
 

ПРОГРАМНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ КАФЕДРИ  
БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

НА 2021 - 2026 РОКИ 
 

 Ціль 
Конкретні заходи, кількість, 

індикатори досягнення 
Залучені 
ресурси 

Дата 
виконання 

І. Кадровий склад 

1. Моніторинг та оцінка 
роботи наукових, науково-
педагогічних згідно з 
Положенням про оцінюван-
ня роботи та визначення 
рейтингів наукових, 
науково-педагогічних і 
педагогічних працівників.  

Щорічний аналіз результатів 
рейтингування науково-
педагогічних працівників  та 
пошук можливостей для 
вирішення виявлених проблем-
них питань. 

Усі науково-
педагогічні 
працівники 
кафедри. 

Січень 
кожного 
року з 2022 
по 2026 рік. 

2. Організація заходів щодо 
підвищення кваліфікації, 
вдосконалення викладаць-
кої майстерності та 
проходження стажування, 
зокрема за кордоном, 
науково-педагогічними 
працівниками відповідно до 
вимог нормативних доку-
ментів Університету та 
вимог чинного законо-
давства. 

Проходження стажування в 
рамках програми академічних 
обмінів DAAD. 

Доц. Галаджун 
Я.В. 
 
Доц. Муць І.Р. 

2021-2022 
навч. рік. 
 
2023-2024 
навч. рік. 

Проходження стажування в 
закладах вищої освіти: Львів-
ський державний університет 
безпеки життєдіяльності та 
Національний університет 
«Львівська політехніка». 

Доц. Фірман 
В.М. 
 
Асист. Третяк 
О.І. 

2021-2022 
навч. рік. 
 
2022-2023 
навч. рік. 

ІІ. Освітня діяльність 

3. Планування розвитку 
навчально-методичного 
забезпечення.  

Узагальнення досвіду 
дистанційного навчання та 
обґрунтування прийнятного 
підходу до його проведення в 
умовах роботи кафедри. 

Усі науково-
педагогічні 
працівники 
кафедри. 
Проф. Яремко 
З.М. 

Серпень 
2021-2022 
навч. рік 
 

Підготовка та видання  
оновленого навчального 
посібника «Безпека 
життєдіяльності». 

Автори: 
Яремко З.М., 
Галаджун Я.В., 
Муць І.Р., 
Петришин Р.С. 

2022-2023 
навч. рік 
 

Забезпечення усіх навчальних 
груп силабусами для вивчення 
навчальних дисциплін кафедри 

Доценти 
кафедри 

Вересень 
кожного 
року з 2021 
по 2025 рік 

Оновлення бази тестових завдань 
для навчальних дисциплін 

Усі науково-
педагогічні 
працівники 
кафедри. 

Жовтень 
кожного 
року з 2021 
по 2025 рік 



 Ціль 
Конкретні заходи, кількість, 

індикатори досягнення 
Залучені 
ресурси 

Дата 
виконання 

4. Оприлюднення на сайті 
кафедри навчально-
методичного забезпечення. 

Оновлення на сайті кафедри: 
 робочих навчальних програм 

дисциплін кафедри; 
 навчальних посібників; 
 методичних матеріалів для 

практичних занять та 
самостійної роботи 

Усі науково-
педагогічні 
працівники 
кафедри. 
Доц. Галаджун 
Я.В. 

Вересень 
кожного 
року з 2021 
по 2025 рік 

5. Розробка і атестування 
електронних курсів.  
 

 Розробити та атестувати 
електронні курси: 
«Безпека життєдіяльності» та 
«Безпека життєдіяльності та 
охорона праці». 

Доц. Муць І.Р., 
доц. Петришин 
Р.С. 

2021-2022 
навч. рік 

доц. Тимошук 
С.В., 
проф. Яремко 
З.М. 

2022-2023 
навч. рік 

6. Оновлення програм 
навчальних дисциплін 
кафедри.  
 

Забезпечити оновлення робочих 
програм дисциплін: 
 Безпека життєдіяльності 
 Безпека життєдіяльності та 

охорона праці,  
 Охорона праці,  
 Охорона здоров’я дітей та 

шкільна гігієна,  
 Гігієна і санітарія. 

Доценти 
кафедри, 
відповідальні 
за дисципліну. 

За необхід-
ності у разі 
зміни 
навчальних 
планів та 
кожні три 
роки для 
осучасненн
я змісту 
програми. 

ІІІ. Наукова діяльність і розвиток міжнародної співпраці 

7. Визначення основних 
напрямів наукових 
досліджень, участь в 
конкурсах на фінансування 
з держбюджету, отримання 
грантів. 

Продовження науково-дослідних 
робіт на основі пріоритетних 
напрямів наукових досліджень з 
питань культури безпеки 
життєдіяльності та професійної 
безпеки та пошук відповідних 
грантів. 

Усі науково-
педагогічні 
працівники 
кафедри. 
Проф. Яремко 
З.М. 

Листопад 
кожного 
року з 2025 
по 2026 рік 

8. Публікаційна активність та 
підвищення відповідних 
стандартів, збільшення 
кількості науково-
педагогічних працівників, 
які мають не менше п’яти 
наукових публікацій у 
періодичних виданнях, що 
включені до наукометрич-
них баз даних Scopus або 
Web of Science. 

Забезпечити щорічно 
опублікування однієї статті у 
фахових журналах України. 

Усі науково-
педагогічні 
працівники 
кафедри. 

Листопад 
кожного 
року з 2025 
по 2026 рік 

Забезпечити опублікування двох 
статей у періодичних виданнях, 
що включені до наукометричних 
баз даних Scopus або Web of 
Science за п’ять років. 

Усі науково-
педагогічні 
працівники 
кафедри. 

Листопад 
кожного 
року з 2025 
по 2026 рік 

9. Підготовка до друку 
монографій. 

Підготувати та видати 
монографію «Сучасні проблеми 
безпеки життєдіяльності». 

За загальною 
редакцією 
проф. Яремко 
З.М. 

2023-2024 
навч. рік 



 Ціль 
Конкретні заходи, кількість, 

індикатори досягнення 
Залучені 
ресурси 

Дата 
виконання 

10. Планування проведення 
наукових семінарів 

Двічі в семестр проводити 
засідання наукового семі-нару з 
питань формування ризик-
орієнтованого мислення 
засобами освіти. 

Усі науково-
педагогічні 
працівники 
кафедри. 

Жовтень, 
грудень, 
березень, 
травень 
кожного 
року з 2021 
по 2026 рік 

11. Сприяння участі учасників 
освітнього процесу в 
програмах міжнародної 
академічної мобільності, 
стажуванню науково-
педагогічних працівників за 
кордоном, виконання 
міжнародних проєктів. 

Проходження стажування в 
рамках програми академічних 
обмінів DAAD. 

Доц. Галаджун 
Я.В. 
 
Доц. Муць І.Р. 

2021-2022 
навч. рік. 
 
2023-2024 
навч. рік. 

ІV. Соціально-виховна робота 

12. Заходи, спрямовані на 
дотримання академічної 
доброчесності. 

 Формування міжособистих 
відносин на засадах пошанування 
гідності людини: підтримання 
атмосфери поваги до особистості 
студента, викладача, дотримання 
правил кодексу академічної 
доброчесності. 

Усі науково-
педагогічні 
працівники 
кафедри. 

Постійно 
впродовж 
2021-2026 
років. 

13. Заходи, спрямовані на 
популяризацію знань з 
питань безпеки 
життєдіяльності та 
професійної безпеки. 

Опублікування щорічно однієї  
науково-популярної статті в 
науково-популярних та науково-
технічних журналах «Охорона 
праці», «Надзвичайна ситуація», 
«Пожежна безпека», 
«Технополіс» 

Усі науково-
педагогічні 
працівники 
кафедри. 

Листопад 
кожного 
року з 2021 
по 2026 рік. 

V. Промоція кафедри 

14. Конкретні кроки, спрямо-
вані на представлення 
кафедри у соціальних 
мережах. 

Створити сторінку кафедри у 
фейсбуці. 

Доц. Тимошук 
С.В. 

2022-2023 
навч. рік 

15. Наповнення актуальною 
інформацією веб-сторінки 
кафедри. 

Систематичне оновлення веб-
сторінки кафедри. 
Ввести рубрику актуальні новини 
кафедри. 
 

Усі науково-
педагогічні 
працівники 
кафедри. 
Доц. Галаджун 
Я.В. 

Вересень 
кожного 
року з 2022 
по 2026 рік. 

16. Персональні веб-сторінки 
викладачів. 

Систематичне оновлення веб-
сторінок  викладачів. 

Усі науково-
педагогічні 
працівники 
кафедри. 
Доц. Галаджун 
Я.В. 

Травень 
кожного 
року з 2022 
по 2026 рік. 

 
Обговорено та схвалено на зборах трудового колективу кафедри 19 травня 2021 року. 
 
Завідувач кафедри безпеки життєдіяльності                                                 З. М. Яремко 


