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ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Малинівська Л.І. 

Житомирський державний університет імені Івана Франка 

Lyudvig1980@і.иа  

В сучасних умовах проблема забезпечення і підвищення безпеки у разі 

виникнення надзвичайних ситуацій стає однією з важливих соціально-

політичних, економічних, соціально-демографічних та екологічних проблем. 

При організації навчання основну увагу слід зосереджувати на удосконаленні 

практичних навичок у виконанні функціональних обов'язків щодо захисту 

населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

66 

характеру, організації і проведенні аварійно-рятувальних та інших 

невідкладних робіт. 

Основними формами підготовки та перевірки рівня навчання усіх 

категорій населення з питань захисту та дій в умовах надзвичайних ситуацій на 

підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності та 

господарювання вважаються комплексні об'єктові навчання та тренування, 

штабні об'єктові тренування та тактико-спеціальні навчання з формуваннями та 

командами об'єктів господарської діяльності. У ході навчань основну увагу 

потрібно приділяти досягненню злагодженості в роботі з ліквідації 

надзвичайних ситуацій. 

Пріоритетними напрямками в освітній галузі з підготовки учасників 

навчально-виховного процесу до дій у надзвичайних ситуаціях вважають: 

• реалізацію вимог щодо організації діяльності базових кафедр з питань 

цивільного захисту та безпеки життєдіяльності за відповідними напрямами і 

спеціальностями підготовки фахівців у вищих навчальних закладах; створення 

необхідних умов для здобуття науково-педагогічними кадрами, які викладають 

нормативні дисципліни «Цивільна оборона" та "Безпека життєдіяльності", 

додаткової спеціальної підготовки у сфері цивільного захисту; 

• організацію спільних заходів з виховання у молоді громадських 



почуттів та якостей під час змагань оборонно-масової та рятувально-прикладної 

спрямованості за програмою "Школа безпеки", прийняття участі у 

Всеукраїнському змаганні "Юний рятувальник"та ін.; 

• проведення з учнями в позаурочний час вікторин, шкільних та районних 

олімпіад з безпеки життєдіяльності, цивільної оборони тощо. 

Для закріплення знань та навичок, отриманих на заняттях, відповідно до 

фахових напрямків підготовки студентів вищих навчальних закладів включати 

до дипломних проектів розділи з підготовки та забезпечення роботи об'єкту 

господарювання - з урахуванням ризику виникнення джерел небезпеки, 

протидії їх вражаючим чинникам, запобігання або зменшення загрози життю і 

здоров'ю персоналу. 
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Навчально-виховна робота з дітьми повинна спрямовуватись на 

забезпечення необхідного рівня знань дитини для безпечного перебування в 

навколишньому середовищі, на вироблення норм поведінки у надзвичайних 

ситуаціях, свідоме бажання самостійно дбати про своє здоров'я. Саме тому 

дорослим важливо чітко усвідомити, що життєдіяльність дитини має бути не 

лише змістовною, але й безпечною. 
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