Міністерство освіти і науки України
Рада директорів закладів фахової передвищої освіти Херсонської області
ПРОТОКОЛ № 15
засідання обласного методичного об’єднання
викладачів охорони праці, БЖД, екології
4 травня 2018 р.
Голова – Букарєва С.А.
Секретар – Бут І.В.
Присутні: 17 осіб (список додається – додаток 1).

м. Херсон

Порядок денний:
1. Конкурс-захист творчо-пошукових та науково-дослідницьких робіт з
екології, БЖД та охорони праці.
2. Обговорення концепції формування збірки тез доповідей за
матеріалами Конкурсу-захисту творчо-пошукових та науководослідницьких робіт з екології, БЖД та охорони праці
3. Обговорення та затвердження науково-методичної проблеми обласного
методичного об’єднання викладачів охорони праці, БЖД, екології на
2018-2019 навчальний рік.
4. Різне.
Засідання було відкрито презентацією учбового закладу Херсонського
гідрометеорологічного технікуму Одеського державного екологічного
університету та вітальним словом директора технікуму.
1. СЛУХАЛИ:
Букарєва С.А.- голову методичного об’єднання викладачів охорони праці,
БЖД, екології відкрила конкурсу-захисту творчо-пошукових та науководослідницьких робіт з екології, безпеки життєдіяльності та охорони праці
серед студентів закладів фахової передвищої освіти Херсонської області та
представила членів журі.
Склад журі з екології:
Букарєва С. А.
Карнаух І.М.
Тимченко Л.А.
Субботіна О.В.

Херсонський гідрометеорологічний технікум ОДЕКУ
Новокаховський приладобудівний технікум
Новокаховський політехнічний коледж ОНПУ
Каховський державний агротехнічний коледж

Склад журі з БЖД і охорони праці:
Бут І.В.
Федорченко К.Г.

Херсонський гідрометеорологічний технікум ОДЕКУ
Херсонське музичне училище

Бондаренко В.М.
Єна О.М.

Новокаховський приладобудівний технікум
Херсонське морехідне училище рибної промисловості

Було запропоновано та обрано голів журі: Букарєва С. А. (з екології) та
Бут І.В. (з БЖД та охорони праці).
Заслухали доповіді учасників конкурсу з навчальної дисципліни
«Безпека життєдіяльності», під час яких були представлені відповідні
презентації:
№

Прізвище ім'я

1 Чорна Любов

2 Худякова Ганна

3

Дукач Андрій,
Єфіменко Ярослав

4 Протопопова
Тетяна

Тема роботи

ВНЗ

Небезпечні віруси –
чого боятися і як
реагувати

Економікотехнологічний технікум
Херсонського
національного
технічного університету
Раціональне якісне
Херсонське музичне
харчування – запорука училище Херсонської
життєдіяльності
обласної ради
студентів
Новокаховський
Вплив шуму на
політехнічний коледж
студентів під час
Одеського
виконання
національного
контрольних робіт
політехнічного
університету
Загальні властивості
Херсонське училище
та безпека
культури
використання
лакофарбових
матеріалів

Виступили учасники конкурсу з доповідями та презентаціями з
навчальної дисципліни «Охорона праці»:
№

Прізвище ім'я

1 Рємньов Микита

Тема роботи

ВНЗ

Вимоги охорони праці
для інженера з
програмного
забезпечення

Економікотехнологічний технікум
Херсонського
національного
технічного університету

2

Парасунько Олег

Визначення рівня
травматизму та
професійних
захворювань на
автомобільних
станціях технічного
обслуговування

3

Корнілов Євген,
Котуля Костянтин

Вплив шуму та
вібрацїї на моряків

4 Проточенко Дар'я,
Денькович
Андріана

Охорона праці жінок

Новокаховський
політехнічний коледж
Одеського
національного
політехнічного
університету
Херсонське моріходне
училище рибної
промисловості
Херсонський базовий
медичний коледж
Херсонської обласної
ради

Заслухали доповіді учасників конкурсу з навчальної дисципліни
«Екологія», під час яких були представлені відповідні презентації:
№

Прізвище ім'я

Тема роботи

1 Мирончук Іван
Андрійович

Дослідження вмісту
фосфатів у пральних
порошках та їх вплив
на здоров’я людини і
довкілля

2 Садовніков Андрій
Олексійович,
Моргунова Інеса
Сергіївна

Побутові відходи
міста Нова Каховка та
проблеми пов’язані з
ними

ВНЗ
Херсонський
гідрометеорологічний
технікум Одеського
державного
екологічного
університету
Новокаховський
приладобудівний
технікум

Під час роботи члени журі дійшли до висновку, що необхідно при
підготовці студентів до захисту робіт звертати більше уваги на регламент
доповіді учасників конкурсу.
Згідно із Положенням щодо проведення обласного конкурсу-захисту
творчо-пошукових та науково-дослідницьких робіт з охорони праці, безпеки
життєдіяльності та екології серед студентів закладів фахової передвищої
освіти Херсонської області на основі критеріїв оцінювання були визначені
переможці та присвоєні відповідні місця (Додаток 2 «Протоколи результатів
конкурсу-захисту творчо-пошукових та науково-дослідницьких робіт з
навчальних дисциплін «Екологія», «Охорона праці» та «Безпека

життєдіяльності» серед студентів закладів фахової передвищої освіти
Херсонської області»). Студенти, які зайняли 1, 2 та 3 місця отримали
почесні грамоти, студенти які не зайняли призових місць отримали грамоти
за участь у Конкурсі.
Від Ради директорів закладів фахової передвищої освіти Херсонської
області були винесені подяки викладачам за підготовку призерів ІІ туру
обласного конкурсу-захисту творчо-пошукових та науково-дослідницьких
робіт з охорони праці, безпеки життєдіяльності та екології (Додаток 3
«Список викладачів, яким винесені подяки від Ради директорів закладів
фахової передвищої освіти Херсонської області за підготовку призерів ІІ туру
обласного конкурсу-захисту творчо-пошукових та науково-дослідницьких
робіт з охорони праці, безпеки життєдіяльності та екології»).
2.СЛУХАЛИ:
1. Букарєву С.А. – виступила з питанням формування збірки тез доповідей
за матеріалами Конкурсу-захисту творчо-пошукових та науководослідницьких робіт з охорони праці, БЖД та екології
УХВАЛИЛИ:
Розробити Положення про збірку тез доповідей закладів фахової передвищої
освіти Херсонської області за матеріалами обласного конкурсу-захисту
творчо-пошукових та науково-дослідницьких робіт з охорони праці, БЖД та
екології, в якому будуть розкриті вимоги до оформлення тез доповідей.
3.СЛУХАЛИ
Букарєва С.А. – про затвердження плану роботи методичного об’єднання на
2018-2019 навчальний рік.
ВИСТУПИЛИ:
1. Мальченко Л.Ф. – запропонувала внести до плану роботи доповідь
«Контроль якості засвоєння знань з навчальної дисципліни «Основи охорони
праці»
2. Букарєва С.А. – запропонувала презентувати Положення про збірку тез
доповідей закладів фахової передвищої освіти Херсонської області за
матеріалами обласного конкурсу-захисту творчо-пошукових та науководослідницьких робіт з охорони праці, БЖД та екології.
3. Матвієнко Т.В. та Сокол А.О. – запропонували включити їх виступи до
плану роботи на 2018-2019 навчальний рік, теми яких нададуть пізніше.
4. Букарєва С.А. – запропонувала внести до плану роботи доповідь
«Отримання авторського свідоцтва на твір»
УХВАЛИЛИ:
Внести до плану роботи методичного об’єднання на 2018-2019 навчальний
рік наступні теми:
1. Розгляд Положення про збірку тез доповідей закладів фахової передвищої
освіти Херсонської області за матеріалами обласного конкурсу-захисту
творчо-пошукових та науково-дослідницьких робіт з охорони праці, БЖД та
екології та внесення до нього певних корективів (Доповідач – голова
методичного об’єднання).
2. «Контроль якості засвоєння знань з навчальної дисципліни «Основи

охорони праці» (Доповідач Мальченко Л.Ф.)
3. «Отримання авторського свідоцтва на твір» (Доповідач Букарєва С.А.)
Додатки:
1. Список присутніх на 1 аркуші у одному примірнику.
2.Протоколи результатів конкурсу-захисту творчо-пошукових та науководослідницьких робіт з навчальних дисциплін «Безпека життєдіяльності»,
«Охорона праці» та «Екологія» серед студентів закладів фахової передвищої
освіти Херсонської області на 3 аркушах у одному примірнику.
3.Список викладачів, яким винесені подяки від Ради директорів закладів
фахової передвищої освіти Херсонської області за підготовку призерів ІІ туру
обласного конкурсу-захисту творчо-пошукових та науково-дослідницьких
робіт з охорони праці, безпеки життєдіяльності та екології» на 2 аркушах у
одному примірнику.
Голова обласного методичного об’єднання
викладачів охорони праці, БЖД, екології
Секретар

С.А. Букарєва
І.В. Бут

Список присутніх
Букарєва Світлана Анатоліївна
Бут Ірина Валеріївна
Єна Оксана Михайлівна
Осіпова Олена Володимирівна
Мальченко Лариса Федорівна
Субботіна Ольга Володимирівна
Бондаренко Віктор Миколайович
Матвєєва Любов Константинівна
Карнаух Ірина Миколіївна
Чечина Ірина Григорівна
Федорченко Катерина Григорівна
Кривопустова Наталія Петрівна
Клєпов Віталій Павлович
Туревич Олексій Володимирович
Сокол Альона Олександрівна
Харченко Олена Миколаївна
Гандзюк Людмила Анатоліївна

Херсонський
гідрометеорологічний
технікум
Одеського державного
екологічного університету
Херсонський гідрометеорологічний
технікум Одеського державного
екологічного університету
Херсонське морехідне училище рибної
промисловості
Херсонське морехідне училище рибної
промисловості
Каховський державний агротехнічний
коледж
Каховський державний агротехнічний
коледж
Новокаховський приладобудівний
технікум
Новокаховський приладобудівний
технікум
Новокаховський приладобудівний
технікум
Херсонський кооперативний економікоправовий технікум
Херсонське музичне училище
Херсонське училище культури
Херсонській політехнічний коледж
ОНПУ
Новокаховський політехнічний коледж
Одеського національного політехнічного
університету
Херсонський морський коледж
Базовий навчальний заклад Херсонський
медичний коледж
Херсонський економіко-технологічний
технікум

Додаток 1.
Голова об’єднання
Секретар

Додаток 2.

Додаток 3.
Список викладачів, яким винесені подяки від Ради директорів закладів
передвищої фахової освіти Херсонської області за підготовку призерів ІІ
туру обласного конкурсу-захисту творчих робіт з охорони праці, безпеки
життєдіяльності та екології:
напрямок «Безпека життєдіяльності»
Місце

Назва навчального закладу

І

КВНЗ «Херсонське музичне
училище» ХОР

ІІ

Херсонське училище культури

ІІІ

Економіко-технологічний технікум
Херсонського національного
технічного університету

ПІБ викладача,
що підготував призера
Федорченко Катерина
Григорівна
Кривопустова Наталія
Петрівна
Волощук Світлана
Вікторівна

напрямок «Охорона праці»
Місце
І
ІІ

Назва навчального закладу
Херсонський базовий медичний
коледж ХОР
Економіко-технологічний технікум
Херсонського національного
технічного університету

ПІБ викладача,
що підготував призера
Харченко Олена Миколаївна
Гандзюк Людмила
Анатоліївна

напрямок «Екологія»
Місце

Назва навчального закладу

І

Новокаховський приладобудівний
технікум

ІІ

Херсонський гідрометеорологічний
технікум Одеського державного
екологічного університету

ПІБ викладача,
що підготував призера
Карнаух Ірина Миколаївна
Букарєва Світлана
Анатоліївна,
Ясиновська Тетяна Євгенівна

