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Значення знань з охорони праці в професійній освіті еколога 
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Анотація. В статті розглянуто особливості… 
Ключові слова: освіта; екологія; охорона праці. 

 
The importance of knowledge from labor protection in education of ecology 

 
Abstract: In article features… 
Keywords: education; ecology; labor protection. 
 
Сучасні соціально-економічні процеси диктують необхідність переходу від системи реагування 

на випадки настання виробничих травм, професійних захворювань, аварії на виробництві та 
ліквідацію їх наслідків, на більш ефективну систему попередження виникнення та зниження ризиків 
ймовірних небезпек на робочому місці, що загрожують життю або здоров’ю працюючих. 
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Abstract: In article features… 
Keywords: education; ecology; labor protection. 
 
Modern socio-economic processes dictates the need to move from a system response to the event of 

occupational accidents, occupational diseases, accidents at work and cleanup, more efficient system prevent 
and reduce the risks of possible dangers in the workplace that threaten the life or health employees. 
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