Кафедрі «Охорона праці»
Кафедра створювалась не
на порожньому місці, а ста
ла продовжувачем науко
вих, творчих, методичних,
матеріально-технічних здо
бутків кафедри ремонту ма
шин МІМСГу, яка веде свою
історію ще з перших піс
лявоєнних років. Питання
техніки безпеки та проти
пожежної техніки почали
вже вивчати студенти 5-го
курсу спеціальностей 1509
«Електрифікація сільсько
го господарства» і 1510 «Ме
ханізація сільського гос
подарства» у 1956 році. В
1963-му дисципліна отрима
ла назву «Охорона праці» та
її обсяг був збільшений з 28
до 60 годин.
Для подальшого удоско
налення навчального проце
су з виробничого навчання
студентів наказом ректо
ра № 244 від 3 вересня 1989
року кафедра охорони пра
ці реорганізовується у ка
федру «Охорона праці та
виробничого навчання» та
завідуючим кафедри при
значається доцент, к. т. н.
Бутко Дмитро Антонович.
Науково-педагогічна діяль
ність доцента Бутко Д. А.
знайшла своє відображен
ня у багатьох навчальних
і методичних виданнях,
була організована галузе
ва науково-дослідна лабора
торія СУОТ (Система управ
ління охороною праці). За
підсумками роботи та за до
сягнення високих результа
тів науковий колектив (20
осіб) нагороджений Дипло
мом ВДНГ СРСР. На базі ка
федри проводились семінари
завідуючих кафедрами всіх
ВНЗ СРСР, було організова
но підвищення кваліфікації
викладачів, посадових осіб

та фахівців з охорони праці
республік СРСР. У цей період розроблений і побудований навчально-виробничий
полігон, створена навчальна
лабораторія з водіння з тренажерами.
З 1990 по 2001 рік посаду
завідуючого кафедрою обіймає доцент к. т. н. Лущенков В. Л. В 1992 році кафедра
змінює назву та реорганізується у кафедру «Безпека
життєдіяльності». Реорганізована кафедра об’єднала
викладання наступних дисциплін: «Безпека життєдіяльності», «Охорона праці», «Цивільна оборона» та
«Основи права». На початку дев’яностих до викладацького складу кафедри
входили 3 доценти, 1 старший викладач, два асистенти. Кафедра особливу увагу приділяє використанню
результатів наукових досліджень у навчальному процесі, впровадженню активних форм навчання та його
практичній спрямованості,
На базі кафедри у 1994 році
створюється Таврійський
науково-виробничий центр
з охорони праці (керівник
доцент Бутко Д. А.). За активну участь у розробці наукових досліджень з паспор-

тизаціїсанітарно-технічного
стану робочих місць центр
був відзначений МіністерствомАПК та виділені державні кошти на придбання пересувної лабораторії і
комп'ютерного класу.
3 1994-1995 навчального
року за ініціативи професора Рогача Ю. П. (у той час декану факультету механізації сільського господарства)
на факультеті була відкрита спеціалізація з підготовки фахівців з «Охорони праці та технічного нагляду»,
3 розширенням спеціалізацій на факультетах університету на кафедрі стали викладатися 15 навчальних
дисциплін: «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці», «Охорона праці
в галузі», «Пожежна безпека», «Теорія безпеки праці», «Безпека виробничих
процесів», «Виробнича санітарія», «Організація охорони праці в АПК», «Цивільна оборона», «Законодавство
і право», «Промислова екологія», «Основи екології»,
«Урбоекологія», «Технічний
нагляд та основи технічної
експертизи», «Контроль безпечності техніки».
3 2001 року і по теперішній час кафедру очолює про-
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Кафедра «Охорона пра
ці» була заснована в 1970
році при факультеті «Механізація сільського гослодарства Мелітопольського
інституту механізації сільського господарства». Першим завідувачем кафедри
було затверджено Топчего Бориса Петровича, до
цента, кандидата технічних
наук,

фесор Рогач Юрій Петрович. З серпня 2007 року
наказом ректора ТДАТА №
2-ОД кафедру перейменовано у кафедру охорони праці
та безпеки життєдіяльності
і переведено до складу знов
створеного факультету агротехнологій та екології,
За період з 1994 по 2010
роки випущено понад 300
випускників спеціалізації
«Охорона праці та технічний нагляд», які працюють
в основному за фахом. Кафедра причетна до підготовки
з питань охорони праці тих
десятків тисяч фахівців різних спеціальностей, яких
випустив навчальний заклад за останні 40 років,
Матеріально-технічна база кафедри забезпечена на-

виповнилося 40 років!
вчальними лабораторіями,
крім того, створений кабінет
цивільної оборони, охорони
праці, електробезпеки. Для
проведення
лабораторнопрактичних занять і нау
кових досліджень кафедра
має відповідні прилади та
устаткування. Викладан
ня навчальних дисциплін
на кафедрі проводиться на
базі розроблених та затвер
джених програм, а також
навчально-методичної літе
ратури, посібників, виданих
співробітниками кафедри.
Колективом авторів про
тягом останніх років вида
но понад 20 підручників та
навчальних посібників для
вищих навчальних закла
дів, створений електронний
підручник з охорони пра
ці. Пріоритетним напря
мом діяльності кафедри є
створення електронних на
вчальних курсів для дистан
ційного навчання з охорони
праці, безпеки життєдіяль
ності, екології. Більшістю
викладачів самостійно під
готовлені презентацій^ ма
теріали для читання лекцій.
Кафедра має спеціалізова
ні програмні продукти для
проведення практичних та
лабораторних занять, У на
вчальному процесі широко
застосовуються ПЕОМ, нові
інформаційні технології, Інтернет,
використовується
комп’ютерна навчальна сис
тема, призначена для авто
матизації процесів навчан
ня і контролю знань зпитань
охорони праці, яка розро
блена фірмою «Протек» (від
повідальний за впроваджен
ня доц. Мазілін С. Д.).
Навчальний процес побу
дований згідно з орієнтуван
ням випускників на подаль

шу практичну діяльність.
Важлива роль у форму
ванні майбутніх спеціаліс
тів відводиться на кафедрі
науково-дослідній роботі, у
процесі якої студенти набу
вають навичок проведення
досліджень та розробки за
ходів з забезпечення безпеки
та поліпшення умов праці у
реальних виробничих умо
вах. Кафедра співпрацює зі
спорідненими кафедрами,
здійснює дорадчу діяльність
з агропромисловими товаро
виробниками регіону, кому
нальними підприємствами
міста Мелітополя, з центром
швидкого реагування МНС
України. Так, за ініціати
вою дбцента Повіляя В. М.
у травні 2010 року прово
диться день практичної під
готовки студентів, майбут
ніх магістрів, з цивільного
захисту на базі центру (смт
Мирне).
Чималу допомогу кафе
дрі надає Головний галу
зевий науково-навчальнометодичний центр з питань
охорони праці ТДАТУ (ди
ректор центру доц. Петров
В. В.), який займається пе
репідготовкою і навчанням
з питань охорони праці ке
рівників, фахівців Запорізь
кої області з питань охорони
праці. У діяльності центру
активну участь беруть ви
кладачі кафедри: доц. Гранкіна О. В., доц. Бутко Д. А.,
доц. Лущенков В. Л., ст.
викл. Головія С. В., ас. Зоря
М. В. та ін,
Велику увагу кафедра
приділяє виховній роботі се
ред студентів. Ст. викл. Ли
сенко Ю, А., ст. викл. Яцух
О. В., асистент Ворохов І. В.
є кураторами студентських
груп факультету АТЕ.

Науково-педагогічний
склад кафедри, як і сама
кафедра, є досить моло
дим, проте має достат
ньо високий науковий
потенціал. До професорськовикладацького складу ка
федри на теперішній час
входять: 1 професор, 9 до
центів, 4 старших виклада
ча і З асистенти. За участю
кваліфікованого допоміж
ного персоналу (зав. лабо
раторією Мирного В. В. та
ст. лаборанта Чижикової
О. Г.) організована навчаль
на практична підготовка та
наукові дослідження сту
дентів у студентських нау
кових гуртках.
На кафедрі створені спри
ятливі умови підготовки
магістерських робіт, ди
пломних проектів, канди
датських дисертацій,
Таким чином, навчаль
на і наукова робота кафедри
побудована відповідно до
вимог виробництва, науки,
техніки і перспективного
розвитку. З цією метою пла
нується у 2010-2011 н. р, від
криття спеціальності «Охо
рона праці»; активну роботу
з підготовки відповідних до
кументів виконує доц. Гранкіяа О. В. Всі викладачі ка
федри плідно займаються
профорієнтаційною роботою
з набору студентів в ТДАТУ
серед молоді Джанкойського району АР Крим.
Викладачі кафедри бе
руть активну участь у робо
ті виставок, міжнародних
конгресів, конференцій, фо
румів, заходів навчальнометодичних напрямів, а та
кож з питань охорони праці,
безпеки життєдіяльності,
екології з подальшою публі
кацією матеріалів у міжна

родних виданнях, а також
обміном досвідом з науков
цями та викладачами різних
країн. Науково-навчальний
потенціал кафедри може
бути використано при роз
робці європейських стандар
тів з безпеки праці, сільсько
господарської прсдукщї.
Отже, всі аспекти робо
ти кафедри охорони праці
та безпеки життєдіяльності
спрямовані на успішну ре
алізацію завдань, сформу
льованих у Концепції роз
витку освіти України у XXI
ст., на входження у простір
Болонського процесу.
Колектив кафедри не
одноразово був перемож
цем в оглядах-конкурсах на
кращу кафедру, науководослідну роботу. Здобутки
професіоналізму передають
ся із покоління в поколін
ня, і ми з щирою вдячністю
пам’ятаємо першого заві
дуючого кафедри Топчего В, П„ шануємо ветеранів
Власова М. А., Бутко Д. А.,
Глєбова Ю. П., Добровольського А. Ф„ Смєлову В. А.,
Ємєл'янова І. К.
Кафедра е потужним згур
тованим колективом, здат
ним вирішувати будь-які
завдання, завжди разом,
як у праці, так і в житті. За
40 років кафедра зроби
ла вагомий внесок у роз
виток нашого університету
та підготовку кадрового
потенціалу Запорізького
регіону. Кафедра - це яскра
вий приклад становлен
ня, розвитку та удоскона
лення освітньої діяльності
в Таврійському держав
ному агротехнологічному
університеті.
Світлана ТУРЧИНА.

