

 лабораторні заняття 



 консультації та інші. 

Дистанційне навчання передбачає використання різноманітних 

мультимедійних технологій, до яких належать відео -уроки з біології і екології, 

відео позакласних заходів, віртуальні лабораторії, віртуальні екскурсії та ін.  

Дистанційні консультації викладача проводяться за допомогою 

електронної пошти, соціальних мереж, скайп-зв’язку. 

Для організації дійсно ефективного навчального процесу дистанційного 

навчання необхідна систематична робота  як студента, так і викладача майже 

кожного дня на протязі всього терміну навчання. 

Онлайн-зустрічі у режимі реального часу  можна проводити з 

студентами, використовуючи: 

Zoom. Сервіс для проведення відеоконференцій та вебінарів. У 

безоплатній версії зустрічі  тривають до 40 хвилин,  на 20 і більше осіб.  

Студенти можуть підключаються до трансляції через телефон  або через 

комп’ютер. Кожен учасник зустрічі має можливість говорити наживо, 

демонструвати відео та свій екран. 

Skype. Сервіс для проведення відеоконференцій. У кожного студента  є 

акаунт Skype. Потрібно  створити групу студентів  й у призначений час зробити 

виклик, до якого приєднаються всі учасники групи. 

Для передавання навчального матеріалу використовую: 

 Відео.  Його можна створювати або за допомогою камери 

(телефона, наприклад), або з екрана монітора. 

 Screencast-O-Matic дозволяє створювати скринкасти (відео з 

екрана монітора), відео за допомогою вебкамери або записувати екран та 

зображення з вебкамер одночасно.  

За допомогою цього сервісу можна: 

 записувати технічні навчальні відео (інструкції  щодо роботи з 

програмами та сервісами); 

 записувати пояснення теми (заняття, лекція); 

 записувати вправи й розв’язання задач.  

 Робочі листи в гугл-документах  



Навчальний матеріал  можна подавати через гугл-документ і надавати 

доступ студентам.  

 Тести для самоперевірки 

Студенти  можуть  перевіряти своє розуміння навчальної теми за 

допомогою таких сервісів: 

 Osvita.ua 

На сайті є окремий розділ ЗНО-онлайн. Можна пройти тест з 12 предметів 

, зокрема з біології. На сайті «ЗНО онлайн» розміщені тести, що складали 

абітурієнти під час зовнішнього незалежного оцінювання 2009-2018 років, а 

також варіанти тестів, що пропонувались вступникам до вищих навчальних 

закладів України під час пробного зовнішнього незалежного оцінювання 2009-

2019 років. А спосіб виконання тестів на сайті максимально наближений до 

реальних тестувань ЗНО. Після виконання завдань до кожного тесту надаються 

правильні відповіді та розраховується результат у тестових та рейтингових 

балах. 

 Google Classroom– безкоштовний освітній онлайн-інструмент, який 

дозволяє організовувати навчальний процес з студентами у віртуальному 

просторі.  

У цьому сервісі можна: 

 Створювати навчальні курси. 

 Ділитися освітніми матеріалами. 

 Створювати завдання. 

 Перевіряти рівень засвоєння знань і відслідковувати прогрес 

успішності кожного. 

 Онлайн-тести «На Урок» використовую  для дистанційної 

перевірки знань, які здобули студенти під час самостійної роботи. 

   З метою ефективної організації самостійної роботи студентів з моїх 

дисциплін  розроблені завдання для позааудиторної та аудиторної самостійних 

робіт. Вони передбачають заповнення таблиць, створення схем, вимагають від 

студентів порівняння, аналізу, доведення, виділення основного. Індивідуальні 

навчально- дослідні завдання з природничих- наукових дисциплін – це завдання 



творчого характеру. Вони передбачають створення презентацій, підготовку 

повідомлень реферативного характеру, проведення спостережень у природі, 

виконання практичних завдань, пов’язаних із професійною діяльністю. 

Важливе місце в процесі формування особистості та професійної 

підготовки майбутнього фахівця займає виховна діяльність, що здійснюється 

через куратора групи, основним завданням якого є формування особистості 

майбутнього медичного працівника, створення умов для розвитку та 

самореалізації кожної молодої людини, вироблення у них чіткої громадянської 

позиції. Тому куратори зі своїми студентами, використовуючи мультимедійні 

засоби, показ відеофільмів, проводять  виховні години  на  різну тематику: 

«Національно – патріотичне виховання», «Формування інтересу до обраної 

професії,» «Трудове та екологічне виховання», тим самим виховуючи у 

майбутніх фахівців розуміння громадського обов’язку, знайомлять студентів з 

національною і державною символікою, історією її походження, формують 

національну свідомість, людську гідність, мовну культуру, прищеплюють 

любов до обраної професії. 

Підводячи підсумок хочу підкреслити, що використання інформаційно- 

комп’ютерних технологій дозволяє провести заняття на якісно новому рівні, 

врахувати психологічні особливості кожного студента, значно посилити їх 

інтерес до вивчення предмета біологія і екологія та медична біологія , 

розвивати логічне мислення студентів, навички пошуку інформації, групової 

роботи, формувати ключові компетентності студентів, тим самим покращити 

якість їх знань з предмету.    

Звичайно, ІКТ жодним чином не замінить «живе» знайомство з 

природою, виходи на екскурсії, похід до музею, роботу з мікроскопом, 

гербарієм, вологими препаратами, колекціями, проте за ними майбутнє. Заняття 

з використання ІКТ стає більш наочним, цікавим, складний матеріал стає 

зрозумілішим для студентів. 

ВИСТУПИЛИ: 

  Наконечна С. В., викладач біології і екології, географії та основ 

економічної теорії, яка зазначила, що під час карантину викладачі  почали 



активно шукати ресурси, які б допомогли проводити якісні дистанційні заняття. 

Це не тільки дозволяє вивчити все, що треба, а й тримає студентів  у тонусі. На 

щастя, сучасні інтернет-технології пропонують широкі можливості для 

кожного, а різноманітні сервіси для дистанційної роботи дозволять не просто 

провести заняття, а зробити це ефективно. 

    Для  дистанційної роботи  зі студентами вибрала сервіс Zoom. Це сучасна 

програма для проведення відео- та аудіоконференцій, що користується 

популярністю в багатьох країнах світу.  

          Студенти до заняття  можуть підключатись з комп’ютера, або з телефону 

та планшету. Якщо студенти працюють з комп’ютером, тоді вони  можуть 

одночасно працювати в онлайн книжці та бачити всю групу. Якщо  працюють   з 

телефоном, краще відкрити книжку на іншому девайсі заздалегідь.  Зручно 

використовувати навушники з гарнітурою для максимально комфортного 

спілкування з групою. Вони суттєво покращать якість звуку. 

Можливості Zoom на занятті, які роблять платформу  ідеальною саме для 

групових занять: 

 Викладач може ділитись зі студентами  своїм екраном, а  студенти  з ним 

своїм : тобто всі додаткові завдання, перегляд відео та прослуховування 

аудіо залишаються на занятті. 

 У платформу вбудована інтерактивна дошка, можна легко і швидко 

перемикатися з демонстрації екрану на дошку. А ще на ній можна 

малювати, як в пейнті! Я використовую її практично  на кожному 

занятті. Ефективно і зручно використовувати «білу дошку» на географії.  

 Є чат, в якому можна писати повідомлення, передавати файли усім або 

конкретним студентам. 

 Можна проводити запис заняття як на комп’ютер, так і в хмарне сховище. 

 У викладача є можливість ділити студентів на пари і групи.  

 Також викладач може приєднуватись до будь-якої пари/групи в будь-який 

момент, допомагати та виправляти помилки.  

 У студентів є можливість "підняти руку", щоб звернути на себе увагу. 

Для цього потрібно перейти у вікно чату і натиснути кнопку "підняти 



руку". В цей момент у викладача з’являється відповідна позначка 

напроти імені студента, який підняв руку.  

 Можете замінити фон, на якому вас видно в камеру на будь-яке фото чи 

картинку. Тож сьогодні  можна  бути на занятті біології серед пальм та 

золотистого піску, а завтра на географії сидіти на схилі з видом на Нью-

Йорк чи Сан - Франциско. 

 Під час демонстрації екрану є можливість коментувати (Co-annotation), 

тобто можна малювати, виділяти, витирати та ін. Це може робити як 

викладач, так і студенти (якщо дана функцію дозволена викладачем).  

   Зручно використовувати у дистанційному навчанні «хмарні технології». 

Хмарні технології - це технології обробки даних, в яких комп’ютерні ресурси 

надаються інтернет-користувачеві як онлайн-сервіс. Застосування подібних 

віртуальних сховищ вивільняє місце на жорсткому диску, підвищуючи 

швидкість роботи комп’ютера. Інформацію  можна  зберігати  в будь-якому 

форматі і вільно отримувати до неї доступ з будь-якого пристрою – прив’язки до 

пам’яті комп’ютера немає. З’являється можливість використання відео і аудіо 

файлів прямо з інтернету, без додаткового завантаження на комп’ютер 

     Навчальні заняття та консультації проводжу за розкладом у режимі 

відеоконференц-зв’язку із використанням зовнішніх платформ для 

відеоконференцій Zoom, а також , при потребі,  Skype та Google Classroom.  

    Для організації навчального процесу у Viber створила групи: біологія, 

географія, ОЕТ,  біологія (ЗНО). Туди надсилаю запрошення на заняття та іншу 

важливу інформацію. Через  ресурси Viber, Мessenger та електронну пошту  

надсилаю студентам посилання на відеоуроки в мережі 

https://www.youtube.com/watch, презентації, електронні підручники, тести, 

отримую реферати, а також надаю індивідуальні консультації, опитую 

студентів, які не можуть відвідувати відео заняття. 

Совтус І. М., викладач основ медсестринства, загального догляду за 

хворими та медична маніпуляційна техніка, яка повідомила, що для проведення 

дистанційного навчання використовує наступні ресурси: 



1. Сайт КВНЗ «Ковельський медичний коледж» (розміщення інформаційних 

інструктивних матеріалів). 

2. «На Урок» – український освітній онлайн-портал (з метою он-лайн 

тестування, розміщення інформаційних матеріалів; join.naurok.ua / 

https://vseosvita.ua/test/my, з повідомленням студентам коду доступу через 

e-mail, або через мобільний додаток «Viber», Hangouts). 

3.  «Всеосвіта» – український освітній онлайн-портал. 

4. Платформа Zoom – сервіс для проведення відеоконференцій та вебінарів 

(програма для відеодзвінків) (онлайн-зустрічі з студентами – з метою 

активізації пізнавальної діяльності, для контролю знань, студентських 

презентацій, дискусій, віртуальних робочих обговорень; з колегами – 

засідання ЦК терапевтичних дисциплін, педради тощо).  

Ідентифікатор: 574-604-4306 

5. Базові сервіси Google (поштовий сервіс Gmail – irinasovtus@gmail.com, 

Google Drive, Google Академія, Calendar, Youtube, Hangouts, ClassRoom – 

https://classroom.google.com/c/NTgyMTk1ODU4MTJa). 

 

 

 

УХВАЛИЛИ: 

 

 

 

 

 

УХВАЛИЛИ: 

Для досягнення більшої ефективності використання дистанційного 

навчання необхідно: 

 Продовжити створювати  програмні засоби для організації процесу 

комунікації, які можна ефективно використовувати в процесі дистанційного 

навчання. 

 Розробити практичні відеопосібники при проведенні теоретичного 

курсу. 

 

https://vseosvita.ua/test/my
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox


ІІ. СЛУХАЛИ: 

Інженера з охорони праці Романюк О.Л. про організацію роботи з охорони 

праці та безпеки життєдіяльності в 2019-2020 н.р.. 

Головною метою Ковельського медичного коледжу   є створення для 

кожного студента та працівника безпечних умов праці та безпечної експлуатації 

обладнання, зменшення або повна нейтралізація дії шкідливих факторів на 

організм людини і як наслідок – зниження травматизму. 

Робота служби охорони праці Ковельського медичного коледжу 

здійснюється відповідно до плану, затвердженого директором навчального 

закладу. У своїй діяльності служба охорони праці керується Конституцією 

України, законами України, Кодексом законів про працю України, актами 

Президента України, Кабінету Міністрів, нормативно-правовими актами з 

питань охорони праці, Статутом, Правилами внутрішнього трудового 

розпорядку, розпорядженнями та наказами директора навчального закладу.   

Ці питання знаходяться в компетенції  інженера з охорони праці, який 

підпорядковується директору і проводить роботу, направлену на попередження 

виробничого травматизму. Права на охорону праці працівників виникають при 

укладенні трудового договору та визначаються ст.5 Закону №229 «Про охорону 

праці», яким встановлено, що умови трудового договору не можуть містити 

положень, які суперечать законам та іншим нормативно-правовим актам з 

охорони праці, які чинні в Україні. 

Для студентів введено вивчення дисциплін «Безпека життєдіяльності», 

«Захист вітчизни», «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі». 

Документальне оформлення роботи з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності у коледжі складається з нормативно-правової документації та 

внутрішньої документації коледжу з питань охорони праці. 

Нормативно-правова документація: закони України; постанови КМ 

України; положення про організацію роботи з охорони праці учасників 

навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах; накази 

Міністерства освіти і науки України; розпорядження Волинської ОДА; накази  

управління освіти. 



Внутрішня документація коледжу з питань охорони праці: колективний 

договір з розділом ―Охорона праці‖; положення про охорону праці,  накази по 

коледжу;  річний план роботи коледжу (розділ «Охорона праці та безпека 

життєдіяльності»); комплексний план заходів щодо організації роботи з 

охорони праці;  перспективний план роботи комісії з питань ОП; положення 

про адміністративно-громадський контроль; журнали для реєстрації 

інструктажів; журнали реєстрації та видачі інструкцій з ОП; журнали реєстрації 

нещасних випадків; журнал обліку вогнегасників та їх перезарядження; 

інструкції з ОП та БЖ, пожежної безпеки; журнал техногенної безпеки; акти 

перевірок коледжу до початку навчального року;  пам’ятки з ОП та БЖД, 

пожежної безпеки. 

Створення безпечних умов праці та навчання: 

 у коледжі ведеться документація, яка регулює трудові відносини та 

забезпечує виконання організаційних заходів щодо реалізації Закону 

України „Про охорону праці‖ та інших нормативно-правових документів 

з цих питань; 

 складено та підписано колективний договір між адміністрацією та 

профспілковим комітетом, де розроблено розділ „Охорона праці‖. 

 питання охорони праці відображені в правилах внутрішнього трудового 

розпорядку для працівників коледжу, посадових інструкціях та 

інструкціях з ОП; 

 створено комісію з охорони праці 

 створено комісію з огляду будівель і споруд; 

 складено та підписано акт готовності коледжу до навчального року; 

 здійснюється адміністративно-громадський контроль стану умов і 

охорони праці у коледжі; 

 проводиться розслідування всіх нещасних випадків під час навчально-

виховного процесу та у побуті (невиробничий травматизм). 

 робота з вищезазначених питань в коледжі здійснюється у відповідності з 

вимогами „Положення про організацію роботи з охорони праці учасників 

навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах ‖ 



Профілактика нещасних випадків (зі студентами): 

 тижні з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки. 

 навчальні предмети ―Захист Вітчизни‖ (медична допомога), ―Безпека 

життєдіяльності‖, «Основи охорони праці». 

 інструктажі з безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки. 

 виховні години, акції, виставки тощо. 

 інформаційний куточок. 

 індивідуальна роз’яснювальна робота. 

 загальноколеджеві конференції, семінари, круглі столи, тренінги. 

 інформаційно-просвітницька робота співробітників МНС, ДАІ, пожежної 

охорони, працівників медичних установ та соціальних служб. 

УХВАЛИЛИ:  

Інформацію прийняти до відома. 

 

 

Голова                                                 О.Г. Григола 

Секретар                                               С.Г. Михалевич 

 


