Циклова комісія
Екології, безпеки життєдіяльності і охорони праці
Основною метою циклової комісії є формування та розвиток наступних
компетентностей:
спеціалізовано-професійних:
− внесок у безпеку персоналу та судна;
− запобігання пожежам та боротьба з пожежами на суднах;
− використання рятувальних засобів;
− застосування засобів першої медичної допомоги на суднах.
соціально-особистісних:
− екологічна грамотність;
− розуміння та сприйняття етичних норм поведінки відносно інших людей і відносно
природи (принципи біоетики);
− розуміння необхідності та дотримання норм здорового способу життя;
− адаптивність і комунікабельність.
Завдання циклової комісії полягають у:
− забезпеченні високого рівня знань здобувачів освіти з безпеки життєдіяльності,
основ охорони праці, екології, необхідних для вивчення послідуючих
фундаментальних
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компетентностей;
− формуванні необхідних у практичній діяльності фахівців галузі «Транспорт»
умінь і навичок для запобігання і ліквідації, захисту людей та навколишнього
середовища від надзвичайних ситуацій;
− навчанні здобувачів освіти, використовувати закони

та поняття безпеки

життєдіяльності та охорони праці, необхідні для прогнозування та моделювання
розвитку й оцінки наслідків надзвичайних ситуацій, узгоджених з ІМО-модель
курсом та технічними дисциплінами;
− створенні навчально-методичного забезпечення, контенту, забезпечення сайту
курсів навчальних дисциплін циклу;
− вдосконалення власного досвіду викладачів ЦК.

Робота та досягнення
Викладачі комісії займаються науковою та науково-методичною роботою. За
останні п’ять років було опубліковано понад 35 наукових праць. Викладачі беруть
активну участь у науково-практичних конференціях. Розповсюджують свій досвід
приймаючи участь у роботі обласного методичного об’єднання викладачів охорони
праці, безпеки життєдіяльності, екології закладів фахової передвищої освіти Херсонської
області. Систематично працюють з творчо обдарованою молоддю, є керівниками
учасників Всеукраїнських студентських конференцій, спільно з курсантами видано 19
статей за останні п’ять років.
Наші вихованці постійно стають переможцями та призерами на обласних
конкурсах творчо-пошукових та науково-дослідницьких робіт з безпеки життєдіяльності
та охорони праці, екології, а саме:
•

у 2018-2019 навчальному році у секції «Екологія» курсанти К-135 групи,

Морозенко Максим та Мітрян Денис, представили роботу «Балтика – пріоритетна місія
чистого судноплавства ХХІ століття» з якою посіли друге місце. Науковий керівник
роботи Левківська А.Л.

•

у 2018-2019 навчальному році у секції «Охорона праці» курсант К-131 групи,

Шаповаленко Ігор, представив роботу «Фумігація в системі морських перевезень
зернових вантажів», з якою посів перше місце. Науковий керівник роботи Дудова Д.О.

•

у 2019-2020 навчальному році у секції «Безпека життєдіяльності» курсанти

К-132 групи, Година Артем і Шиловський Денис з роботою «Визначення найліпшого та
безпечного методу гасіння палаючої рідини на судні шляхом перекриття доступу кисню»
посіли І місце. Наукові керівники роботи від закладу Бараненко Г.О., Сокол А.О.

2016р. Обласний конкурс творчих робіт, І місце у напрямку Безпека життєдіяльності.

2019р. Обласний конкурс творчих робіт, ІІ місце у напрямку Екологія

2019р. Обласний конкурс творчих робіт, І місце у напрямку Охорона праці

Тиждень ЦК, обговорення Конкурсу на кращу настінну газету: «Планета добра» серед курсантів І курсу МК
ХДМА

Український День навколишнього середовища (День довкілля)

Роковини Чорнобильської катастрофи. Міжнародний день пам'яті жертв радіаційних аварій і катастроф

