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Малинівська Л.І.
РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ IНФОРМАЦIЙНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ
ДЛЯ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГIЧНОЇ СТIЙКОСТI
СТУДЕНТIВ ДО ДIЙ ПРИ НС
Актуальність дослідження. Перш ніж аналізувати основні поняття даної
теми варто розглянути визначення надзвичайної ситуації.
Надзвичайна ситуацiя (НС) — це порушення нормальних умов життя i
дiяльностi людей на об'єктi або територiї, спричинене аварiєю, катастрофою,
стихiйним лихом, епiдемiєю, епiзоотiєю, епiфiтотiєю, великою пожежею,
застосуванням засобiв ураження, що призвели або можуть призвести до
людських i матерiальних втрат [2].
Всi ми добре знаємо, що таке надзвичайна ситуацiя i якi наслiдки вiд неї
можуть бути, але як правильно дiяти в таких ситуацiях мало хто знає, саме тому
важливим є iнформування населення та формування у нього моральнопсихологiчної стiйкостi до дiй. Проведення такого роду iнформацiйно-виховної
роботи з рiзними вiковими категорiями є дуже важливим i необхiдним.
Тому успiшне вирiшення завдань цивiльної оборони, особливо в умовах
надзвичайних ситуацiй залежить не тiльки вiд професiйної пiдготовки
особового складу формувань та населення, але i вiд моральної i психологiчної
пiдготовки.
Варто зазначити, що у сучасних умовах провiдну роль у системi засобiв
iнформацiйно-виховної роботи вiдiграють саме засоби масової iнформацiї:
система державного теле- i радiомовлення, центральнi i мiсцевi служби,
вiдповiднi служби у навчальних закладах, на пiдприємствах, в установах та
органiзацiях.
Метою проведення iнформацiйно-виховної роботи є створення в державi
умов безперервностi, єдностi i поступовостi з обов'язкового вивчення
громадянами України основних способiв захисту i дiй у надзвичайних
ситуацiях.
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Аналіз літературних джерел. Вивчивши літературу, що стосується даної
теми, можна сказати, що поверхнево або частково питання, що стосуються дій
людей під час надзвичайних ситуацій розглядаються у підручниках та
посібниках з безпеки життєдіяльності та цивільного захисту.
Особливо корисним для студентів можуть бути

психологічні основи

навчання людини готовності до дій в екстремальних умовах – Береговий Г.Т.,
Пономаренко Г.А. [1]. Дуже детально питання інформаційно-виходної роботи
для формування морально-психологічної стійкості студентів до дій при НС
розглядається у підручнику «Цивільна оборона» під редакцією О.П.Депутата,
І.В.Коваленко та ін. У літературному джерелі вивченню даної проблеми
приділяється цілий розділ, де детально описуються як теоретичні питання, так і
практичні особливості поведінки студентів під час надзвичайних ситуацій.
Описуються

рекомендації щодо надання першої допомоги тим, хто цього

потребує. Детально охарактеризовані способи оповіщення населення в
випадках виникнення критичних ситуацій [2].
Саме особливості надання психологічної допомоги постраждалим та
учасникам надзвичайних ситуацій описано у праці В. Снiгульської, Т. Забарило
«Надання психологiчної допомоги в екстремальних i надзвичайних умовах».
Цей випуск присвяченій саме цій проблемі. Авторкою дається визначення
психологічної допомоги, рекомендації студентам та відповіді на найбільш
поширені запитання , що стосуються даної тематики [3].
Варто зазначити, що вивчення даної проблеми неможливе без аналізу
нормативно-правових актів, що регулюють питання з охорони праці, безпеки
життєдіяльності та цивільного захисту [4, 5].
Виклад основного матеріалу. Навчання студентiв вищих навчальних
закладiв освiти до дiй у НС проводиться згiдно реалiзацiї вимог Положення про
функцiональну пiдсистему "Освiта i наука України" Єдиної державної системи
запобiгання i реагування на надзвичайнi ситуацiї техногенного та природного
характеру", затвердженого наказом МОН України вiд 03.09.2009 року № 814
[5].

Для забезпечення пiдвищення рiвня знань студентiв, курсантiв та слухачiв
вищих навчальних закладiв з питань охорони працi, безпеки життєдiяльностi та
цивiльного захисту, пiдготовка студентiв ВНЗ проводиться також згiдно
спiльного наказу МОН України, МНС України, Держкомiтету України з
промислової безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду вiд 21.10.2010 року
№ 969/922/216 "Про органiзацiю та вдосконалення навчання з питань охорони
працi, безпеки життєдiяльностi та цивiльного захисту у вищих навчальних
закладах України"[4].
Навчання студентiв вищих навчальних закладiв за нормативними
навчальними дисциплiнами "Безпека життєдiяльностi", "Основи охорони
працi", "Охорона працi в галузi" та "Цивiльний захист", проводиться для
пiдготовки їх як

майбутнiх керiвникiв пiдприємств, установ, органiзацiй –

органiзаторiв цивiльного захисту, гарантiв безпеки та здоров'я колективiв [4].
На сьогоднi, в зв’язку з тими ситуацiями, що вiдбуваються у свiтi
пiдвищилася роль цивiльної оборони в захистi населення i об'єктiв
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господарської дiяльностi вiд наслiдкiв надзвичайних ситуацiй. Вiдповiдно до
цього значно зросла необхiднiсть активiзувати роботу з пропаганди ЦО,
способiв i засобiв, дiй населення в НС. А для цього необхiдно сформувати в них
високу морально-психологiчну стiйкiсть, мужнiсть, вiдвагу, професiйну
майстернiсть при виконаннi завдань ЦО в екстремальних умовах.
Вiд дiяльностi відповідних органів, які забезпечують навчання та
підготовку студентів до дій під час надзвичайних ситуацій залежить те,
наскільки вони зможуть швидко зорієнтуватися в тій ситуації, що виникла,
наскільки зможуть ефективно застосувати теоретичні знання та власні вміння,
які вони здобули в процесі навчання [1].

Варто зазначити, що успiшне вирiшення завдань ЦО, особливо в умовах
надзвичайних ситуацiй залежить не тiльки вiд рiвня професiйної пiдготовки
населення, але i вiд моральної i психологiчної пiдготовки.
Моральна пiдготовка — це цiлеспрямоване теоретичне i практичне
виховання людей в дусi патрiотизму, почуття любовi до своєї Батькiвщини, її
культури, традицiй, святинь, духовної та психологiчної готовностi виконувати
свої обов'язки, формування у них моральних принципiв поведiнки в умовах НС
[2]. Психологiчна пiдготовка — це формування у людей психологiчної
стiйкостi, тобто якостей, якi посилюють здатнiсть людей виконувати завдання в
умовах стихiйного лиха, аварiї та катастрофи, успiшно переносити найсуворiшi
випробування, будь-якi моральнi i фiзичнi навантаження, у критичнi моменти
не втрачати самовладання, проявляти стiйкiсть, мужнiсть i вiдвагу, дiяти в
складнiй обстановцi вмiло i активно [2].
Отже, моральна i психологiчна пiдготовка — єдиний нерозривний процес
виховання в особового складу ЦО i населення полiтичних, моральних i
психологiчних якостей, якi забезпечують успiшне переборювання труднощiв
при виконаннi завдань цивiльної оборони в рiзних умовах.
Гостроту психологiчних потрясiнь рiзного характеру можна знизити,
якщо завчасно навчати людей як дiяти у тiй обстановцi, яка може скластися в
екстремальних ситуацiях. Для морально-психологiчної пiдготовки людей
велике значення має участь у комплексних навчаннях ЦО, в ходi яких
створюються умови, найбiльш близькi до тих, якi можуть виникнути у НС. Пiд
час навчальної дiяльностi у людей виробляється автоматизм, навички i звички,
якi позитивно впливають на стiйкiсть їх психiки, виховується смiливiсть,
самовладання, готовнiсть до виконання ними своїх обов'язкiв у дуже складнiй
обстановцi. Це важливо тому, що люди, якi мають знання i навички проведення
рятувальних робiт, у всiх випадках реальної небезпеки виявляються бiльш
стiйкими у психологiчному вiдношеннi [2].
Найефективнiше сприяє розвитку у студентiв здатностi протистояти
страху — практичне виконання нормативiв, прийомiв i способiв захисту у

надзвичайних ситуацiях, це допомагає їм адаптуватися в умовах надзвичайних
ситуацiй. Тренування навикiв евакуацiї значно зменшують хвилювання i
розгубленiсть людей в той перiод, коли виникають такi ситуацiї.
Часто використовують пiд час навчального процесу i кiнофiльми чи
вiдеофiльми, де вiдображено дiї населення у надзвичайних умовах. Варто
зазначити, що людям необхiдна правдива iнформацiя. Тому коли надаються
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данi про обстановку, прийнятi рiшення, порядок поведiнки i дiй населення,
завдання i способи їх виконання, це повинна бути оперативна, правдива i
своєчасна iнформацiя. В таких випадках для iнформування населення
використовували радiо, телебачення, пресу, iнтернет [3].
Отже, правильно проінформоване населення отримує змогу підготувати
план дій, вирішити що і як їм потрібно робити для того щоб врятуватися
самому та допомоги іншим.
Iдейна i морально-психологiчна пiдготовка залежить вiд того, наскiльки
люди, стикаючись з надзвичайними ситуацiями, усвiдомлюють важливiсть
того, що вони роблять та необхiднiсть дiяти.
Вихованню

серед

особового

складу

високої

вiдповiдальностi

за

виконання завдань ЦО, готовнiсть до виконання своїх обов'язкiв щодо
забезпечення захисту населення, запобiгання виникненню НС i покликана
пропаганда ЦО. Пропаганда ЦО – це розповсюдження знань та iншої
iнформацiї з ЦО, способiв i засобiв захисту населення, вмiння дiяти у
надзвичайних ситуацiях, формування у людей вiри в ефективнiсть заходiв ЦО.
Перед пропагандою ЦО стоять двi групи завдань: загальнi i спецiальнi [3].
Пiдготовка формувань ЦО та проведення комплексних i iнших навчань,
навчання населення за програмою ЦО включає дiї населення з сигналiв
оповiщення ЦО, правила користування засобам захисту, способи надання само-

i взаємодопомоги, першої медичної допомоги порядок заповнення захисних
споруд, дiї в екстремальних умовах [3].
Проведення інформаційно-виховної роботи, що стосується питань
цивільного захисту, з студентами вищих навчальних закладів, має підготувати
їх до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій.
Висновки. В ходi даної роботи було розглянуто особливостi проведення
iнформацiйно-виховної

роботи

для

формування

морально-психологiчної

стiйкостi студентiв до дiй при НС . Iнформацiйно-виховна робота проводиться в
державi для того, щоб створити умови безперервностi, єдностi i поступовостi з
обов'язкового вивчення громадянами України основних способiв захисту i дiй у
надзвичайних ситуацiях.
Моральна i психологiчна пiдготовка являють собою єдиний нерозривний
процес виховання в особового складу цивiльної оборони i населення
полiтичних, моральних i психологiчних якостей, якi забезпечують успiшне
переборювання труднощiв при виконаннi завдань цивiльної оборони в рiзних
умовах. Таким чином, навчання студентiв особливостей цивiльного захисту та
безпеки життєдiяльностi є дуже важливим процесом. Адже, в результатi
проходження такого студенти будуть психологiчно готовими до прийняття
рiшень в умовах надзвичайних ситуацiй.
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