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        Виникнення надзвичайних ситуацій (НС),  зумовлених  аваріями та катастрофами, у 

сьогоднішніх умовах є цілком реальним. Більше того, останніми роками їхня ймовірність 

постійно зростає. Сучасність характеризується насиченістю стихійними лихами, 

катастрофами, надзвичайними ситуаціями різного характеру, небезпечних для здоров'я та 

життя людей [1]. Попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій включають 

підготовку до лиха або катастрофи до їх настання, реакцію на надзвичайну ситуацію, 

підтримку населення та участь у відновленні після природних та техногенних катастроф. 

         Попередження надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру 

включає заходи організаційного, організаційно-економічного, інженерно-технічного та 

спеціального характеру. Однією з важливих складових всього комплексу заходів є робота 

з населенням, а саме інформування населення про потенційні природні та техногенні 

загрози на території проживання, а також підготовка населення до захисту від 

надзвичайних ситуацій. Для системи цивільного захисту характерна чітка централізація та 

орієнтація насамперед на оборонні воєнні дії. Не можна також виключати певну 

ймовірність прояву хімічного та біологічного тероризму. 

          Найважливішою умовою своєчасного вжиття заходів щодо захисту населення при 

загрозі виникнення великих виробничих аварій та катастроф, особливо в районах 

розміщення потенційно небезпечних об'єктів є його оповіщення та інформування 

населення. До мешканців повинні бути своєчасно доведені сигнали небезпеки та необхідні 

відомості про обстановку та порядок поведінки в умовах за допомогою комплексного 

використання систем радіо-, провідного та телевізійного мовлення та інших технічних 

засобів передачі інформації. Досвід розвинених країн свідчить про те, що слід також 

готувати населення до дій позаштатних ситуацій та залучати активістів до обговорення 

відповідних процедур у той час, коли об'єкти функціонують нормально.   

          Роль координаційної групи полягає у створенні взаємодії між промисловістю та 

місцевими органами влади у виробленні єдиного скоординованого підходу до складання 

планів реагування на НС, а також у організації зв'язку з громадськістю. Підсумком роботи 

координаційної групи є розробка плану реагування на НС, стандартними компонентами 

якого є створення системи екстреного реагування; оцінка ризику для підприємства; 

процедури оповіщення та системи зв'язку; обладнання та засоби для ліквідації НС; 

підготовка персоналу; регулярні перевірки системи екстрених заходів; процедури 

реагування на НС; докладний посібник для кожної виробничої ділянки.  

          Таким чином, система оповіщення, як і цивільний захист, спрямована на досягнення 

загальної мети запобігання людським жертвам, шкідливим впливам на здоров'я та 

соціальний добробут, запобігання загибелі майна, забезпечення безпеки навколишнього 

середовища в даній місцевості. 
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Безпека людини та  суспільства є однією з ключових  потреб. Забезпечення безпеки 

відбувається на всіх рівнях від міжнародного та загальнодержавного і до особистісного. 

Освіта з питань безпеки відіграє одну з ключових ролей у забезпеченні безпеки окремої 

особи та суспільства в цілому.  Вона є необхідним елементом формування особистості 

сучасного і майбутнього суспільства.  

Повномасштабна війна, яка розпочалась 24.02.2022 року стала  особливим 

викликом щодо освіти з питань безпеки. Слід відмітити, що  воєнні дії на сході України 

які тривали з 2014 року недостатньо вплинули на розширення та зміну тематики освіти  з 

питань безпеки. Щоправда зміни таки відбувались, В першу чергу вони торкнулися 

старшої школи, зокрема відбулась зміна назви предмету «Захист Вітчизни» на «Захист 

України». Змінилася тематика цього предмету та предмету «Основи здоров’я» який 

сьогодні трансформується у предмет «Безпека, здоров’я та добробут». 

Вибірковий аналіз стану  освіти з питань безпеки показав, що здобувачі освіти не 

набувають всіх необхідних компетентностей щодо забезпечення особистого захисту та 

захисту найближчого оточення. Виправляти ситуацію необхідно одночасно на всіх рівнях 

освіти від початкової і до вищої.  

В першу чергу необхідно проаналізувати зміст освіти і  включити тематику з 

питань військових небезпек, зосередившись на практичній частині забезпечення безпеки. 

Це питання  евакуації, мінної безпеки, дій під час застосування звичайної зброї та зброї 

масового знищення (хімічної, біологічної та ядерної), пожежної безпеки, специфіки 

харчування в особливих умовах тощо. Здобувачі освіти повинні набути необхідних 

компетентностей уже зараз, а не у більш чи менш віддаленому майбутньому. У 

початковій, середній та старшій школі ці питання доцільно включати  до дисциплін які 

передбачені Державними стандартами:  «Основи здоров’я» «Безпека здоров’я та 

добробут», «Захист України» тощо. У системі  професійно-технічної, передвищої та вищої 

освіти за відсутності  спеціальних дисциплін було б доцільно включити їх  до навчальних 

планів  на найближчий семестр. В окремих випадках кращим рішенням було б розпочати 

негайне навчання у вигляді факультативів  тощо. 

Окремі університети на час підготовки даного матеріалу уже включили до всіх 

освітніх програм дисципліну «Безпека життєдіяльності». 

Широке впровадження дисциплін з безпеки вимагатиме  швидкої підготовки та 

перепідготовки  кадрового потенціалу. З розвитком  дистанційних технологій освіти  

здійснити  широке підвищення кваліфікації вчителів та викладачів не становить велико 

проблеми. Проте, такі заходи не повинні носити разового характеру.  Зокрема  було б 
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