
«Young Scientist» • № 4 (07) • аргіl, 2014 
ISSN 2304-5809 

Науковий журнал 

«Молодий вчений» 
№ 4 (07) квітень, 2014 р. Частина II 
Щомісячне видання 
Члени редакційної колегії: 
Глущенко Олеся Анатоліївна  

доктор філологічних наук (Росія) 
Змерзлий Борис Володимирович  

доктор історичних наук (Україна) 
Іртищєва Інна Олександрівна 

 доктор економічних наук (Україна) 
Марусенко Ірина Михайлівна  

доктор медичних наук (Росія) 
Мінін Ігор Владиленович 

 доктор технічних наук (Росія) 
Мінін Олег Владиленович 

 доктор технічних наук (Росія) 
Морозенко Дмитро Володимирович 

 кандидат ветеринарних наук (Україна) 
Нетюхайло Лілія Григорівна 

 доктор медичних наук (Україна) 
Пекліна Галина Петрівна 

 доктор медичних наук (Україна) 
Романенкова Юлія Вікторівна 

 доктор мистецтвознавства (Україна) 
Стратонов Василь Миколайович 

 доктор юридичних наук (Україна) 
Шайко-Шайковський Олександр Геннадійович 

доктор технічних наук (Україна) 
Швецова Вікторія Михайлівна 

 кандидат філологічних наук (Росія) 
Яригіна Ірина Зотовна  

доктор економічних наук (Росія) 
Коректура: О. Скрипченко 

 Дизайн: А. Юдашкіна  

Верстка: Н. Ковальчук 

 
Відповідальність за добір і викладення фактів 

несуть автори. 
Редакція не завжди поділяє позицію авторів пу-

блікацій. 
Матеріали публікуються в авторській редакції. 

Передрукування      матеріалів,       опублікованих 

в   журналі,   дозволено   тільки   зі   згоди   автора 

та     видавця.     Будь-яке     використання     -    з 

обов'язковим посиланням на журнал. 
Науковий журнал внесено 

до міжнародних наукометричних баз: 
РИНЦ, ScholarGoogІе, ОАЛ, СіtеFасtог, Rеsеагсh. 

ВіbІе. 
Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ: КВ № 18987-

7777Р від 05.06.2012 р. 
 ©Науковий журнал «Молодий вчений», 2014 

©Дизайн, Видавничий дім «Гельветика», 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ 

ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ 

Антіфєева Х.О. 
Гендерна педагогіка як чинник 

формування мистецтва жити 

студентської молоді у проблемному полі 

філософії освіти.......................................6 
Випасняк Г.О. 
Амбівалентність святості у романі М. Де 

Унамуно «Тітка Тула» та повісті 

«Святий Мануель добрий, 

мученик»..............8 
Шкурко Н.С. 
Использование архетипов героя и 

трикстера в создании образов 

политических 

деятелей.................................12 
Крутій Ю.М. 
Людина і Бог у тлумаченні 
Аврелія 

Августина..........................................15 

ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ 
Акулова Н.Ю., Дацева А.В. 
Коммеморація в художній структурі роману Ірен 

Роздобудько «Якби»....................20 
Соломахіна Ю.Ф. 
Питання інтерпретації міфу       ш 
в авторському тексті......................................24 

ЮРИДИЧНІ НАУКИ 
Александренко О.В., Веседовська Н.О. 
Кримінологічна характеристика 
злочинів 

неповнолітніх..................................28 
Веклич В.О. 
Забезпечення й захист прав 
та свобод людини і громадянина 
як критерій концентрації 

влади....................ЗО 
Желіховська Ю.В. 
Форми та способи охорони цивільних 
прав та інтересів 

нотаріусом.........................33 
Чижаєв В.І. 
Звільнення особи від кримінальної 

відповідальності, передбачене ст. 45 КК 

України (дійове каяття): юридично-

правові аспекти............................39 
Шкурідін Є.Є. 
Поняття альтернативних 
джерел 

енергії................................................42 

ПЕДАГОГІЧНІ 

ТА ПСИХОЛОГІЧНІ 

НАУКИ 

Бахов І.С., Нгуен М. Кионг 
Форми і методи педагогічної підтримки 

учнів мігрантів 
 



Контактна інформація редакції журналу. Поштова адреса: 73005 Україна, м. Херсон, 
а/с 20, Редакція журналу «Молодий вчений» 

тел.: +38 (0552) 399 530 

info@molodyvcheny.in.ua www.molodyvcheny.in.ua 

Підписано до друку 25.04.2014 р. 

Формат 64x90/8. 

Папір офсетний. Друк на дуплікаторі. 

Ум.-друк. арк. 20,46. Тираж 100 прим. 

Зам. 0314-05. 

Видавництво: ТОВ «Видавничий дім «Гельветика» 

73034, Україна, м. Херсон, вул. Паровозна, 46-а 

E-mail: mailbox@helvetica.com.ua 

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи: 

ДК № 4392 від 20.08.2012 р. 

 

"Молодий вчений" № 4 (07) квітень, 2014 р. 

 

УДК 378:355.58 

Актуальні проблеми організації та вдосконалення навчання 

з питань цивільного захисту у ВНЗ 

Малинівська Л. І. 
Житомирський державний університет імені Івана Франка 

 
Проаналізовано проблему організації та вдосконалення навчання з питань 

цивільного захисту у ЖДУ імені Івана Франка 

Ключові слова: блок-модель, охорона праці, цивільний захист, безпека 

життєдіяльності, охорона праці в галузі 

 
Постановка проблеми. У зв’язку з розвитком 

промислового виробництва на території України значно 

підвищується ризик виникнення техногенних надзвичайних 

ситуацій. Крім того, не слід забувати й про небезпечні 

природні явища, протистояти яким теж доволі складно. Так, 

в останні роки все частіше постає реальна загроза 

виникнення стихійних лих, а також надзвичайних ситуацій 

техногенного походження – на радіаційно-, хімічно-, 

вибухо- і пожежонебезпечних об’єктах, гідротехнічних 

спорудах. 

Зважаючи на існуючу соціально-економічну 

ситуацію в Україні, де проблеми здоров’я і збереження 

життя стоять дуже гостро, важливість навчання з питань 

безпеки життєдіяльності, охорони праці та цивільного 

захисту ні в кого не викликає сумнівів. Однак викладання 

цих дисциплін у навчальних закладах відбувається не на 

належному рівні.  

Згідно зі статистичними даними, щороку в 

Україні у надзвичайних ситуаціях гине близько одного 

відсотка населення. Значна частина втрат у результаті 

нещасних випадків (дорожньо-транспортних пригод, 

пожеж, утоплень, отруєння газом тощо) зумовлена не 

невідворотними обставинами, а недостатньою 

поінформованістю людей щодо поведінки в разі 

виникнення надзвичайних ситуацій, відсутністю 

практичних навичок самодопомоги, недотриманням 

правил особистої безпеки. 

Вищий навчальний заклад (ВНЗ) залишається 

чи не єдиною установою, де майбутні фахівці можуть 

одержати необхідні знання з такої дисципліни як 

«Цивільний захист». Проте і ця можливість з кожним 

роком стає дедалі примарнішою, оскільки останнім 

часом чітко прослідковується тенденція до значного 

скорочення часу на викладання зазначеної дисципліни, 

а також її об’єднання в єдиний курс із курсами 
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«Безпеки життєдіяльності» і «Охорони праці» та із 

відповідним скороченням навчального навантаження. 

Як наслідок, через зовсім невеликий проміжок часу 

в державі може скластися ситуація, коли виходитимуть 

фахівці без відповідних знань, умінь та навичок  цивільного 

захисту. Така ситуація є прямою загрозою для національної 

безпеки України, оскільки рівень безпеки суспільства в 

значній мірі залежить від якості викладання зазначеної 

дисципліни. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У 

наукових статтях О.Кобилянської, А.Леонова, Д.Рябініна, 

Т.Самусь, М.Росновського описані та проаналізовані 

підходи до викладання цивільного захисту студентам різних 

спеціальностей (технічних, економічних). Зокрема, 

А.Леонов, Д.Рябінін розкривають у своїй публікації основні 

проблеми викладання курсів «Цивільний захист» та 

«Основи життєдіяльності». Дані статті відображають 

сучасне ставлення до навчання цивільному захисту. 

Інформація зібрана з багатьох інформаційних джерел, а 

також проаналізована з власного досвіду авторів. 

О.І.Запорожець, А.В.Русаловcький, 

В.М.Заплатинський, Б.Д.Халмурадов у своїй роботі широко 

розкривають тему викладання курсу «Цивільний захист у 

ВНЗ». Досліджується проблема державного регулювання у 

сфері викладання даного предмету, розглянуто причини і 

шляхи подолання ситуації, яка склалася.  

Т.М.Чорна, В.А.Заєць, Л.П.Нещадим, О.П.Слободян 

у своїх публікаціях також розглядають проблему 

викладання цивільного захисту у ВНЗ. Ними проаналізовано 

головні нормативні документи, які регламентують порядок 

планування, викладання дисциплін, пов’язаних з безпекою 

людини, та надані рекомендації щодо вдосконалення 

навчального плану з викладання курсу „Цивільний захист―. 

Головною метою статті є аналіз та методи 

викладання курсу "Цивільний захист" в ЖДУ ім. Івана 

Франка  

Виклад основного матеріалу. Досвід викладання 

курсу "Цивільний захист" в ЖДУ ім. Івана Франка показав, 

що в умовах впровадження кредитно-модульної 

системи навчання потрібні принципово нові підходи 

як до викладання навчального курсу, так і до його 

методичного забезпечення (виділення окремих блоків-

модулів, розробка нової робочої програми, лекційних 

та практичних занять, критеріїв оцінювання 

навчальних досягнень студентів, які вивчають 

вказаний курс). 

На сьогоднішній день головними 

нормативними документами, що регламентують 

порядок планування та викладання дисциплін, 

пов’язаних з безпекою, є накази Міністерства освіти 

України від 2 грудня 1998 р. № 420 «Про 

вдосконалення навчання з охорони праці й безпеки 

життєдіяльності у вищих навчальних закладах 

України», спільний наказ міністра освіти України та 

начальника штабу – заступника начальника Цивільної 

оборони України № 182/200 від 20.06.1995 «Про 

викладання дисциплін «Безпека життєдіяльності» та 

«Цивільна оборона»», а також «Порядок здійснення 

підготовки населення на підприємствах, в установах та 

організаціях до дій при виникненні надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру», 

затверджений наказом № 97 від 23.04.2001 року 

Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій 

та у справах захисту населення від наслідків 

Чорнобильської катастрофи, погоджений із МОН 

України та 

«Положення про функціональну підсистему 

«Освіта і наука України» єдиної державної системи 

запобігання і реагування на надзвичайні ситуації 

техногенного та природного характеру», яке 

затверджене наказом МОН України № 27 від 

17.01.2002 року [2, с.11]. 

З цих документів випливає, що кількість 

годин, передбачених для вивчення нормативної 

навчальної дисципліни, не може зменшуватися при 

розробці та перегляді освітньо-професійних програм  
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без погодження з Держгірпромнаглядом, з Міністерством 

України з питань надзвичайних ситуацій та у справах 

захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 

та Міністерством освіти і науки України. Крім того, 

дипломні проекти і роботи випускників вищих навчальних 

закладів освіти обов’язково повинні містити розділи з 

питань цивільного захисту та охорони праці [7, с.3] . 

Останнім часом у структурах деяких освітньо-

професійних програм стала виявлятися тенденція до 

об'єднання трьох дисциплін: «Безпека життєдіяльності», 

«Основи охорони праці» та «Цивільний захист» в єдину – 

«Безпека життєдіяльності» зі звичайним скороченням 

навчального навантаження. Таким чином, ці дисципліни 

поєднані у російських ВНЗ. Але в російських програмах з 

безпеки життєдіяльності зроблено акцент саме на питаннях 

цивільного захисту, а питання власне безпеки 

життєдіяльності розчинилися в загальному контексті. Тому 

нам непотрібно копіювати досвід наших сусідів, хоча й 

багато в чому схожу, систему вищої освіти. Не треба 

повторювати чужі помилки.  

Розглянемо, наприклад, «Освітньо-професійну 

програму підготовки бакалавра за спеціальностями напряму  

– «педагогічна освіта», яка досліджена та схвалена 

багатьма представниками десятків навчальних закладів 

України затверджена Міністром освіти і науки України. 

У цій програмі пункт «Безпека життєдіяльності» 

складається з трьох модулів: [5, с.2] 

Модуль 1. «Охорона праці»;  

Модуль 2. «Безпека життєдіяльності»;  

Модуль 3. «Цивільна оборона».  

При детальному розгляді змісту цих модулів 

питання, з яких вони складаються, та їх послідовність є 

не зовсім зрозумілими. На жаль, це не єдиний приклад.  

Свою педагогічну діяльність у ВНЗ викладачі 

дисциплін циклу «Безпека життєдіяльності» будують на 

основі декількох документів:  

1. Програми нормативної дисципліни «Безпека 

життєдіяльності» для вищих навчальних закладів освіти, 

затвердженої першим заступником Міністра освіти і 

науки України 04.12.98 р.;  

2. Програми нормативної дисципліни «Основи 

охорони праці» для вищих навчальних закладів освіти, 

затвердженої першим заступником Міністра освіти і 

науки України 31.07.97 р., та програми підготовки 



спеціалістів та магістрів дисципліни «Цивільна оборона» № 

182/200 від 20 червня 1995 року.  

Послідовність викладання цих дисциплін повинна 

бути така, відповідно до наказу Міносвіти України №420 від 

02.12.98 р., викладання безпеки життєдіяльності доцільно 

викладати на 1-2 курсі,  але викладання на цьому курсі 

питань курсу «Цивільний захист» не є своєчасним, оскільки 

цей матеріал важко сприймається студентами, які ще не в 

повному обсязі засвоїли основні дисципліни своєї 

майбутньої професії. Тому викладання безпеки 

життєдіяльності, основ охорони праці та цивільної оборони 

повинно бути розташовано за семестрами. У контексті з 

методикою викладання та міжпредметними зв'язками, 

найбільш правильно викладати курс «Безпека 

життєдіяльності» на третьому курсі у п’ятому або шостому 

семестрі. В наступному семестрі доречно ввести наступний 

курс «Основи охорони праці», а курс «Цивільний захист»  – 

вже майбутнім магістрам або в останньому семестрі 

бакалаврата [3, с. 246] . 

Відповідно до всього вищеперерахованого, можна 

скласти схему вивчення студентом ВНЗ дисциплін ( див. 

рис. 1) [1, с.56]. 

Продовженням циклу навчальних дисциплін, 

розпочатих «Безпекою життєдіяльності», є «Цивільний 

захист». Вивчення студентами цієї нормативної дисципліни 

у ВНЗ України передбачається відповідно до Конституції 

України (згідно з якою, забезпечення життя та здоров’я 

людини є обов’язком держави, оскільки людина та її 

здоров’я є найбільшою цінністю) та на виконання вимог 

концепції ООН «Про сталий людський розвиток», а також 

відповідно до Законів України: «Про цивільну оборону 

України» від 3 лютого 1993 р. № 2974-ХІІ (із змінами і 

доповненнями); «Про захист населення і територій в 

надзвичайних ситуаціях техногенного та природного 

характеру» від 8 червня 2000 р. № 1809-ІІІ; Положення «Про 

єдину державну систему запобігання і реагування на 

надзвичайні ситуації техногенного та природного 

характеру», затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 3 серпня 1998 р № 1198 [7, с.4 ]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема викладання дисциплін, пов’язаних з 

безпекою людини, у ВНЗ 

«Цивільний захист» є обов’язковою 

дисципліною, яка включається в навчальні плани як 

нормативна і самостійна та викладається на кафедрах 

(циклах) цивільної оборони вищих навчальних закладів. 

Відповідно до нормативних документів курс «Цивільний 

захист» повинен зберігати свою самостійність за будь-

якої організаційної структури вищого навчального 

закладу та викладатися студентам освітньо-

кваліфікаційного рівня «спеціаліст», «магістр». [1, с.57 ]. 

Актуальність введення в навчальні плани 

нормативної дисципліни «Цивільний захист» 

обумовлена тим, що нинішні студенти в майбутньому – 

потенційні керівники підприємств, організацій та інших 

об'єктів, а значить – майбутні начальники цивільного 

захисту. Незалежно від профілю спеціальності вони 

повинні бути підготовлені до того, щоб організувати 

вирішення завдань цивільного захисту у випадку 

виникнення надзвичайних ситуацій місцевого й 

об'єктового рівнів і, звичайно ж, мати вичерпні знання з 

профілактики надзвичайних ситуацій, надзвичайних 

подій, нещасних випадків тощо. Таким чином, майбутній 

керівник повинен уміти організувати і забезпечити не 

тільки індивідуальну безпеку, але й безпеку колективу 

людей, прийняти правильні рішення щодо їх захисту від 

можливих наслідків аварій, катастроф, стихійних лих. 

Об’єднання ж дисциплін та викладання 

дисципліни «Охорона праці» (замість двох дисциплін: 

«Основи охорони праці» та «Охорона праці в галузі») 

раніше, ніж дисципліни «Безпека життєдіяльності», а 

також викладання дисципліни «Цивільний захист» для 

студентів освітньо- кваліфікаційного рівня «бакалавр» є 

недоцільним, оскільки на молодших курсах навчання 

більшість студентів не мають достатнього уявлення про 

їх подальшу роботу, а тому не бачать сенсу вивчення цих 

дисциплін, вна- 
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слідок чого у студентів виявляється низька мотивація до 

освіти із зазначеного напрямку. [7, с.5] 

Дана проблема набула широкого розголосу 

останнім часом і почала вирішуватись на більш високому 

рівні. Міністерством надзвичайних ситуацій України 

спільно з Міністерством освіти і науки України, Державним 

комітетом України з промислової безпеки, охорони праці та 

гірничого нагляду визначено цілі, мету й завдання, які 

переслідує вивчення студентами всіх спеціальностей за 

освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та 

«магістр» дисципліни «Цивільний захист». Обговорювався 

стан здійснення підготовки ВНЗ за цим напрямком і на 

засіданні Обласної науково-методичної ради з питань 

цивільного захисту, безпеки життєдіяльності та основ 

медичних знань, яке відбулося на базі Рівненського 

державного гуманітарного університету. Тема зустрічі 

звучала так: «Організація викладання дисципліни 

«Цивільний захист» у вищих навчальних закладах». 

Голова ради Андрій Юсенко розповів про вимоги 

типової навчальної програми «Цивільний захист», 

комплексне методичне викладання нормативної 

дисципліни. Зокрема, він зазначив, що між військовими 

та освітянами не припиняється полеміка щодо остаточної 

назви цього напрямку. І якщо перші наполягають на 

назві «цивільна оборона», а питання цивільного захисту, 

на їх думку, не повинні носити домінуючий характер, то 

інші вважають, що цей напрямок діяльності необхідно 

гуманізувати (демілітаризувати), приділяти посилену 

увагу вивченню надзвичайних ситуацій, які найчастіше 

виникають у повсякденному житті, навчити їх 

попереджати, а також боротися з ними. Останній 

моніторинг, проведений і в державних, і в приватних 

навчальних закладах, ще раз підтвердив, що в останніх 
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нормативна дисципліна «Цивільний захист» належним 

чином не вичитується.[8] 

«Так не повинно бути, — заявив начальник 

навчально-методичного центру цивільного захисту та 

безпеки життєдіяльності полковник служби ЦЗ Сергій 

Вовчук. — Ми зобов’язані сформувати у студентів здатність 

творчо мислити, вирішувати складні проблеми 

інноваційного характеру й приймати продуктивні рішення у 

сфері цивільного захисту з урахуванням особливостей 

майбутньої професійної діяльності випускників, а також 

досягнень науково-технічного прогресу. Ми не повинні 

втрачати можливість, яка передбачає засвоєння студентами 

новітніх теорій, методів і технологій з прогнозування 

надзвичайних ситуацій, побудови моделей їхнього розвитку, 

визначення рівня ризику та обґрунтування комплексу 

заходів, спрямованих на відведення НС, захисту персоналу, 

населення, матеріальних та культурних цінностей в умовах 

НС, локалізації та ліквідації їхніх наслідків. Освоївши 

програму навчальної дисципліни «Цивільний захист», 

спеціалісти (магістри) у відповідних напрямах підготовки 

вирішуватимуть професійні завдання з урахуванням вимог 

ЦЗ, а також володітимуть головними професійними 

компетенціями для реалізації цих завдань. Без сумніву, це 

зменшить сумну статистику смертей через нещасні випадки 

та стихійні лиха» — підсумував начальник освітньої 

установи. [8] 

Висновки. Таким чином, при підготовці фахівців не 

слід недооцінювати роль наук, пов’язаних з безпекою, у 

формуванні професійних навичок майбутніх спеціалістів 

абсолютно всіх галузей економіки. 

Крім того, у вищому навчальному закладі слід 

дотримуватись саме ступеневої схеми вивчення 

зазначених дисциплін, оскільки усвідомлення 

необхідності набуття знань з «Цивільного захисту» та 

«Охорони праці в галузі» приходить до майбутніх 

фахівців лише після отримання базових знань у сфері 

безпеки життєдіяльності, набуття стійких уявлень про 

характер технологічних процесів та специфіку роботи 

підприємств, на яких в подальшому працюватимуть 

випускники.  

Тільки в такому випадку можна бути впевненим, 

що майбутній керівник після закінчення ВНЗ матиме 

достатній рівень підготовки та знання, необхідні для 

забезпечення не лише особистої безпеки, але й 

збереження життя та здоров’я своїх підлеглих в будь-

яких надзвичайних ситуаціях. 

Учителі, які викладають цей предмет, повинні 

завжди пам'ятати про формування знань, необхідних для 

безпечної життєдіяльності вихованців, насамперед, в 

умовах території, де вони проживають, умінь діяти в 

екстремальних ситуаціях. Практичне використання 

учнями здобутих знань у повсякденному житті є 

показником-ефективності роботи вчителя з безпеки 

життєдіяльності та цивільного захисту. 
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