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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ З ПРОВЕДЕННЯ ДІЛОВОЇ ГРИ ЩОДО ДІЙ
ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
В сучасних складних умовах техногенної та природної безпеки виникає
необхідність планування підготовки органів управління та сил цивільного
захисту (ЦЗ) до дій в цих умовах при загрозі та виникненні надзвичайної
ситуації (НС). Як показує досвід, одним із недоліків реагування на НС є слабка
підготовка керівників різних рівнів до дій у складних умовах впливу факторів
надзвичайної ситуації. Успішне вирішення заходів цивільного захисту
залежить від рівня підготовки керівного складу, штабів, служб, командноначальницького, особового складу органів управління та формувань ЦЗ.
Мета будь-якого управління полягає в організації спільної діяльності
людей, їх окремих груп та організацій, забезпечення координації і взаємодії між
ними, а його суть – у здійсненні керуючого впливу на певні об’єкти.
Управління в системі ЦЗ здійснюються суб’єктами управління, що
являють собою органи державної влади і місцевого самоврядування, громадські
організації, адміністрації підприємств, установ, організацій, посадових осіб,
які наділені відповідними владними повноваженнями щодо виконання функцій
державного управління і реалізують їх впровадженням прийнятих рішень та
системою відповідних заходів щодо запобігання, реагування, ліквідації наслідків
НС.
В свою чергу, об’єктами управління в сфері ЦЗ виступають: за
територіальною ознакою – територіально-адміністративні утворення:
регіони країни, міста, райони; за виробничою – підприємства, установи,
організації всіх галузей національної економіки незалежно від форм власності і
підпорядкування; за функціональною – підсистеми запобігання надзвичайним
ситуаціям, захисту населення і територій та ліквідації наслідків НС.
Згідно з законодавством в сфері ЦЗ органи управління планують і
здійснюють необхідні заходи для захисту населення, об'єктів господарювання
та довкілля від надзвичайних ситуацій, створюють матеріальні резерви для
попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій, забезпечують своєчасне
оповіщення населення про загрозу виникнення або про виникнення надзвичайної
ситуації та, при необхідності, проводяться евакуаційні заходи.
Проведення навчань та тренувань, з визначеною періодичністю,
дозволяють у відносно короткий час відпрацювати весь комплекс заходів,
пов’язаних з перевіркою реальності планів ЦЗ, підготовкою органів управління
6
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до дій за призначенням, організацією та проведенням рятувальних та інших
невідкладних робіт (РІНР) у складних умовах надзвичайної ситуації.
Ключові слова: управління, надзвичайна ситуація, цивільний захист,
ділова гра.
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими
науковими чи практичними завданнями. Досвід показує, що одним із
недоліків щодо реагування на надзвичайні ситуації є недостатня теоретична та
практична підготовка як органів управління так і сил цивільного захисту, які
виконують задачі щодо запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної
ситуації. При цьому необхідно відмітити, що під час відпрацювання цих задач є
недостатня компетенція осіб, що входять до органів управління. Внаслідок
цього

приймаються

необґрунтовані

рішення

надзвичайних ситуацій, що може призвести до

на

ліквідацію

наслідків

травмування, а інколи до

загибелі людей.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання прийняття
управлінських рішень в умовах НС досліджували такі науковці: Андреєв С.О.,
Барило О.Г., Волянський П.Б., Євсюков О.П., Михайлов В.М., Потеряйко С.П.,
Терент’єва А.В., Тищенко В.О., Ситник Г.П., Халмурадов Б.Д., Юрченко В.О.
Особливості підготовки державних службовців у сфері цивільного
захисту в своїх публікаціях висвітлювали Андрієнко В.М., Волянський П.Б.,
Долгий М.Л., Євсюков О.П., Терент’єва А.В., Осипенко С.І., Потеряйко С.П.,
Переверзін Ю.П.
Визначення вимог до управлінських кадрів, що виконують обов’язки з
ліквідації наслідків НС висвітлені в працях Бакуменка В.Д., Богдановича В.Ю.,
Бухалкова М.І., Воронової С.Н., Волянський П.Б., Генкина Б.М., Голубевої О.І.,
Гур’єва С.О., Домбровської С.М., Дубенка С.Д., Євсюков О.П., Жукової Л.А.,
Клименко

Н.Г.,

Лебединської

О.Ю.,

Лєрмонтової

Ю.О.,

Орел

М.Г.,

Садкового В.П., Ситника Г.П., Терент’єва А.В., Труша О.О., Чмиги В.О. та
інших.
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Організація проведення занять з функціонального навчання щодо
прийняття рішення органами управління цивільного захисту при загрозі та
виникненні надзвичайних ситуацій висвітлені в працях Андрієнко В.М.,
Бондаренко О.О., Волянський П.Б., Гудович О.Д., Долгий М.Л., Ковальов О.С.,
Мазуренко В.І., Михайлов В.М., Євсюков О.П., Терент’єва А.В., Осипенко С.І.,
Потеряйко С.П., Переверзін Ю.П., Соколовський І.П., Юрченко В.О.
Мета статті – дослідити можливі підходи до навчання персоналу
органів управління цивільного захисту щодо їх дій під час загрози та
виникнення надзвичайних ситуацій.
Виклад основного матеріалу дослідження. Загроза виникнення та
виникнення надзвичайних ситуацій вимагає від органів управління послідовних
дій, спрямованих на відновлення життєдіяльності зон НС, недопущення гибелі
та травматизму людей, зменшення масштабів збитків.
Органи управління цивільного захисту під час загрози та виникнення
надзвичайних ситуацій діють згідно обстановки, що склалася, з урахуванням
керівних документів, що регламентують їх діяльність в цих складних умовах
[1], та їх особистого досвіду, знань та практичних навичок, які набуваються при
проведенні на системній основі практичних навчань та тренувань.
Основними документами, що регламентують організацію навчання у
сфері цивільного захисту є Кодекс цивільного захисту, постанова Кабінету
міністрів України від 26 червня 2013 р. № 443 “Порядок підготовки до дій за
призначенням органів управління та сил цивільного захисту” [5] де вказані
основні завдання з підготовки до дій та визначені періодичність і тривалість
проведення заходів з підготовки органів управління та сил цивільного захисту
та постанова Кабінету міністрів України від 26 червня 2013 р. № 444 “Порядок
здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях” [6] де визначені
категорії тих хто навчається та місця їх навчання.
Навчання населення здійснюється [6]:
за місцем роботи – працюючого населення;
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за місцем навчання – дітей дошкільного віку, учнів та студентів;
за місцем проживання – непрацюючого населення.
Організація навчання населення покладається:
працюючого та непрацюючого населення – на Державну службу України
з надзвичайних ситуацій (ДСНС), Раду міністрів Автономної Республіки Крим,
місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування;
дітей дошкільного віку, учнів та студентів – на МОН.
Навчально-методичне забезпечення навчання населення здійснюється
ДСНС разом з МОН.
Навчання населення складається з:
навчання безпосередньо на підприємствах, в установах та організаціях;
навчання за межами підприємств, установ та організацій керівного складу
і фахівців з питань цивільного захисту та пожежної безпеки;
практичної підготовки під час проведення спеціальних об’єктових
навчань і тренувань з питань цивільного захисту;
навчання під час здобуття відповідного освітнього рівня у навчальних
закладах системи освіти;
самостійного вивчення інформації про дії в умовах надзвичайних
ситуацій.
Навчання

працюючого

населення

здійснюється

безпосередньо

на

підприємстві, в установі та організації згідно з програмами підготовки
працівників до дій у надзвичайних ситуаціях, а також під час проведення
спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту.
Підготовка керівного складу до дій в умовах НС, це складний процес,
який проводиться протягом тривалого періоду і в різних навчальних закладах в
тому числі і в Інституті державного управління у сфері цивільного захисту.
Розглянемо один із методів навчання керівного складу і фахівців з питань
цивільного захисту. Так в Інституті державного управління у сфері цивільного
захисту здійснюється підготовка осіб керівного складу діяльність яких
9
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пов’язана з організацією і здійсненням заходів у сфері цивільного захисту. Для
цієї категорії керівного складу проводяться ряд занять з практичною
направленістю. Основна мета таких занять це надати практику у підготовці
рішення на проведення заходів по ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та
розробці документів для виконання прийнятого рішення силами цивільного
захисту [14, 15]. Одним із таких занять є практичне заняття з елементами
спеціального об’єктового навчання.
Так при організації цього заняття, на нашу думку, необхідно виконати ряд
задач по підготовці слухачів.
Так за 3-5 діб до проведення цього заняття:
здійснюється інструктаж слухачів щодо мети, порядку проведення та
розкриваються навчальні питання заняття;
здійснюється розподіл обов’язків між слухачами групи в залежності від
рівня НС та наявних у ньому сил цивільного захисту та рівня їх підготовки;
вивчаються керівні документи щодо проведення спеціального об’єктового
тренування та навчання, структуру та зміст документів, які необхідно
відпрацювати під час проведення заняття;
вивчаються права та обов’язки призначених осіб;
ставляться завдання слухачу, який призначений керівником органу
управління, щодо організації підготовки до проведення заняття.
За добу до проведення заняття проводиться перевірка рівня підготовки
слухачів до проведення заняття.
При проведенні перевірки звертається увага на:
розумінні слухачами мети заняття та свого місця в загальній структурі
системи цивільного захисту;
знання загальної та часткової обстановки та підготовку вихідних даних
системи цивільного захисту;
підготовку бланків документів, що будуть розроблятися під час заняття та
інші питання.
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Особливу увагу під час перевірки готовності до заняття необхідно
звернути на підготовку керівника, що призначений. Так, наприклад, необхідно
уточнити розуміння ним питання щодо порядку проведення усвідомлення
задачі, оцінки обстановки та постановки завдань по підготовці вихідних даних
для прийняття рішення та інше.
Заняття методом ділової гри починається класично, тобто: здійснюється
перевірка наявності слухачів; оголошується тема та мета заняття; проводиться
зв’язок даної теми з попередніми темами; проголошуються навчальні питання
та порядок проведення заняття. Після оголошення першого навчального
питання слухачам видається вихідна навчальна обстановка з картою (схемою)
району надзвичайної ситуації і вони приступають до усвідомлення завдання та
оцінки обстановки на основі яких готують пропозиції на застосування своїх сил
та засобів. Для виконання цього в залежності від рівня підготовки слухачам
надається час. Як показує досвід проведення подібних занять слухачам
необхідно до 50 хвилин. Але необхідно зауважити, що при підготовці
пропозицій в реальній обстановці часу буде значно менше. В подальшому
керівник заслуховує призначених начальників служб (формувань, груп, голів
відповідних комісій), своїх заступників та інших осіб, які надають обґрунтовані
пропозиції з необхідними розрахунками для прийняття рішення.
На основі наданих пропозицій керівник приймає рішення на ліквідацію
наслідків НС та оголошує його. Під час оголошення рішення ставляться
завдання підлеглим. При постановці завдань підлеглим необхідно звернути
увагу на сили, що залучаються для виконання завдань, їх підсилення, із
визначенням часових показників виконання цих завдань та порядку взаємодії з
іншими підрозділами (групами), порядок оповіщення, організації зв’язку та
інше. При наявності часу та технічних засобів прийняте рішення оформлюється
у вигляді наказу (розпорядження), карти (схеми) із таблицями, графіками (при
необхідності).
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Начальники служб (груп) після отримання завдань приступають до
виконання завдань при цьому враховуються можливості їх підрозділів (груп) та
визначаються завдання своїх підлеглих, підрозділів підсилення та порядок
взаємодії з іншими підрозділами (групами).
На вимогу керівника, при необхідності, певні посадові особи (начальники
підрозділів (груп)) у присутності усього колективу (з навчальної метою)
здійснюють постановку завдань своїм підлеглим. Керівник прослухавши
постановку завдань, вказує на недоліки та, при необхідності, уточнює ці
завдання.
З метою нарощування обстановки на занятті керівнику органу управління
вручаються ввідні на які він зобов’язаний оперативно відреагувати, прийняти
рішення та поставити завдання своїм підлеглим. Керівник заняття контролює
якість відпрацювання ввідної.
Керівник заняття звертає увагу на терміни надання пропозицій та
прийняття рішення, по кожній із ввідних, під час швидкої зміни обстановки у
зоні надзвичайної ситуації.
На завершення керівник заняття підводить підсумки і вказує на позитивні
та негативні моменти відпрацювання поставлених питань, оцінює кожного
слухача. Таким чином підводиться підсумок усього заняття.
Висновки.
На нашу думку проведення такого виду заняття, як ділова гра, дає
можливість підвищити рівень знань з організації дій органів управління під час
загрози та виникнення надзвичайних ситуацій.
Практичні навички в управлінні силами цивільного захисту, які створені
для проведення ділової гри, дають змогу в розробленні необхідних документів з
управління.
Елементи даного заняття можуть бути використані при підготовці та
проведенні навчань та тренувань у сфері цивільного захисту для різних рівнів
12
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органів управління з урахуванням їх рівня підготовки.
З досвіду можливо стверджувати, що для проведення такого виду заняття,
як ділова гра, може бути виділено різна кількість навчальних годин, але не
більше 6.
Отриманні знання та практичні навички будуть необхідні слухачам для
організації цивільного захисту на різних рівнях.
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METHODICAL ASPECTS OF BUSINESS GAME ON THE MANAGEMENT
AUTHORITY ACTIONS IN EMERGENCY SITUATIONS
Successful implementation of civil protection measure depends on the level of
training of executive bodies, staffs, services, command and staff of the civil
protection governing bodies. Conducting exercises and trainings with a certain
frequency allows to work out the whole set of events connected with the civil
protection reality plans check, preparing the executive bodies for the intended
purpose, organizing and conducting rescue and other emergency operations in
difficult emergency situations within the short period of time.
According to the experience obtained, one of the response emergency
drawbacks is the lack of theoretical and practical training of both governing bodies
and civil defense forces, which fulfill the tasks of preventing and eliminating the
emergency response. It should be noted that one of the most important drawbacks
during the process of performing these tasks is the executive bodies’ lack of
competence. This, in turn, leads to the violation of the algorithm of safety actions that
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can result in injury of employees and sometimes even fatal outcome.
Functional training organization on managerial decision making by SESU
bodies in the event of threat or emergency are described in professional publications.
The aim of the article is to study all possible approaches to SESU executive
bodies’ training on actions in the event of threat or emergency.
Threat and emergency require the sequential actions from the sequential
management bodies which are aimed at restoration of vital activity of the emergency
areas, prevention of people’s death, injuries, losses as well as damages reduction. We
believe that providing such training activity as simulation exercise gives the
opportunity to improve knowledge and develop skills of executive bodies’
managerial actions organization in the event of threat and emergencies.
We are sure that such training activity as a simulation exercise gives the
opportunity to improve knowledge and develop the skills of executive bodies’
managerial actions organization in the event of threat and emergencies.
The exercises components can be used in pre-exercise training and conducting
exercises in the area of civil protection.
Key words: management, emergency situation, civil protection, simulation
exercise.
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАННЯ ЗА
НАВЧАЛЬНОЮ ДИСЦИПЛІНОЮ “БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ”
У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
В статті розглянуто проблемні питання щодо нормативно-правового
та методичного забезпечення у закладах вищої освіти навчальної дисципліни
“Безпека життєдіяльності” в сучасних умовах. Висловлено пропозиції, що
основою нормативної бази освіти з безпеки повинні стати стандарти освіти з
безпеки, які мають бути розроблено та впроваджено.
Ключові слова: безпека життєдіяльності, стандарти освіти, заклади
вищої освіти, навчальні програми, охорона праці, вища освіта.
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими
науковими чи практичними завданнями. Розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 30.05.2014 року № 590-р “Про скасування наказу Міністерства
освіти і науки, Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державного
комітету з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від
21 жовтня 2010 р. № 969/922/216” [1] було скасовано спільний наказ МОН,
МНС та Держгірпромнагляду України від 20 жовтня 2010 року № 969/922/216
“Про організацію та вдосконалення навчань з охорони праці, безпеки
життєдіяльності та цивільного захисту у закладах вищої освіти України”, яким
було передбачено порядок проведення навчання за дисципліною “Безпека
життєдіяльності”.
У

даний

час

вивчення

зазначеної

дисципліни

встановлюється

безпосередньо закладом вищої освіти за своїм розсудом та відповідно до
19

Науковий збірник ІДУЦЗ № 7, 2019

типової програми. Якщо такої програми у закладі освіти немає Міністерство
освіти та науки України спільно з Державною науковою установою
“Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти” своїм листом від
28 листопада 2014 року пропонує звертатися за допомогою безпосередньо до
них або до ДСНС України чи Науково-методичної комісії з цивільної безпеки
[2].
Вся ця неузгодженість призводить сьогодні до проблем в закладах вищої
освіти, у т.ч. до зменшення навчальних годин за дисципліною, звільненню
викладачів або навіть взагалі до скорочення курсу “Безпеки життєдіяльності”
чи переведення тем до іншої дисципліни.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. При написанні статті
використані здобутки вітчизняних авторів П.Б. Волянського, О.І. Запорожця,
С.П. Потеряйка,

О.Г. Барило,

Є.Ю. Литвиновського,

В.Ф. Гречанінова,

В.А. Шемшура, В.М. Михайлова та інших, в роботах яких досліджувалися
питання

нормативно-правового

та

методичного

забезпечення

навчання

населення діям у надзвичайних ситуаціях.
Мета статті. Метою даної публікації є обґрунтування необхідності
існування навчальної дисципліни “Безпека життєдіяльності” та надання
практичних рекомендацій щодо викладання даного курсу
Виклад основного матеріалу дослідження. Новітні технології, стрімкий
прогрес, впровадження експериментальних програм та систем господарювання
сприяє не тільки розвитку економіки але й несе потенційну небезпеку для
всього суспільства. Ми щоденно не замислюючись користуємося досягненнями
цивілізації, і це дуже добре. Сьогодення дозволяє людині комфортно існувати,
їздити, літати, користуватися вогнем та атомом, одним словом споживати
великий спектр наслідків прогресу. Разом із тим, на думку Є. Литвиновського,
життєдіяльність людини разом із позитивними чинниками може призвести до
негативних наслідків. Науковець на підтвердження даної тези наводить
результати

досліджень

вчених

Інституту
20

“Future

of

Humanity”

при

Науковий збірник ІДУЦЗ № 7, 2019

Оксфордському університеті та фонду “Global Challeges”, які оцінили
найбільші небезпеки для людства. Аналіз цих загроз свідчить, що дев’ять загроз
із дванадцяти – це результат діяльності людини.
Тому на перше місце в організації життєдіяльності виходить вирішення
таких завдань, які дадуть можливість людині вижити при будь яких катаклізмах
та дозволить захистити себе та свою родину.
Для цього, звичайно, необхідно володіти певним переліком умінь, що в
свою чергу передбачає наявність системи спеціального навчання.
Якщо у період дитинства основним правилам безпеки повинні, в тому
числі, і юридично, навчати батьки, то з моменту початку навчання у школі
закінчуючи закладами вищої освіти підключаються кваліфіковані викладачі.
Нормативною базою у сфері освітньої діяльності закладів вищої освіти є
Конституція України [3], Закон України “Про вищу освіту” [4], постанова
Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341 “Про
затвердження Національної рамки кваліфікацій” [5], постанова Кабінету
Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 “Про затвердження переліку
галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів
вищої освіти” [6]. Цією постановою Кабінету Міністрів України затверджено та
визначено перелік спеціальностей та спеціалізації для всіх ступенів вищої
освіти.
Згідно з ст. 10 Закону України “Про вищу освіту” та відповідно до
відповідно до вище вказаних нормативних документів розробляються та
затверджуються стандарти вищої освіти.
Національна рамка кваліфікацій – системний і структурований опис
кваліфікаційних рівнів освіти. Кожен рівень – це завершений етап освіти, що
характеризується

рівнем

складності

освітньої

програми,

сукупністю

компетенції особистості, які визначені, як правило, стандартом освіти та
відповідають певному рівню вищої освіти.
У нашому суспільстві існує досить поширена точка зору, що предмет
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“Безпека життєдіяльності” (далі – БЖД) взагалі не потрібен, тому, що більшість
знань надається при вивчені інших предметів. У цій площині необхідно
зауважити, що люди дещо обізнані стосовно основного алгоритму дій при
пожежах та катастрофах, проте взагалі не знають, що треба робити у
повсякденному житті, для того щоб вона стала більш безпечною.
У той же час, основні людські втрати відбуваються не при надзвичайних
подіях, а у повсякденності, при ситуаціях, які не потрапляють до загальної
статистики та не отримують висвітлення в засобах масової інформації, як
резонансні події. Однак саме ця категорія небезпек більш реальна та частіше
реалізується в процесі життєдіяльності населення.
Сьогодні потрібен якісно новий підхід до цієї проблематики – необхідно
не тільки передбачити небезпеку, а й одночасно створити безпечні умови
життєдіяльності – система безпеки повинна стати повсякденною культурою
поведінки для кожної людини.
Безпека життєдіяльності – це наука, що вивчає загальні проблеми
небезпек, що загрожують людині, суспільству, державі, всьому світу, і
розробляє відповідні способи захисту від них.
Завдання БЖД як науки зводяться до наступного:
теоретичний аналіз і розробка методів ідентифікації (розпізнавання і
кількісна оцінка) небезпечних і шкідливих факторів, що генеруються
елементами життєвого середовища (технічні засоби, технологічні процеси,
матеріали, будівлі та споруди, елементи техносфери, природні та соціальні
явища);
розробка принципів і методів захисту від небезпек;
розробка і раціональне використання засобів захисту людини і
середовища проживання від негативного впливу техногенних джерел і
стихійних явищ;
безперервний контроль і моніторинг довкілля;
моделювання і прогнозування розвитку надзвичайних ситуацій;
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навчання населення основам захисту від небезпек;
розробка заходів по ліквідації наслідків прояву небезпек;
розробка заходів щодо забезпечення національної та міжнародної
безпеки.
Сьогодні ця наука повинна спиратися на усвідомлену потребу суспільства
та на правила безпечної поведінки, що апробовані роками, на досягнення науки
та техніки, державну законодавчу базу та міжнародне право з питань безпеки і
захисту населення. Проте і цього недостатньо. В основі БЖД повинні лежати
систематизовані та узагальнені знання щодо об’єктивних закономірностей
розвитку природи, людини та суспільства.
В останні десятиліття для всіх промислово-розвинених країн світу
характерне зростання небезпек та загроз. З розвитком техносфери на перше
місце вийшли надзвичайні ситуації техногенного характеру, які складають
майже 75% від загальної їх кількості. Щорічно у світі гине близько 3 млн. осіб,
а матеріальні втрати становлять від 50 до 100 млрд. доларів.
Також стрімкими темпами зростають соціальні та економічні втрати
суспільства від природних і техногенних катастроф. Тому за прогнозами
науковців без прийняття ефективних заходів вже до середини століття величина
збитків від катастроф у світі може перевищити приріст валового продукту.
Протягом останніх років також суттєво зросла значимість тероризму як
чинника стратегічних загроз національній безпеці.
Техногенні аварії та катастрофи, стихійні лиха вимагають як професійної
підготовки фахівців, що займаються попередженням та ліквідацією їх наслідків,
так і навчання населення діям при надзвичайних ситуаціях.
Стандартами вищої освіти визначаються сукупність вимог до змісту та
результатів освітньої діяльності закладів вищої освіти і наукових установ за
кожним рівнем вищої освіти в межах кожної спеціальності відповідно з
урахуванням пропозицій органів державної влади, до сфери управління яких
належать заклади вищої освіти, і галузевих об’єднань організацій роботодавців.
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Звичайно ж, не будемо лукавити, подібний предмет завжди викладався у
закладах освіти, у різні періоди та мав різні назви. Частина предметів, що
вивчаються призначалася для всього контингенту слухачів, а частина предметів
вивчали тільки жінки, в той час, коли юнаки проходили навчання на військовій
кафедрі. Деякий час одним з розділів цієї дисципліни був розділ “Охорона
праці”, але з часом він перейшов в самостійний предмет. Крім того, раніше в
програму входило велика кількість медичних питань, практичних навичок, які в
реальному житті не знаходили застосування на практиці.
Сучасна програма дисципліни “Безпека життєдіяльності” повинна бути
спрямована на формування якостей особистості безпечного типу, здатної
передбачати небезпеку, запобігти її або в максимально можливій мірі знизити
збиток, а також адекватно комплексно оцінити надзвичайну ситуацію будьякого характеру. Дана програма в першу чергу повинна всебічно аналізувати
обстановку, що склалася при надзвичайній ситуації та виробляти оптимальний
алгоритм дій для збереження власного життя.
Таким чином, нормування освіти з безпеки забезпечить:
єдність методологічних підходів до вищої освіти з безпеки;
урахування значущості всіх наслідків соціально-економічного, природноресурсного, екологічного та іншого характеру, які можуть бути спричинені
надзвичайними ситуаціями;
урахування

особливостей

виробничої

діяльності

суб’єктів

господарювання, техногенного навантаження територій, природнокліматичних
умов, цінності окремих територій;
галузеву і територіальну диференціацію нормативів ризиків;
урахування всіх факторів, що впливають на рівень ризиків, пов’язаних із
розміщенням, будівництвом та експлуатацією потенційно небезпечних об’єктів,
створенням нової техніки, впровадженням сучасних технологій і матеріалів;
періодичне коригування навчальних програм та стандартів освіти.
У зв’язку з цим висуваються досить високі вимоги до якості навчання,
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методики проведення лекційних та семінарських занять, організації самостійної
роботи, поточного та підсумкового контролю знань.
Сьогодні багатьма викладачами закладів освіти цивільного захисту з
метою

досягнення

результативності

навчання

застосовуються

сучасні

технології. Ці методи включають активні та інтерактивні форми, що
застосовуються у навчанні. До них належать: вирішення завдань, що носять
творчий характер; відпрацювання практичних вправ на об’єкті; групові вправи;
рольові та ділові ігри; зустрічі з фахівцями; створення фільмів та програм;
використання відеоматеріалів, інтернету; рішення складних питань та проблем
за допомогою методів “дерево рішень” та “мозковий штурм”.
Інформаційні технології під час навчання – життєва необхідність, яка
охоплює весь процес, починаючи з доступу до інформації та закінчуючи
перевіркою якості знань, що дає змогу значно підвищити її ефективність за
рахунок

своєчасності,

корисності,

доступності,

ефективного

поєднання

індивідуальної та колективної діяльності та організаційних форм навчального
процесу.
Новітні технології змінили не тільки спосіб роботи, вони змінили спосіб
мислення, звузили світ до розмірів монітора, при цьому безмежно збільшили
ділову можливість людини за рахунок швидкого та легкого доступу до всіх
видів інформації.
Також докорінно змінилася психологія самих учнів, слухачам вже замало
почути інформацію від педагога, він її хоче побачити та мати можливість
самостійно відтворити або реально використати на практиці. Для цього
викладачеві необхідно професійно вміти застосовувати у навчальному процесі
технічні засоби, електронно-обчислювальну техніку, відеоматеріали, бази
даних, кінофільми, графіки, діаграми, схеми, малюнки, а також вміти
оперативно діагностувати за допомогою різноманітних методів рівень
засвоєння матеріалу та активно впливати на цей процес.
В Інституті державного управління у сфері цивільного захисту (далі –
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Інститут) та навчально-методичних центрах сфери цивільного захисту
навчаються не учні та студенти – до нас приходять люди, які не тільки мають
теоретичну та практичну підготовку на рівні висококваліфікованих фахівців, а
ще й бажають її значно підвищити. У таких умовах викладач просто
зобов’язаний впроваджувати інноваційні технології.
Також в Інституті за останні роки започатковано ряд нових напрямків
навчання, у тому числі короткострокове підвищення кваліфікації педагогічних
працівників навчально-методичних центрів, навчання немедичних працівників
з надання домедичної допомоги, навчання особового складу служби цивільного
захисту з питань охорони праці, підвищення кваліфікації викладачів навчальної
дисципліни Безпека життєдіяльності. У практику навчання увійшло проведення
виїзних практичних занять, особливістю яких стало наближеність навчання до
реальних підприємств, що дозволяє підвищити професійну компетентність
слухачів, виходячи з особливостей функціонування критичної інфраструктури.
Висновки.
1. Компетентність людей в світі небезпек і способах захисту від них необхідна умова безпеки життєдіяльності, відсутність природних механізмів
захисту від них вимагає придбання людиною навичок виявлення небезпек і
застосування засобів захисту, це можна досягти тільки в результаті навчання та
набуття досвіду на всіх етапах освіти і практичної діяльності людини. Тому
сьогодні все більше зростає значення підготовки фахівців з вищою освітою,
здатних не тільки забезпечити особисту безпеку, а й виробити заходи щодо
захисту персоналу об’єкта економіки, а також організації їх виконання в
надзвичайних ситуаціях різного характеру.
2. Кожний фахівець повинен знати:
як забезпечити безпечні умови праці на кожному робочому місці,
попередження аварій, виробничого травматизму та захворювань. Для цього
необхідно знати та вміти застосовувати засоби та способи захисту від небезпек,
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найбільш

ефективні системи

управління

охороною

праці,

правові та

організаційні засади охорони праці;
шляхи, способи та засоби створення безпечної техніки, вимоги до машин,
обладнання та технологічних процесів;
основи прогнозування аварій, надзвичайних ситуацій; планування заходів
по ліквідації їх наслідків, правила поведінки, порятунку та надання першої
допомоги потерпілим, прийоми ліквідації аварій та їх наслідків.
3. “Безпека життєдіяльності” є важливою та сучасною дисципліною, що
викладається у закладах вищої освіти. Дана обставина вимагає постійного
вдосконалення та оновлення викладання, використання різних методик і форм,
сучасних технологій викладання для кращого засвоєння матеріалу.
4. Основою нормативної бази освіти з безпеки повинні стати стандарти
освіти з безпеки, які мають бути розроблені та впроваджені у відповідності до
Закону України “Про вищу освіту”.
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STATE REGULATION OF PROVIDING EDUCATION FOR
EDUCATIONAL DISCIPLINE “LIFE SAFETY”
IN HIGHER EDUCATION STAFF
The article deals with burning issues of legal regulation and methodological
provision for the academic subjects “Life Safety” and “Civil Protection” at Higher
Educational Institutions at present time. It is suggested that the safety education
standards have to build the basis for legislation of safety education. These standards
are to be developed and put into operation under the Articles 39 and 41 of Civil
Protection Code of Ukraine, Clauses 20 and 23 of Order of the Cabinet of Ministers
“About approval of the procedure for training the population to act in emergencies”,
Ukrainian Act “On Higher Education”. According to these legal acts, the main tasks
have been defined which are stated in the “Regulation on functional subsystem of
preschool children, pupils and students training to respond to emergencies (on life
safety issues) of the National Integrated System of Civil Protection”, and safety
education standards in relation to academic subjects “Life Safety” and “Civil
Protection” were developed.
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October, 20, 2010, the Ministry of Health and the Ministry of Emergency
together with the State Service of Mountain Supervision and Industrial Safety of
Ukraine represented the corporate Legal Act “On organization and improvement of
education in occupational safety, life safety and civil protection at Higher
Educational Institutions of Ukraine”. Clause 1 of the Legal Act states that normative
subjects “Life Safety”, “Occupational Safety” and “Civil Protection” are studied by
all students, cadets and learners of Higher Educational Institutions.
Order of the Cabinet of Ministers № 590 dated 30.05.2014, withdrew the
mentioned above legal act which, in fact, resulted in suspending the fourth typical
program on Life Safety. Educational community of Ukraine was left without the
documents of the Ministry of Education and Science which regulate the teaching of
subjects on general and special safety issues at Higher Educational Institutions, such
as “Life Safety”, “Occupational Safety”, and “Civil Protection”.
This approach to teaching students build the ground for creating future leaders
and specialists of the national economy with low level of knowledge on occupational
safety, industrial, fire and natural safety. There has been imbalance in a structure and
a number of higher education specialists’ training considering the person’s needs,
interests of the country, local societies and employers, especially in obtaining
knowledge in the fields of life safety, occupational safety, and civil protection.
This paper analyses the findings of the Ukrainian researchers P. Volianskyi,
S. Osypenko,
O. Zaporozhets,
S. Poteriaiko,
О. Barylo,
E. Lytvynovskyi,
V. Grechaninova, V. Shamshur, V. Mykhailov and others. These works investigate
the issues of legal regulation and methodological provision for training the population
in the field of civil protection and life safety.
Taking into account the considerations above, the purpose of this paper is to
substantiate the need to restart the compulsory subjects “Life Safety” and “Civil
Protection” for junior specialists, bachelor’s and master’s students, and, at the same
time, the introduction of modern forms, methods and content of training that meet the
requirements of safety management.
Key words: health and safety, educational standards, higher education
institutions, student course, labour protection, higher education.
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ДОМЕДИЧНА ПІДГОТОВКА В ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ.
БЕЗУМОВНА НЕОБХІДНІСТЬ
У статті обґрунтовується необхідність навчання вчителів та учнів з
домедичної допомоги на постійній основі. Так, МОН зареєструвало у Верховній
раді України проект Закону України про повну загальну середню освіту від 5
квітня 2019 року № 10204, який передбачає, що всі вчителі пройдуть курси
підготовки з домедичної допомоги, що має зменшити кількість смертей дітей
під час уроків.
У наданні домедичної допомоги найважливішим фактором є фактор
часу. Чим більше збігає часу від моменту отримання ушкодження до моменту
надання медичної допомоги, тим більше летальних випадків. З трьох людей, які
загинули на вулицях міста, навіть двох можна було б врятувати, якби вони
своєчасно отримали допомогу.
Педагоги, навчаючись професії у вузі, повинні проходити навчання з
надання домедичної допомоги. Немає нічого важливішого, ніж надання
домедичної допомоги дитині в перші хвилини після травми або при прояві
небезпечного для здоров’я симптому захворювання, наприклад при епілепсії.
Автори вважають першочерговим:
запровадження постійно діючого навчання з домедичної допомоги для
вихователів та медсестер дошкільних закладів;
запровадження постійно діючого навчання з домедичної допомоги для
вчителів та в школах для дітей, починаючи з 12 років.
Ключові слова: екстрена медична допомога, домедична допомога,
навчання, вчителі, учні.
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими
науковими чи практичними завданнями. Під час перевірок у 2018 році
дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів України виявлено 309 тис.
196 порушень: у 16 тис. 668 закладах відсутні або несправні автоматичні
системи протипожежного захисту, у 4 тис. 958 − відсутнє або несправне
зовнішнє протипожежне водопостачання, а у 1 тис. 699 − внутрішнє
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протипожежне водопостачання; 2 тис. 308 будівель потребують заміни або
ремонту систем електропостачання, в 1 тис 422 будівлях необхідно
перепланувати шляхи евакуації, 6 тис. 516 будівель необхідно обладнати
первинними засобами пожежогасіння. За порушення вимог пожежної безпеки
та невиконання запропонованих приписами територіальних органів ДСНС
заходів до адміністративної відповідальності притягнуто 26 тис. 170 керівників
закладів і відповідальних посадових осіб та направлено 569 позовних заяв до
адміністративного суду [1, с. 26].
Досить часто, і це закон життя, кількість переходить у якість і всі ці
порушення можуть призвести до біди, до травмування і навіть загибелі дітей.
Тому, обов’язково, виявлені порушення необхідно ліквідувати. Це в першу
чергу, а в другу – навчити учнів допомагати самим собі при різних видах травм,
ушкоджень тощо, тобто надавати домедичну допомогу.
У наданні домедичної допомоги найважливішим фактором є фактор часу.
Чим більше збігає часу від моменту отримання ушкодження до моменту
надання медичної допомоги, тим гіршим стає прогноз для постраждалого.
Летальність зростає геометрично. Так, наприклад, у випадках транспортних
травм, якщо медична допомога була надана протягом 30 хвилин – 1 години, то
смертність серед травмованих не перевищила 30 %. При збільшенні цього
терміну летальність досягає 60 – 80 %, причому має місце зростання в
геометричній прогресії. Узагальнюючи, стає зрозумілим, що з трьох людей, які
загинули на вулицях міста, навіть двох можна було б врятувати, якби вони
своєчасно отримали допомогу [2].
В Україні функціонує служба екстреної медичної допомоги, для приїзду її
персоналу до постраждалого потрібно щонайменше 5-10 хв. у міському районі,
15 хв. – у сільській місцевості. За цей час слід зробити все можливе, щоб
уникнути подальших ушкоджень, покращити стан потерпілого, а іноді –
врятувати життя. Як би добре не була оснащена швидка допомога, життя
постраждалого може бути легко втрачене, якщо йому не нададуть першу
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допомогу до приїзду бригади.
Враховуючи реалії сьогодення, велику кількість автомобілів на дорогах та
спричинені ними затори, карета екстреної медичної допомоги не завжди зможе
приїхати вчасно. Крім того, стан доріг у сільських населених пунктах та
географічні особливості України також впливають на час доїзду.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. МОН зареєструвало у
Верховній раді України проект Закону України “Про повну загальну середню
освіту” від 5 квітня 2019 року № 10204.
Проект Закону передбачає, що всі вчителі пройдуть курси підготовки з
домедичної допомоги. “Ми мали жахливі випадки, коли діти з різних причин
згасали в стінах школи за лічені хвилини, бо швидка не встигала доїхати. Якби
поряд вчитель фізкультури чи з іншого предмету вмів надавати домедичну
допомогу, цього можна було б уникнути”, – сказала Гриневич.
Законопроект про середню освіту передбачає курси підготовки з
домедичної допомоги для вчителів, що має зменшити кількість смертей дітей
під час уроків.
Охорона дитячого здоров’я – одна з обов’язкових функцій освітньої
організації. При необхідності в школі дитині повинна бути надана своєчасна і
професійна медична допомога.
Педагоги, навчаючись професії у вузі, повинні проходити навчання з
надання домедичної допомоги. Немає нічого важливішого, ніж надання
домедичної допомоги дитині в перші хвилини після травми або при прояві
небезпечного для здоров’я симптому захворювання, наприклад при епілепсії
[3].
Якщо рішення про те, що домедичну допомогу учням надаватимуть
педагогічні працівники, буде прийнято, то необхідно розробити порядок
організації навчання педагогічних працівників, визначивши в тому числі, хто
може проводити навчання і якими документами це навчання повинно бути
підтверджено.
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Метою статті є висвітлення важливості навчання вчителів та учнів
навичкам надання домедичної допомоги.
Виклад основного матеріалу дослідження. Відповідно до Закону
України “Про екстрену медичну допомогу” в першу чергу домедичній допомозі
навчаються особи, які не мають медичної освіти, але за своїми службовими
обов’язками повинні володіти основними практичними навичками з рятування
та збереження життя людини, яка перебуває у невідкладному стані, та
зобов’язані здійснювати такі дії та заходи [4].
А якщо виходити з наведеного проекту МОН, то освітян також можна
віднести до категорії осіб, які не мають медичної освіти та зобов’язані надавати
домедичну допомогу, хоч це і не входить в їх посадові інструкції.
Окрім запланованого навчання вчителів з домедичної допомоги, на наш
погляд, слід розпочати і навчання учнів по програмі І рівня [5], яка в першу
чергу передбачає отримання практичних навичок з надання домедичної
допомоги постраждалим при зупинці серця та дихання до приїзду екстреної
медичної допомоги.
Побачити безпорадного, закривавленого потерпілого, і тим більше
близької людини, – колосальний стрес для кожного. Будь-яка людина, а тим
більше дитина або підліток в цій ситуації відчуває деяку розгубленість і
відчуття страху, які заважають наданню допомоги.
Щоб потенційному рятівникові (а їм повинен стати кожен) не заважали
природні сумніви і страхи:
я боюся нашкодити. Він може померти з моєї вини;
боюся заразитися (туберкульоз, гепатит, грип);
чому саме я повинен підійти першим, що я – найрозумніший? Саме я
повинен буду приймати рішення і понесу весь тягар відповідальності;
якщо я не зможу врятувати потерпілого, то мені доведеться доводити, що
я його не вбив, в його руки необхідно вкласти досить тверді навички, а в
свідомість – впевненість у важливості та правильності його дій.
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Таким чином, навчання домедичної допомоги у всіх закладах освіти грає
величезну роль. В сучасних умовах підвищеної небезпеки необхідно вчити і
дітей, і підлітків, і молодь надавати таку допомогу [6].
Для того, щоб навичками домедичної допомоги поступово оволоділа
максимальна кількість громадян, в системі середньої освіти запроваджена
навчальна програма “Захист Вітчизни” для учнів 10-11 класів [7]. Така
програма, в питанні домедичної допомоги, поєднує викладання теоретичних
знань з практичними заняттями з використанням манекенів та інших наглядних
матеріалів.
Слід зазначити, що на установчій конференції ще у 1999 році рішенням
учасників за ініціативою та під патронатом Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи було створено Всеукраїнський громадський
дитячий рух “Школа безпеки” [8], який є добровільною, незалежною,
неполітичною масовою всеукраїнською громадською дитячою організацією.
Кожного року, окрім заходів на регіональному рівні, проводиться
Всеукраїнський збір-змагання юних рятувальників “Школа безпеки”, де в
обов’язковому порядку учні, починаючи з 12 років, демонструють свої уміння з
надання домедичної допомоги постраждалим.
Останні два роки ми мали змогу порівняти теоретичні знання і практичні
навички з домедичної допомоги учнів, які закінчували 11 клас і навчалися за
програмою “Захист Вітчизни” та учнів 8-9 класів, які мали підготовку “Школи
безпеки”.
З’ясувалося, що останні, у своїй більшості, переважають за рівнем знань з
домедичної допомоги випускників середньої школи.
На наш погляд, доцільно розробити та впровадити у середній школі
програму навчання надання допомоги постраждалим, які знаходяться у
невідкладному стані, для учнів, починаючи з п’ятого класу.
І якщо середня школа приділяє велику увагу навчанню з домедичної
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допомоги постраждалим, то вищі навчальні заклади, за виключенням певних,
навіть не переймаються надзвичайно серйозною проблемою сьогодення, а саме:
збереженням життя і здоров’я людей у невідкладному стані внаслідок
надзвичайних ситуацій природного, техногенного, соціального та воєнного
характеру, кількість яких постійно зростає рік у рік.
Деякий

час

у

ЗВО

були

обов’язковими

дисципліни

“Безпека

життєдіяльності” та “Цивільний захист”, де в рамках останньої можна було б
викладати основи домедичної допомоги. Зараз же цю дисципліну, як і ряд
інших розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 травня 2014 р.
№ 590-р скасовано [9].
Заклади вищої освіти, в основному технічного спрямування, на свій
розсуд залишили наведені дисципліни у своїх навчальних програмах. Тим не
менше, питання домедичної допомоги практично не розглядаються.
Також не слід забувати і про наших найменших – дошкільнят. Граючись,
вони досить часто травмують і себе, і один одного. А от надати необхідну
домедичну допомогу медсестра і в яслах, і в дитсадку, як правило, не в змозі.
У постраждалого при НС можуть виникнути різні загрозливі для його
здоров’я стани: зупинка дихання, зупинка серця, переломи, забої, кровотечі
(внутрішні та зовнішні), здавлення завалами будівель тощо.
Важливо, щоб медичну допомогу надавав лікар або фельдшер. Але часто,
на момент події, такого фахівця поряд з постраждалим немає.
Вмінням надати домедичну допомогу може оволодіти будь-хто незалежно
від професії. Адже травма або нещасний випадок можуть виникнути у будьякий момент. Від своєчасно правильно наданої домедичної допомоги залежить
не лише успіх подальшого лікування, а інколи й життя людини. В деяких
випадках постраждалому доводиться надавати домедичну допомогу самому
собі − зупинити кровотечу, накласти пов’язку тощо.
Все це не є складним, але для оволодіння навичками надання домедичної
допомоги потрібно пройти відповідні навчання.
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Висновки.
На наш погляд, обов’язковим в сучасних умовах є:
запровадження постійно діючого навчання з домедичної допомоги для
вихователів та медсестер дошкільних закладів;
запровадження постійно діючого навчання з домедичної допомоги в
школах для дітей, починаючи з 12 років;
уведення у всіх закладах вищої освіти нормативної дисципліни
“Цивільний захист”, програма якої буде передбачати основи надання
домедичної допомоги постраждалим;
запровадження такого повсюдного навчання пересічних громадян.
Все це суттєво зменшить ризики травмування та загибелі людей при НС,
що в умовах сьогодення є надзвичайно актуальним.
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PRE HOSPITAL AID TRAINING IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS.
AN ABSOLUTE NECESSITY
When providing the prehospital aid the most important factor is time. The more
time expires from the moment of receiving injury until delivery to a hospital, the
worse forecast becomes for a victim. Mortality grows geometrically. So, for example,
in cases of transport injuries if medical care was provided within 30 minutes – 1 hour,
then mortality among injured did not exceed 30%. If this time increases, then the
mortality reaches 60-80%, and growth in a geometrical progression takes place. In
general, it becomes clear that even two injured from three ones who died in city
streets, could be saved if they received the help in due time [2].
Ministry of Education and Science of Ukraine registered in the Verkhovna
Rada of Ukraine the project of the Law of Ukraine about full general secondary
education dated April 5, 2019 № 10204.
This project of the Law provides that all teachers will take courses on the
prehospital help. It has to reduce the quantity of death of children during lessons.
Protection of children’s health is one of the mandatory functions of the
educational organization. If it is necessary, the first aid at school is to be given to the
child both professionally and in time.
Teachers, studying a profession in higher education institution, have to be
trained on providing the prehospital help. There is nothing more important, than
rendering the prehospital help to the child during the first minutes after a trauma or in
the event of a symptom hazardous to health, for example, epilepsy [3].
The purpose of the article is to highlight the importance of teaching teachers
and students the skills of rendering the prehospital help.
According to the Law of Ukraine “About the Emergency Medical Care”,
persons who have no medical education, but according to their the official duties they
have to provide the first aid and to manage main practical skills on rescue and
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preservation a human life for those who require that, have to be the first who study
the prehospital help [4].
And based on the project of the Law of the Ministry of Education and Science
of Ukraine mentioned above teachers can also be referred to the category of persons
who have no medical education and are obliged to provide the prehospital help
though it is not included into their official duties.
Except the planned training of the teachers of the prehospital help, to our
opinion, there should be also started a training of pupils on the program of the first
level [5] which first of all provides obtaining practical skills of rendering the
prehospital help to the injured at cardiac arrest and breath before arrival of the
emergency medical care.
The training program “Protection of the Fatherland” for pupils of 10-11 classes
is introducted for gradual increasing of the number of the citizens in the system of
secondary education, who manage the skills of the prehospital help [7]. Such a
program, in the question of pre-hospital help, combines teaching theoretical
knowledge with a practical training with use of dummies and other other visual
materials.
Every year All-Ukrainian gathering and competition of young rescuers “School
of Safety” is also provided where the pupils, who are 12 years old and older show
their abilities on providing the pre-hospital help to the injured.
The last two years we had an opportunity to compare theoretical knowledge
and practical skills of the prehospital help of pupils who finished the 11th class and
studied according to the program “Protection of the Fatherland” and pupils of the 8-9
classes who were trained by the “School of Safety”.
It turned out to be that the pupils of 8-9 classes, in the majority, prevail on the
level of knowledge of the prehospital help the graduates of high school.
In our opinion, it is expedient to develop and implement at secondary school
the program of training of rendering help to injured who are in emergency, for pupils,
starting from the fifth class.
Anybody, irrespective of a profession, is able to be trained and to manage the
skills of the prehospital aid. The trauma or accident can happen at any time. Not only
success of further treatment, but sometimes human life depends on prehospital help
provided timely and correctly. In certain cases the victim has to render prehospital
help to himself - to stop bleeding, to put the bandage etc.
That all is not difficult, but it is necessary to take the corresponding training for
mastering skills of rendering the prehospital help.
In our opinion, in modern conditions it is compulsory to:
introduce the permanent prehospital help training for tutors and nurses of
preschool institutions;
introduce the permanent prehospital help training in schools for children,
starting from the age 12 years old and older.
Key words: emergency medical care, prehospital help, training, teachers,
pupils.
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КРИЗОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК НАУКОВА СКЛАДОВА
УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
Аналіз функціонування державної системи забезпечення техногенної та
природної безпеки в Україні свідчить, що сучасні принципи захисту населення і
територій впроваджуються надзвичайно повільними темпами.
Однією з головних причин низького рівня безпеки населення, територій,
соціальних, техногенних і природних об`єктів в Україні є слабкість державної
політики, спрямованої на посилення превентивної діяльності у сфері
забезпечення техногенної та природної безпеки.
Запровадження європейських стандартів безпечної життєдіяльності як
одна з вимог євроатлантичної інтеграції України можливе за умов
кардинальних концептуальних і методологічних інновацій та інституційних
перетворень.
За традицією вважають, що дії за умов криз і надзвичайних ситуацій –
це прерогатива органів виконавчої влади. Разом з тим в останній час експерти
схильні визнавати той факт, що завдання забезпечення готовності до дій за
відповідних умов поширюються на всі органи державної влади без виключення,
а також недержавні організації та інституції. Умовою адекватного
сприйняття цього положення є чітке розуміння природи кризових і
надзвичайних ситуацій з точки зору функцій і завдань державного управління.
Зменшення часу на розроблення, прийняття та реалізацію управлінських
рішень, зростання невизначеності та ризику, необхідність залучення з резервів
додаткових ресурсів, наявність різних режимів функціонування системи
державного управління в умовах надзвичайної ситуації свідчать про те, що
державне управління у цій сфері має певні особливості. Їх урахування в
діяльності органів державного управління в таких умовах дасть можливість
зменшити вірогідність прийняття неадекватних управлінських рішень,
сприятиме економії ресурсів та часу на ліквідацію наслідків надзвичайної
ситуації, зменшенню збитків.
Ключові слова: надзвичайна ситуація, управління, рішення, кризовий
менеджмент, криза.
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими
науковими чи практичними завданнями. Умовою сталого функціонування
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системи цивільного захисту є чітке розуміння природи кризових ситуацій та
надзвичайних ситуацій (НС) з точки зору функцій і задач державного
управління.
Аналіз функціонування державної системи забезпечення техногенної та
природної безпеки в Україні свідчить, що сучасні принципи захисту населення і
територій впроваджуються надзвичайно повільними темпами.
Однією з головних причин низького рівня безпеки населення, територій,
соціальних, техногенних і природних об`єктів в Україні є слабкість державної
політики, спрямованої на посилення превентивної діяльності у сфері
забезпечення техногенної та природної безпеки.
Аналіз практичної діяльності органів управління і сил цивільного захисту
показав, що мають місце суттєві недоліки в організації оперативного
реагування на надзвичайні ситуації, прийнятті своєчасних і адекватних
оперативній обстановці рішень, а також у проведенні аварійно-рятувальних та
інших невідкладних робіт, що, у більшості випадків, свідчить про відсутність як
достатнього практичного досвіду, так і необхідних знань у керівників всіх
ланок управління системи цивільного захисту.
Запровадження європейських стандартів безпечної життєдіяльності як
одна

з

вимог

євроатлантичної

інтеграції

України

можливе

за

умов

кардинальних концептуальних і методологічних інновацій та інституційних
перетворень.
Відповідно до Стратегії національної безпеки України, затвердженої
Указом Президента України від 26.05.2015 № 287/2015 однією із актуальних
загроз національній безпеці України визначено незадовільний стан єдиної
державної системи та сил цивільного захисту, системи моніторингу довкілля.
Крім того, в Стратегії визначено одним із основних напрямів державної
політики національної безпеки України – створення ефективного сектору
безпеки і оборони, у тому числі, за рахунок його професіоналізації, підвищення
фахового рівня персоналу, ефективної його мотивації до належного виконання
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завдань за призначенням, максимально доцільного скорочення обслуговуючих
підрозділів органів цього сектору.
Проблеми ефективного та адекватного цивільного захисту населення, яке
постраждало внаслідок НС є одним з актуальних завдань сучасного цивільного
захисту, що зумовлено двома причинними факторами: по-перше, зростанням
частоти та важкості НС, по-друге, виникненням нових типів НС, зокрема
соціально-політичного

характеру,

що

потребує

особливого

характеру

організації процесу ліквідації наслідків НС.
Пошук і порятунок людей при катастрофах і НС з великою кількістю
постраждалих (витоки нафти й особливо небезпечних хімічних речовин,
непоодинокі випадки терористичних актів) складають 80% від всієї кількості
випадків, тому ліквідація їх наслідків відбувається згідно заздалегідь
розроблених принципів й алгоритмів.
Управління в НС полягає у постійному керівництві з боку органу
управління та уповноваженого керівника з ліквідації НС залученими службами
і силами та в організації виконання завдань з ліквідації НС або її наслідків.
Основними завданнями управління є: підтримання високого рівня
морально-психологічного стану особового складу та постійної готовності до
дій; завчасне планування дій сил; безперервний збір та вивчення даних про
обстановку в районі НС; своєчасне прийняття рішень та доведення їх до
підлеглих; організація та забезпечення безперервної взаємодії; організований
збір та евакуація населення із зони НС; підготовка сил і засобів до проведення
аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, пов’язаних з ліквідацією
НС; організація всебічного забезпечення сил і засобів; контроль за своєчасним
виконанням заходів і завдань підлеглими та надання їм необхідної допомоги.
Факторами, що впливають на ліквідацію НС можна назвати наступні:
політичні,

економічні,

інстуціональні,

соціо-гуманітарні,

психологічні,

технологічні, інформаційні, організаційні, просторово-часові [6].
На сьогоднішній день у сфері цивільного захисту, одній із складових
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національної безпеки України, існує необхідність вирішення нагальної
проблеми

розробки

методологічних

підходів

обґрунтування

управлінських рішень при комплексній дії факторів НС,

прийняття
що мають

невизначений характер.
Сучасна система державного управління, що наділена адміністративноправовими повноваженнями, не може повністю виконати покладені на неї
завдання щодо забезпечення захисту населення і територій від НС, у зв’язку з
чим є актуальним її удосконалення у сфері запобігання та ліквідації НС.
Життєво важливими є процеси прийняття управлінського рішення у НС,
наприклад при виникненні пожеж, катастрофах, стихійних лихах, коли йдеться
не тільки про оптимальне використання матеріальних та фінансових ресурсів, а
в першу чергу про життя людей, у тому числі й дітей, адже їх долю іноді
вирішують секунди.
Саме виникнення НС викликає необхідність мобілізувати для роботи з
ліквідації наслідків значні матеріальні, фінансові та кадрові ресурси. Причому
найбільш гостро постає питання оптимального, оперативного та адекватного
використання ресурсів. За вищенаведених причин не викликає ніяких сумнівів
важливість питання щодо ефективного управління процесом ліквідації
наслідків НС.
Державні службовці та особи, які приймають політичні рішення, змушені
визнати той факт, що НС, конфлікти та кризи потенційно можуть мати місце в
будь-якій сфері їх відповідальності. Кризові ситуації вимагають послідовних
дій, спрямованих на відновлення суспільної довіри та цілісності управлінських
механізмів, в той час як НС можуть також потребувати зусиль, що мають
обмежити масштаби збитків для людей, їх власності та навколишнього
середовища. Історичний досвід показує, що НС легко перетворюються у
політичні кризи та, в свою чергу, в політичні конфлікти там, де влада втрачає
контроль на розвитком подій.
Діяльність у кризових ситуаціях і НС значно відрізняється від рутинної
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поведінки – перед управлінцями та їх підлеглими постають нові та незнайомі
задачі, змінюються звичні процедури, пріоритети і розподіл обов’язків. Такі
ситуації, як правило, передбачають тісну співпрацю з різними установами і
структурами, які не входять до звичного кола спілкування. Виникають жорсткі
обмеження у часі, що заважають з’ясуванню того, хто несе відповідальність за
вирішення проблеми. В зв’язку з чим ключове значення надається ступеню
готовності до дій за подібних обставин, визначені заздалегідь коло обов’язків і
розподіл відповідальності. Високий ступінь готовності передбачає здатність
сприймати значно більше коло викликів і потенційних загроз порівняно до
свого наявного досвіду.
Від ступеню готовності до дій за таких умов і від їх ефективності й
результативності може залежить репутація установи та її керівництва. У цьому
відношенні криза не тільки ставить перед управлінцями нові загрози, але й
відкриває перед ними нові можливості (ефективні дії за умов кризових ситуацій
і НС можуть допомогти кар’єрному зростанню та авторитету керівника).
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання прийняття
управлінських рішень в умовах НС досліджували такі науковці: Андреєв С.О.,
Барило О.Г., Гур’єв С.О., Михайлов В.М., Потеряйко С.П., Тищенко В.О.,
Ситник Г.П., Халмурадов Б.Д.
Мета статті. Дослідити наукову складову прийняття управлінських
рішень при швидкій зміні обмежень та граничних умов НС та можливість
застосування методології кризового менеджменту.
Виклад основного матеріалу дослідження. Запобігання НС, ліквідація їх
наслідків,

максимальне

зниження

масштабів

втрат

та

збитків

є

загальнодержавною проблемою і одним з найважливіших завдань органів
державного управління України. Це пов’язано з тим, що негативні тенденції,
які спостерігаються впродовж останніх років, у тому числі підвищення ризику
виникнення надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру,
значні матеріальні й соціальні збитки внаслідок збільшення їх кількості та
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масштабу, становлять загрозу національній безпеці в економічній, соціальній і
екологічній сферах.
Ризики виникнення НС природного і техногенного характеру є фактором,
що визначає якість життя у регіонах будь-якої країни. На жаль, для України ці
ризики є достатньо високими, що зумовлює нагальну потребу докладного
опрацювання

організаційно-управлінських

підходів

до

вирішення

цієї

комплексної проблеми. Все вищевикладене зумовлює визнання того, що
традиційні підходи до управління ліквідацією комплексних наслідків НС, як
доводить досвід

їх застосування,

часто призводять до незадовільних

результатів. Також серйозною проблемою організації ефективного управління
за умов НС є реальне ускладнення або відсутність координації дій офіційних
урядових, відомчих і неурядових органів. Традиційні підходи до управління
НС, як доводить досвід їх застосування, часто призводять до незадовільних
результатів.
На

даний

час

в

Україні

з

одного

боку

достатньо

розвинута

інфраструктура промислового і сільськогосподарського потенціалу, а з іншого
– морально і фізично зношене технологічне обладнання у промисловості та на
транспорті, а також є певні кліматичні й географічні особливості нашої країни.
Це створює потенційну загрозу виникнення великомасштабних катастроф зі
значними людськими жертвами, які можуть стати причиною стану, що
характеризується як НС. Особливу потенційну небезпеку становлять техногенні
катастрофи, кількість яких не лише в Україні, але й у світі збільшується з
постійною тенденцією в середньому 5-7% на рік з тяжкими наслідками.
Питання організації управління набуло особливого значення у зв’язку з
кардинальними змінами, які відбуваються протягом останніх років у сфері
забезпечення захисту населення і територій від НС як в Україні, так і в усьому
світі.

Головним

завданням

управління

є

забезпечення

ефективного

застосування можливостей залучених сил та успішне виконання ними завдань у
визначені терміни за будь-яких умов.
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Пошуки шляхів вирішення цієї проблеми за умов НС повинні
здійснюватись не тільки за рахунок трансформацій існуючої функціональної
структури і підвищення кваліфікації управлінських кадрів, та й переходу до
нової управлінської парадигми – нової системи поглядів, що ґрунтується на
базових положеннях стратегічного управління, згідно з якими побудова
системи управління НС є відповіддю на різні за своєю природою впливи
оточуючого середовища. При цьому система управління НС розглядається як
відкрита система, та основні умови її успішного функціонування повинні
визначатися не в її межах, а назовні.
Тобто ефективність функціонування системи пов’язується з тим,
наскільки точно вона реагує на оточуюче середовище, наскільки стійка до
несподіваних змін у оточуючому середовищі, у т.ч. стратегічним, наскільки
ефективно використовує потенційні можливості (резерви різного типу).
У науковій літературі зустрічається як розширене, так і вузьке розуміння
процесу прийняття рішень в управлінні. У розширеному розумінні прийняття
рішень ототожнюється з усім процесом управління. Розширене розуміння [1, с.
74] охоплює не тільки процес прийняття рішень, але і його виконання та
контроль результатів його реалізації. Але це не відповідає уявленню, що
кінцевим результатом прийняття рішення є саме рішення.
У вузькому розумінні прийняття рішень розглядається лише як вибір
кращого рішення з чисельних альтернатив. У процесі аналізу вузького
розуміння необхідно враховувати, що альтернативні варіанти не виникають
самі собою [3, с. 88-89; 5, с. 16-20]. Процес прийняття рішень складається не
тільки з вибору кращого варіанту, але й з пошуку альтернатив, встановлення
критеріїв оцінки, вибору способу оцінки альтернатив тощо.
Зважаючи на це можна запропонувати таке визначення категорії
“прийняття управлінського рішення”: прийняття рішення – це процес, що
починається з констатації виникнення проблемної ситуації та завершується
вибором рішення, тобто вибором дії, яка спрямована на усунення проблемної
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ситуації [4, с. 67-69].
Існує думка, що дії за умов криз і НС – це прерогатива органів виконавчої
влади. Разом з тим в останній час експерти [8-10] схильні визнавати той факт,
що завдання забезпечення готовності до дій за відповідних умов поширюються
на всі органи державної влади без виключення, а також недержавні організації
та інституції. Умовою адекватного сприйняття цього положення є чітке
розуміння природи кризових ситуацій та НС з точки зору функцій і завдань
державного управління.
Наразі у сфері цивільного захисту, одній із складових національної
безпеки України, існує необхідність вирішення нагальної проблеми розробки
методологічних підходів щодо прийняття управлінських рішень за умови
комплексної дії вражаючих факторів НС, що мають невизначений характер
[6, 7]. Сучасна система державного управління, яка наділена адміністративноправовими повноваженнями, не спроможна повністю виконати покладені на неї
завдання щодо забезпечення захисту населення і територій від НС у зв’язку з
комплексністю наслідків, тому актуальним є її удосконалення із застосуванням
методології кризового менеджменту.
Саме

виникнення

НС

викликає

необхідність

мобілізувати

для

забезпечення заходів із ліквідації наслідків значні матеріальні, фінансові та
кадрові ресурси, за умови оптимального, оперативного та адекватного
використання ресурсів. За вищенаведених причин не викликає ніяких сумнівів
важливість питання щодо ефективного управління процесом ліквідації
наслідків НС з використанням сучасних підходів до підвищення ефективності
управлінської діяльності.
Управлінська діяльність у кризових ситуаціях і НС значно відрізняється
від рутинної поведінки – перед управлінцями та їх підлеглими постають нові та
незнайомі задачі, змінюються звичні процедури, пріоритети і розподіл
обов’язків. Дії у таких умовах передбачають тісну співпрацю з різними
установами і структурами, які не входять до звичного кола спілкування.
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Виникають жорсткі обмеження у часі, що заважають з’ясуванню того, хто несе
відповідальність за вирішення проблеми. У зв’язку з чим ключове значення
надається ступеню готовності до дій за подібних обставин, визначені
заздалегідь коло обов’язків і розподіл відповідальності. Високий ступінь
готовності передбачає здатність сприймати значно більше коло викликів і
потенційних загроз порівняно до свого наявного досвіду.
Тому завжди дискусійними є визначення базового поняття “кризовий
менеджмент”.
McEntire D. [10] використовує термін “emergency management”, що
співпадає

з

термінологією

ISO

22320:2018

та

відображає

мультидисциплінарний погляд на ліквідацію наслідків НС.
Asghar S. [8] використовує термін “менеджмент катастроф”, зауважуючи,
що традиційний процес ліквідації наслідків стихійного лиха складається з двох
етапів: зменшення ризику перед катастрофами (запобігання, мінімізація,
підготовка до дій) та фази післяаварійного відновлення (діяльність з
реагування,

відновлення

та

реабілітації).

Дане

твердження

відображає

технологічний процес реагування на виникнення НС природного або
техногенного характеру.
Вітчизняними дослідниками в роботі [2] досліджувались питання
кризового менеджменту як цілісної системи управління заходами із ліквідації
наслідків НС, але до цього часу в комплексному аспекті застосування даної
методології наявні поодинокі публікації.
Наразі

відбувається

адаптація

національних

стандартів

України,

зумовлена тим, що переважна більшість національних стандартів України,
таких як ДСТУ 7095:2009 “Безпека у надзвичайних ситуаціях. Основні
положення” та ДСТУ 3891:2013 “Безпека у надзвичайних ситуаціях. Терміни та
визначення основних понять” розроблено на основі радянських стандартів, що
не

відповідають

вимогам

сучасності

середовища.
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Можемо говорити про наявність в Україні адаптованого до вимог ISO
22320:2011 вітчизняного ДСТУ ISO 22320:2017 (ISO 22320:2011, IDT)
“Соціальна безпека. Управління у надзвичайних ситуаціях. Вимоги щодо
реагування”. Але, слід зауважити на тому, що вже є оновлений ISO 22320:2018,
де процедури реагування ґрунтуються саме на методології кризового
менеджменту.
Методологія кризового менеджменту дозволяє визначитись з двома
базовими речами щодо управління в умовах НС, а саме - уразливість і сталість
функціонування об’єкту (галузі, адміністративної території). Тобто уразливість
- це брак спроможності виконувати важливі функції до та після НС (наприклад,
евакуація, пошук та рятування, кризові комунікації, публічна інформація тощо).
Відповідно сталість – спроможність функціонування під впливом вражаючих
факторів НС, сприяти поінформованості громадськості про НС та нарощувати
потенціал через аналіз небезпек та уразливостей, накопичення ресурсів,
планування, навчання і тренування служб екстреного реагування і волонтерів.
Термін “кризовий менеджмент” має принаймні три значні проблеми. Поперше, науковців дійсно цікавлять стихійні лиха, а не НС в цілому. По-друге,
зосередження уваги на НС робить поле реактивним і обмежує його придатність
до першого реагування. По-третє, управління у НС може означати, що ми
маємо повний контроль спроможності реагувати на несприятливі явища, які ми
називаємо НС. Отже, управління у НС визначено стандартизованим ISO
терміном, що вимагає не стільки ресурсного, а скільки кадрового забезпечення,
а саме підготовки управлінців, які володіють методологією кризового
менеджменту. Зважаючи на вище викладене є певний попит на підготовку
управлінців саме за напрямом “Кризовий менеджмент” за відповідними
магістерськими програмами.
Певним вирішенням даної проблеми є підготовка магістрів за наступними
освітньо-професійними програмами: в Національному університеті цивільного
захисту України – 263 “Цивільна безпека”, спеціалізації “Управління у сфері
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цивільного захисту” та “Цивільний захист”, 281 “Публічне управління та
адміністрування”, спеціалізація “Державне управління у сфері цивільного
захисту”; Інститут державного управління у сфері цивільного захисту – 281
“Публічне управління та адміністрування”, спеціалізація “Управління у сфері
цивільного захисту”. Дані освітньо-професійні програми підготовки магістрів у
більшій чи меншій частині орієнтовані на застосування методології кризового
менеджменту.
Навчання з кризового менеджменту дійсно зобов’язано своїм існуванням
мультидисциплінарному

підходу

[9].

Географія

дозволила

дослідникам

зрозуміти особливості небезпек, тоді як соціологія сприяла розумінню
соціальних причин і поведінки людей в умовах НС. Також необхідними є
знання про інженерну практику, міжкультурні відносини, політичні цінності,
екстрену медичну допомогу, охорону здоров’я, психологічну підтримку,
економічні наслідки, сучасні технології управління тощо.
Висновки.
Діяльність у кризових ситуаціях і НС передбачає тісну співпрацю з
різними установами і структурами, які не входять до звичного кола
спілкування. Виникають жорсткі обмеження у часі, що заважають з’ясуванню
того, хто несе відповідальність за вирішення проблеми. У зв’язку з чим
ключове значення надається ступеню готовності до дій за подібних обставин,
визначені заздалегідь коло обов’язків і розподіл відповідальності, що
передбачає здатність сприймати значно більше коло викликів і потенційних
загроз порівняно до свого наявного досвіду.
Від ступеню готовності до дій за таких умов і від їх ефективності й
результативності може залежить репутація установи та її керівництва. У цьому
відношенні криза не тільки ставить перед управлінцями нові загрози, але й
відкриває перед ними нові можливості (ефективні дії за умов кризових ситуацій
і НС можуть допомогти кар’єрному зростанню та авторитету керівника).
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Надзвичайно важливими є процеси прийняття управлінського рішення у
НС, наприклад при виникненні пожеж, катастрофах, стихійних лихах, коли
йдеться не тільки про оптимальне використання матеріальних та фінансових
ресурсів, а в першу чергу про життя людей.
Зменшення часу на розроблення, прийняття та реалізацію управлінських
рішень, зростання невизначеності та ризику, необхідність залучення з резервів
додаткових ресурсів, наявність різних режимів функціонування системи
державного управління в умовах НС свідчать про те, що державне управління у
цій сфері має певні особливості. Їх урахування в діяльності органів державного
управління в умовах НС дасть можливість зменшити вірогідність прийняття
неадекватних управлінських рішень, сприятиме економії ресурсів та часу на
ліквідацію наслідків НС, зменшенню збитків.
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CRISIS MANAGEMENT AS A SCIENTIFIC COMPONENT OF
MANAGEMENT DECISIONS IN THE SPHERE OF CIVIL PROTECTION
A condition for the sustainable functioning of the civil protection system is a
clear understanding of the nature of crisis situations and emergencies in terms of
public administration functions and tasks.
An analysis of the functioning of the state system of technological and natural
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safety in Ukraine shows that modern principles of protection of the population and
territories are implemented at an extremely slow pace.
One of the main reasons for the low level of safety of the population,
territories, social, technogenic and natural objects in Ukraine is the weakness of the
state policy aimed at strengthening preventive activities in the field of technogenic
and natural safety.
Investigate the scientific component of managerial decision-making with a
rapid change in the limits and boundary conditions of an emergency and the
possibility of applying a crisis management methodology.
The processes of making a management decision in the emergency are vital,
for example, in the event of fires, catastrophes, natural disasters, where it is not just
about the optimal use of material and financial resources, but first of all about
people’s lives.
Reducing the time for the development, adoption and implementation of
managerial decisions, the growth of uncertainty and risk, the need to attract additional
resources from the reserves, and the existence of different modes of functioning of
the public administration system in the emergency conditions indicate that public
administration in this area has certain features. Their consideration in the activities of
state administration bodies under the emergency will reduce the likelihood of
inadequate management decisions, will save resources and time to eliminate the
consequences of the emergency, reduce losses.
Crisis management methodology allows you to determine the two basic things
about managing in an emergency, namely the vulnerability and sustainability of the
operation of the object (industry, administrative territory). That is, vulnerability is the
lack of ability to perform important functions before and after an emergency (such as
evacuation, search and rescue, crisis communications, public information, etc.).
Accordingly, sustainability is the ability to function under the influence of an
emergency factor, to promote public awareness of an emergency, and to build
capacity through hazard and vulnerability analysis, resource accumulation, planning,
training and training of emergency response services and volunteers.
Crisis and emergency activities involve close cooperation with various
institutions and structures outside the usual context of communication. There are
severe time constraints that prevent the identification of who is responsible for
solving the problem. The key to this is the degree of readiness for action in such
circumstances, a predefined range of responsibilities and a division of
responsibilities, which implies the ability to take on a much larger range of
challenges and potential threats compared to their existing experience.
The degree of readiness for action in such circumstances and their
effectiveness and efficiency may depend on the reputation of the institution and its
management. In this respect, the crisis not only poses new threats to managers, but
also opens up new opportunities for them (effective actions in crisis situations and
emergencies can help the career growth and authority of the manager).
Extremely important are the decision-making processes in emergencies, such
as in the event of fires, technogenic disasters, natural disasters, when it comes not
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only to the optimal use of material and financial resources, but first and foremost
about the lives of people.
Reduced time for the development, adoption and implementation of
management decisions, increasing uncertainty and risk, the need to attract additional
resources from the reserves, the availability of different modes of functioning of the
system of public administration in the conditions of the emergency indicate that
public administration in this area has certain features. Their consideration in the
activities of public administration bodies in the conditions of the emergency will
reduce the likelihood of making inadequate management decisions, will help to save
resources and time to eliminate the consequences of the emergency, and to reduce
losses.
Key words: emergency, management, decision, crisis management, crisis.
DOI: https://doi.org/10.35577/iducz.2019.07.05
УДК 351:355.58
Гаваза А.О., Хамхіль А.А.
СТАН ДОСЛІДЖЕНОСТІ ФЕНОМЕНУ
КУЛЬТУРИ ПРОТИМІННОЇ БЕЗПЕКИ
Формування ноксологічного (безпекового) мислення людини є
стратегічним завданням системи освіти в контексті формування її
відповідальності за безпеку і життєздатність соціальної спільноти. Культура
безпеки як соціальне явище представлена в ідеології, релігії, науці (містить
знання про безпеку людини і суспільства), мистецтві, міфології, спорті. У той
же час, в особистісному її втіленні і безпека життєдіяльності, як
характеристика людини з її діяльністю, не є одним і тим же. Безпечна
життєдіяльність – це життєдіяльність за законами безпеки (профілактика,
мінімізація, подолання, усунення наслідків шкідливих і небезпечних факторів).
А культура безпеки особистості включає ще низку додаткових компонентів –
це і мотивація, і досвід самовдосконалення готовності до безпечної
життєдіяльності.
В Україні концепція культури безпеки почала системно впроваджуватися
на вітчизняних АЕС, підприємствах авіаційного транспорту та підтримана
іншими галузями, проте більш широке її розповсюдження гальмується з
наступних причин: несформована цілісна державна політика щодо формування
та реалізації стратегії впровадження культури безпеки, яка б охоплювала усі
сфери діяльності людей; відсутність надвідомчого координаційнометодологічного центру, що сприятиме впровадженню організаційних підходів
до покращення ситуації щодо формування культури безпеки; недостатня увага
питанням культури безпеки приділяється у сфері виховання, освіти та
просвіти.
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Законодавчо визначено, що місцеві державні адміністрації, органи
місцевого самоврядування у взаємодії з центральними органами виконавчої
влади, державними органами та національним органом з питань протимінної
діяльності у межах своїх повноважень інформують населення про можливі
загрози від вибухонебезпечних предметів і заходи, які необхідно вживати для
уникнення небезпеки для життя і здоров’я.
Оператори протимінної діяльності, що залучаються відповідними
суб’єктами протимінної діяльності до виконання заходів у цій сфері, у
взаємодії із національним органом з питань протимінної діяльності можуть
виконувати такі заходи у сфері протимінної діяльності, зокрема: проведення
навчання протидії ризикам, що пов’язані з вибухонебезпечними предметами;
здійснення інформування (пропаганди) щодо незастосування вибухонебезпечних
предметів. Тобто можемо говорити про прийняття концептуального
законодавчого акту, нюанси запровадження якого мають бути регламентовані
низкою підзаконних актів для регулювання окремих напрямів, зокрема
формування протимінної культури безпеки.
Ключові слова: культура безпеки, протимінна безпека, навчання,
формування, управління.
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими
науковими чи практичними завданнями. Поняття “культура безпеки” вперше
з’явилося в процесі аналізу причин і наслідків Чорнобильської аварії,
здійсненого Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ). Було
визнано, що саме відсутність культури безпеки стала однією з причин трагедії.
Міжнародна консультативна група з ядерної безпеки при Генеральному
директорі МАГАТЕ запропонувала наступне визначення цього поняття:
“Культура безпеки – це такий набір характеристик і особливостей діяльності
організацій та поведінки окремих осіб, який встановлює, що проблемам безпеки
атомних станцій, як таким, що мають вищий пріоритет, приділяється увага, яка
визначається їх значущістю” [1].
В Україні концепція культури безпеки почала системно впроваджуватися
на вітчизняних АЕС [3]:, підприємствах авіаційного транспорту та підтримана
іншими галузями, проте більш широке її розповсюдження гальмується з
наступних причин [2]:
несформована цілісна державна політика щодо формування та реалізації
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стратегії впровадження культури безпеки, яка б охоплювала усі сфери
діяльності людей;
відсутність надвідомчого координаційно-методологічного центру, що
сприятиме впровадженню організаційних підходів до покращення ситуації
щодо формування культури безпеки;
недостатня увага питанням культури безпеки приділяється у сфері
виховання, освіти та просвіти.
Формування
стратегічним

ноксологічного

завданням

системи

(безпекового)
освіти

в

мислення

контексті

людини

є

формування

її

відповідальності за безпеку і життєздатність соціальної спільноти.
Отже, безпека людини є базовою складовою “сталого людського
розвитку” (Sustainable Human Development), що використовується світовою
спільнотою як основний важіль гуманітарного розвитку планетарного
суспільства. Невипадково, розробниками концепції науково-освітянського
напряму “Безпека життя і діяльності людини” (В.В. Бєгун, І.М. Науменко),
аналізуючи процес трансформації системи публічного управління передових
країн світу, зроблено висновок: “…безпека власного існування, стабільність
життєзабезпечення, страхування від нещасного випадку і таке інше становлять
базовий зміст сучасної системи державного управління” [4].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика статті є
мультидисциплінарною та торкається декількох сфер наукової та практичної
діяльності – державного управління, цивільного захисту, управління освітою та
безпеки життєдіяльності.
Мета статті. Аналіз нормативно-правового забезпечення формування
протимінної культури безпеки та організації просвітницької діяльності з
означеного питання, а також виявлення прогалин для опрацювання подальших
рекомендацій щодо державного регулювання даного питання.
Виклад основного матеріалу дослідження. Взагалі поняття “культура”
використовується у різних площинах – це і культура рослин, і виробництва,
59

Науковий збірник ІДУЦЗ № 7, 2019

археологічні культури тощо. Що стосується культури суспільства, то під нею
звичайно розуміють сукупність досягнень людства в духовній сфері. У
гуманітарних дослідженнях термін “культура” частіше за все відбиває цілком
визначене в часі і просторі суспільство, яке чітко відрізняється етнічним
складом,

рівнем

розвитку

технології,

своєрідністю

господарського

та

суспільного життя.
У суспільстві культурні норми є обов’язковими і вказують міру
необхідності людських вчинків; слугують очікуваннями щодо майбутнього
вчинку; контролюють поведінку, що відхиляється від норми; є зразками,
еталонами поведінки.
Дефініція “безпека” має багатобічний характер. Вона обумовлена різними
факторами

–

об’єктивними

і

суб’єктивними,

соціопсихологічними

та

культурними, політичними та законодавчими, природними та технічними,
макро- і мікроекономічними, які взаємно залишаються у нерозривному зв’язку.
Зауважимо, що рівень безпеки життя і діяльності людини визначається
низкою зовнішніх і внутрішніх умов, до яких належать:
соціальні

умови

життя

людини,

що

обумовлюють

ступінь

її

забезпеченості в охороні здоров’я, культурі, захищеності дитинства, старості,
непрацездатності та ін.;
екологічні умови, що визначають рівень захищеності людини від впливу
несприятливих екологічних факторів на здоров’я та перспективи подальшого
життя;
правові умови, що визначають рівень захищеності прав, свобод і
обов’язків людини і держави;
матеріально-економічні умови, що обумовлюють ступінь захищеності
людини від злиднів, задоволення нормальних потреб у їжі, одязі, житлі та ін.;
освітньо-культурні умови, що надають можливість набути знання і
навички для здійснення професійної діяльності та самореалізації особистості.
Культура безпеки як соціальне явище представлена в ідеології, релігії,
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науці (містить знання про безпеку людини і суспільства), мистецтві, міфології,
спорті. У той же час, в особистісному її втіленні і безпека життєдіяльності, як
характеристика людини з її діяльністю, не є одним і тим же. Безпечна
життєдіяльність – це життєдіяльність за законами безпеки (профілактика,
мінімізація, подолання, усунення наслідків шкідливих і небезпечних факторів).
А культура безпеки особистості включає ще низку додаткових компонентів – це
і

мотивація,

і

досвід

самовдосконалення

готовності

до

безпечної

життєдіяльності.
Зазначимо, що культура безпеки життєдіяльності населення – це
сукупність цінностей, стандартів, моральних норм і норм поведінки,
спрямованих на підтримання самодисципліни як способу підвищення рівня
безпеки.
Носієм культури безпеки є людина, творча, розумова діяльність якої
перетворюється на цінності, норми, знання, поведінку, ставлення до інших
людей та середовища існування. Вона відбивається у використанні методів,
способів і прийомів побутової і професійної поведінки, яка мінімізує певні
ризики та загрози. Безпека людини – це стан її повного фізичного, соціального
та духовного добробуту, який визначається внутрішніми (спадковість, фізичне
та психічне здоров’я) і зовнішніми (навколишнє природне, антропогенне,
техногенне, соціальне середовище) чинниками.
Кодексом цивільного захисту України визначено, що цивільний захист –
це

функція

держави,

спрямована

на

захист

населення,

територій,

навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій
шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання допомоги
постраждалим у мирний час та в особливий період [5]. Ст 41. Кодексу
цивільного

захисту

України

регулює

формування

культури

безпеки

життєдіяльності населення, а також навчання учнів, студентів та дітей
дошкільного віку.
Згідно з вимогами ДСТУ 5058:2008 “Навчання населення діям у
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надзвичайних ситуаціях” [6] передбачено, що залежно від участі населення у
виконанні завдань цивільного захисту населення для навчання діям у НС має
бути розподілена за групами:
група А – особи керівного складу цивільного захисту та інші управлінські
кадри і фахівці, на яких поширюється дія законів України у сфері цивільного
захисту;
група Б – працівники підприємств, установ і організацій;
група В – студенти, учні та вихованці дошкільних навчальних закладів;
група Г – особи, не зайняті у сфері виробництва й обслуговування.
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 444 “Про
затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних
ситуаціях” [7] визначає механізм організації навчання населення діям у
надзвичайних ситуаціях, його структуру, види та форми.
Таким чином, виникає деяка розбіжність між розподілом категорій
навчання населення діям в надзвичайних ситуаціях у вищезазначених
нормативно-правових актах. Іншими словами, в нормативно-правових актах,
що вийшли після набрання чинності Кодексу цивільного захисту України,
категорія “керівний склад та фахівці, діяльність яких пов’язана з організацією і
здійсненням заходів з питань цивільного захисту” виділяється окремо. Це
пояснюється тим, що дана категорія безпосередньо пов’язана з організацією і
здійсненням заходів з питань цивільного захисту, у тому числі бере участь у
навчанні інших трьох категорій населення діям у надзвичайних ситуаціях та
може бути віднесена до суб’єкта публічного управління, через який
здійснюється державне управління зазначеною системою.
Якщо мова йдеться про культуру безпеки в умовах надзвичайних
ситуацій, то маємо зазначити що це – комплексна система знань про
захищеність

життя

і діяльності особистості,

суспільства

і життєвого

середовища від небезпечних факторів надзвичайних ситуацій незалежно від їх
характеру.
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Специфічність феномену “культура безпеки” полягає в тому, що, поперше, вона є не тільки компонентом загальнолюдської культури, але й
компонентом будь-якої професійної культури, навіть такої, котра, на перший
погляд, здається абсолютно безпечною, проте не можна забувати про існування
аксіоми про потенційну небезпеку будь-якої діяльності. Так, професії типу
“людина-людина”, які не пов’язані безпосередньо з такими джерелами
небезпеки, як технічні засоби, зумовлені, у свою чергу, соціальними безпеками.
По-друге, культура безпеки виступає і як самостійне утворення, як особливий
вид професійної культури представників професій, пов’язаних з ризиком для
життєдіяльності під час виконання професійних функцій (рятувальники,
пожежники, військові тощо).
Необхідність спеціального цілеспрямованого формування культури
безпеки пов’язана з активною розробкою і впровадженням нових технологій,
дедалі більшим техногенним навантаженням на довкілля і людину, появою і
поширенням нових видів небезпек (екологічних, інформаційних, релігійних,
соціальних, військових тощо) [9].
Проблему формування культури безпеки доцільно розв’язувати у двох
напрямах:
- у повсякденних умовах життя і діяльності людей, тобто на виробництві
й у побуті (на вулиці, вдома, у місцях відпочинку тощо);
- в умовах надзвичайних ситуацій, що характеризуються різкими і
масштабними змінами обставин.
На сьогодні внаслідок проблеми мінної небезпеки критично зросла
загроза життю громадян та провадження господарської діяльності на території
держави. Значна частина території Донецької та Луганської областей в районі
проведення Антитерористичної операції, у зв’язку зі збройною агресією
Російської Федерації проти України, опинилася забрудненою значною
кількістю вибухонебезпечних предметів. У результаті чого на Сході України
значно почастішали випадки травмування та загибелі як мирного населення, так
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і військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань.
За

оцінками

Офісу

ООН

з

координації

гуманітарних

питань,

оприлюдненими в листопаді 2015 року, тільки уздовж лінії розмежування в зоні
Антитерористичної операції (далі – АТО) “забруднена” мінами територія
охоплює площу близько 300 км2.
Поки що в зоні АТО проводиться несистемне виявлення забрудненої
мінно-вибуховими пристроями місцевості та її розмінування, переважно вздовж
лінії розмежування і на окремих об’єктах забезпечення життєдіяльності
населення.
Для того, щоб територія стала знову безпечною для проживання, а також
ведення промислової і сільськогосподарської діяльності, необхідні заходи по
“гуманітарного розмінування”. Цей процес має таку концепцію:
1. Повне обстеження територій та інфраструктурних об’єктів на предмет
наявності мін або боєприпасів. Складання карт небезпечних зон.
2. Інформування місцевого населення про небезпечні зони, навчання їх
правилам протимінної безпеки.
3. Розмінування і утилізація вибухонебезпечних предметів.
4. Пропаганда заборони на використання протипіхотних мін.
5. Допомога постраждалим від мін особам, їх фізична і соціальна
реабілітація.
Відповідно до ст 5. прийнятого Верховною Радою Закону України “Про
протимінну

діяльність”

зазначено,

що

основними

складовими

видів

протимінної діяльності в Україні є: обстеження, маркування і складання карт
території; очищення забрудненої території шляхом виконання робіт з
розмінування, а саме: виявлення, перевезення, знешкодження або знищення
вибухонебезпечних

предметів;

підготовка

документації

за

наслідками

проведення робіт з розмінування; надання інформації про заходи з протимінної
діяльності, а також інформування населення про мінну небезпеку та щодо
незастосування вибухонебезпечних предметів;
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пов’язаним із вибухонебезпечними предметами; утилізація надлишкових
боєприпасів, боєприпасів, непридатних для подальшого використання та
зберігання, а також боєприпасів, що підлягають знищенню відповідно до
міжнародних зобов’язань; надання допомоги постраждалим особам та
здійснення

їх

реабілітації;

агітаційно-просвітницька

робота

стосовно

невикористання протипіхотних мін.
У ст. 22 Закону зазначено, що місцеві державні адміністрації, органи
місцевого самоврядування у взаємодії з центральними органами виконавчої
влади, державними органами та національним органом з питань протимінної
діяльності у межах своїх повноважень інформують населення про можливі
загрози від вибухонебезпечних предметів і заходи, які необхідно вживати для
уникнення небезпеки для життя і здоров’я.
Ст. 28 Закону зазначає, що оператори протимінної діяльності, що
залучаються відповідними суб’єктами протимінної діяльності до виконання
заходів у цій сфері, у взаємодії із національним органом з питань протимінної
діяльності можуть виконувати такі заходи у сфері протимінної діяльності,
зокрема:

проведення

навчання

протидії

ризикам,

що

пов’язані

з

вибухонебезпечними предметами; здійснення інформування (пропаганди) щодо
незастосування вибухонебезпечних предметів. Тобто можемо говорити про
прийняття концептуального законодавчого акту, нюанси запровадження якого
мають бути регламентовані низкою підзаконних актів для регулювання
окремих напрямів, зокрема формування протимінної культури безпеки.
За останні декілька років співтовариство, що займається проблемами
протимінної діяльності, здійснило важливі кроки на шляху професіоналізації
процесу інформування про мінну небезпеку (ІМН) та небезпеку від
вибухонебезпечних залишків війни (ВЗВ). Центральним елементом цього
процесу є розробка міжнародних стандартів для ІМН, виконувана ЮНІСЕФ у
межах стандартів МСПМД, які скеровуються ЮНМАС. У жовтні 2003 р.
ЮНІСЕФ підготував сім стандартів ІМН, які формально були прийняті як
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стандарти МСПМД у червні 2004 р: МСПМД (IMAS) 07.11: Посібник для
управління інформуванням про мінну небезпеку; МСПМД (IMAS) 07.31:
Акредитація організацій і операцій у сфері інформування про мінну небезпеку;
МСПМД (IMAS) 07.41: Моніторинг програм та проектів у сфері інформування
про мінну небезпеку; МСПМД (IMAS) 08.50: Збір даних та оцінка потреб для
процесу інформування про мінну небезпеку; МСПМД (IMAS) 12.10:
Планування програм та проектів у сфері інформування про мінну небезпеку;
МСПМД (IMAS) 12.20: Виконання програм та проектів у сфері інформування
про мінну небезпеку; МСПМД (IMAS) 14.20: Оцінка програм та проектів у
сфері інформування про мінну небезпеку.
У документі [8] термін “інформування про мінну небезпеку та небезпеку
від ВЗВ” (ІМН) стосується дій, які спрямовані на зменшення ризику загибелі
або ушкодження від мін або ВЗВ (включно з суббоєприпасами, що не
вибухнули) шляхом підвищення обізнаності та заохочення до безпечної
поведінки. Ця діяльність включає також обмін інформацією з громадами в
зонах підвищеного ризику, комунікація ідей та сигналів щодо культури безпеки
до цільових груп, та підтримку місцевих громад в управлінні ризиками і в
участі в протимінній діяльності.
ІМН має забезпечити, щоб чоловіки, жінки та діти в уражених громадах
були обізнані щодо ризиків від мін та ВЗВ, та були заохочені поводити себе
таким чином, щоб зменшити ризик для людей, майна та довкілля. Метою
інформування є зменшення ризику до такого рівня, щоб люди могли жити
безпечно, та забезпечення сприятливого середовища з тим, щоб економічний та
соціальний розвиток відбувалися б вільно, без обмежень, накладених
забрудненням.
ІМН є невід’ємною частиною планування та провадження протимінної
діяльності. Очевидно, що це не може бути поодинокою діяльністю,1 але, де
тільки можливо, воно повинно відбуватися на підтримку або у поєднанні з
іншими видами протимінної діяльності. Програми та проекти можуть
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виконуватися у надзвичайних ситуаціях або в умовах гуманітарних операцій,
під час стадії пост-конфліктного переходу або для соціально-економічного.
У певних умовах НС, коли розмінування не можливе, або ще не почалося,
або в країнах зі залишковим забрудненням (що стає все більш типовим), ІМН
може увійти до шкільної програми і не буде пов’язаним з іншими аспектами
протимінної діяльності. Таким чином, освітні інституції можуть управляти та
моніторити ІМН незалежно від центру протимінної діяльності.
Висновки.
За результатами дослідження джерел наукової літератури встановлено,
що питання формування протимінної культури безпеки не висвітлено у
науковій літератури незважаючи на надзвичайно високу актуальність даної
проблеми. Станом на сьогоднішній день напрацьовано певну нормативноправову базу з проблематики протимінної діяльності і гуманітарного
розмінування, запроваджуються світові стандарти протимінної безпеки та
створено методичну базу навчання школярів з протимінної безпеки. Зважаючи
на це, питання державного регулювання формуванням протимінної безпеки є
напрямом наших подальших наукових розвідок.
Враховуючи наступні нормативні документи: термін “культура безпеки”
нормативно закріплений в Україні лише у сфері ядерної енергетики; окремі
заклади вищої освіти запровадили викладання дисципліни “Культура безпеки”;
потребує удосконалення понятійно-категорійний апарат з даної проблеми щодо
розмежування понять “культура безпеки” і “безпека життедіяльності” для
подальшого унормування.
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Havaza A., Khamkhil A.
STATUS OF RESEARCH INTO MINE
SAFETY CULTURE PHENOMENON
The formation of the noxological (safe) thinking of a person is a strategic task
of the education system in the context of forming its responsibility for the safety and
viability of the social community. The culture of safety as a social phenomenon is
represented in ideology, religion, science (contains knowledge about the safety of
man and society), art, mythology, sports. At the same time, in its personal
embodiment and security of life, as a characteristic of a person with his activity, is
not one and the same. Safe life is a life according to the laws of safety (prevention,
minimization, overcoming, elimination of consequences of harmful and dangerous
factors). And the culture of personal safety includes a number of additional
components - this is the motivation and experience of self-improvement in the
readiness for a safe life.
In Ukraine, the concept of safety culture has been systematically implemented
at domestic NPPs, aviation enterprises and supported by other industries, but its
wider spread is hampered by the following reasons: unformed coherent state policy to
form and implement a security culture strategy covering all areas of people’s activity
; lack of a supervisory coordination and methodological center that will facilitate the
implementation of organizational approaches to improving the situation regarding the
formation of a security culture; insufficient attention is paid to safety culture in
education, education and education.
Legislation stipulates that local state administrations, local self-government
bodies in cooperation with central executive authorities, state bodies and national
mine action bodies, within their powers, inform the population about possible threats
from explosive objects and measures that should be taken to avoid them. life and
health.
Mine action operators involved with relevant mine action entities in the
implementation of mine action activities, in cooperation with the national mine action
body, may carry out such mine action activities, in particular: conducting training on
counteracting the risks associated with explosive hazards objects; provision of
information (propaganda) on non-use of explosive objects. That is, we can talk about
the adoption of a conceptual legislative act, the nuances of which should be regulated
by a number of by-laws to regulate specific areas, in particular the formation of a
mine security culture.
Key words: safety culture, mine safety, training, formation, management.
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ПОКАЗНИК ВТРАТ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ОДНІЄЇ ФУНКЦІЇ
ОПЕРАТИВНО-СЛУЖБОВОЇ (БОЙОВОЇ) ДІЯЛЬНОСТІ В МЕЖАХ
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ШТАТНОЇ СТРУКТУРИ
Стаття присвячена актуальній проблемі забезпечення діяльності
прикордонного підрозділу. Автором здійснено спробу проаналізувати показники
ефективності реалізації функцій оперативно-службової діяльності в межах
організаційно-штатної структури.
Одним із нормативних характеристик ефективності реалізації функцій
органу охорони державного кордону в межах організаційно-штатної
структури є показник втрат ефективності. В науковій праці сформовано
вираз показника втрат ефективності реалізації однієї функції оперативнослужбової (бойової) діяльності в межах організаційно-штатної структури.
У підсумку зроблено висновок про те, що отриманий показник у
подальшому може бути використано для аналізу показника узгодженості
результатів виконання робіт по заданій функції в організаційній структурі
конкретного прикордонного підрозділу.
Ключові слова: ефективність, організаційно-штатна структура,
показники, прикордонний підрозділ, оперативно-службова діяльність,
державний кордон.
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими
науковими чи практичними завданнями. Аналіз результатів моделювання
бойових та оперативно-службових дій є процес дослідження даних про
елементи обстановки та дій протидіючих угрупування військ (сил) з метою
установлення

сутності

та

причинно-наслідкових

зв’язків

між

різними

процесами, а також вироблення обґрунтованих пропозицій щодо підвищення
ефективності дій військ та сил в умовах, які очікуються.
Особливістю застосування математичних моделей є підвищення вимог до
достовірності результатів моделювання, які відтворюють подібність процесів в
реальній системі та математичних моделях. Для порівняння результатів
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моделювання та практичних випробувань може бути використаний метод
оцінки структурно-функціональної подібності [10].
Разом із тим, при порівнянні організаційної структури наприклад
прикордонних підрозділів швидкого реагування виникає задача оцінки якості
цих варіантів, тобто кількісно виміряти абсолютного або хоча б відносного
значення ефективності їх організаційно-штатних структур при виконанні
покладених на підрозділ завдань і функцій.
У свою чергу, для оцінки зазначеної ефективності треба вибрати показник
якості варіантів організаційно-штатної структури прикордонного підрозділу.
На жаль, для таких багатопланових об’єктів, як організаційно-штатна
структура визначення “ефективність” поки не має точного трактування, тому
єдиний показник ефективності в літературі не розглядався та принцип
формального представлення ефективності таких об’єктів поки не встановлено
[9].
Показник ефективності організаційно-штатної структури прикордонного
підрозділу повинен задовольняти відомі вимоги до показників [1] та
відтворювати найбільш вагомі властивості структури.
Відомо, що організаційно-штатна структура прикордонного підрозділу це
основа його спроможності виконувати завдання за призначенням. При
порівняні різних організаційних структур, які забезпечують виконання функцій
оперативно-службової (бойової) діяльності виникає задача оцінки їх якості.
Одним із показників якості є показник втрат ефективності механізму реалізації
функцій охорони і захисту державного кордону.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Складність вирішення
задачі вимірювання ефективності та формування раціональної організаційної
структури відмічається у наукових працях (наприклад, [1-6] та ін.). Незважаючи
на велику кількість публікацій з цієї тематики, очевидним є факт того, що
нормативний показник втрат ефективності механізму реалізації функцій
охорони і захисту державного кордону, в зазначеній сфері дослідження не
72

Науковий збірник ІДУЦЗ № 7, 2019

розглядався.
Метою статті є обґрунтування та синтез показника втрат ефективності
реалізації однієї функції оперативно-службової (бойової) діяльності в межах
організаційно-штатної структури.
Виклад основного матеріалу дослідження. Для визначення принципу
оцінки показника втрат ефективності Вh* розглянемо тільки одну функцію для
однієї структури. У цьому випадку в позначенні Вh* індекси номера функції (h)
та типу структури (*) можна не використовувати та позначати величину втрат
ефективності символом Ве.
Для розуміння, будемо вважати,

що в організаційній структурі

прикордонного підрозділу (наприклад, прикордонний підрозділ швидкого
реагування [ППШР]) забезпечується виконання комплексу завдань (по
визначеній функції [наприклад, функція вогневого прикриття контрольного
пункту в’їзду-виїзду]) для досягнення конкретно одного кількісного результату
(параметра) – Uу, наприклад щодо прогнозу кількості виїздів для виконання
завдання вогневого прикриття. Значення цього кількісного результату у
випадку ідеального виконання комплексу завдань буде рівним значенню
I (Ideal):
Uу = I.

(1)

Разом із тим в реальному варіанті коли є вплив зовнішніх та внутрішніх
факторів на процес виконання покладених на прикордонний підрозділ функцій
(помилки у вихідних даних, недостатність ресурсів тощо), а також у зв’язку з
методичними помилками планування завдань в організаційній структурі та у
зв’язку з обмеженою кількістю оцінених варіантів можливого розвитку подій
(для реальних умов та процесів, які мають у своєму складі непередбачувані
[випадкові] величини та фактори) отримане значення х кількісного результату,
який розглядається Uу може відрізнятися від ідеального значення – I:
Uу = х ≠ I.
Будемо вважати, що перераховані причини незалежно впливають на
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результати реалізації заданої функції в структурі ППШР і систематична
помилка відсутня, так як у зворотному випадку вона виявляється та
виправляється. Також вважаємо, що зазначені причини виникнення випадкових
помилок можуть кількісно оцінені значеннями відповідних квадратичних
відхилень. Тоді за результатами виконання комплексу робіт підсумкова
випадкове відхилення величини х від ідеального значення I буде визначатися
дисперсією:
2
 х2   2   в2.д   мет
  б2. р ,

(2)

яка включає в себе дисперсії вихідного результату, та визначаються
помилками в вихідних даних (σ2в.д.), методичними помилками (σ2мет.) та
обмеженою кількістю розглянутих варіантів можливого розвитку подій (σ2б.р.–
для робіт, які передбачають багато разові дії, та враховують статистичний
характер результату що очікується, наприклад очікуємі результати ОСД за
деякий період, що у подальшому є основою прийняття рішення для планування
удосконалення діяльності підрозділу).
Для оцінки втрат ефективності Ве, що виникають при такій неточності у
виконанні робіт з реалізації заданої функції в структурі підрозділу, припустимо,
що ця величина втрат ефективності лінійно залежить від модуля різниці | I – х |
та складає C1 одиниць ефективності на одиницю Uу при його недостатньому
значенні (х < I) та C2 одиниць ефективності – при його надлишковому значенні
(х > I ).
У зв’язку з випадковістю значення х параметра Uу (Uу = х) для кожного
варіанта умов робіт по заданій функції, можна припустити, що випадкова
величина Х має функцію щільності розподілу f (х) з математичним сподіванням
m та дисперсією σ2. Тоді математичне сподівання втрат ефективності Ве за
рахунок випадкового характеру значення параметра Uу = х буде визначатися:
xI





x I

Ве ( I )  С1  ( I  x)  f ( x)dx  С2  ( x  I )  f ( x)dx .

Для визначеності припустимо, що:
74

(3)

Науковий збірник ІДУЦЗ № 7, 2019

1
e
2

f ( x) 



( x  m) 2
2 2

,

(4)

та знайдемо значення виразу (3) для трат ефективності Ве( I ), зробивши в
(3) заміну змінних. Для цього перейдемо до нормованої випадкової величини ρ:



xm
; (m  0,   1) ,


(5)

для якої:

f () 

2
1
e 2 ,


F ( I ) 

2

I

 f ()  d .

(6)



Підставивши вираз для ρ (6) в (4) та порівнюючи з (6), отримаємо:

1
e
2

f ( x) 



( x  m) 2
2 2

1
2



2

1
e 2   f () .

(7)



З (5) слідує:

x      m; dx    d; при x  I ,  I 
при х  ∞ та ρ  ∞;

при х  – ∞ та

I m
;


(8)

ρ–∞.

Тоді, підставляючи (7) та (8) в (3), знаходимо:
Ве ( I )  С1

I




( I    m)



 С1 

I



 

1





f (  )  d  С2  (   m  I )
I

1



f (  )  d 



I m
 I m


    f (  )  d  С2       
  f (  )  d 
 
 


I

 

(9)

I



   С1   (  I   )  f (  )  d  С2   (    I )  f (  )  d  .
  

I

Введемо вираз:
I

 ( I )      f ()  d ,


для якого в силу (5) справедливо:
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m 

I



   f ()  d     f ()  d  0 ,



(11)

I

або
I



   f ()  d      f ()  d   ( I ) ,



(12)

I

та знайдемо доданки в (9):
I

I
 I


С1  ( I  )  f () d  С1   I  f () d     f () d 
 

  



 C1   I  F ( I )   ( I ) ;

(13)





С2  (   I )  f ()d  С2     f () d   I  f () d 


I
I
 I

 C2   ( I )   I  1  F ( I ) .

(14)



Тоді (9) буде мати вигляд:
Ве ( I )    C1  { I  F (  I )   (  I )}  C2  { (  I )   I   I  F (  I )} 

    I  F (  I )  (C1  C2 )   (  I )  (C1  C2 )  C2   I  .

(15)

У подальшому необхідно дослідити залежність (3) втрат ефективності
Ве( I ) на наявність екстремуму. Для цього з початку в (3) розкриємо дужки,
потім використаємо властивість визначеного інтеграла змінювати знак на
протилежний при взаємній зміні меж інтегрування (напряму інтегрування) та
перетворимо третій та четвертий доданки до виду, в якому інтеграли є
функціями своєї верхньої межі:
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xI



B ( I )  С  ( I  x)  f ( x)dx  С  ( x  I )  f ( x)dx 
1

e

2



xI



 С1 I 



xI

xI

f ( x)dx  С1  x  f ( x)dx  С 2

xI

I

I



 f ( x)dx 

xI

I

 f ( x)dx  С  x  f ( x)dx  С  x  f ( x)dx  С I   f ( x)dx .

 С1 I 

1



2



що

похідна

2



подальшому знайдемо

враховуючи,

 x  f ( x)dx  С2 I 



I

У



від

вираз



для

інтеграла

першої похідної
по

верхній

дВв( I ) /дI,

межі

дорівнює

підінтегральній функції по верхній межі, одночасно врахуємо той факт, що
перша та четверта складова є добутком двох, залежних від аргументу (I )
функцій, отримаємо:
I
 Ве ( I )
 С1  f ( x)dx  С1 I  f ( I )  С1 I  f ( I )  С 2 I  f ( I ) 
I

I

I





I

 С 2  f ( x)dx  С 2 I  f ( I )  С1 F ( I )  С 2  f ( x)dx  С1 F ( I )  С 2  f ( x)dx 




 С1 F ( I )  С 2 1   f ( x)dx   С1 F ( I )  С 2 1  F ( I )  F ( I )С1  С 2   С 2 .
 

I

Прирівнюючи цей вираз до нуля, знайдемо значення параметра Uy = I0 ,
який забезпечує екстремум значень втрат ефективності Ве( I0 ), та виз назначимо
значення інтегрального закону F(I0) в точці екстремуму втрат ефективності Ве (
I0 ):
 Ве ( I )
I

I I0

 F ( I o )С1  С2   С2  0 ,

(16)

C2
 F (Io ) ,
C1  C2

(17)

звідки витікає:

F ( Io ) 

так як:

F (I ) 

I

I

 f ( x)  dx  

x 

  

1
 f ()    d 


I

 f ()  d  F ( I ) .

(18)

  

Для визначення типу отриманої екстремальної точки знайдемо в цій точці
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значення другої похідної:
 2 Ве ( I )
 F ( I )  С1  С2   f ( I )  С1  С2   0 .
I2

Так як значення другої похідної в цій точці завжди не від’ємне, у зв’язку з
невід’ємністю вартості втрат (С1, С2) та функції щільності розподілу f (I), то
знайдена точка (I0) є точкою мінімуму функції втрат ефективності (3). Її
значення можна знайти з (17):

 C2 
 .
I o  F 1
C

C
 1
2
Підставивши (17) в (15), знайдемо оцінку мінімального значення втрат
Ве( I0 ) ефективності:
Ве ( I o )  (C1  C 2 )  (  I o )   .

(19)

Висновки.
Таким чином, отриманий вираз (19) оцінки показника втрат ефективності
Ве(I0) при виконанні робіт по конкретній h-й функції для досягнення конкретно
одного кількісного результату (параметра) – Uу, у подальшому може бути
використано для аналізу показника узгодженості (С) результатів виконання
робіт по даній h-й функції в організаційній структурі прикордонного
підрозділу, який розглядається.
Список використаних джерел
1. Ашеров А. Т. Модель системы организационного управления для
исследования эффективности ее функционирования. Управляющие системы и
машины: міжн. наук. журнал. 1974. № 3. С. 15–22.
2. Биренберг Б. М., Адамов Б. И. Основные направления развития
регионов Украины / НАН Украины; Ин-т экономики пром-ти. Донецк, 1998,
27 с.

78

Науковий збірник ІДУЦЗ № 7, 2019

3. Білуха М. Т. Методологія наукових досліджень: підручник / АБУ. Київ,
2002. 480 с.
4. Вентцель Е. С. Исследование операций / Сов. радио. Москва, 1972.
552 с.
5. Вентцель Е. С. Теория вероятностей: учебник / Издательство “Наука”.
Москва,1969. 576 с.
6. Коваленко И. Н. Знаменитая теорема Б.А. Севастьянова. Труды
математического института им. В.А. Стеклова: період. вид. 2013. т. 282.
С. 132–134.
7. Мильнер Б. З. Теория организации: учебник. 3-е изд., перераб. и доп. /
ИНФРА-М, Москва, 2002. 558 с.
8. Шегда А. В. Основы менеджмента: учебное пособие / Товариство
“Знания”. Київ, 1998. 512 с.
9. Subhadeep Banik, Andrey Bogdanov, Takanori Isobe, and Martin
Bjerregaard Jepsen. Analysis of software countermeasures for whitebox encryption.
IACR Trans. Symmetric Cryptol. № (1). 2017. рр. 307–328.
10. Paul C. Kocher, Joshua Jaffe, and Benjamin Jun. Differential power
analysis. In CRYPTO. 1999. рр. 388–397.

References
1. Asherov, A.T. (1974), “The model of organizational management system to
study the effectiveness of its functioning”, Control systems and machines, vol. 3, pp.
15–22.
2. Byrenberh, B.M. and Adamov, B.I. (1998), Osnovnye napravlenyia
razvytyia rehyonov Ukrayny [The main directions of development of the regions of
Ukraine. NAS of Ukraine], Institute of Industrial Economics, Donetsk, Ukraine.
3. Bilukha, M.T. (2002), Metodolohiia naukovykh doslidzhen' [Methodology of
scientific research], ABU, Kiev, Ukraine.
4. Venttsel', E.S. (1972), Yssledovanye operatsyj [Research operations], Sov.
79

Науковий збірник ІДУЦЗ № 7, 2019

Radio, Moscow, Russia.
5. Venttsel', E.S. (1969), Teoryia veroiatnostej [Probability theory], Nauka,
Moscow, Russia.
6. Kovalenko, I.N. (2013), “The famous theorem of B. A. Sevastyanov”, Trudy
matematycheskoho ynstytuta ym. V.A. Steklova, vol. 282, pp. 132–134.
7. Myl'ner, B.Z. (2002), Teoryia orhanyzatsyy [Organization theory], 3rd ed.,
INFRA-M, Moscow, Russia.
8.

Shehda,

A.V.

(1998),

Osnovy

menedzhmenta

[Fundamentals

of

management], Znannya, Kyiv, Ukraine.
9. Banik, S. Bogdanov, A. Isobe, T. and Jepsen, M.B. (2017), “Analysis of
software countermeasures for whitebox encryption”, IACR Trans. Symmetric Cryptol,
vol. (1), pp. 307–328.
10. Kocher, P.C. Jaffe, J. and Jun, B. (1999), “Differential power analysis”, In
CRYPTO, pp. 388–397.
Horodnov V., Doctor of Military Science, Full Professor,
Kyrylenko V., Doctor of Military Science, Full Professor,
Meiko O., PhD in Military Science
THE INDEX OF LOSSES OF EFFICIENCY OF REALIZATION OF ONE
FUNCTION OF OPERATIVELY OFFICIAL (BATTLE) ACTIVITY WITHIN
THE LIMITS OF ORGANIZATIONALLY-REGULAR STRUCTURE
At comparison of organizational structure for example frontier subdivisions of
the rapid reacting there is a task of estimation of quality of these variants, idest in
number to measure absolute or even relative value of efficiency them
organizationally-regular structures at implementation of the tasks and functions fixed
on subdivision.
It is known that the organizationally-regular structure of frontier subdivision it
basis of his possibility to execute a task on purpose. At compared different
organizational structures that provide implementation of functions of operativelyofficial (battle) activity there is a task of estimation of their quality. One of indexes of
quality there is an index of losses of efficiency of mechanism of realization of
functions of guard and defense of state boundary.
Without regard to plenty of publications on this subjects, obvious is a fact of
that normative index of losses of efficiency of mechanism of realization of functions
of guard and defense of state boundary, in the marked sphere of research not
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examined.
The aim of the article are a ground and synthesis of index of losses of
efficiency of realization of one function of operatively-official (battle) activity within
the limits of organizationally-regular structure.
For determination of principle of estimation of index of losses of efficiency in
the article one function is considered only for one structure and it is considered that in
the organizational structure of frontier subdivision (for example, frontier subdivision
of the rapid reacting [ППШР]) implementation of complex of tasks (on a certain
function [for example, function of fire protection of mark point of entrancedeparture]) is provided for an achievement concretely of one quantitative result
(parameter), for example in relation to the prognosis of amount of departures for the
job a fire processing
Together with that in the real variant when influence of external and internal
factors is on the process of implementation of the functions (errors in a weekend
given, insufficiency of resources and others like that) fixed on frontier subdivision,
and also in connection with the methodical errors of planning of tasks in an
organizational structure and in connection with a limit amount of the appraised
variants of possible development of events (for the real terms and processes that have
in the composition unforeseeable [to the case] sizes and factors) the got value of х of
quantitative result that is examined can differ from ideal.
For the estimation of losses of efficiency, that arise up at such inaccuracy in
execution works from realization of the set function this size of losses of efficiency
arc wise depends on the module of difference of ideal value and current and folds
certain unit of efficiency on unit that answers величені at his insufficient value and
the determined amount of units of efficiency, – at his surplus value.
Thus, in the article the process of synthesis of expression of estimation of index
of losses of efficiency is presented at implementation of works on a concrete function
for an achievement concretely of one quantitative result (parameter). In further the
got result it can be drawn on for the analysis of index of co-ordination of results of
implementation of works on this function in the organizational structure of frontier
subdivision that is examined.
Key words: efficiency, organizational and staff structure, indicators, border
unit, operational activity, state border.
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ДО ПИТАННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
У науковій статті досліджуються питання управління ризиками
виникнення надзвичайних ситуацій з метою підвищення готовності та
ефективності функціонування єдиної державної системи цивільного захисту.
При розрахунку ризиків основними кількісними критеріями прийнято
ймовірність виникнення надзвичайних ситуацій та величини збитку від цих
ситуацій.
У статті наведено методику розрахунку сумісної ймовірності від дії
декількох чинників надзвичайних ситуацій з урахуванням ефекту накопичення
збитку.
Ключові слова: надзвичайні ситуації, безпека, ризик, збитки, управління
ризиками.
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими
науковими чи практичними завданнями. В науковій літературі за останній
час з’явилася значна кількість наукових досліджень рішення проблеми
управління ризиками різних сфер діяльності.
Значна увага приділяється дослідженням фінансових ризиків [11],
ризикам у сфері безпеки життєдіяльності [9,10].
Управління ризиком НС – процес прийняття рішень і здійснення заходів,
спрямованих на забезпечення мінімально можливого (припустимого) ризику.
Управління ризиками – це сукупність методів, прийомів і заходів, що
дозволяють певною мірою прогнозувати настання ризикових подій і вживати
заходів до їхнього зменшення.
Механізм управління ризиками НС – це сукупність інструментів, методів,
форм та засобів взаємодії суб’єктів управління ризиками з метою розроблення
та реалізації управлінських рішень, спрямованих на попередження НС,
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зменшення і подолання наслідків їх впливу [4].
Стратегія управління ризиком НС – це мистецтво управління діяльністю
якоїсь структурою у небезпечній природній, техногенній, соціальній або
воєнній ситуації, засноване на прогнозуванні або оцінки ризику і прийомах
його зниження.
Неодмінною

умовою

успішного функціонування

системи захисту

населення і територій держави є побудова ефективної стратегії управління
ризиками виникнення надзвичайних ситуацій та її реалізація з метою
підвищення готовності та ефективності функціонування

єдиної державної

системи цивільного захисту.
У сучасних умовах стратегія стала невід’ємною частиною управління
ризиками практично у всіх розвинутих країнах світу.
Питання безпеки держави в цілому, безпеки у надзвичайних ситуаціях
(НС) зокрема та управління цією безпекою останнім часом розглядається як
стратегічне завдання держави. У Кодексі цивільного захисту України визначено
[1], що цивільний захист здійснюється за принципом максимально можливого,
економічно обґрунтованого зменшення ризику виникнення НС.
Одним з основних завдань запобігання виникненню НС є проведення
оцінки рівнів ризику.
Тому, проблемним питанням є обґрунтування структури оцінки ризиків
виникнення НС, особливо з урахуванням ефекту накопичення збитків.
Мета статті. В законі України “Про основні засади державного
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” [2] ризик визначено як
кількісна міра небезпеки, що враховує ймовірність виникнення негативних
наслідків від здійснення господарської діяльності та можливий розмір втрат від
них. Це можна представити формулою
RНС = РНС * WНС
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де RНС – ризик виникнення НС;
РНС

– ймовірність виникнення НС;

W НС – втрати від НС.
Види та рівні ризиків, які використовуються у технічній документації при
оцінки рівня небезпеки технічних об’єктів держави наведені в “Методиці
визначення ризиків та їх прийнятих рівнів для декларування безпеки об’єктів
підвищеної небезпеки” [8].
Окремі небезпечні явища, небезпечні об’єкти порівнюються між собою за
величинами ризиків. Виходячи з цього, об’єм заходів захисту планується та
здійснюється залежно від економічного становища об’єкту.
Для небезпечних об’єктів прийнятний ризик визначається з урахуванням
масштабу небезпеки і розташування в регіоні інших небезпечних підприємств.
Сумарний ризик небажаних наслідків не повинен перевищувати встановленого
прийнятного ризику.
Прийнятний ризик ( R

PR

) – політично, економічно, технічно і соціально

обґрунтований ризик повинен бути нижче значення гранично допустимого
ризику ( R GD).
Гранично допустимий ризик – це кількісне значення ризику, яке
неповинне перевищуватись при експлуатації технічних об’єктів підвищеної
небезпеки.
Основними

кількісними

показниками

ризику

загибелі

людей

визначаються територіальний, соціальний та індивідуальний ризики [8].
Територіальний ризик (Rt) – ймовірність загибелі людини протягом року,
яка знаходиться на визначеної території, від можливих джерел небезпеки
об’єкту. Рівень прийнятного ризику – Rt ≤10-5.
Соціальний ризик (Rs) – ймовірність загибелі людей (понад 10 осіб) в
даному регіоні протягом року від можливих джерел небезпеки технічних
об’єктів, з урахуванням ймовірності їх находження на об’єкті. Рівень
прийнятного ризику – Rs ≤ 10-5.
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Індивідуальний ризик (Ri) – ймовірність загибелі людини від можливих
джерел небезпечного об’єкту протягом року з урахуванням ймовірності
перебування на об’єкті. Рівень прийнятного ризику – Ri ≤ 10-6.
На основі вищезазначених показників розглянемо методику розрахунку
ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій та втрат від них.
Виклад основного матеріалу дослідження. На даний час в світі зростає
занепокоєння у зв’язку із відчутним збільшенням кількості надзвичайних
ситуацій природного, техногенного, соціального та воєнного характеру. Це
вимагає вживання заходів щодо удосконалення управління рівнями безпеки.
Одним із таких заходів є перехід до методів управління ризиками
надзвичайних ситуацій на підставі аналізу та оцінки ризику як кількісної
характеристики небезпеки для населення і навколишнього природного
середовища від небезпечних об’єктів. При цьому ризик має оцінюватися не
тільки за нормальних умов безаварійної експлуатації, але й у разі надзвичайних
ситуацій техногенного, природного, соціального та воєнного характеру.
При розрахунку індивідуального ризику загибелі людини необхідно
враховувати різноманітні чинники, такі як:
небезпечні чинники соціального, воєнного, техногенного та природного
характеру;
ймовірність виникнення небезпечних подій, параметри потужності цих
подій, територіального розміщення джерел небезпеки;
захищеність об’єктів відносно уражаючих чинників джерел небезпеки;
фінансові та матеріальні витрати на реалізацію заходів щодо запобігання
впливу небезпечних чинників.
Під природними чинниками розуміються небажані наслідки небезпечних
природних процесів і явищ, під техногенними – небезпечні техногенні явища
(аварії, катастрофи на технічних об’єктах). Соціальні чинники – це можливі
негативні

наслідки

від

небезпечних

соціальних

процесів

(погіршення

соціально-економічного становища держави, значна диференціація населення
85

Науковий збірник ІДУЦЗ № 7, 2019

за отриманими доходами, наявність груп населення, які живуть за межею
бідності) і явищ (тероризм, злочинність, алкоголізм, наркоманія тощо).
Небезпечні чинники воєнного характеру пов’язані з наслідками застосування
сучасних засобів ураження. До сучасних засобів ураження відноситься ядерна,
хімічна, бактеріологічна та нові розроблювані види зброї.
З

точки

техногенного

зору
та

кількісної

природного

оцінки

ризики

характеру

соціального,

вимірюються

воєнного,

ймовірностною

величиною втрат за певний відрізок часу. Завчасний прогноз ризику, виявлення
основних чинників, вжиття заходів щодо його зниження з урахуванням
ефективності запровадження заходів це й складає управління ризиком.
З іншої точки зору управління ризиком – це розробка та обґрунтування
раціональних програм діяльності, з метою ефективної реалізації рішень у сфері
забезпечення безпеки. Головним у цій діяльності є процес оптимального
розподілу обмежених ресурсів на зниження ризику з метою досягнення
прийнятного рівня безпеки населення і навколишнього середовища за
критеріями яки ураховують економічні та соціальні факторив. Цей процес
ґрунтується на моніторингу навколишнього середовища і аналізі ризику [4].
Інше визначення управління ризиком – це цілеспрямована діяльність з
реалізації раціонального способу зменшення ризику до рівня, який суспільство
вважає прийнятним, з урахуванням обмежень на ресурси і час [4].
Процес

управління

базується

на

системі

управління

ризиками

надзвичайних ситуацій. Для ефективного управління ризиками НС необхідно
створювати та розвивати:
систему запобігання надзвичайних ситуацій і механізми державного
регулювання ризиків;
систему ліквідації надзвичайних ситуацій, підвищувати швидкість
оперативного

реагування

на

НС

та

реалізацію

першочергового

життєзабезпечення і реабілітації постраждалого населення, збільшувати
потужність технічних засобів та удосконалювати технології проведення
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аварійно-рятувальних робіт;
систему підготовки керівного складу органів управління, фахівців і
населення діям у НС з метою зменшення ризиків та масштабів НС.
Структура системи управління ризиками повинна включати такі основні
елементи:
встановлення рівнів прийнятного ризику, виходячи з економічних і
соціальних чинників;
моніторинг навколишнього середовища та прогнозування НС;
аналіз ризику для життєдіяльності населення та прийняття рішень про
проведення заходів захисту;
раціональний розподіл засобів і ресурсів на заходи запобігання щодо
зниження ризику і зменшення масштабів НС;
проведення аварійно-рятувальних і відновних робіт у разі НС.
Аналіз ризику здійснюється за схемою:
моніторинг навколишнього середовища;
ідентифікація небезпеки;
аналіз (оцінка і прогноз) загрози;
аналіз розповсюдження небезпечних факторів на території;
розрахунок ризику НС;
розрахунок індивідуального ризику для населення;
порівняння ризику з прийнятним ризиком і прийняття рішення про
доцільність проведення заходів щодо захисту;
обґрунтування і реалізація раціональних заходів захисту;
підготовка сил і засобів до проведення аварійно-рятувальних робіт;
створення необхідних резервів для зменшення масштабів НС.
Методика управління ризиком НС включає:
моніторинг навколишнього середовища;
ідентифікацію небезпеки;
розрахунок ймовірності виникнення НС – Рнс;
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розрахунок очікуваних збитків від НС – Wнс;
розрахунок ризику – Rнс = Рнс * Wнс;
порівняння параметрів RHC ≤ R

PR

та прийняття рішення по подальшому

регулюванню рівня небезпеки ;
зонування території по ризику;
планування

і

реалізацію

організаційних,

інженерно-технічних

та

санітарно гігієнічних заходів зі зниження рівня небезпеки.
На базі методики представимо узагальнену схему управління ризиками
НС (рис. 1).

Рис. 1. Узагальнена схема управління ризиками НС
Міжнародний досвід дій у НС свідчить, що окремі держави для ліквідації
масштабних надзвичайних ситуацій змушені звертатися за допомогою.
Ефективна організація цивільного захисту населення на національному рівні
неможлива без широкого і активного міжнародного співробітництва.
До причин, які спонукають об’єднувати зусилля міжнародної спільноти з
метою вирішення завдань масштабних надзвичайних ситуацій, належать:
глобальний характер окремих надзвичайних ситуацій;
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транскордонне розповсюдження у деяких випадках небезпечних факторів
надзвичайних ситуацій.
Перехід на систему аналізу та управління ризиками надзвичайних
ситуацій є основою забезпечення гарантованого рівня безпеки громадянина,
суспільства, держави. Основними напрямами державної політики з питань
управління ризиками є:
формування законодавчої та нормативної бази з безпеки на основі
принципів управління ризиками з урахуванням вимог Європейського Союзу;
запровадження нормування ризиків та використання їх в механізмах
державного регулювання безпеки;
фінансової підтримки досліджень та розробок методів, методик аналізу та
оцінки ризиків виникнення надзвичайних ситуацій, прогнозування їх розвитку;
використання ризик-орієнтованого підходу в управлінні безпекою;
розробка державних програм соціально-економічного розвитку на базі
ризик-орієнтованого підходу;
міжнародне співробітництво України з питань регулювання безпеки;
включення в програми системи освіти та підготовки керівного складу і
фахівців матеріалу з управління ризиками НС.
Для того, щоб кількісно визначити величину ризику, необхідно знати всі
можливі наслідки певної дії та ймовірність самих наслідків. Ймовірність
означає можливість отримання конкретного числового результату. Методи
теорії ймовірностей зводяться до визначення значень ймовірностей настання
найбільш викуваних подій.
Кількісна оцінка збитків від НС, залежить від багатьох чинників, наприклад,
від кількості людей, що знаходились у небезпечній зоні, кількості матеріальних
цінностей, що перебували там.
Очікувані наслідки НС визначають як втрати. Кожен окремий вид втрат
має своє кількісне вираження. Наприклад, кількість загиблих, поранених чи
хворих, площа зараженої території, площа лісу, що вигоріла, вартість
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зруйнованих споруд тощо. Найбільш широкий кількісний підхід визначення
втрат – це визначення у грошовому еквіваленті.
Виходячи з формули ризику другою мірою небезпеки є ймовірність з якою
вона може проявлятись.
Визначення ймовірностей виникнення НС.
Ймовірність – числова характеристика можливості того, що випадкова
подія відбудеться в умовах, які можуть бути відтворені необмежену кількість
разів. Імовірність є основним поняттям розділу математики, що називається
теорія ймовірностей [6].
Подія називається випадковою, коли її результат не може бути відомий
наперед. Навіть у тому разі, коли наслідки події очікувані, вплив їх може бути
настільки складним, що вивести з них наслідок логічно й послідовно
неможливо. Наприклад, якщо підкинути монету, то сторону на яку монета
впаде визначає положення руки і монети в руці, швидкість, обертовий момент
тощо. Однак відслідити всі ці фактори неможливо, тому результат можна
вважати випадковим.
При визначенні ймовірності виникнення НС для технічних систем широко
використовуються показники надійності [5]. Тому при розрахунку

ризиків

виникнення НС на небезпечних об’єктах ми можемо використовувати ці
показники.
Основними показниками є:
Показник безвідмовності
Імовірність безвідмовної роботи P(t) – імовірність того що протягом
заданого інтервалу часу відмова об’єкта не виникне.
Імовірність відмови (надзвичайної ситуації) PНС(t) – імовірність того що
протягом заданого інтервалу часу виникне відмова об’єкта.
При

розрахунку

ймовірності

виникнення

НС

методами

теорії

ймовірностей приймемо позначення ймовірностей Pнс (t) – ймовірність
виникнення НС за період часу t, Р н (t) ймовірність не виникнення НС за t та
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нормуючу умову Pнс (t) + Рн (t) = 1). Для спрощення проведення розрахунків та
написання формул приймемо стаціонарний режим функціонування, тобто t 
 , Рнс (t)  Рнс.
Основна складність та трудомісткість прогнозування ризиків полягає у
визначенні ймовірності виникнення НС, особливо коли ця ймовірність
залежить від кількох факторів і з початком руйнівних процесів ця ймовірність
збільшується з урахування впливу цих факторів, із так званим ефектом
накопичення збитків [6].
На початку розглянемо методику розрахунку ймовірності виникнення НС
з урахуванням двох факторів, кожний з яких може призвести до НС з
ймовірностями
Р1нс = Р1о + Р1м + Р1р + Р1д
Р2нс = Р2о + Р2м + Р2р + Р2д
де – індекси о, м, р, д (о – НС об’єктового рівня, м – НС місцевого рівня,
р – НС регіонального рівня, д – НС державного рівня).
Запишемо повну сумісну ймовірність виникнення НС від двох факторів
Р(2)нс з ефектом накопичення збитків у загальному вигляді
Р(2)нс = 1 - (1 - Р1нс ) (1 - Р2нс ) = Р1нс + Р2нс - Р1нс Р2нс
Нормуючими умовами для ймовірностей Р1нес та Р2нес є:
Р1н + Р1о + Р1м + Р1р + Р1д = 1;
Р2н + Р2о + Р2м + Р2р + Р2д = 1;
де Р1н , Р

2

н

– ймовірності не виникнення НС від першого та другого

факторів.
Для рішення задачі визначення ймовірностей заповнимо матрицю
сумісних ймовірностей виникнення НС (табл. 1).
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Таблиця 1
Рnj

Р1н

Р1о

Р1м

Р1р

Р1д

Р2н

Р1н Р 2н

Р1о Р2н

Р1м Р2н

Р1р Р2н

Р1д Р2н

Р2о

Р1н Р 2о

Р1о Р2о

Р1м Р2о

Р1р Р2о

Р1д Р2о

Р2м

Р1н Р 2м

Р1о Р2м

Р1м Р2м

Р1р Р2м

Р1д Р2м

Р2р

Р1н Р 2р

Р1о Р2р

Р1м Р2р

Р1р Р2р

Р1д Р2р

Р2д

Р1н Р 2д

Р1о Р2д

Р1м Р2д

Р1р Р2д

Р1д Р2д

Визначимо шукані величини ймовірностей як суми парних добутків
матриці по строкам та колонкам:
Р(2)н = Р1н Р 2 н
Р(2)о = Р1н Р 2о + Р1о Р2н + Р1о Р2о
Р(2)м = Р1м + Р 2 м - Р1м ( Р 2 р + Р 2 д ) - Р 2 м ( Р1м + Р1р + Р1д)
Р(2)р = Р1р + Р 2 р - Р1р Р 2 р - Р1р Р 2 д - Р1д Р 2 р
Р(2)д = Р1д + Р 2 д - Р1д Р 2 д
де Р1н , Р 2н - сумісні ймовірності виникнення НС від двох факторів.
Занотуємо повну сумісну ймовірність виникнення НС від двох факторів
Р(2)нс
Р(2)нс = Р (2)о + Р (2)м + Р (2)р + Р (2)д
Використовуючи ці залежності методом послідовного розрахунку
наступної пари факторів і т.д. розраховуємо сумісну ймовірність виникнення
НС від n факторів.
Р(n)нс = Р (n)о + Р (n)м + Р (n)р + Р (n)д

(1)

Причому, при кожному наступному розрахунку ймовірності виникнення
НС ймовірність Р(n)д , ймовірність найгіршого випадку НС, буде збільшуватися.
Тобто збитки будуть накопичуватися.
Визначення втрат від НС та їх наслідків.
З метою визначення розмірів збитків від наслідків надзвичайних ситуацій
розроблено методику [3].
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Усі збитки поділяються на види залежно від завданої фактичної шкоди,
зокрема від:
втрати життя та здоров’я населення;
руйнування та пошкодження основних фондів, знищення майна та
продукції;
не вироблення продукції внаслідок припинення виробництва;
вилучення або порушення сільськогосподарських угідь;
втрат тваринництва;
втрати деревини та інших лісових ресурсів;
втрат рибного господарства;
знищення або погіршення якості рекреаційних зон;
забруднення атмосферного повітря;
забруднення поверхневих і підземних вод та джерел, внутрішніх
морських вод і територіального моря;
забруднення земель несільськогосподарського призначення;
збитки, заподіяні природно-заповідному фонду.
Використовуючи
прогнозування

ризиків

наведену
НС,

методику

розрахував за

та

математичний

формулою

апарат

(1) ймовірність

виникнення НС від n – факторів Р(n)НС та визначивши втрати від наслідків НС
W(n)нс , розраховуємо значення ризику НС
R нс = Р(n)нс * W(n)нс
Висновки.
Розробка

ефективної

стратегії

управління

ризиками

виникнення

надзвичайних ситуацій та її реалізація виступає як головна передумова
підвищення готовності та ефективності функціонування єдиної державної
системи цивільного захисту щодо запобігання та подолання наслідків
надзвичайних ситуацій.
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Розроблена модель дозволяє кількісно спрогнозувати очікувані ризики
надзвичайних ситуацій, матеріальні або фінансові втрати від них та спланувати
організаційні, інженерно-технічні та санітарно гігієнічні заходи по зниженню
рівня небезпеки.
Складність

розрахунків

визначає

необхідність

використання

комп’ютерної техніки при реалізації цієї задачі. Тому подальшим напрямом
наукових досліджень з даної проблематики вбачається розробка комп’ютерних
програм розрахунку ймовірностей виникнення надзвичайних ситуацій з
урахуванням ефекту накопичення збитків, можливих матеріальних або
фінансових втрат та на основі цього визначити очикувані ризики виникнення
надзвичайних ситуацій.
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ON THE ISSUE OF THE STRATEGY OF RISK MANAGEMENT
OF EMERGENCY SITUATIONS
The scientific article explores the issues of managing the risks of emergencies
in order to improve the readiness and efficiency of the functioning of a single state
civil protection system.
When calculating the risks, the basic quantitative criteria take into account the
probability of emergencies and the magnitude of the damage from these situations.
The article presents a method for calculating the joint probability of the action
of several emergency factors, taking into account the effect of accumulation of
damage.
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Віннікова Л.Ф.
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОСВІТИ З БЕЗПЕКИ
У РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА
Цивільна безпека – нещодавно створена галузь освіти в Україні, їй
передували цивільна оборона, цивільний захист. На сьогодні сфера захисту
населення від кризових ситуацій в Україні найневизначеніша в своєму
категоріальному апараті.
Метою статті є презентація сучасного стану державного регулювання
освітою в галузі безпеки Республіки Польщі через визнання професійних
кваліфікацій та розробку освітніх стандартів. В статті аналізується зміст
освітніх стандартів з спеціальностей Національна безпека, Внутрішня
безпека, Техніка безпеки, Швидка медична допомога.
Ключові слова: науки про безпеку, сек’юрітологія, прикладні науки,
безпека, загрози, державне регулювання освіти з безпеки, освітній стандарт.
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими
науковими чи практичними завданнями. Цивільна безпека – нещодавно
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створена галузь освіти в Україні, їй передували цивільна оборона, цивільний
захист. На сьогодні сфера захисту населення від кризових ситуацій в Україні
найневизначеніша в своєму категоріальному апараті. Зрозуміло, що такий стан
впливає і на державне регулювання системою підготовки фахівців для галузі
цивільної безпеки. Відсутність професійних стандартів, разголуженість освітніх
стандартів не сприяє якості підготовки фахівців.
Враховуючи зазначене та необхідність в короткий час провести огляд
стану цивільного захисту для опрацювання нової стратегії, у тому числі
підготовки фахівців для цієї сфери ставить завдання пошуку кращих практик, а
зближення з країнами Європейського Союзу – вивчення досвіду державного
регулювання в країнах-сусідах.
Наше дослідження зупинилось на досвіді Польщі, адже Наука про безпеку
як наукова дисципліна офіційно зареєстрована в Польщі у 2011 році у
новоствореній галузі суспільних наук,
медіазнавством,

поряд

з

військовими науками,

науками про суспільну політику, поряд з педагогікою та

психологією тощо.
Аналіз

останніх

досліджень

та

публікацій.

Вивчення

досвіду

республіки Польщі щодо державного регулювання підготовкою фахівців в
галузі безпеки не було предметом попередніх досліджень. Авторство щодо
критичного аналізу і діагностики стану наук про безпеку від початку
формування сек’ютирології до сучасних концепцій управління безпекою
належить президенту EUROPEAN ASSOCIATION for SECURITY (Європейської
асоціації

наук

з

безпеки),

доктору

економічних

наук,

професору

Л.Ф. Коженовські. Цей аналіз і буде подано в основній частині статті.
Є.Ю. Литвиновському належить авторство в постановці проблеми та мети,
узагальненнях, редагуванні окремих положень та висновках статті. Особистий
внесок Л.Віннікової полягає в перекладі змісту програм та оформленні
англійської анотації статті.
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Мета статті. Презентувати сучасний стан державного регулювання
освітою в галузі безпеки Республіки Польщі через визнання професійних
кваліфікацій та розробку освітніх стандартів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Треба зазначити, щоб
аналізувати стан підготовки фахівців для певної системи, треба знати її
специфіку, нормативні акти, які регулюють її діяльність.
Отже, у Польщі існують дві державні системи управління в небезпечних
ситуаціях:
1. Цивільна оборона – це система забезпечення захисту населення,
промислової та громадянської інфраструктури, культурних пам’яток, рятування
життя та надання допомоги потерпілим під час війни та співпраці у боротьбі з
наслідками стихійних лих та катастроф.
Головою цивільної оборони на

території Республіки

Польща

є

призначений на цю посаду прем’єр-міністром головний комендант Державної
пожежної охорони, воєвода на терені воєводства, староста на терені повіту, мер
міста, війт на терені гміни.
Законодавчою основою обов’язку служби в цивільних підрозділах є Закон
від 21 листопада 1967 року про загальну оборону Республіки Польща [1].
2. Антикризове управління – це діяльність, спрямована на запобігання
кризовим ситуаціям, підготовку до їхнього контролю, реагування у разі
надзвичайних ситуацій, усунення їх наслідків та відновлення ресурсів і
критичної інфраструктури.
Компетентними

органами

антикризового

управління

на

території

Республіки Польща є Рада Міністрів.
Законодавча основа: Закон від 26 квітня 2007 року про антикризове
управління [2].
Більш того, у 1997 році, коли Польща не була членом Європейського
Союзу, був прийнятий закон про захист осіб і майна, який ввів ліцензію
працівника фізичного захисту першого і другого ступеня, а також визначив
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кваліфікаційні вимоги для її отримання. У 1999 році розроблено та затверджено
спільними зусиллями міністрів Національної освіти та Внутрішніх справ і
адміністрації основний план навчання для професії “спеціаліст фізичного
захисту людей та майна”. Основний навчальний план визначив професійні
вміння, психофізичні вимоги, специфічні вимоги навчання професії та
основний план навчання в навчальних блоках програми для вищих шкіл.
У 1997 році Сейм також ухвалив закон про безпеку масових заходів, який
дав підстави для визначення вимог щодо захисту спортивних, мистецьких та
розважальних заходів. У 2002 році Рада Міністрів на цій основі визначила
обов’язок отримання належних кваліфікацій кадрів служб безпеки та керівників
безпеки.
У 2001 році було прийнято закон про детективні послуги, в якому
визначено принципи ведення бізнесу у сфері детективних послуг, права та
обов’язки детективів, а також правила та порядок набуття лліцензії на
виконання детективних послуг. На цій основі Міністр внутрішніх справ та
адміністрації у 2002 році визначив обсяг обов’язкових екзаменаційних тем для
бажаючих отримати детективну ліцензію.
1 вересня 1999 року проведено шкільну реформу з метою зміни структури
освіти та її основного навчального плану [3]. Потім, у 2003 році введено до
директив польської освіти завдання поширення серед дітей та молоді знань про
безпеку та формування належного ставлення до загроз і надзвичайних ситуацій
[4], а в 2008 році до основного навчального плану виховання дошкільної та
загальної освіти введено новий предмет – безпека життєдіяльності в обсязі
однієї предметної години на тиждень протягом одного навчального року [5].
Всі зазначені законодавчі та нормативні акти є підґрунтям державної
регуляторної політики в сфері підготовки фахівців для сфери безпеки.
Крім того, державне регулювання відбувається через процедуру визнання
професійних кваліфікацій. Цей процес в країнах членах Європейського Союзу,
країнах-членах Європейської угоди про вільну торгівлю (ЄАВТ) – сторонах
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Угоди про Європейський економічний простір та Швейцарської Конфедерації,
регулюється положеннями Європейського Парламенту та Ради від 2005 року
[6]. Визнання професійних кваліфікацій – це визнання кваліфікацій та
професійних титулів, необхідних для здійснення професійної діяльності на
батьківщині будь-якої країни Європейського Союзу. Професійні кваліфікації –
це підтверджені дипломом, сертифікатом або іншим документом спеціалізовані
знання, вміння та компетенції для виконання професії або діяльності [7]. Ці
правила не поширюються на особи, які отримали свої кваліфікації в країні, яка
не належить до Європейського Союзу.
На цій підставі можна виділити три типи професій:
1. Галузеві професії, які стосуються професії лікаря, медсестри,
акушерки, фармацевта, стоматолога, ветеринара, архітектора і адвоката.
Визнання кваліфікацій для цих професій відбувається автоматично. Право
Європейського Союзу автоматично визнає кваліфікації також у випадку:
ремісників, суб’єктів господарювання та фермерів, які отримали відповідний
професійний досвід у своїй країні.
2. Регульовані професії, які можуть виконуватися тільки після отримання
відповідних кваліфікацій. Ці кваліфікації детально визначаються торговими
палатами, міністерствами тощо, які діють у певній країні. Кожна країна
індивідуально визначає регламентовані професії, тому їх кількість може бути
різною для окремих країн. Як правило, у перелік таких професій входять
професії пов’язані з фінансами, освітою або технікою.
3. У випадку інших професій визнання кваліфікацій залежить від доброї
волі майбутнього роботодавця. Саме він приймає рішення про прийняття
кандидата до праці й визнання його кваліфікацій.
Необхідно також розрізняти визнання кваліфікацій, що дає право праці за
професією, від визнання диплома (нострифікації), що дає можливість
продовжити навчання на вищому рівні, ніж завершений у своїй країні.
Що стосується організації підготовки фахівців для сфери безпеки, то
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основним регуляторним актом є стандарт вищої освіти.
У Польщі, на університетському рівні від 2003 року від часу до часу
появлялася спеціалізація “управління безпекою” на факультеті “менеджмент та
маркетинг” [8], “адміністрування безпеки” на факультеті “адміністрування” [9],
та “європейська безпека” на факультеті “європеїстика” [10].
Випускники

цих

спеціальностей

пройшли

підготовку

управління

організацією, вміння захищати людей і майно, розроблення плану захисту,
організації та управління колективами працівників фізичної безпеки, ведення
дій у складі збройних захисних формувань, конвойних бригад, на теренах, у
об’єктах та установках, що підлягають обов’язковому захисту, здійснення
безпосередньої діяльності, пов’язаної із захистом осіб, наглядом і контролем
персоналу охорони, а також застосуванням прямих заходів примусу та
використання вогнепальної зброї у випадках, передбачених законом. Деякі з
цих програм у 2003 році отримали рішення Міністерства внутрішніх справ та
адміністрації про визнання дипломів випускників цих навчань за достатню
основу для отримання професійної ліцензії працівника охорони людей та
майна.
Лише у 2006 році Міністр науки і вищої освіти ввів нові напрямки
навчання, а потім освітні стандарти, які дозволили державним вищим
навчальним закладам навчання на факультетах безпеки на першому та другому
рівні освіти: Національна безпека, Внутрішня безпека, Техніка безпеки, Швидка
медична допомога [11].
Крім того з 2011 року введено Національні рамки кваліфікацій для вищої
освіти з вимогами щодо результатів навчання (знання, вміння, суспільні
компетенції) для загальноакадемічного профілю та для практичного профілю в
галузях освіти – а по відношенню до безпеки – в галузі суспільних наук [12].
Проаналізуємо зміст цих освітніх стандартів.
Національна безпека [11]. Навчанняв бакалавріаті триває не менше
6 семестрів. Кількість годин занять не повинна бути менше 2000. Кількість
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балів ECTS (Європейська система переказу кредитів) не повинна бути менше
180.
Випускник повинен мати загальні міждисциплінарні знання в галузі
суспільних наук і вміння використовувати їх у професійній роботі та житті,
дотримуючись етичних принципів. Він повинен розуміти і вміти аналізувати та
застосовувати правові принципи та процедури безпеки та управління
кризовими ситуаціями на глобальному, національному, регіональному та
місцевому рівнях. Він повинен розуміти суть безпеки та її детермінанти. Він
повинен знати правила функціонування органів безпеки. Він повинен вміти
вирішувати професійні проблеми, збирати, обробляти та обмінюватися
інформацією, використовуючи сучасні технології, а також брати участь у
колективній роботі. Він повинен володіти іноземною мовою на рівні
кваліфікації B2 Європейської системи опису мовної освіти Ради Європи та
вміти користуватися професійною лексикою, необхідною у праці за професією.
Випускник повинен бути готовим до роботи в структурах державного
управління, організаціях, що займаються питаннями безпеки громадян і
суб’єктів господарювання, а також у групах швидкого реагування в кризових
ситуаціях. Він повинен бути підготовленим до того, щоб розпочати навчання
другого рівня.
Навчання другого рівня (магістратура) триває не менше 4 семестрів.
Кількість годин занять не повинна бути менше 800. Кількість балів ECTS не
повинна бути менше 120.
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Таблиця 1
Національна безпека: кількість інститутів, які ведуть напрямок
за рівнем освіти та профілем навчання у 2013 та 2018 роках [13]
Профіль навчання
Дата
відвідування сторінки
практичний
загальноакадемічний
неокреслений
Разом
Кількість
суб’єктів
освіти (інститутів)

Рівень навчання
першого рівня
другого рівня
2013-10-14 2018-04-05 2013-10-14
2018-04-05
9
82
46
137
53

32
29
12
44
Включаючи:
20, які
ведуть
навчання
другого
рівня

25
25
8
57
55

15
25
9
45
Включаючи:
37, які
ведуть
навчання
другого
рівня

Випускник повинен мати поглиблені – по відношенню до навчання
першого рівня – знання та навички творчого вирішення проблем безпеки і
кризового управління – також у нестандартних ситуаціях, при
повної

інформації.

Отримані

знання

та

вміння

він

відсутності

повинен

вміти

використовувати у професійній діяльності, дотримуючись правових та етичних
принципів. Він повинен компетентно та етично керувати роботою людських
колективів та організовувати операції з врегулювання криз. Він повинен бути
готовий працювати в структурах державного управління на керівних посадах, в
організаціях, які працюють в національній та міжнародній безпеці, науководослідних інститутах, навчальних і академічних установах, що займаються
питаннями безпеки. Випускник повинен мати уформовані навички безперервної
освіти та професійного розвитку та бути готовим відповідати на дослідницькі
виклики і розпочати навчання третього рівня (аспірантура).
Підготовка за спеціальністю “Національна безпека” 55 суб’єктами
освіти, у тому числі 37, які паралельно ведуть навчання другого рівня.
У 2013 році відбулося перенасичення, тобто було дуже багато підрозділів,
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які вели навчання першого рівня з загальноакадемічним профілем (82), де лише
9 мали практичний профіль. У порівнянні з вимогами освітніх стандартів та
очікуваннями ринку праці, така суттєва диспропорція, на думку автора, була
наслідком

надмірних

академічних

амбіцій

штатних

університетських

викладачів, відсутності у них професійних вмінь та відсутності відповідних
приміщень та обладнання для практичних занять. Протягом 5 років (тобто у
2018 р.) спостерігалося чітке поліпшення – дворазове зменшення кількості
суб’єктів, які вели навчання першого рівня з загальноакадемічним профілем, і
більш ніж дворазове збільшення кількості суб’єктів, які вели навчання першого
рівня з практичним профілем.
Більшість суб’єктів освіти веде цей напрямок у науковій дисципліні наук
про безпеку в області та в галузі суспільних наук, але є також приклади
багатьох дисциплін у різних областях і в різних галузях. У крайньому випадку
це 15 дисциплін в галузі суспільних, гуманітарних та юридичних наук [13].
Внутрішня безпека [11]. Навчання першого рівня триває не менше 6
семестрів. Кількість годин занять не повинна бути менше 2.000. Кількість балів
ECTS (Європейська система переказу кредитів) не повинна бути менше 180.
Випускник повинен мати базові знання в галузі суспільних наук, прав
людини і принципів функціонування держави – її систем і структур. Він
повинен знати розподіл влади в державі, а також завдання і правила
функціонування державних органів, у тому числі місце і роль державного
управління, відповідального за внутрішню безпеку. Випускник повинен
орієнтуватися в питаннях, пов’язаних із внутрішньою безпекою, зокрема
правові норми у цій сфері. Він повинен знати правила функціонування
державних установ, обсяг завдань державної адміністрації та проблеми
антикризового управління. Він повинен вміти вирішувати прості професійні
проблеми і брати участь у колективній роботі. Він повинен вміти: керувати
невеликими

людськими

колективами,

спілкуватися

з

навколишнім

середовищем, збирати, ієрархізувати, обробляти і передавати інформацію.
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Випускник повинен знати іноземну мову на рівні кваліфікації B2 Європейської
системи опису мовної освіти Ради Європи. Випускник повинен бути готовим до
праці в державній адміністрації, зорієнтованій на організаційні одиниці
державних служб, відповідальних за внутрішню безпеку держави. Випускник
повинен бути підготовленим до того, щоб розпочати навчання другого рівня.
Навчання другого рівня триває не менше 4 семестрів. Кількість годин
занять не повинна бути менше 800. Кількість балів ECTS не повинна бути
менше 120.
Випускник повинен мати поглиблені знання з соціально-психологічних
питань і вміння зіставляти їх з елементами реальності, які впливають на стан
внутрішньої безпеки. Він повинен вміти абстрактно розуміти ідею безпеки і
обирати конкретний і оптимальний спосіб дій в даних обставинах. Він повинен
враховувати загрози й передбачати наслідки прийнятих рішень. Він повинен
вміти: вирішувати складні професійні проблеми, керувати і творчо брати участь
у колективній роботі та керувати людськими колективами. Має вміти
виправдати вжиті заходи (рішення), і, водночас, бути здатним понести
відповідальність за неналежні дії. Випускник повинен бути готовим працювати
на керівних посадах у державній адміністрації, зокрема в організаційних
підрозділах

державних

служб,

відповідальних

за

внутрішню

безпеку.

Випускник повинен бути підготовленим розпочати навчання третього рівня
(аспірантура).
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Таблиця 2
Внутрішня безпека: кількість інститутів, які ведуть напрямок за рівнем
освіти та профілем навчання у 2013 та 2018 роках [13]
Профіль навчання
Дата відвідування
сторінки
практичний
загальноакадемічний
неокреслений
Разом
Кількість
суб’єктів
освіти (інститутів)

Рівень навчання
першого рівня
другого рівня
2013-10-14 2018-04-05 2013-10-14 2018-04-05
40
72
43
155
59

44
44
39
127
95, в тому
числі:
6 в процесі
ліквідації

2
20
4
26
включаючи
підрозділи:
32, які
ведуть
навчання
другого
рівня

14
24
2
40
в тому числі
підрозділів:
32, які
ведуть
навчання
другого
рівня

Внутрішня безпека ведеться 95 суб’єктами освіти, у тому числі 32, які
паралельно ведуть навчання другого рівня.
Динаміка

кількості

суб’єктів,

які

ведуть

підготовку

за

даною

спеціальністю співпадає з динамікою зазначеною вище.
Більшість суб’єктів освіти веде цей напрямок у науковій дисципліні наук
про безпеку в області та в галузі суспільних наук, але у випадку одного
підрозділу – у науковій дисципліні юридичних наук в області суспільних наук та
в галузі юридичних наук, ще в одному випадку – історії в області та в галузі
гуманітарних наук, є також приклади багатьох дисциплін у різних областях і в
різних галузях. У крайньому випадку це 9 дисциплін в галузі суспільних,
економічних та юридичних наук [13].
Техніка безпеки [11]. Український аналог — охорона праці, спеціальність,
яка зараз веде боротьбу за окреме визнання спеціальністю, а не спеціалізацією у
сфері цивільного захисту (Литвиновський Є.Ю). Навчання першого рівня
триває не менше 7 семестрів. Кількість годин занять не повинна бути менше
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2.500. Кількість балів ECTS (Європейська система переказу кредитів) не
повинна бути менше 210.
Випускник повинен мати базові знання в галузі технічних наук та
спеціалізовані знання в галузі техніки безпеки, у тому числі в галузі безпеки
машин, будівництва, обладнання та технічних установок. Повинен володіти
навичками використання знань у професійному житті, спілкування з зовнішнім
та внутрішнім середовищем, активно брати участь у груповій роботі, керувати
підлеглими співробітниками і вміти вирішувати правові та економічні питання.
Випускник повинен вміти організувати роботу, включаючи організацію та
проведення рятувальних операцій, а також дій, спрямованих на запобігання та
обмеження нещасних випадків, аварій та професійних захворювань. Він
повинен вміти проектувати та контролювати стан та умови безпеки. Він
повинен вміти: організовувати та проводити рятувальні операції, проводити
аналіз безпеки та ризиків, контролювати дотримання норм та правил безпеки,
контролювати умови праці та стандарти безпеки, проводити розслідування
нещасних випадків та аварій, проводити навчання, виконувати організаційні
функції у сфері управління безпекою та вести документацію, пов’язану з із
загальновизнаною безпекою. Випускник повинен бути підготовленим до праці,
пов’язаної з функціонуванням системи безпеки та цивільного захисту,
основною метою якої є збереження та захист життя, здоров’я та власності від
загроз. Випускник повинен бути підготовленим до праці й служби в підрозділах
пожежної охорони та у державній адміністрації, спрямованій відповідальні за
безпеку на державні служби. Випускник повинен бути підготовленим до праці в
економічній сфері. Випускник повинен знати іноземну мову на рівні
кваліфікації B2 Європейської системи опису мовної освіти Ради Європи і вміти
користуватися спеціалізованою лексикою в галузі технічних наук. Випускник
повинен бути підготовленим до того, щоб розпочати навчання другого рівня.
Навчання другого рівня триває не менше 3 семестрів. Кількість годин
занять не повинна бути менше 900. Кількість балів ECTS не повинна бути
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менше 90.
Випускник повинен мати поглиблені – по відношенню до навчання
першого рівня – знання з галузі математичних, технічних та економічних наук,
а також вміти вирішувати проблеми техніки безпеки. Він повинен вміти
користуватися

професійним

програмним

забезпеченням,

проводити

дослідження, аналізувати, оцінювати і порівнювати альтернативні рішення,
пропонувати і оптимізувати нові рішення та самостійно аналізувати проблеми в
галузі техніки безпеки. Випускник повинен вміти розробляти та проводити
операції та процеси у сфері безпеки людини, у надзвичайних ситуаціях. Він
повинен вміти враховувати рівень загроз і передбачати наслідки рішень –
особливо в надзвичайних ситуаціях. Він має бути свідомим відповідальності за
вжиті заходи. Він повинен діяти згідно принципів професійної етики.
Випускник повинен бути готовим до праці та служби в органах пожежної
охорони та державної адміністрації, зорієнтованій на організаційні одиниці
державних служб, відповідальні за безпеку, а також за економіку. Він повинен
бути підготовленим примати рішення з урахуванням технічних, юридичних,
адміністративних та логістичних обставин – в умовах небезпеки і стресу.
Випускник повинен бути підготовленим до того, щоб розпочати навчання
третього рівня (аспірантура).
Техніка безпеки ведеться 27 суб’єктами освіти, у тому числі 9, які
паралельно ведуть навчання другого рівня.
Більшість суб’єктів освіти веде цей напрямок у науковій дисципліні
механіки в області та галузі технічних наук; технології виробництва
в області та галузі технічних наук; будівництва та експлуатації машин в
області та галузі технічних наук; гірничої та інженерної геології в області та
галузі технічних наук. Є також приклади багатьох дисциплін в різних областях
та галузях. У крайньому випадку це 19 дисциплін в галузі технічних, хімічних,
суспільних, економічних та математичних наук [11].
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Таблиця 3
Техніка безпеки: кількість інститутів, які ведуть напрямок
за рівнем освіти та профілем навчання у 2013 та 2018 роках [13]
Профіль навчання
Дата
відвідування сторінки
практичний
загальноакадемічний
неокреслений
Разом
Кількість
суб’єктів
освіти (інститутів)

Рівень навчання
першого рівня
другого рівня
2013-10-14 2018-04-05 2013-10-14 2018-04-05
3
34
26
63
27

5
22
18
45
27

2
20
4
26
включаючи
підрозділи:
5, які
ведуть
навчання
другого
рівня

14
24
2
40
в тому числі
підрозділів:
9, які ведуть
навчання
другого
рівня

В даний час найсильнішими центрами наук про безпеку в Польщі є [13]:
Суб’єкти освіти з правом надавати наукові ступені доктора та
хабілітованого доктора в галузі суспільних наук у дисципліні наук про безпеку:
Факультет національної безпеки Академії військового мистецтва у
Варшаві;
Факультет морського командування і операцій Польської морської
академії ім. Героїв Вестерплатте в Гдині;
Факультет гуманітарних наук Університету природничих і гуманітарних
наук в м. Седльце;
Факультет політичних наук та міжнародних досліджень (раніше:
Журналістики та політичних наук) Варшавського університету;
Суб’єкти освіти з правом надавати науковий ступень доктора в галузі
суспільних наук у дисципліні наук про безпеку [13]:
Факультет національної безпеки та логістики Авіаційної військової
академії (раніше: Вища школа офіцерів ВПС) у м. Демблін;
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Факультет внутрішньої безпеки Вищої поліцейської академії в м. Щитно;
Факультет кібернетики Військового технічного університету ім. Ярослава
Домбровського у Варшаві;
Факультет техніки цивільної безпеки Головної школи пожежної охорони
у Варшаві;
Факультет наук про безпеку Академії сухопутних військ ім. Генерала
Тадеуша Костюшка у Вроцлаві;
Факультет наук про безпеку Краківської академії ім. Анджея Фрича
Моджеєвського у Кракові;
Факультет прикладних наук Академії ВСБ у м. Домброва Гурніча;
Факультет

менеджменту

та

командування

Академії

військового

мистецтва у Варшаві.
Висновки.
1. Регуляторними актами щодо підготовки фахівців є відповідні
законодавчі та нормативні акти (директиви) Європейського Союзу, акти
національного рівня та освітні стандарти.
2. На сьогодні фахівці з безпеки готуються в галузі суспільних наук за
трьома спеціальностями, а саме національна безпека, внутрішня безпека та
техніка безпеки.
3. Не врегульованим питанням, таким як і в Україні є невідповідність
потреби ринку праці в галузі безпеки і кількість фахівців, що готуються для
системи безпеки.
4. Позитивним досвідом Польщі для України було б врегулювання
кількості суб’єктів освіти, які готують фахівців для сфери цивільної безпеки,
визначення наявної на ринку праці їх потреби.
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Korzeniowski L.F., Doctor of Economics, Professor,
Lytvynovskyi Ye., PhD in Pedagogical Sciences, Senior Research Officer,
Vinnikova L.
STATE CONTROL OF SECURITY EDUCATION
IN THE REPUBLIC OF POLAND
Civil security is a newly formed field of education in Ukraine that was preceded
by civil defense and civil protection fields. Nowadays, the sphere of population
protection from emergencies in Ukraine is one of the most non-identified spheres in
its categorical apparatus.
The mentioned above and the necessity to examine civil protection’s condition
in order to develop a new strategy in the shortest period of time, including training
specialists in this field, initiated the necessity to find the best practices.
The process of rapprochement with the European Union countries demands
research on the state control experience of the neighboring countries. The last
research has stopped on the Polish experience.
Studying the Republic of Poland’s state control experience in training specialists
for the security sector was not the subject of the previous research.
The aim of the article is to represent the current condition of the state control of
education in the security sector of the Republic of Poland through the professional
qualifications occurrence and educational standards development.
It is initial to be acquainted with the peculiarities of the system, regulatory
enactments that control its work in order to analyze the state of training specialists for
a certain system. In Poland such specificity is recognized by the two management in
emergency situations state systems such as Population Protection and Crisis
Management.
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All legislation and regulations mentioned in the article are the bases of the state
regulatory policy in the sphere of training specialists for the security sector.
Moreover, the state regulation occurs through the process of professional
qualifications recognition. As for organization of specialists training for the security
sector, it should be mentioned that the basic regulatory act is the higher education
standard.
It is worth noting that in Poland, at the University level, the specialization
‘Security Management’ at the Faculty of Management and Marketing, ‘Security
Administration’ at the Faculty of Administration and ‘European Security’ at the
Faculty of European Studies has occasionally appeared since 2003.
And only in 2006 the Minister of Science and Higher Education introduced the
new directions of education development and later, the new standards which allowed
State Higher Educational Establishments to train specialists at the faculties of the first
and second education levels in such specialties as National Security, Internal
Security, Safety (Security) Engineering and Emergency Medical Service (Care).
In addition, since 2011 the new Higher Education National Qualification
Framework has been introduced with the demand to the academic results (knowledge,
skills, social competence) for general academic specialization and for practical
specialization in the fields of education, and in regard to security, in the field of
humane sciences. The context of these educational standards is analyzed in the
article.
Taking everything into consideration, we can arrive at the conclusion that
similar to Ukraine there is an open status issue on discrepancy between the
requirements of the job market and the number of specialists trained for the security
sector. The arrangement of the number of educational establishments that train
specialists in the sphere of civil protection and the estimation of the job market needs
in their services would be rewarding for Ukraine to gain from Poland’s experience.
Key words: safety (security) sciences, securitology, applied sciences, safety,
threats, security education.
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ МОБІЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ
ПІДГОТОВЦІ НАСЕЛЕННЯ ДО ДІЙ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
У статті розглядаються перспективні напрями використання
мобільного навчання при підготовці населення до дій у надзвичайних ситуаціях.
Наведені переваги використання мобільних пристроїв для навчання з питань
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності. Відзначається, що
використання сучасних мобільних технічних засобів має значний потенціал для
підвищення рівня обізнаності населення з питань цивільного захисту.
Встановлено, що застосування мобільних пристроїв дозволить створити
умови для доступного, всеохоплюючого та безперервного навчання населення з
питань цивільного захисту. Визначено основні напрямки підготовки населення
до дій у надзвичайних ситуаціях, в яких доцільне використання мобільного
навчання. Відзначається, що, не зважаючи на широке поширення і доступність
мобільних пристроїв, мобільне навчання недостатньо використовується для
всебічної інформаційно-просвітницької роботи та навчання населення з
соціально значущих питань. Також проаналізовано існуючі програмні продукти
в Україні та світі у вигляді соціальних мобільних додатків, призначених для
інформаційної підтримки населення в екстремальних та кризових ситуаціях.
Представлено розроблений соціальний мобільний додаток “Абетка ДСНС” та
перспективи його застосування для навчання населення діям у надзвичайних
ситуаціях.
Ключові слова: мобільне навчання, електронне навчання, інформаційнокомунікативні технології, мобільні пристрої, безпека життєдіяльності,
надзвичайні ситуації.
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими
науковими чи практичними завданнями. За умов інтенсифікації впливу на
життєдіяльність

людини

багатьох

небезпечних

факторів

зовнішнього

середовища, що виникають внаслідок масштабних небезпечних подій різного
характеру, особливої значущості набуває проблема навчання населення діям у
надзвичайних

ситуаціях

та

розвитку
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життєдіяльності в

цілому.

За

даними

Державної служби

України

з

надзвичайних ситуацій тільки у 2018 року внаслідок надзвичайних ситуацій
загинули 168 осіб та постраждало 839 осіб. Порівняно з аналогічним періодом
минулого року спостерігається стійка тенденція до збільшення кількості
загиблих при тому, що загальна кількість надзвичайних ситуацій в Україні
порівняно з минулим періодом зменшилась. Окрім того, одними з основних
причин виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного
характеру в Україні за останні роки рятувальники називають недотримання
правил пожежної безпеки, порушення санітарно-гігієнічних норм та низький
рівень контролю за виконанням протиепідемічних заходів [1].
Такий стан справ може свідчити про те, що дуже часто до загибелі людей
в

умовах

надзвичайної

ситуації

призводить

елементарне

незнання

і

недотримання рекомендацій з безпеки життєдіяльності, а існуюча система
підготовки з питань цивільного захисту не здатна охопити всі верстви
населення. Окрім того складна техногенно-екологічна та військово-політична
ситуація

значно

підвищує

ризик

виникнення

небезпечних

подій

з

постраждалими. Отже питання модернізації системи поширення знань серед
населення з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності набувають
особливої актуальності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема використання
мобільних технологій в освітніх цілях відображена в працях українських
учених В. Ю. Бикова, А. М. Стрюка, С. О. Семерікова та зарубіжних
М. Шарплза, Д. Кігана, А. А. Андреєва [2-8]. Разом з тим, аналіз науковометодичної літератури та інтернет-джерел свідчить, що проблема застосування
мобільного навчання для підвищення обізнаності населення з питань
цивільного захисту раніше не розглядалась як предмет окремого дослідження.
Мета статті. Метою статті є визначення особливостей використання
мобільних технологій при підготовці населення до дій у надзвичайних
ситуаціях, а також представлення розробленого соціального мобільного
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додатку “Абетка ДСНС” та перспективи його застосування для навчання
населення діям у надзвичайних ситуаціях.
Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах стрімкого
цивілізаційного

розвитку

людства

завжди

існуватиме

ймовірність

різноманітних природних і техногенних загроз, а певна частина населення
потерпатиме від небезпечних чинників зовнішнього середовища і тому
проблема формування саме безпекової компетентності громадянина та
культури безпеки суспільства загалом завжди залишатиметься актуальною.
Відповідно до Конституції України життя і здоров’я людини, її захищеність від
впливу шкідливих техногенних, природних, екологічних і соціальних факторів
є найвищими соціальними цінностями, для забезпечення яких створено єдину
державну систему цивільного захисту, однією зі складових якої є система
підготовки населення до дій в умовах можливих надзвичайних ситуацій.
Впровадження

інформаційно-комунікативних

технологій,

зокрема,

використання технічних засобів для навчання, лежить в основі інноваційних
процесів сучасної освіти незалежно від галузевого спрямування. Електронне
навчання завдяки доступності набуває масового характеру і є основою освітньої
парадигми майбутнього. Такий підвид електронного навчання, як мобільне
навчання

(mobile

learning

або

m-learning)

за

рахунок

поширеності

високотехнологічних мобільних пристроїв особливо серед сучасної молоді
відкриває широкі можливості не лише для організації навчального процесу, а й
використання особистих технологій для підтримки і поглиблення знань в
процесі самостійного пошуку і отримання інформації. За даними дослідження
“Smart Ukrainians 2018”, котре здійснила агенція, з 2013 року кількість
власників смартфонів зросла з 9% до 45%. Станом на 2018 рік 45% українців є
постійними користувачами смартфонів [9].
Враховуючи, що одним із основних завдань державної політики у сфері
цивільного захисту є запобігання надзвичайним ситуаціям,

підготовка

населення до дій в особливих умовах є ефективною формою профілактики.
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Базові основи поведінки людини в екстремальних ситуаціях формуються в
результаті постійної підготовки, яка забезпечує належний рівень готовності при
зустрічі із надзвичайними ситуаціями (подіями). Тому навчання населення з
питань цивільного захисту повинно носити стандартизований і масовий
характер.
Питання підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях успішно
вирішується лише на підприємствах, в установах і організаціях, а також у
навчальних закладах всіх рівнів. Так діям при виникненні небезпеки починають
навчати ще в дитячому садку, в загальноосвітніх навчальних закладах
вивчаються предмети “Основи здоров’я”, “Захист відчини”, у закладах вищої
освіти вивчаються нормативні дисципліни “Цивільний захист”, “Безпека
життєдіяльності”, а навчання всього працюючого населення здійснюється
безпосередньо за місцем роботи [10]. Мало охопленим залишається населення,
яке не навчається та офіційно не зайняте у сфері виробництва і обслуговування.
Отже постає проблема невирішеності питання щодо доступності для певних
категорій населення вкрай важливої інформації, обізнаності з питань безпеки
життєдіяльності. Варто зазначити, що в умовах загрози надзвичайної ситуації
для населення існує критична потреба в актуальній інформації про розміщення
бомбосховищ, погіршення погодних умов або евакуаційні маршрути і пункти
збору.
Окрім того, виникає закономірне питання про ефективні інструменти для
такого навчання. Вирішити зазначену проблему, на нашу думку, можливо
шляхом

розроблення

відповідного

мобільного

додатку.

Використання

мобільних пристроїв для інформаційно-просвітницької роботи з питань
цивільного захисту та пропаганди культури безпеки в суспільстві має широкі
перспективи адже вирішує головну проблему доступності та швидкого надання
адаптованого, легкого для сприйняття, навчального інформаційного матеріалу.
Мобільне навчання передбачає широкі можливості для самоосвіти населення
адже додаток дозволяє дистанційно навчатися у галузі безпеки життєдіяльності
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незалежно від місця і часу. Висока концентрація та мультимедійність
навчального матеріалу дозволяють зосередитись на головному, а інтуїтивно
зрозумілий інтерфейс дозволяє дуже швидко зорієнтуватись у величезному
масиві інформаційного матеріалу з питань цивільного захисту.
Таким чином можна виділити ряд переваг використання мобільних
пристроїв при підготовці населення до дій у надзвичайних ситуаціях:
- оперативність надання інформації;
- постійний доступ до навчальних матеріалів незалежно від місця і часу;
- широкі можливості для самостійного навчання;
- масовість;
- можливість оперативного інформування населення;
- можливість використання мобільних пристроїв для інформаційнопросвітницької роботи.
На сьогоднішній день чи не кожна розвинена країна має власні мобільні
додатки з питань забезпечення цивільної безпеки і всі вони відрізняються
певними особливостями в залежності від характеру найбільш ймовірних загроз,
що існують в конкретному регіоні.
Для розробки навчального контенту та створення мобільного додатку з
докладними інструкціями для населення щодо дій у надзвичайних ситуаціях
нами було проаналізовано світовий досвід розробки аналогічних програмних
продуктів.
Мобільний додаток МНС Республіки Білорусь “Допомога поруч”
реалізовано на базі платформи Android. Завдяки йому можна швидко отримати
необхідну інформацію та зорієнтуватися в позаштатних ситуаціях, також він
дозволяє оповіщати громадян про несприятливі і небезпечні явища (рис. 1) [11].
МНС Російської Федерації розробило спеціальний додаток для iPhone під
назвою "Мобільний рятувальник". Додаток передбачає навчальний контент,
зокрема, можна ознайомитися з вимогами пожежної безпеки, правилами
поведінки на водних об’єктах та при надзвичайних ситуаціях різного характеру,
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вивчити основи цивільної оборони. Додаток також дозволяє ознайомлюватись з
інформацією, пов’язаною з діяльністю МНС Росії, оперативно дізнаватися про
надзвичайні ситуації в країні і за кордоном (рис. 2) [12].

Рис. 1. Мобільний додаток
МНС Білорусі

Рис. 2. Мобільний додаток МНС РФ

Мобільний додаток "SOS" МНС Узбекистану створено для мобільних
телефонів на базі Android і IOS та розроблено за аналогією з російською
версією як частина стратегії підвищення обізнаності населення про стихійні
лиха, який містить детальні інструкції на випадок екстреної ситуації, телефони
екстреної допомоги та поради з надання першої медичної допомоги для
постраждалих (Рис 3) [13]. Головною функцією мобільного додатка від ДНС
Казахстану також є кнопка екстреного виклику SOS. Користувач може
отримати інформацію про загрози сходу снігових лавин, селенебезпечні зони,
землетруси, а також про закриті траси, обвали і інші надзвичайні ситуації.
Розділ "Дії при НС" підкаже користувачеві мобільного додатка, як себе вести
при виникненні надзвичайної ситуації. Для жителів міста Алмати і гостей
південної столиці вкрай актуальні вкладки “Дії під час землетрусу” і “Дії при
сході селю і лавин”. Є вказівки про допомогу при утопленні, сонячному ударі,
ураженні електричним струмом і багато іншого (Рис 4) [14].
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Рис. 3. Мобільний додаток МНС
Узбекистану

Рис. 4. Мобільний додаток ДНС
Казахстану

Ізраїль часто піддається ракетному обстрілу з боку сектора Гази, тому в
країні працює система попередження “Цева Пеклом” (івр. Червоний колір). За
15-30 секунд до падіння снаряда в ізраїльських містах звучить сирена. На жаль,
її чути не скрізь. Тому програмісти розробили мобільний додаток на базі
відомого мессенджера Yo, що попереджає жителів міст про загрозу ракетного
удару (рис. 5) [15].
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Рис. 5. Мобільний додаток Ізраїлю
Європейський мобільний додаток “112 Where ARE U” – мобільний
додаток, що викликає європейський екстрений номер 112. Ця послуга
реалізується автоматично надсилаючи інформацію про місце знаходження.
Європейський номер екстреної служби 112 був створений для забезпечення всіх
європейських громадян за одним безкоштовним телефонним номером виклику
екстрених служб 112, який запроваджено в усіх країнах-членах Європейського
Союзу. Швидка допомога, пожежні, поліція можуть бути повідомлені через
диспетчерський центр 112 PSAP (Public Safety Answering Point) і відповідна
служба автоматично знаходить потерпілого для надання швидкої допомоги
(рис. 6). Для прикладу, бельгійський мобільний додаток – “112 BE” є офіційним
додатком для бельгійських аварійно-рятувальних служб. Він практично не
відрізняється від єдиного європейського мобільного додатку. Після того, як
користувач зареєструвався в додатку, він можете зробити безкоштовний
екстрений виклик до швидкої медичної допомоги, пожежної служби або
звернутися за допомогою до поліції.
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Рис. 6. Європейський мобільний
додаток
Аварійні

центри

Рис. 7. Бельгійський мобільний
додаток

автоматично

отримають

індикацію

про

місце

знаходження користувача мобільного додатку та інформацію про нього (рис. 7)
[16].
Останнім часом в українському інформаційному просторі також
з’являються електронні ресурси, що допомагають у випадку екстрених ситуацій
(“Перша мобільна допомога”, “Бомбосховища Києва та України”, SOSMessage,
Сімейний

локатор

Life360,

Legal

Alarm,

“Миротворець”,

“Домедична

допомога”, “Війна в Україні”, FireChat, тощо) [17]. Всі вони лише
фрагментарно забезпечують інформаційну підтримку у певних специфічних
ситуаціях, пов’язаних з пораненнями, бойовими діями, укриттям населення.
Проте єдиний електронний ресурс, який би міг дати відповіді на будь-які
запитання в складній ситуації, а також мав би необхідний перелік функцій для
надання своєчасної допомоги, в Україні раніше не створювався.
Авторським колективом Інституту державного управління у сфері
цивільного захисту, та Державної служби України з надзвичайних ситуацій
проведена робота по створенню та налаштуванню кінцевого програмного
продукту – мобільного додатку з навчання населення діям у надзвичайних
ситуаціях під назвою “Абетка ДСНС” (рис. 8.) [18].
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Рис. 8. Мобільний додаток “Абетка ДСНС”
Мобільний додаток наповнений стислим, актуальним та легким для
сприйняття

навчальним

контентом.

Додаток

містить

широкий

спектр

інструкцій та алгоритмів дій населення при виникненні надзвичайних ситуацій,
що

пов’язані

з

природними,

техногенно-екологічними,

воєнними

та

соціальними загрозами. Поради, які викладені у додатку можуть допомогти
мінімізувати або навіть зовсім уникнути втрат під час виникнення надзвичайної
ситуації чи події. Окрім того мобільний додаток “Абетка ДСНС” оснащений
інтерактивною картою, що попереджає про несприятливі погодні умови, що
нерідко стають причиною виникнення надзвичайних ситуацій природного
характеру (рис. 9).
Одним з найважливіших заходів цивільного захисту є оповіщення,
евакуація та укриття населення на випадок масштабних надзвичайних ситуацій
та подій. Для оперативного інформування населення про загальний порядок дій
при сигналі “Увага всім!”, а також повідомлення про час і місце, розміри і
масштаби надзвичайної ситуації, характер її основних небезпечних уражаючих
чинників, в додатку передбачений відповідний розділ з функцією оповіщення
(рис. 10).
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Рис. 9. Попередження
про несприятливі погодні умови
Розробники

навчального

Рис. 10. Алгоритм дій при сигналі
УВАГА ВСІМ!
контенту

аналізували

існуючі

загрози

виникнення небезпечних подій різного характеру з огляду на нові виклики
сьогодення у сфері забезпечення національної безпеки та складну військовополітичну ситуацію в Україні. Несприятливі геополітичні фактори провокують
виникнення небезпечних ситуацій, які раніше розглядались як маловірогідні.
Так, за останній час значно збільшилась питома вага соціальних надзвичайних
ситуацій від загальної кількості. З’являється новий для нашої країни вид
злочинності, пов’язаний з загрозою терористичних актів. Збільшується
вірогідність воєнних загроз для цивільного населення особливо в зоні бойових
дій та на прифронтових територіях. Зазначеній проблемі у мобільному додатку
присвячено окремий розділ (рис. 11).
Контент мобільного додатку з навчання населення діям у надзвичайних
ситуаціях “Абетка ДСНС” створено в рамках ініціативної науково-дослідної
роботи Інституту державного управління у сфері цивільного захисту “Наукове
обґрунтування нового підходу до навчання населення діям у надзвичайних
ситуаціях” (Шифр – “Контент”). Для цього були виконані наступні завдання:
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Рис. 11.
- підбір навчального контенту з питань цивільного захисту та безпеки
життєдіяльності;
- розробка мобільного додатку з використанням обраних засобів та
функцій;
- перевірка працездатності та функціональності додатку, тестування;
- встановлення мобільного додатку на смартфон на базі Android;
- розробка інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу;
- забезпечення ергономічності (правильне розташування об’єктів для
того, щоб увага користувача концентрувалася на ключових моментах).
Під час розробки додатку були висунуті вимоги до його функціональних
можливостей:
- моноплатформність (додаток працює тільки на одній операційній
системі, а саме на ОС Android);
- використання “чистої ліцензії” (використані методичні матеріали та
технології розробки мобільного додатку не порушують прав інтелектуальної
власності);
- безкоштовність (користування мобільним додатком у навчанні не
передбачає жодних додаткових витрат).
Розроблений мобільний додаток передбачає також наступні вимоги до
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апаратно-програмного забезпечення смартфона: операційна система Android не
вище версії 5.0; вільна оперативна пам’ять – 40 МБ.
Мобільний додаток з навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях
розповсюджується

на

безоплатній

основі

серед

інтернет-користувачів

мобільних пристроїв (телефонів, смартфонів, планшетів та ін.) для подальшої
інсталяції та вільного використання. Мобільний додаток з навчання населення
діям

у надзвичайних ситуаціях

забезпечить

постійну доступність

до

навчального матеріалу і, як наслідок, дозволить значно підвищити рівень
обізнаності населення з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності.
Висновки і перспективи щодо подальших розвідок. Враховуючи
можливості і переваги, мобільне навчання, на нашу думку, є найбільш
ефективною формою інформаційно-просвітницької роботи серед населення з
соціально значущих питань, зокрема інформування громадян про дії в умовах
надзвичайних ситуацій. Застосування мобільних пристроїв дозволяє створити
умови для доступного, всеохоплюючого та безперервного навчання населення з
питань цивільного захисту.
Міжнародний досвід використання мобільних додатків в системах
цивільного захисту для інформування населення про дії у надзвичайних
ситуаціях свідчить про ефективність застосування мобільних технологій для
досягнення основних завдань у сфері цивільного захисту, а саме збереження
життя і здоров’я громадян.
Створений в Інституті державного управління у сфері цивільного
захисту мобільний додаток забезпечить доступність корисної та легкої для
сприйняття інформації про порядок дій в умовах надзвичайної ситуації (події),
що допоможе уникнути людських втрат серед постраждалого населення.
Перспективи подальших досліджень вбачаються у вдосконаленні та
оцінці представленого мобільного додатку, оптимізації навчального контенту
та оснащення додатковими функціональними можливостями такими, як
“тривожна кнопка” виклику аварійно-рятувальних служб, інтегрована карта
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евакуаційних маршрутів, місць розміщення бомбосховищ. Також предметом
подальших досліджень планується розробка Концепції навчально-методичної
системи мобільного навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях.
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Pavlov S., Kravchenko Yu., PhD in Economics,
Yadchenko D.
AREAS OF MOBILE TECHNOLOGIES APPLICATION
WHEN PREPARING THE POPULATION FOR ACTIONS
DURING EMERGENCIES
In the circumstances when human life is intensively affected by many harmful
environmental factors resulting from large-scale disasters of different origins and
types, the issues of population training in emergency preparedness and response as
well as public safety culture development in general are of great importance.
According to the State Emergency Service of Ukraine, in 2018 168 people were
killed and 839 were injured because of emergencies. In comparison with the same
last year period, there is a steady death toll increase despite the fact that the total
number of emergencies in Ukraine has decreased in contrast to the previous period.
In addition, rescuers have considered fire safety and hygiene violations along with
low-level control over the epidemic prevention measures implementation as main
causes of natural and man-made emergencies in the country during recent years.
Such state of affairs may indicate that very often the loss of life during
emergency results from the lack of knowledge and failure to comply with the
recommendations on life safety, and that the existing system of civil protection
training is not able to cover all segments of the population. In addition, the complex
technogenic and environmental, and military and political situations significantly
increases the risk of dangerous incidents occurrence with casualties. Thus,
modernization of knowledge dissemination system on the civil protection and life
safety issues among the population are of particular relevance.
The problem of mobile technologies for educational purposes is analyzed by
the Ukrainian and foreign researchers, namely: V. Bykov, A. Struk, S. Smerikov, D.
Kigan, A. Andreeva, etc. At the same time, the analysis of scientific and
methodological literature and online sources shows that the problem of the use of
mobile training for raising public awareness on civil protection issues has not been
considered as a separate research subject before.
The purpose of the article is to determine the peculiarities of the mobile
technologies used for population emergency preparedness, as well as to present the
developed social mobile application “SES Alphabet” and the prospects of its usage
for population training.
Under the rapid civilizational development of humanity, there will always be
the possibility of various natural and manmade threats, and a certain part of the
population will suffer from dangerous factors of the external environment. Therefore,
the issue of citizen’s safety competence development and the culture of society safety
in general will always remain urgent. According to the Ukrainian Constitution,
human life and health, its protection against the impact of harmful man-made,
natural, environmental and social factors are the highest social values, for which a
unified state system of civil protection was created. One of the system’s components
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is the preparing of the population to behave properly under the conditions of potential
emergencies.
Taking into account the fact that the main task of public policy in the civil
protection field is emergency prevention, preparing people to act under special
circumstances is an effective form of prophylaxis, first and foremost, of human
casualties caused by disasters. The basics of human behavior in extreme situations are
formed because of constant training, which provides an adequate level of
preparedness in case of emergency. Therefore, the training of the population on civil
protection issues should be standardized and widespread.
There is a natural question about effective tools for such training. In our
opinion, it is possible to solve this problem by developing a suitable mobile
application. Using of mobile devices for outreach activities on civil protection issues
with the civilians and promotion of a safety culture in society have wide prospects
because it addresses the major problem of accessibility and rapid provision of the
adapted, easy-to-read educational information material. Mobile learning offers great
opportunities for self-education of the population because the application allows you
to remotely study in the field of life safety regardless of place and time. The high
concentration and multimedia of the training material make it possible to focus on the
main points, while the user-friendly interface allows you to navigate the vast array of
civil protection information material very quickly.
Considering the opportunities and advantages, mobile education, in our
opinion, in the long run can be the most effective outreach activity for the population
on socially significant issues, in particular informing citizens about emergency
response. The use of mobile devices will create the conditions for accessible,
inclusive and continuous education of the population on civil protection issues.
International experience in the mobile applications in civil protection systems
used to inform the public about emergency demonstrates the effectiveness of the
mobile technologies in achieving the key tasks in the field of civil protection, namely
the protection of life and health of citizens. The mobile application will provide
useful and easy-to-read information about emergency procedures, which will help to
avoid loss of human lives among the affected population.
Key words: mobile learning, e-learning, information and communication
technologies, mobile devices, life safety, emergencies.
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ДОСЛІДЖЕННЯ СПОСОБІВ ВИКОНАННЯ СПІЛЬНИХ ЗАВДАНЬ
ОРГАНАМИ УПРАВЛІННЯ ТА СИЛАМИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
У науковій статті порушено проблемне питання щодо досягнення
ефективних спільних дій сил, залучених до ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій та визначення раціональних способів виконання завдань. Виявлено
залежність між способами виконання спільних завдань та видом, характером,
масштабом надзвичайної ситуації.
При визначенні складу сил цивільного захисту для ліквідації наслідків
конкретної надзвичайної ситуації необхідно враховувати специфіку
надзвичайної ситуації, її можливий характер розвитку, а також
функціональне призначення наявних підрозділів.
Для забезпечення ефективних дій сил цивільного захисту запропоновано
погоджувати порядок здійснення спільних дій за завданнями, місцем, часом і
способами виконання завдань, організовувати управління спільними діями та їх
забезпечення.
Структуровано заходи щодо організації взаємодії та визначено їх
взаємозв’язок. Запропоновано основні (типові) способи спільних дій сил
цивільного захисту у надзвичайних ситуаціях.
Ключові слова: способи дій, надзвичайна ситуація, сили цивільного
захисту, взаємодія, спільні дії.
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими
науковими чи практичними завданнями. Сьогоднішній стан природної та
техногенної безпеки в Україні негативно впливає на захищеність суспільства, а
за деякими питаннями становить загрозу національній безпеці країни. Питання
щодо розвитку безпекових спроможностей держави викладено у Концепції
розвитку сектору безпеки і оборони України (далі – Концепція) [1].
Метою Концепції є визначення шляхів формування національних
безпекових та оборонних спроможностей, зокрема у сфері цивільного захисту.
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Реалізація вказаної мети досягатиметься низкою заходів, зокрема, створенням
цілісної функціональної системи управління, об’єднання спроможностей
держави для забезпечення своєчасного і адекватного реагування на кризові
ситуації. В умовах сьогодення нерозв’язаними проблемами залишаються
недосконалість процесу формування, координації та взаємодії між безпековими
структурами під час вирішення спільних завдань, недосконала система
спільного застосування сил та засобів, неефективна взаємодія між органами
державної влади, невідповідність сучасним викликам єдиної державної системи
цивільного захисту (далі – ЄДСЦЗ) [1].
Для ефективного розвитку безпекового сектору в сучасних умовах
передбачається, зокрема, підвищити рівень міжвідомчої координації і взаємодії.
Проблемним питанням залишається досягнення ефективних спільних дій сил,
залучених до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (далі – НС),
визначення раціональних способів спільних дій, що потребують удосконалення.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемним питанням
цивільного захисту в цілому, і організації управління у НС – зокрема,
присвячено достатньо наукових праць українських вчених.
А. Любінським проведено аналіз сучасного стану модернізації системи
цивільного захисту України. Розкрито шляхи і завдання її подальшого
розвитку. Через недосконалість управління системою цивільного захисту,
недостатню діяльність органів виконавчої влади щодо забезпечення реалізації
політики у сфері цивільного захисту, ефективність протидії НС залишається
низькою. На думку автора, це визначає необхідність модернізації державної
системи цивільного захисту, що потребує поглибленого дослідження: практики
державного управління у сфері цивільного захисту в країні; особливостей
діяльності всіх його складових елементів, зокрема – цілей та функцій
державного управління у цій сфері; оптимізації системи та структури органів
виконавчої влади, відповідальних за забезпечення захисту держави і населення
від НС; шляхів удосконалення нормативно-правового регулювання у зазначеній
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сфері та можливостей творчого використання зарубіжного досвіду [2, с. 108].
П. Волянський розглянув алгоритми прийняття управлінських рішень в
процесі реагування на виникнення НС різного характеру та досліджено
напрями щодо їх удосконалення [3, с. 113], а також дослідив проблему
організації державного управління при загрозі виникнення та ліквідації НС
державного та регіонального рівнів, сутність якої полягає у тому, що
управління є однією із найважливіших складових процесу реагування на НС і
вплив на його якість зростає пропорційно масштабу НС, складності обстановки,
збільшенню кількості залучених сил та потребі в матеріальних засобах.
Запропоновано шляхи підвищення ефективності функціонування ЄДСЦЗ [4,
с. 210].
С.

Андреєвим

узагальнено та

згруповано основні чинники,

що

деструктивно впливають на інституціональний розвиток ЄДСЦЗ та в
сукупності зумовлюють низьку ефективність відповідної державної системи,
зокрема запропоновано забезпечити концентрацію на всіх рівнях управління
функцій та повноважень заходів цивільного захисту, а також відповідальності
за їх виконання [5, с. 17].
В. Мацюк розглянув питання вдосконалення нормативно-правового
забезпечення взаємодії Служби безпеки України та Національної гвардії
України. Визначено основні проблеми правового регулювання зазначених
суб’єктів

взаємодії

під

час

виконання

службово-бойових

завдань

з

урегулювання НС соціального характеру. Надано пропозиції з удосконалення
правового регулювання взаємодії Служби безпеки України та Національної
гвардії України в умовах НС соціального характеру [6, с. 1].
Н. Клименко досліджено основні завдання ЄДСЦЗ, її складові, а також
режими

функціонування

(повсякденного

функціонування;

підвищеної

готовності; надзвичайної ситуації; надзвичайного стану) і завдання, які система
виконує у випадку їх запровадження, а також у особливий період. Автором
обгрунтовано, що з метою своєчасного запобігання і ефективного реагування на
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НС організовується взаємодія з питань визначення органів управління, які
безпосередньо залучаються до ліквідації їх наслідків, склад і кількість сил
(засобів) реагування на них; погодження порядку здійснення спільних дій сил
цивільного захисту під час ліквідації наслідків НС з визначенням основних
завдань, місця, часу і способів їх виконання; організації управління спільними
діями органів управління та підрозділів цивільного захисту під час виконання
завдань за призначенням; всебічного забезпечення спільних заходів, що
здійснюють органи управління, та підпорядковані їм підрозділи цивільного
захисту,

в

тому

числі

взаємного

надання

допомоги

транспортними

інженерними, матеріальними, технічними та іншими засобами [7, с. 100].
Однак, незважаючи на численні наукові доробки з питань організації
взаємодії у кризових ситуаціях, відзначаємо, що визначення способів
виконання спільних завдань підрозділами у зазначених умовах потребують
окремого наукового дослідження.
Мета статті. На основі положень нормативно-правових актів та
попередніх наукових досліджень визначити способи виконання спільних
завдань підрозділів цивільного захисту у НС.
Виклад основного матеріалу дослідження. Дослідження способів
виконання спільних завдань органами управління та силами цивільного захисту
у НС мають ґрунтуватися на основні визначення понять із зазначеного питання.
Спосіб – це певна дія, прийом або система прийомів, яка дає можливість
зробити, здійснити що-небудь, досягти чогось [8, с. 578].
Таким чином, із постановки питання, цілком очевидно, що способи
виконання спільних завдань органами управління та підрозділами цивільного
захисту у НС будуть залежати від її виду, характеру, масштабу та інших ознак,
наявних ресурсів, дій (рішень) органів управління, на які покладено завдання
щодо запобігання або ліквідації наслідків НС.
Нормативними документами визначено, що ознаками НС є порушення
нормальних умов життя та діяльності людей, спричинене певною подією, що
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призвело до виникнення великої кількості постраждалих, загрози життю та
здоров’ю людей, їх загибелі, значних матеріальних утрат. При цьому, НС
класифікують за характером походження, ступенем поширення, розміром
людських втрат і матеріальних збитків та визначають такі їх види:
техногенного, природного, соціального та воєнного характеру. Вказане суттєво
впливає на прийняття рішення в цілому, і визначення способу дій підрозділів,
що залучаються до її ліквідації – зокрема [9].
Тому в науковій статті розглянуто визначення НС у залежності від їх
виду.
НС техногенного характеру – порушення нормальних умов життя та
діяльності людей унаслідок транспортної аварії, пожежі, вибуху, аварії з
викиданням небезпечних хімічних, радіоактивних і біологічно небезпечних
речовин, раптового руйнування споруд та інше. В зазначених умовах керівник
органу управління матиме обмаль часу на прийняття рішення та визначення
способу дій в цілому, і спільних дій – зокрема [9].
НС природного характеру – порушення нормальних умов життя та
діяльності людей, пов’язане з небезпечним геофізичним, геологічним,
метеорологічним або гідрологічним явищем, деградацією ґрунтів чи надр,
пожежею у природних екологічних системах, зміною стану повітряного
басейну, інфекційною захворюваністю та отруєнням людей тощо. В таких
умовах керівник може мати достатній час на прийняття рішення, однак має
володіти специфічними знаннями та прогнозною функцією щодо прийняття
раціонального рішення та способу виконання завдань [9].
НС соціального характеру – порушення нормальних умов життя та
діяльності людей, спричинене протиправними діями терористичного

і

антиконституційного спрямування, або пов’язане із викраденням зброї та
небезпечних речовин, нещасними випадками з людьми тощо. В умовах
непередбачуваного характеру розвитку подій керівник органу управління має
володіти достатнім рівнем знань та досвідом управління, організації спільних
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дій підпорядкованих підрозділів.
НС воєнного характеру – порушення нормальних умов життя та
діяльності людей, спричинене застосуванням звичайної зброї або зброї
масового ураження, під час якого виникають вторинні чинники ураження
населення, що її визначають в окремих нормативних документах. Керівник
органу управління в таких умовах має володіти здібностями організовувати
спільні дії підпорядкованих сил з підрозділами інших формувань сектору
безпеки і оборони, а також – високими морально-вольовими якостями [9].
Залежно від обсягів заподіяних НС наслідків, кількості постраждалих і
загиблих, обсягів технічних і матеріальних ресурсів, необхідних для ліквідації її
наслідків, визначають такі їх рівні: державний, регіональний, місцевий та
об’єктовий. Зазначаємо, що НС можуть мати комплексний характер.
Таким чином, констатуємо, що класифікація НС дає можливість
керівнику:
визначати приблизний склад підрозділів цивільного захисту, що
необхідний для ліквідації наслідків НС;
планувати залучення сил цивільного захисту для ліквідації наслідків НС з
урахуванням необхідного та наявного їх складу, визначати порядок (спосіб) дій,
залучення додаткових сил (резервів);
завчасно, у режимі повсякденної готовності, організовувати взаємодію
між силами цивільного захисту, що можуть бути залучені до ліквідації
наслідків тих чи інших НС.
З метою визначення способів виконання спільних завдань органами
управління та підрозділами цивільного захисту під час реагування на НС
розглянемо склад сил цивільного захисту. Відповідно до законів України до
ліквідації наслідків НС можуть залучатися підрозділи цивільного захисту,
Збройних Сил України, інші військові формування та правоохоронні органи
спеціального призначення [10].
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Також, у ліквідації наслідків НС можуть брати участь аварійнорятувальні підрозділи від інших країн на підставі запиту про отримання
допомоги або запропонованої допомоги від іноземних держав та міжнародних
організацій [11, с. 133].
Отже,

сили

цивільного

захисту

мають

складну

структуру

за

підпорядкованістю та функціональним призначенням. Створення складових сил
цивільного захисту (служб, загонів, підрозділів) регіонального, комунального,
об’єктового підпорядкування потребує значного фінансового та матеріального
забезпечення і у значній мірі залежить від рішень місцевих органів управління
та суб’єктів господарювання.
Потенційні можливості підрозділів цивільного захисту не є типовими і
визначаються структурою, кількістю і підготовкою особового складу, наявним
оснащенням (технічними засобами) аварійно-рятувальних служб, загонів,
підрозділів.
Таким чином, при визначенні складу підрозділів цивільного захисту для
ліквідації кожної НС у конкретному регіоні (районі, місті, селищі) необхідно
враховувати:
специфіку НС та можливий характер її розвитку;
функціональне призначення необхідних і наявних підрозділів цивільного
захисту;
кількість підрозділів та їхні потенційні можливості;
необхідний та можливий термін залучення наявних та додаткових сил;
підпорядкованість та можливість забезпечення дій;
необхідний термін ліквідації НС для мінімізації наслідків, та можливий її
розвиток.
Важливою складовою рішення керівника на застосування сил цивільного
захисту у НС є організація управління, що регламентується законом та іншими
нормативно-правовими актами у сфері цивільного захисту [9, 11, с. 131, 12].
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Основою системи управління є органи управління, зокрема – керівник
робіт з ліквідації наслідків НС (далі – керівник робіт) та штаб, що
призначаються для безпосереднього управління аварійно-рятувальними та
іншими невідкладними роботами (далі – АРІНР) під час виникнення будь-якої
НС, залежно від її рівня [9, 13].
При цьому, на наш погляд, послідовність призначення керівника робіт та
утворення штабу з ліквідації наслідків НС (далі – штаб), що визначено
керівними документами, є недосконалою. До прибуття керівника робіт його
обов’язки виконує керівник підрозділу (служби, формування) сил цивільного
захисту або оперативної групи (представник центру управління в НС), який
прибув до зони НС першим.
На час ліквідації наслідків НС у підпорядкування керівника робіт, який
несе персональну відповідальність за управління аварійно-рятувальними та
іншими невідкладними роботами з ліквідації наслідків НС, переходять усі
аварійно-рятувальні служби, а також інші підрозділи, що залучаються до
ліквідації таких наслідків.
Рішення

керівника

робіт

оформляється

розпорядженням,

яке

є

обов’язковими для виконання всіма суб’єктами, які беруть участь у ліквідації
наслідків

НС,

а

також

громадянами

і

суб’єктами

господарювання,

розташованими у зоні НС.
Для безпосередньої організації і координації АРІНР утворюється штаб,
який є робочим органом керівника робіт. До складу штабу входять працівники
центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує
державну політику у сфері цивільного захисту, керівники аварійно-рятувальних
служб, що беруть участь у ліквідації наслідків НС, представники або експерти
відповідних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
установ та організацій (за погодженням з їх керівниками).
Вважаємо визначений порядок призначення керівника робіт та штабу
недосконалим, що не забезпечує адекватне та своєчасне реагування на НС.
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Залучення сил цивільного захисту до ліквідації наслідків НС здійснюється
згідно з планами реагування на НС, планами взаємодії органів управління та
сил цивільного захисту у разі виникнення НС, а також планами локалізації і
ліквідації наслідків аварії.
Рішення про залучення сил цивільного захисту приймають органи
управління, яким підпорядковані такі сили, або керівник робіт з ліквідації
наслідків НС відповідно до її рівня. Зважаючи на непередбачуваність
виникнення та розвитку НС, вважаємо, що зазначеними планами неможливо
повністю врахувати потреби у залученні тих чи інших підрозділів та питання
взаємодії між ними, а також визначити послідовність спільних дій.
На наш погляд, важливим питанням щодо забезпечення ефективних дій
органів управління та сил цивільного захисту у надзвичайних ситуаціях є
організація взаємодії.
Тому, в ЄДСЦЗ з метою своєчасного запобігання і ефективного
реагування на НС організовується взаємодія з питань: визначення органів
управління, сил і засобів, погодження порядку здійснення спільних дій з
визначенням основних завдань, місця, часу і способів їх виконання, організації
управління спільними діями під час виконання завдань за призначенням,
всебічного забезпечення спільних заходів, в тому числі взаємного надання
допомоги [14].
При цьому, залежно від обставин, масштабу, характеру та можливого
розвитку НС взаємодія організовується на загальнодержавному, регіональному,
місцевому та об’єктовому рівнях [12].
Ліквідація наслідків НС полягає в проведенні комплексу заходів, які
включають АРІНР, що здійснюються в разі виникнення НС і спрямовані на
припинення дії небезпечних факторів, рятування життя та збереження здоров’я
людей, а також на локалізацію зон НС.
Рятування людей під час надзвичайних ситуацій є першочерговим
завданням АРІНР і становить сукупність заходів щодо переміщення людей із
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зони впливу небезпечних факторів НС та їх вторинних проявів або захисту
людей від впливу цих факторів, у тому числі з використанням засобів
індивідуального захисту та захисних споруд (укриттів). Вказані заходи слід
проводити з використанням усіх можливих форм, способів і методів, а також
технічних засобів, що забезпечують найбільшу безпеку як постраждалих, так і
особового складу, залученого до проведення АРІНР. Основними способами
рятування людей і майна є евакуація із зони НС та захист від впливу
небезпечних факторів НС. Заходи щодо організації взаємодії між органами
управління та підрозділами цивільного захисту визначаються в рішенні
керівника робіт на проведення АРІНР, що наведено на рис. 1.
Рішення
керівника
робіт
Висновки
з оцінки
обстановки

Порядок
проведення
АРІНР

Завдання
підрозділам

Організація
управління

Організація
взаємодії

Забезпечення
дій та безпеки
підрозділів

Взаємодіючі
органи
управління

Порядок
організації
зв’язку

Взаємний
обмін
інформацією

Завдання
та ділянки
АРІНР

Дії на
суміжних
ділянках

Час і місце
зосередження
зусиль

Всебічне
забезпечення
спільних дій

Рис. 1. Заходи з організації взаємодії в рішенні керівника робіт
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Локалізація НС передбачає проведення заходів щодо запобігання
поширенню та зменшення впливу її небезпечних факторів.
Основними способами локалізації НС є: ізоляція небезпечних факторів
НС, переміщення або інші дії з предметами, що мають ознаки небезпечних
факторів, хімічна нейтралізація, гальмування дії небезпечних факторів НС за
допомогою відповідних речовин або інших засобів, припинення технологічного
процесу. Запобігання поширенню і зменшення впливу небезпечних факторів
НС досягаються комбінованим застосуванням зазначених основних способів її
локалізації [12].
Вибір способу локалізації НС визначається відповідно до її характеру,
особливостей

та

здійснюється

згідно

з

організаційно-розпорядчими

документами. Спосіб проведення АРІНР визначає керівник підрозділу ОРС ЦЗ
безпосередньо на місці робіт на основі вивчення обстановки, стану
пошкоджених об’єктів, наявності та характеру небезпечних факторів НС і
можливостей підрозділу [12].
Таким чином, за результатами проведеного дослідження визначено, що
управління силами цивільного захисту здійснює керівник робіт з ліквідації
наслідків НС. У більшості випадків, відповідно до законодавства, керівником
робіт призначається особа, що займає керівні посади (керівники або їх
заступники) органів виконавчої влади, обласних, районних, міських рад,
селищні голови, керівники суб’єктів господарювання.
Рішенням керівника робіт визначається порядок дій сил цивільного
захисту, а відповідно – спосіб ліквідації НС.
При цьому необхідно враховувати, що:
до прибуття (призначення) керівника робіт його обов’язки будуть
виконуватиінші посадові особи – керівник підрозділу (служби, формування)
сил цивільного захисту або оперативної групи (представник центру управління
в надзвичайних ситуаціях), який прибув до зони НС першим, або диспетчер
об’єкта або особа старшого інженерно-технічного персоналу,яка перебуває на
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зміні, якщо НС виникла на потенційно небезпечному об’єкті або об’єкті
підвищеної небезпеки. Рішення, прийняті цими особами на початку робіт із
ліквідації наслідків НС, можуть мати значний, або вирішальний вплив на спосіб
її ліквідації у подальшому;
застосування сил цивільного захисту для ліквідації наслідків НС – це
сфера діяльності, що потребує відповідної ґрунтовної теоретичної підготовки та
сталих практичних навичок. Особи, що відповідно до законодавства, за
посадою повинні призначатись керівником робіт таких знань і навичок, як
правило, не мають;
основне навантаження з підготовки пропозицій щодо застосування сил
цивільного захисту та рішення керівника робіт буде покладатись на штаб, до
якого входять працівники центрального органу виконавчої влади, який
забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного
захисту, керівники аварійно-рятувальних служб, що беруть участь у ліквідації
наслідків НС, представники або експерти відповідних органів виконавчої
влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування,
установ та організацій.
Висновки.
Комплект сил цивільного захисту, що може створюватись для ліквідації
наслідків НС може бути багатоваріантним залежно від їх характеру та
масштабу. Рішенням керівника робіт буде визначатись порядок їх застосування.
При цьому, необхідно зважувати на те, що це рішення повинно прийматись у
найкоротший термін, в умовах, що можуть змінюватись та ускладнюватись.
Науковою новизною даного дослідження є визначення типових способів
виконання спільних завдань органами управління та силами цивільного захисту
у НС, що забезпечує оперативність прийняття рішень керівника робіт та
підвищити їх якість. На даний час дослідженню способів виконання спільних
завдань силами цивільного захисту у НС достатньої уваги не приділялось.
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Разом, з цим, використовуючи вітчизняний та закордонний досвід ліквідації
наслідків НС в роботі пропонуються основні (типові) способи спільних дій сил
цивільного захисту, зокрема:
1. Одночасне застосування наявних сил цивільного захисту для ліквідації
наслідків НС на певній території (ділянці).
2. Одночасне застосування сил цивільного захисту для ліквідації
наслідків НС з визначенням секторів (ділянок) відповідальності.
3. Послідовне застосування різних за функціональним призначення сил
цивільного захисту для ліквідації наслідків НС на визначеній території
(ділянці).
4. Послідовне застосування однотипних сил цивільного захисту з
ротацією рятувальних підрозділів (служб).
Зауважимо, що можуть бути визначені й інші способи ліквідації наслідків
НС із елементами, що характеризують особливість застосування сил цивільного
захисту – створення резервів, обладнання районів збору, надання медичної
допомоги населенню тощо.
Обраний спосіб ліквідації наслідків НС буде визначати не тільки порядок
дій, але і порядок взаємодії сил цивільного захисту, організацію та повноту їх
всебічного забезпечення при виконанні робіт та під час відновлення.
Подальшим напрямом наукових досліджень із зазначеної проблематики
вбачається у побудові моделі способів спільних дій підрозділів у НС та їх
взаємодії.
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RESEARCH ON METHODS TO COMPLETE JOINT TASKS BY
GOVERNING BODIES AND FORCES OF CIVIL DEFENSE
IN EMERGENCY SITUATIONS
At present, the imperfections in the process of forming, coordinating and
interacting of the components of the security and defense sector in solving joint tasks,
in particular in the field of civil defense, remain unresolved. The scientific article
addresses the problematic issue of achieving effective joint actions by forces involved
in the elimination of the consequences of emergencies and defining rational methods
of accomplishing tasks.
Main areas of conducting scientific research in this issue are:
substantiation of the necessity for further modernization of the state civil
defense system;
development of algorithms for managerial decision making in the process of
response to emergencies of different nature;
definition of directions of institutional development of the unified state system
of civil defense;
improving the legal and regulatory support for interaction between the
components of the security and defense sector;
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analysis of the main tasks of the unified state system of civil defense, its
components, as well as the modes of functioning.
A scientific problem which is researched not enough in searching ways to
improve methods of performing joint tasks of civil defense forces in emergency
situations has been identified.
To conduct analysis of regulations and prior scientific researches and identify
the methods to perform joint tasks of civil defense forces in emergencies.
The scientific article determines that the methods of performing joint tasks by
the authorities and civil defense forces in an emergency situation depend on its type,
nature, scale and other features, available civil defense forces for prevention or
elimination of consequences, actions (decisions) of the authorities, on which the tasks
regarding preventing or eliminating the consequences of emergency are vested.
Depending on the nature of the emergency situation and its level, the head of
the emergency management team determines the approximate membership of the
civil defense forces which is required to eliminate the consequences of the emergency
situation, plans to involve the civil defense forces to eliminate the consequences of
the emergency situation, taking into account the necessary and available civil defense
forces, determines the order of their joint actions.
Civil defense forces have a complicated structure for subordination and
functionality. When determining the forces of civil defense, the order of the tasks
fulfillment and methods of joint actions in emergency situations the following should
be taken into account:
- particularity of the emergency situation and the possible nature of its
development;
- the functionality of the necessary and available civil defense forces;
- quantity of emergency units and their potential;
- the necessary and possible time of involving the existing and additional civil
defense forces;
- subordination and ability to provide emergency response divisions;
- the necessary time for elimination of the emergency situation to minimize the
consequences, and its possible development.
The main methods of joint actions of civil defense forces are recommended in
the article, in particular:
- simultaneous appliance of the available civil defense forces to eliminate the
consequences of emergency situation in a certain territory (area);
- simultaneous application of civil defense forces to eliminate the consequences
of the emergency situation with the definition of sectors (fields) of responsibility;
- consistent appliance of civil defense forces with different functionally to
eliminate the consequences of the emergency situation at the determined territory
(area);
- consistent appliance of the similar civil defense forces with the rotation of the
rescue divisions (services).
The further direction of scientific research on these issues is to compose a
model of methods of the actions of the joint units in emergency situations and their
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interaction.
Key words: methods of actions, emergency situation, civil defense forces,
interaction, joint action.
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ІНТЕГРОВАНЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ:
ВІД ДЕКЛАРУВАННЯ ДО ЦІЛЬОВОГО
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЕКТУ
Інформаційний освітній простір стає новою організаційно-педагогічною
системою функціонування навчальних закладів з можливостями відкритого і
віддаленого доступу до освітніх ресурсів, інноваційної діяльності педагогічних
колективів, постійного моніторингу здобутих слухачами знань, умінь і навичок
та інтерактивної взаємодії суб’єктів освітнього процесу. Одним з напрямів
модернізації системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
фахівців цивільного захисту є впровадження в навчальний процес інноваційних
педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій. Однак, слід
зазначити, що започатковані як на державному, так і відомчому рівнях
програми не стали тими мобілізуючими заходами, які б дозволили уникнути
розпорошення інтелектуальних, матеріальних і особливо фінансових ресурсів у
контексті формування цільового інформаційного освітнього простору, шляхом
зосередження зусиль на одному стратегічному напрямі інтелектуального
науково-педагогічного потенціалу освітньої системи. За такого стану, досить
поширеним стало безсистемне і нормативно не врегульоване розповсюдження
на альтруїстичних засадах персональних сайтів навчальних закладів та
викладачів з використанням хмарних технологій.
Не оминула ця проблема і навчальні заклади відомчого підпорядкування,
втому числі і сфери цивільного захисту, що засвідчено в преамбулі Стратегії
реформування системи Державної служби України з надзвичайних ситуацій на
2017-2020 роки. На виправлення зазначеної ситуації, в певній мірі, спрямована
Національна стратегія розвитку освіти до 2021 року, схвалена Указом
Президента України від 26.06.2013 № 344/2013, але впроваджувані заходи поки
що більше декларовані ніж стимулюючі та не спрямовані на започаткування
механізму, який би об’єднав педагогічну громаду в рамках державного
цільового проекту формування національного інформаційного освітнього
простору. Стратегічні документи та національні проекти в галузі освіти
налаштовані, передусім, на підтримку інноваційної діяльності педагогічних
154

Науковий збірник ІДУЦЗ № 7, 2019

колективів та підготовку викладачів до роботи в умовах інформаційного
суспільства. На відомчому рівні, ефективним мотиваційним заходом залучення
науково-педагогічного персоналу закладів вищої освіти Державної служби
України з надзвичайних ситуацій стало започаткування Департаментом
персоналу конкурсу: “Створюємо і розвиваємося разом”.
Одним з напрямів модернізації системи підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації фахівців цивільного захисту, на якому акцентує увагу
номінантів конкурсу Департамент персоналу ДСНС, є впровадження в
навчальний процес інноваційних педагогічних та інформаційно-комунікаційних
технологій. Але, як показують спостереження, зазначений акцент
сприймається педагогами і, в першу чергу, керівниками навчальних закладів
занадто спрощено і в переважній більшості як певна матеріально-технічна
процедура. Формування інформаційного освітнього простору на засадах
системного підходу дає можливість визначити головні функціональні
елементи в його складі, змоделювати та описати процеси як кожного
окремого елементу, так і в їх процесно-функціональному взаємозв’язку.
Описане в статті інформаційне освітнє середовище представлено в
суто прагматичному форматі для сфери підготовки фахівців цивільного
захисту і являє собою множину штучно створених надзвичайних ситуацій і
подій, на фоні яких складаються умови, що забезпечують передачу і засвоєння
навчальної інформації, накопичення професійних знань, формування умінь,
навичок і компетентностей та водночас, формування особистісних якостей,
притаманних цій інтегрованій професії.
Ключові слова: навчальний процес, інформаційне освітнє середовище,
інноваційні педагогічні технології.
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими
науковими чи практичними завданнями. Про необхідність створення
національного інформаційного освітнього простору давно вже проголошується
на рівні як центральних органів виконавчої влади, так і регіонального та
місцевого адміністрування освітньої діяльності. В цьому контексті, на
інформатизацію освіти державою була орієнтована ціла низка цільових освітніх
програм. В їх межах були виділені відповідні кошти і виконано багато,
безумовно, корисних напрацювань як у контексті наукових досліджень, так і
орієнтованих на безпосереднє впровадження в практику навчального процесу.
Однак, слід зазначити, що започатковані на державному рівні програми
не

стали тими мобілізуючими заходами,

які б

дозволили

уникнути

розпорошення інтелектуальних, матеріальних і особливо фінансових ресурсів у
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контексті формування національного інформаційного освітнього простору,
шляхом

цільового

зосередження

на

одному

стратегічному

напрямі

інтелектуального науково-педагогічного потенціалу освітньої системи. За
такого стану, досить поширеним стало безсистемне і нормативно не
врегульоване розповсюдження на альтруїстичних засадах персональних сайтів
вчителів

загальноосвітніх

навчальних

закладів

та

викладачів

закладів

професійної і вищої освіти з використанням хмарних технологій. Очевидно, що
така ситуація не могла дати бажаних результатів у контексті покращення
показників якості освіти. Натомість, з’являється чимало персональних освітніх
сайтів, широкого розповсюдження набувають хмарні сервіси з пропозиціями
надання освітніх послуг, у більшості випадків на платній основі. На
виправлення зазначеної ситуації в певній мірі спрямована Національна
стратегія розвитку освіти до 2021 року, схвалена Указом Президента України
від 26.06.2013 № 344/2013, але впроваджувані заходи поки що більше
декларовані ніж стимулюючі та не спрямовані на започаткування механізму,
який би об’єднав педагогічну громаду в рамках державного цільового проекту
формування національного інформаційного освітнього простору.
Не оминула ця проблема і навчальні заклади відомчого підпорядкування,
втому числі і сфери цивільного захисту, що засвідчено в преамбулі Стратегії
реформування системи Державної служби з надзвичайних ситуацій на 20172020 роки.
Стратегічні

документи

та

національні

проекти

в

галузі

освіти

налаштовані, передусім, на підтримку інноваційної діяльності педагогічних
колективів та підготовку викладачів до роботи в умовах інформаційного
суспільства. На відомчому рівні, ефективним мотиваційним заходом залучення
науково-педагогічного персоналу закладів вищої освіти Державної служби
України з надзвичайних ситуацій стало започаткування Департаментом
персоналу конкурсу: “Створюємо і розвиваємося разом”.
Одним з напрямів модернізації системи підготовки, перепідготовки та
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підвищення кваліфікації фахівців цивільного захисту, на якому акцентує увагу
номінантів конкурсу Департамент персоналу ДСНС, є впровадження в
навчальний процес інноваційних педагогічних та інформаційно-комунікаційних
технологій. Але, як показують спостереження, зазначений акцент сприймається
педагогами і, в першу чергу, керівниками навчальних закладів занадто
спрощено і в переважній більшості як певна матеріально-технічна процедура.
Автори цієї статті провели неформальне опитування педагогів, без
надання можливості використання ними довідкових джерел, і встановили:
- причиною такого спрощеного підходу є не досить чітке розуміння, що ж
таке інформаційний освітній простір і що таке інформаційне освітнє
середовище, чи є між ними різниця і в чому вона проявляється;
- чи потрібне для їх впровадження спеціалізоване програмне забезпечення
(наприклад LotusLearningSpace, “Прометей”, Moodle);
- чи можна обійтися хмарними web-сервісами, розрекламованими
компаніями Microsoft та Google;
- чи може достатньо використати функціональні програмні пакети сайтпроектування (наприклад Joomla, Тhinglink, LearningApps, Umaigra).
Одночасно, керівники навчальних закладів і педагоги, в більшості своїй,
зауважували на відсутність повноцінного пакету нормативних документів
центрального, відомчого і регіонального рівнів щодо організації навчального
процесу в освітньому закладі в умовах інформаційного освітнього простору з
врахуванням інституціональних форм, передбачених Законом України “Про
освіту”.
Мета статті. Катедра авіації та авіаційного пошуку і рятування
Інституту державного управління в сфері цивільного захисту, з моменту свого
створення в 2018 році, в ініціативному порядку розробляє електронний ресурс
курсів підвищення кваліфікації фахівців цивільного захисту та здійснює його
апробацію за двома тематичними напрямами:
авіаційний пошук і рятування повітряних суден, що зазнають (або
157

Науковий збірник ІДУЦЗ № 7, 2019

зазнали) лиха;
залучення авіації ДСНС до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру.
В контексті зазначених напрямів, метою статті є висвітлення нових
підходів

щодо

розроблення

організаційно-педагогічних

і

дидактико-

психологічних механізмів формування інформаційного освітнього середовища
на засадах моделювання внутрішньо-предметних, міжпредметних та причиннонаслідкових зв’язків зі здатністю адаптації до індивідуальних здібностей і
запитів суб’єктів освітньої діяльності.
Аналіз

останніх

досліджень

та

публікацій.

Ознайомлення

з

публікаціями в контексті проблематики розвитку інформаційного освітнього
простору показали, що його основу складають інформаційні освітні об’єкти
навчальних закладів, сформовані з використанням спеціальних програмноінструментальних платформ підтримки навчального процесу за дистанційною
формою (комерційні: LotusLearningSpace і Прометей, ін., некомерційні, що
вільно розповсюджуються: MOODLE та їй подібні). Наявність таких
специфічних складових (організаційно-педагогічної і програмно-технічної), як
відмічають В.Ю. Биков, О.В. Співаковський, М.С. Львов, Г.М. Кравцов,
В.А. Крекнін, А.М. Гуржій, Т.В. Зайцева, Н.А. Кушнір, С.М. Кот, наголошують
на необхідності розглядати питання створення електронних освітніх ресурсів у
контексті одночасного дослідження проблематики як педагогічних технологій,
так і проблем дидактико орієнтованої програмної інженерії [3, 5, 6, 7].
Об’єднання фахового наукового потенціалу цих двох галузей виявило досить
вільне тлумачення понять: “інформаційний освітній простір”, “інформаційний
освітній об’єкт” та “інформаційне освітнє середовище”. До того ж, освітнє
середовище вживається у словосполученні зі словами: навчальне, розвивальне,
інтерактивне, тощо. В методологічному плані інформатизація освіти вимагає
точного визначення цих нових понять, що з’явилися на стику двох наук: теорії
педагогіки і теорії інформації, проведення досліджень в єдності організаційно158
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педагогічних аспектів з потужними можливостями програмної інженерії щодо
розв’язання дидактико-психологічних завдань.
Виклад основного матеріалу дослідження. Педагогічний процес в
інформаційному освітньому просторі – це змістовно насичена, адаптивноінтерактивна та організаційно оформлена взаємодія суб’єктів освітньої
діяльності в полі профільно і професійно орієнтованих електронних ресурсів,
зведених в інформаційне освітнє середовище кожного окремого навчального
закладу, цілеспрямованого на активний і вмотивований саморозвиток тих, хто
вчиться.
Інформаційний освітній простір стає новою організаційно-педагогічною
системою функціонування навчальних закладів з можливостями відкритого і
віддаленого доступу до освітніх ресурсів, інноваційної діяльності педагогічних
колективів, постійного моніторингу здобутих слухачами знань, умінь і навичок
та інтерактивної взаємодії суб’єктів освітнього процесу.
У той же час інформаційний освітній простір – це не простий набір сайтів
навчальних закладів з розміщенням на них електронної навчальної інформації, і
не окремі “приватні хмарні інформаційні освітні ресурси”, що хаотично
розпорошені в нашому освітньому сьогоденні. Освітня діяльність навчального
закладу це, в першу чергу, організований, скоординований і контрольований
процес, у якому системний підхід, у контексті формування інформаційного
освітнього простору має стати тим методологічним механізмом, який дасть
можливість визначити його головні функціональні елементи, змоделювати та
описати процеси як кожного окремого елементу, так і в їх процеснофункціональному взаємозв’язку. Очевидно, що ніякими окремими щодо
цільового призначення, web-технологіями зазначену проблему не вирішити.
Вирішення таких складних багато-функціональних системотвірних завдань
потребує

розроблення

спеціальних дидактико

орієнтованих програмно-

інструментальних платформ. Такою платформою в Інституті державного
управління в сфері цивільного захисту визначено програмно-інструментальний
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комплекс з відкритими кодами MOODLE (модульне об’єктно-орієнтоване
динамічне навчальне середовище). Базовими підсистемами цієї платформи
є:управління навчанням (LMS), управління курсами (CMS) та віртуальним
навчальним середовищем (VLE) в цілому.
На базі цієї платформи кафедрою авіаційного пошуку і рятування вперше
запроваджена інноваційна авторська технологія комп’ютерно орієнтованого
дидактичного проектування інформаційного освітнього середовища, в якому
зорганізуються і проводяться заняття, незалежно від інституційних форм
(очної, заочної, дистанційної) як в комп’ютерно обладнаних аудиторіях
навчального закладу, так і для самостійної роботи у віддаленому режимі поза
його межами.
У

суто

прагматичному представленні,

сучасний

освітній

процес

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців цивільного
захисту являє собою множину штучно створених надзвичайних ситуацій і
подій, на фоні яких складаються умови, що забезпечують передачу і засвоєння
навчальної інформації, накопичення професійних знань, формування умінь,
навичок і компетентностей та водночас, формування особистісних якостей,
притаманних цій інтегрованій професії.
Погоджуючись з методологічними підходами групи науковців під
керівництвом професора І.О. Прошина, організація професійно орієнтованого
навчального процесу за означеним нами спрямуванням у сфері цивільного
захисту, має ґрунтуватися на взаємопов’язаній сукупності наступних трьох
концепцій:
- комплексної стратифікованої професійної підготовки фахівців з
управлінської ланки за інтегрованим вектором знань;
- представлення механізму управління пізнавальною діяльністю як
двостороннього процесу взаємодії багатошарових інтелектуальних систем;
- інтегрованих комплексів мережевих автоматизованих лабораторій з
використанням віртуально-фізичного середовища [1, 8, 9].
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Однак, на відміну від авторів трьох пропонованих концептуальних
підходів,

на

нашу думку,

професійна

стратифікація

має

передбачати

виокремлення основних професійних груп залежно від їхніх повноважень і
специфіки професійної діяльності, а саме: керівників вищої, середньої і
нижньої ланок, а також безпосередніх виконавців управлінських рішень.
Водночас, управління пізнавальною діяльністю має будуватися не лише на
механізмах двостороннього процесу взаємодії багатошарових інтелектуальних
систем, але й охоплювати третю складову – саме інтерактивне інформаційне
освітнє середовище, базовими елементами якого мають бути електронні
навчально-тренувальні об’єкти, здатні адаптуватися до дій та індивідуальних
здібностей

суб’єктів

пізнавальної

діяльності.

Запропонована

авторами

концепція інтегрованих модулів,у нашому варіанті має трансформуватися в
систему взаємодіючих між собою на засадах внутрішньо-дисциплінарних,
міждисциплінарних і причинно-наслідкових зав’язків віртуальних об’єктів,
пізнавальна діяльність з якими створює умови формування метапредметного
поля [2].
Інформаційний освітній простір у сфері цивільного захисту ми
визначаємо як створений спільними зусиллями (ІДУЦЗ, НУЦЗУ, ЛДУБЖД,
ЧІПБ НУЦЗУ, НМЦ ЦЗ та БЖД) системно організований інтегрований
електронний ресурс, що забезпечує освітню діяльність незалежно від
інституційних дидактичних форм: очної, заочної, дистанційної, мережевої та за
індивідуальними програмами, з метою отримання комплексу знань, умінь,
навичок і професійних компетентностей як при безпосередній, так і
опосередкованій (рознесеній в часі і просторі) взаємодії суб’єктів навчального
процесу.
Створення такого інформаційного освітнього простору навчальних
закладів у сфері цивільного захисту вимагає започаткування цільового
відомчого проекту з

залученням

до спільної діяльності їх науково-

педагогічного персоналу. Це відмічають більшість науковців, педагогів і
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керівників підрозділів ДСНС, учасників ІІ-ї науково-практичної конференції:
“Наукове забезпечення освітньої діяльності в сфері цивільного захисту”
16 травня 2019 року, наголошуючи, що однією з необхідних умов подальшого
розвитку і модернізації підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації на
сучасному етапі є формування єдиного інформаційного освітнього простору з
інтеграцією всіх інформаційних освітніх ресурсів відомчих закладів вищої
освіти та регіональних навчально-методичних центрів цивільного захисту і
безпеки життєдіяльності (рис. 1.).

Рис. 1. Блок-схема інноваційної моделі інформаційного освітнього
простору системи цивільного захисту
Кожен навчальний заклад, як учасник цільового проекту, формує своє
власне інформаційне освітнє середовище, базовою основою якого мають бути
системно організовані електронні навчальні ресурси, побудовані шляхом
використання єдиних організаційно-педагогічних підходів і методів лінійного,
розгалуженого, адаптивного та особистісно орієнтованого дидактичного
програмування, а також спеціалізованих сумісних між собою комп’ютерних
програмно-інструментальні

платформи,

призначених

для

проектування

внутрішньо-предметних і міжпредметних зв’язків та автоматизації особистісно
орієнтованої взаємодії суб’єктів пізнавальної діяльності з
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матеріалом на засадах причинно-наслідкових зв’язків [2, 9].
Створений інформаційний освітній простір вносить суттєві зміни до
традиційної схеми взаємодії учасників навчального процесу, а виконуючи
функції підтримки інтерактивної взаємодії його інформаційних освітніх
об’єктів та адаптації до здібностей і запитів слухачів, стає саме активним у їх
пізнавальній діяльності. Той, хто вчить виступає в ролі “суб’єкта організації
пізнавального процесу”, а той, хто вчиться – в ролі “суб’єкта пізнавальної
діяльності”, а базовий елемент інформаційного освітнього простору –
інформаційне освітнє середовище навчального закладу, виступає в ролі
“віртуального об’єкта”, який взаємодіє з реальними суб’єктами, шляхом
автоматизованого встановлення причинно-наслідкових зв’язків і, на цих
засадах, надання індивідуально орієнтованих роз’яснень, консультацій та інших
рекомендацій.
Під інформаційним освітнім середовищем навчального закладу в сфері
цивільного
електронний

захисту
ресурс

пропонується
забезпечення

розуміти
освітньої

системно
діяльності

організований
незалежно

від

дидактичних форм: очної, заочної і дистанційної, яка здійснюється шляхом
надання віддаленого до нього доступу з метою отримання комплексу знань,
умінь, навичок і професійних компетентностей як при безпосередній
(аудиторній), так і опосередкованій (поза аудиторній, рознесеній в часі і
просторі) взаємодії суб’єктів навчального процесу. Зазначене дозволяє
розглядати інформаційне освітнє середовище як об’єкт і предмет теорії
синергетичних систем. Характерним для нього є здатність утворювати
множину структурних елементів, параметри яких визначаються їх власними
властивостями та особливостями організації внутрішньої і зовнішньої взаємодії
в межах єдиного інформаційного освітнього простору.
Інноваційними

технологічними

компонентами

представленого

інформаційного освітнього середовища є:
- інтеграція електронних навчальних ресурсів закладів освіти системи
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цивільного захисту в єдине інформаційне освітнє середовище (вперше);
- можливість використання незалежно від інституціональних форм освіти
(очна, заочна, дистанційна, мережева, індивідуальна) (вперше);
-

використання

єдиних

організаційно-педагогічних

та

дидактико-

психологічних технологій щодо формування інформаційного освітнього
середовища (вперше);
- інтеграція в інформаційному освітньому середовищі модульнокомпетентнісного,

суб’єктно-діяльнісного

та

метапредметного

підходів

(вперше);
- адаптація електронних навчальних ресурсів інформаційного освітнього
середовища до здібностей, запитів, інтересів і нахилів особистості (аналогів в
інших країнах немає);
- оцінка компетентності особистості на засадах про-активних аналітичних
підходів (вперше).
Інтеграція електронних навчальних ресурсів закладів освіти системи
цивільного захисту в єдине інформаційне освітнє середовище має враховувати
процедурно-адміністративні,

організаційно-педагогічні,

дидактико-

психологічні, соціально-економічні та технічні аспекти його розвитку. Розвиток
такого середовища відповідатиме стратегічному напряму вдосконалення
системи освіти в сфері цивільного захисту. Організаційні аспекти щодо
реалізації головної цільової функції цієї стратегії має взяти на себе Департамент
персоналу ДСНС як головний замовник підготовки висококваліфікованого
фахівців системи цивільного захисту. Такий підхід дозволить стратегічно
об’єднати зусилля науково-педагогічних та інженерно-технічних працівників
щодо підтримки освітньої платформи в контексті інформаційно-освітнього
контенту та програмно-апаратного забезпечення.
Можливість

використання

інституціональних форм

освіти

електронного
(очна,

заочна,

ресурсу

незалежно

дистанційна,

від

мережева,

індивідуальна) на сьогодні стає актуальним питанням стосовно універсальності
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методики його проектування та викладання незалежно чи це в аудиторії, чи
поза аудиторно, онлайн чи оф лайн режимах, скоординовано чи рознесено у
часі. Контент має бути інтерактивним та адаптивним до умов взаємодії
суб’єктів навчального процесу.
Зазначена вище вимога орієнтує на обов’язковість використання єдиних
організаційно-педагогічних

та

дидактико-психологічних

підходів

щодо

формування інформаційного освітнього середовища навчального закладу в
контексті його сумісності не лише стосовно комп’ютерного програмного
забезпечення,

а

й застосування

комп’ютерно

орієнтованих технологій

дидактичного проектування.
Компетентнісний, суб’єктно-діяльнісний і метапредметний підходи в
сучасній освіті стали ключовими щодо модернізації підготовки, перепідготовки
та підвищення кваліфікації фахівців будь-якої галузі, а їх інтеграція в
інформаційному освітньому середовищі – є актуальною потребою часу і
головним напрямом удосконалення навчального процесу в системі підвищення
кваліфікації спеціалістів сфери цивільного захисту.
Адаптація електронних навчальних ресурсів інформаційного освітнього
середовища до здібностей, запитів, інтересів і нахилів особистості побудована
на

застосуванні

методу

особистісно-орієнтованого

дидактичного

програмування причинно-наслідкових зав’язків при проектуванні тестів
самоконтролю. Проведений патентний пошук підтвердив відсутність аналогів в
зарубіжних країнах.
Оцінка компетентності особистості – лише частково розв’язана проблема,
яка базується на трьох теоремах Т. Ф. Гільберта [4]. В інформаційному
освітньому середовищі, описане в цій статті використовується авторська
формула компетентності, в основу якої покладено про-активний метод оцінки
рівня професійної компетентності [5, 11].
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Висновки.
1. З викладеного очевидним стає висновок – формування національного
інформаційного освітнього простору тривалий і ємний процес. Його базовою
основою мають стати інформаційні освітні середовища закладів вищої освіти та
регіональних НМЦ ЦЗ та БЖД. Усі інші інформаційні освітні об’єкти є такими,
що їх доповнюють і підсилюють.
2. Пріоритет щодо програмно-інструментального забезпечення повинен
надаватися програмним продуктам, що вільно розповсюджуються з відкритим
кодом.
3. Організацію процесу формування національного освітнього простору
має взяти на себе Департамент персоналу у форматі започаткування
національного цільового проекту.
4. Головними виконавцями цього проекту має стати розробник та носій
ідеології – Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, а
співвиконавцями – відомчі заклади вищої освіти та регіональні навчальнометодичні центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності.
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INTEGRATED INFORMATION EDUCATIONAL ENVIRONMENT
OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN THE SPHERE OF CIVIL
PROTECTION: FROM THE DECLARATION TO THE TARGET
SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL PROJECT
The information educational space has become a new organizational and
pedagogical system of educational institutions with the potential of open and remote
access to educational resources, pedagogical staff’s innovative activities, constant
monitoring of students’ knowledge, skills, and interaction of the participants of the
educational process. One of the ways of civil protection specialists’ training,
retraining and advanced training system modernization is the introduction of
innovative pedagogical, information and communication technologies into the
educational process.
However, it should be noted that the programs launched at both state and
departmental levels did not become mobilizing measures that would allow to avoid
the dispersion of intellectual, material and especially financial resources in the
context of the formation of a targeted information educational space by focusing
efforts on intellectual scientific and pedagogical potential of the educational system.
In such a situation, haphazard and normatively unregulated dissemination of teachers’
personal and educational establishments’ websites on altruistic principles using cloud
technologies has become quite widespread.
The educational institutions of departmental subordination, including the ones
in civil protection, as mentioned in the Strategy for reforming the State Emergency
System for 2017-2020, did not overlook this problem. The National Strategy for the
Education Development until 2021, approved by the Decree of the President of
Ukraine dated 26.06.2013 No. 344/2013, is directed to remedy this situation, but the
measures implemented are still more declared than stimulating and not aimed at
initiating a mechanism that would unite the pedagogical community within the state
target project for national information educational space creation. Strategic
documents and national education projects are designed, first of all, to support the
innovative activity of pedagogical teams and to prepare teachers for work in the
information society. Organized by the Human Resources Department, the
competition “Creating and Developing Together” became an effective motivational
tool for attracting the SESU researchers and pedagogical staff of higher education
institutions.
Developing the information educational system based on the systematic
approach makes it possible to identify the main functional elements in its structure in
order to model and describe the processes of each individual element, as well as in
their process-functional interrelation.
In the paper, the information educational environment is introduced in a purely
pragmatic format to train civil protection specialists. It represents a set of artificially
169

Науковий збірник ІДУЦЗ № 7, 2019

created situations which provide basis for educational information transfer and
assimilation, professional knowledge accumulation, skills and competences
development and, at the same time, the development of personal qualities of this
integrated profession.
Key words: educational process, information educational environment,
innovative pedagogical technologies.
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УДК 351: 378.147(372.881. 111.1)+006.062
Шихненко К.І., канд. пед. наук,
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Прокопчук М.М., канд. пед. наук,
Віннікова Л.Ф.
АНАЛІЗ ЧИННОЇ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ
ЩОДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
“АНГЛІЙСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ”
НА ДРУГОМУ (МАГІСТЕРСЬКОМУ) РІВНІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
(СПЕЦІАЛЬНІСТЬ “ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ
ТА АДМІНІСТРУВАННЯ”)
У статті аналізуються cучасні нормативні документи з метою
подальшого наукового обґрунтування методичного супроводу вивчення
дисципліни “Англійська мова за професійним спрямуванням” на другому
(магістерському) рівні освіти за спеціальністю 281 “Публічне управління та
адміністрування”.
Опрацювання та уточнення термінологічної бази чинних законодавчих
актів, які стосуються професійної діяльності майбутніх державних
управлінців та адміністраторів, дозволило авторам з’ясувати методичну
цінність загальної програми з англійської мови за професійним спрямування,
оптимальний рівень володіння мовою, достатній для здобувачів другого
(магістерського) рівня освіти за спеціальністю 281 “Публічне управління та
адміністрування” у закладах вищої освіти в сучасних умовах перехідного
періоду,
та
оцінити
ефективність
навчальних
програмам,
які
використовуються на кафедрі мовної підготовки Інституту державного
управління у сфері цивільного захисту.
Ключові слова: індивідуальна освітня траєкторія, компетентність,
результати навчання, рівні володіння мовою, універсальний дизайн у сфері
освіти, навчальні плани.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими
науковими чи практичними завданнями. В умовах геополітичних змін і, як
наслідок, трансформаційних процесів у галузі мовної освіти набуває
актуальності

питання

професійної

іншомовної

підготовки

висококваліфікованих, відповідальних кадрів для різних рівнів державної
влади, спроможних розробляти та реалізовувати державну політику України,
зокрема й у сфері цивільного захисту.
Відповідаючи на сучасні виклики та вимогу щодо володіння фаховою
іноземною мовою працівниками Державної служби України надзвичайних
ситуацій (ДСНС), починаючи з квітня 2019 року на кафедрі мовної підготовки
Інституту державного управління у сфері цивільного захисту (ІДУЗЦ)
розпочато науково-дослідну роботу, метою якої є удосконалення змісту
навчання

та

методики

викладання

дисципліни

“Англійська

мова

за

професійним спрямуванням” для здобувачів другого (магістерського) рівня
освіти за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування” у
закладах вищої освіти.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-методологічні
основи навчання іноземних мов за професійним спрямуванням були в центрі
уваги як вітчизняних, так і зарубіжних науковців. О. Биконя досліджувала
теоретико-методичні засади самостійної позааудиторної роботи з англійської
мови студентів економічних спеціальностей. В. Черниш вивчала проблему
стандартизації

рівнів

володіння

іноземною

мовою,

оцінювання

та

систематизації сформованих іншомовних навичок і вмінь. З. Корнєва уточнила
компонентний склад іншомовної професійно орієнтованої комунікативної
компетентності студентів вищих технічних навчальних закладів. Г. Дивнич
вивчала англомовну компетентність як чинник функціонування механізмів
державного управління в умовах євроінтеграції України.
Проблему професійної готовності фахівців розкрито у наукових розвідках
Р. Макарова, Я. Мандрик, Е. Романової,
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психологічної готовності до професійної діяльності іноземною мовою
розглядалися М. Дьяченком, Л. Кандибовичем, О. Коренцьким та ін.
Т. Дудлі-Еванс надав характеристику як загальним, так і варіативним
аспектам

навчання

англійської

мови

за

професійним

спрямуванням,

Т. Хатчінсон та Є. Вотерс досліджували особистісно-орієнтований підхід у
навчанні іноземної мови за професійним спрямуванням.
Незважаючи на наявність наукових праць із проблем навчання іноземним
мовам за професійним спрямуванням, з огляду на трансформаційні процеси в
галузі іншомовної освіти виникає необхідність перегляду нормативної бази
методичного супроводу вивчення іноземних мов на другому (магістерському)
рівні освіти за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування” з
метою

подальшої

розробки

ефективної

методики,

увагу

на

чому

й

зосереджують автори.
Мета статті – здійснити аналіз нормативних документів щодо
наукового обґрунтування

методичного супроводу вивчення

дисципліни

“Англійська мова за професійним спрямуванням” на другому (магістерському)
рівні освіти за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування” з
метою усунення прогалин у чинній навчальній програмі, яка використовується
на кафедрі мовної підготовки Інституту для викладання цієї дисципліни.
Виклад основного матеріалу дослідження.

Згідно із технічним

завданням нормативною базою методичного супроводу визначено низку
стратегічних документів, серед яких:
1. Закон України “Про освіту” від 05.09.2017 № 2145-VIII [8].
2. Закон України “Про вищу освіту” (від 01.07.2014 р. № 1556-VІІ) [10].
3. Закон України “Про державну службу” від 10 грудня 2015 року № 889VIII [9].
4. Закон України “Про наукову і науково-технічну діяльність” (від
26.11.2015 р. № 848-VIII) [11].
5. Програма з англійської мови для професійного спілкування [12].
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Зупинимось на основних положеннях, що стосуються галузі іншомовної
освіти у вищих навчальних закладах, та термінологічній базі зазначених
документів.
Відповідно до Закону України “Про освіту” метою освіти є всебічний
розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів,
інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і
необхідних

для

успішної

самореалізації

компетентностей,

виховання

відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та
спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству,
збагачення

на

цій

основі

інтелектуального,

економічного,

творчого,

культурного потенціалу Українського народу, підвищення освітнього рівня
громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського
вибору [8].
Подальший аналіз змісту цього документа дозволив виокремити низку
термінів, крізь призму яких можемо з’ясовувати особливості організації
навчального

процесу

дисципліни

“Англійська

мова

за

професійним

спрямуванням” для навчання магістрів за спеціальністю “Публічне управління
та адміністрування”.
У Статті 1 першого розділу Законом чітко визначено термінологічне
значення таких понять, як індивідуальна освітня траєкторія, компетентність,
результати навчання, універсальний дизайн у сфері освіти.
Вміння навчатися впродовж життя передбачає планування та реалізацію
індивідуальної освітньої траєкторії, яка характеризує персональний шлях
реалізації особистісного потенціалу здобувача освіти, що формується з
урахуванням його здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей і
досвіду, ґрунтується на виборі здобувачем освіти видів, форм і темпу здобуття
освіти, суб’єктів освітньої діяльності та запропонованих ними освітніх програм,
навчальних дисциплін і рівня їх складності, методів і засобів навчання.
Під компетентністю розуміють динамічну комбінацію знань, умінь,
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навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що
визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або
подальшу навчальну діяльність.
Результати навчання визначено як знання, уміння, навички, способи
мислення, погляди, цінності, інші особисті якості, набуті у процесі навчання,
виховання та розвитку, які можна ідентифікувати, спланувати, оцінити і
виміряти та які особа здатна продемонструвати після завершення освітньої
програми або окремих освітніх компонентів.
Універсальний дизайн у сфері освіти розглядається як дизайн предметів,
навколишнього середовища, освітніх програм та послуг, що забезпечує їх
максимальну придатність для використання всіма особами без необхідної
адаптації чи спеціального дизайну.
Стаття 5 цього ж Закону наголошує, що державна політика у сфері освіти
формується і реалізується на основі наукових досліджень, міжнародних
зобов’язань, вітчизняного та іноземного досвіду з урахуванням прогнозів,
статистичних даних та індикаторів розвитку з метою задоволення потреб
людини та суспільства.
Стаття 10 Закону визначає, що другий (магістерський) рівень вищої
освіти відповідає восьмому рівню Національної рамки кваліфікацій (далі НРК)
[7].
У разі здобуття другого (магістерського) рівня здобувач освіти повинен
бути здатним розв’язувати складні завдання в певній галузі професійної
діяльності та/або в процесі навчання, що також передбачає проведення
досліджень та/або здійснення інновацій, характеризується невизначеністю умов
і вимог та володінням спеціалізованими концептуальними знаннями, що
включають сучасні наукові здобутки у сфері професійної діяльності або галузі
знань і є основою для оригінального мислення, критичного осмислення та
проведення досліджень у галузі та на межі галузей знань [7].
На рівні навичок та умінь у слухача повинні бути сформовані
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спеціалізовані уміння / навички, які дозволять:
- розв’язувати проблеми, необхідні для проведення досліджень та/або
провадження інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань та
процедур;
- інтегрувати знання та розв’язувати складні завдання у широких або
мультидисциплінарних контекстах;
- вирішувати проблеми у нових або незнайомих середовищах за наявності
неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та
етичної відповідальності.
Крім того, здобувач має:
- здійснювати комунікацію, що передбачає зрозуміле і недвозначне
донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців,
зокрема, до осіб, які навчаються;
- керувати робочими або навчальними процесами, які є складними,
непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів;
- бути відповідальним за внесок до професійних знань і практики;
- оцінювати результати діяльності команд та колективів;
- продовжувати навчання з високим ступенем автономії [7].
Враховуючи той факт, що цільовими здобувачами освітніх послуг є також
і майбутні державні службовці, звернемось до Закону “Про державну службу”.
Згідно з Статтею 1 державний службовець – це громадянин України, який
займає посаду державної служби в органі державної влади, іншому державному
органі, його апараті (секретаріаті), одержує заробітну плату за рахунок коштів
державного бюджету та здійснює встановлені для цієї посади повноваження,
безпосередньо пов’язані з виконанням завдань і функцій такого державного
органу, а також дотримується принципів державної служби [9].
Отже, для планування та реалізації індивідуальної освітньої траєкторії
слухач має за допомогою відповідного навчального матеріалу з іноземної мови
формувати й удосконалювати професійні навички та уміння. Його зміст має
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розкривати специфічні поняття, що відносяться до домену професійної
діяльності слухачів, а саме:
- публічна влада, публічна служба, відповідальність та її види;
- різновиди структур органів публічної влади;
- сутність, принципи, функції та методи державного управління й
місцевого самоврядування, публічного адміністрування та його особливості
системно-структурної організації на всіх адміністративно - територіальних
рівнях;
- зміст статей Конституції України, чинні закони України та нормативноправові акти у сферах державного управління та місцевого самоврядування,
публічної служби тощо.
Використовуючи сформовані англомовні навички та мовленнєві уміння,
слухач повинен вміти:
- орієнтуватись у суспільно-політичному житті держави;
- володіти загальнотеоретичними поняттями та категоріями;
- знаходити необхідну фахову літературу для поповнення знань;
- використовувати чинне законодавство для обґрунтування своєї позиції;
- визначати проблемні питання в управлінській сфері;
- аналізувати, узагальнювати та інтерпретувати управлінську практику;
- встановлювати зв’язки між економічними, політичними, соціальними й
іншими явищами та подіями, що можуть вплинути на функціонування органів
публічної влади тощо.
Отже, можемо зробити висновок, що:
1)

іншомовна

професійна

компетентність

має

розглядатися,

як

багатокомпонентний, ієрархічно організований і багаторівневий феномен.
Формування іншомовної комунікативної компетентності слухачів повинно
відбуватися на основі їхніх професійних знань, умінь та навичок;
2) англійська мова за професійним спрямуванням є засобом формування
спеціалізованих навичок та вдосконалення професійних умінь, які створюють
176

Науковий збірник ІДУЦЗ № 7, 2019

підґрунтя

для

розв’язання

державно-управлінських,

політико-правових,

соціально-економічних питань засобами іноземної мови.
Відповідно до Статті 33 Закону “Про освіту”, основою для розроблення
освітньої програми є стандарт освіти відповідного рівня (за наявності) [8]. Це
дає нам можливість перейти до аналізу основних положень типової програми
викладання англійської мови для професійного спілкування (далі АМПС) [12].
Загальною метою програми АМПС є формування у слухачів професійної
іншомовної

комунікативної

компетентності,

що

сприятиме

їхньому

ефективному функціонуванню у культурному розмаїтті навчального та
професійного середовищ.
Методична цінність вищезазначеної програми АМПС полягає в тому, що
вона:
побудована на основі принципів інтернаціоналізму, плюрилінгвізму,
демократії,

рівноправності

та

інновацій,

що

дозволяє

забезпечити

стандартизовану базу для розробки університетських курсів і планів у
відповідності до професійних потреб студентів та очікувань суспільства;
окреслює завдання щодо посилення привабливості й конкурентоздатності
вищої освіти в Україні шляхом надання прозорої та гнучкої системи
викладання мов;
враховує увесь спектр мовної й міжкультурної компетентності та
відповідного навчального досвіду слухачів;
є відкритою для подальшого вдосконалення по мірі накопичення досвіду
її застосування;
має практичне спрямування, оскільки надає пропозиції щодо набуття
слухачами професійної й комунікативної компетентності шляхом інтеграції
мовленнєвих умінь та мовних знань у рамках тематичного і ситуативного
контексту відповідно до академічної та професійної сфер слухачів;
носить гнучкий характер і може

використовуватись для різних

спеціальностей та спеціалізацій професійної підготовки слухачів, в тому числі й
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державних службовців, які здобувають другий (магістерський) рівень вищої
освіти;
містить рекомендації щодо оцінки та чіткий опис професійних мовних
компетентностей, що можуть визнаватися та використовуватися як в Україні,
так і в Європі;
надає викладачам інструменти для розробки змістовних дескрипторів, які
слугують надійним критерієм оцінки;
дозволяє

створювати

навчальні

плани

різних

рівнів

складності,

розробляти навчальні модулі у відповідності до вимог кредитно-модульної
системи, яку було запроваджено у вищій освіті як передумову для приєднання
України до Болонського процесу;
створює ресурсну базу для розробників навчальних матеріалів та
екзаменаторів, оскільки цілі загального характеру конкретизовано для рівнів
володіння мовою (РВМ) В1, В2 та С1 згідно із “Загальноєвропейськими
Рекомендаціями з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання” (CEF) [2]
та іншими міжнародними системами тестування, такими як Європейська
асоціація екзаменаційних рад із іноземних мов (ALTE) [14], Екзаменаційний
департамент Кембриджського університету Cambridge (ESOL) [4], Міжнародна
система тестування англійської мови (IELTS) [13];
може розглядатись як педагогічний та організаційний інструмент, який
враховує сучасні тенденції викладання мов і культур і надає студентам
можливість розвивати мовну компетентність і стратегії, які необхідні для
ефективної участі в процесі навчання і в тих ситуаціях професійного
спілкування, в яких вони можуть опинитись [12, c. 1].
Звернемось до питання визначення РВМ для потреб галузі знань
28 “Публічне управління та адміністрування” за спеціальністю 281 “Публічне
управління та адміністрування” за другим (магістерським) рівнем.
Існують різні думки щодо виділення РВМ, а також щодо критеріїв для
переходу від одного рівня володіння іншомовним спілкуванням до наступного
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рівня. Зазвичай, використовують розроблені CEF:
1) комунікативні задачі, які слухачі можуть розв’язувати засобами
виучуваної мови на різних етапах навчання;
2) сфери, теми, ситуації спілкування, у межах яких такі задачі
розв’язуються, тобто враховується предметно-змістовний бік спілкування;
3) ступінь лінгвістичної та екстралінгвістичної коректності вирішення
комунікативного завдання [2, с. 24].
Відповідно до Державного стандарту базової та повної середньої освіти
РВМ випускників шкіл має відповідати рівню В1+ (CEF) [1]. Оскільки в
системі ДСНС для оцінювання РВМ використовується й мовний стандарт
НАТО “STANAG 6001”, як у військових закладах вищої освіти згідно з
Наказом Міністерства оборони України від 23.05.2017 № 286 [6], вважаємо
необхідним здійснити його кореляцію із CEF та іншими міжнародними
системами тестування, результати яких вважаються валідними в країнах, які
підтримують структурне реформування національних систем вищої освіти,
зміни освітніх програм і потрібних інституційних перетворень у вищих
навчальних закладах (табл. 1).
Таблиця 1
Рівні володіння англійською мовою відповідно до
міжнародних систем тестування
Рівні володіння мовою
Спеціалізація “Публічне управління та адміністрування”

STANAG 6001

СEF

ESOL

ALTE

IELTS

СМР4+

С2

CPE

5

7

СМР4

С1+

CAE

4

6

СМР3+

С1

СМР3

В2+

FCE

3

5

СМР2+

В2

СМР2

В1+

PET

2

4

СМР1+

В1
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Для вступу в магістратуру слухач має скласти вступний іспит та показати
рівень володіння мовою не нижче за В1+ (СEF), що відповідає рівню СМР 2
(NATO STANAG 6001). У “Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної
освіти: вивчення, викладання, оцінювання” надаються чіткі дескриптори РВМ
крізь призму чотирьох видів мовленнєвої діяльності:
Аудіювання. Я можу розуміти основний зміст чіткого нормативного
мовлення на знайомі теми, які регулярно зустрічаються на роботі, під час
навчання, на дозвіллі тощо. Можу розуміти головний зміст багатьох радіо- або
ТВ програм про поточні справи або теми з кола особистих чи професійних
інтересів за умови, коли мовлення відносно повільне і чітке.
Читання. Я можу розуміти тексти, які містять головним чином
найуживаніші повсякденні та пов’язані з професійною діяльністю мовленнєві
зразки. Я розумію описи подій, почуттів та бажань в особистих листах.
Діалогічне мовлення.

Я можу спілкуватись у більшості ситуацій під час

перебування й подорожі у країні, мова якої вивчається. Я можу без підготовки
вступити до розмови, тема якої знайома, особисто значуща або пов’язана з
повсякденним життям (сім’я, хобі, робота, подорожі та поточні події/новини).
Монологічне мовлення. Я можу будувати прості зв’язні висловлювання,
для того щоб описати події та особисті враження, а також свої мрії, надії та
сподівання. Можу стисло назвати причини та пояснення щодо своїх поглядів і
планів. Я можу розповісти історію або переказати сюжет книжки чи фільму та
описати своє ставлення.
Писемне мовлення (письмо). Я можу написати простий зв’язний текст на
знайомі або пов’язані з особистими інтересами теми. Я можу писати особисті
листи, описуючи події та враження [2].
Однак,

враховуючи перехідний період

та

незакінчений

характер

національної реформи викладання англійської мови в закладах загальної
середньої освіти та

вищих навчальних закладах України, необхідно

констатувати той факт, що, як правило, у випускників бакалаврату зазначені
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вище уміння не відповідають заявленим дескрипторам. Як наслідок, вступники
до магістратури не здатні виконати завдання іспиту на належному рівні.
Відповідаючи на сучасні виклики, в якості тимчасового рішення, у
Програмі вступного іспиту з іноземної мови для магістрів ІДУЗЦ визначено
РВМ, що є достатнім для ступеня бакалавра, і є загальним для студентів різних
спеціальностей, як В1 (СМР1+).
Заначимо, що згідно з законодавчою базою, Інститут має право
розробляти, затверджувати освітні компоненти для здобувачів освіти, що
містять:
- вимоги до слухачів, які можуть розпочати навчання за програмою;
- перелік освітніх компонентів та їх логічну послідовність;
- загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати
навчання здобувачів освіти.
Таким об’єктом освітнього дизайну є Програма з вступного іспиту з
англійської мови

на

другий

(магістерський)

рівень

вищої освіти

за

спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування”.
Програмою передбачена перевірка рівня знань вступників з англійської
мови на професійному, побутовому та культурологічному рівнях та описані
дескриптори володіння мовою в чотирьох видах мовленнєвої діяльності згідно
із В1 (СМР1+) . Отже вступник повинен:
аудіювання:
розуміти основні ідеї та розпізнавати інформацію фактичного характеру в
ході обговорень, бесід побутового, суспільного та професійно орієнтованого
характеру; розуміти повідомлення та інструкції в академічному й професійному
середовищі;

розуміти

наміри

мовців

і

комунікативні

наслідки

їхніх

висловлювань, коли мовлення відносно повільне і чітке;
говоріння:
реагувати на основні ідеї та розпізнавати суттєво важливу інформацію під
час дискусій, бесід, що пов’язані з навчанням і фаховою діяльністю; володіти
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лексичним мінімумом, необхідним для ділових контактів; аргументувати
власну думку щодо актуальних тем в академічному та професійному житті;
володіти мовним етикетом спілкування (моделі звертання, ввічливості,
вибачення, прохання, висловлення згоди/незгоди з позицією співрозмовника
тощо); виступати з підготованими презентаціями щодо широкого кола тем
академічного й професійного спілкування.
читання:
розуміти автентичні тексти загальної тематики, а також пов’язані з
навчанням та фахом; розуміти головну ідею й знаходити необхідну інформацію
в неадаптованих текстах із наукової літератури (зокрема за фахом) і
публіцистики; розуміти автентичну кореспонденцію (листи, факси, електронні
повідомлення тощо), інструкції, пояснення до графіків та діаграм, рекламні
повідомлення.
письмо:
писати анотації до адаптованих технічних текстів за фахом; готувати
тексти доповідей, презентацій, використовуючи адаптовані матеріали та
автентичну

літературу середнього

рівня

складності;

писати

зрозумілі,

деталізовані тексти різного стилю та тематики, пов’язані з особистою й
професійною сферами; оформляти особисту й ділову кореспонденцію;
створювати резюме, заповнювати бланки документів із високим ступенем
лексичної та граматичної коректності.
Водночас,

кафедра

мовної підготовки працює

над

розробкою

і

впровадженням нових методик викладання англійської мови за професійним
спрямуванням (English for Specific Purposes) з метою приведення вимог для
вступників магістратури та слухачів до РВМ, визначених у стратегічних
державних документах.
З метою пошуку шляхів оптимізації навчального процесу взагалі, так і
пошуку розв’язання конкретних методичних завдань, які стоять перед
здобувачами другого (магістерського) рівня, далі здійснимо аналіз освітніх
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програм, які використовуються кафедрою мовної підготовки ІДУЦЗ.
У 2018-2019 навчальному році Вченою радою ІДУЦЗ було затверджено:
1. Навчальну програму підготовки слухачів заочної форми навчання у
галузі знань 28 “Публічне управління та адміністрування” за спеціальністю 281
“Публічне управління та адміністрування” за другим (магістерським) рівнем на
п’ять років;
2. Робочу навчальну програму підготовки слухачів заочної форми
навчання у галузі знань 28 “Публічне управління та адміністрування” за
спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування” за другим
(магістерським) рівнем, зміст якої оновлюється та затверджується щорічно
Вченою радою інституту.
Навчальна програма складається з пояснювальної записки, тематичного
плану та змісту навчальної дисципліни. У пояснювальній записці визначено:
мету курсу: ознайомлення слухачів зі стандартами усного ділового
спілкування та з особливостями науково-технічних текстів за фахом,
формування необхідної комунікативної спроможності в сферах професійного та
ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, навичок практичного
володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі
тематики, що обумовлена професійними потребами; оволодіння новітньою
фаховою інформацією через іноземні джерела;
завдання курсу: вдосконалення мовленнєвих навичок та розвиток
мовленнєвих вмінь, набутих на попередньому рівні навчання; формування
вмінь іншомовного спілкування, необхідних у сфері професійної діяльності;
розвиток та

вдосконалення

письмової та

усної комунікації фахового

спрямування;
результати вивчення навчальної дисципліни, які розглядаються крізь
призму знань про фонетику, лексику, словотвір, граматику іноземної мови в
обсязі, передбаченому програмою; відомості про країни, мова яких вивчається;
правила міжособової комунікації іноземною мовою та вмінь застосовувати
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лексико-граматичний мінімум у певній галузі, під час усних ділових контактів.
Тематичний

план

передбачає

вивчення

навчального

матеріалу,

організованого в два навчальні модулі (“Теоретичні аспекти державного
управління”, “Функції та механізми публічного управління”).
У межах першого модуля вивчається 7 навчальних тем, у межах другого
модуля – 11.
Навчальним планом передбачено 120 годин на опанування першого та
другого модулів, серед яких 20 – аудиторні заняття, 100 – самостійна робота.
Передбачено контроль рівня володіння професійною компетентністю
наприкінці першого модуля (залік) і другого (екзамен).
У змісті навчальної дисципліни надано опис змістового наповнення
кожної теми в межах окремого модуля.
Робоча навчальна програма підготовки слухачів заочної форми навчання
у галузі знань 28 “Публічне управління та адміністрування” за спеціальністю
281 “Публічне управління та адміністрування” за другим (магістерським)
рівнем дублює Навчальну програму, проте вона є більш гнучкою та дозволяє
щорічне оновлення змісту, перерозподіл годин, визначених на аудиторну та
самостійну роботу слухачів впродовж навчального року у межах, визначених
Навчальною програмою.
Вважаємо, що згідно із структурними елементами та змістовним
наповненням чинні програми відповідають вимогам нормативної бази, проте
потребують подальшого вдосконалення з метою досягнення слухачами
відповідного РВМ.
Висновки дослідження й перспективи подальших розвідок у цьому
напрямку.
Аналіз чинної нормативної бази щодо вивчення дисципліни “Англійська
мова за професійним спрямуванням” на другому (магістерському) рівні вищої
освіти за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” дозволяє
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зробити такі висновки:
1. Високий попит з боку здобувачів другого (магістерського) рівня освіти
за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування” у закладах
вищої освіти на оволодіння фаховою іноземною мовою спонукає до критичного
аналізу сучасних державних актів з метою пошуку раціональних шляхів
удосконалення методичного супроводу вивчення дисципліни “Англійська мова
за професійним спрямуванням”.
2. Аналіз нормативних актів дозволив виокремити термінологічну
нормативну базу, крізь призму якої були уточнені особливості організації
навчального

процесу

дисципліни

“Англійська

мова

за

професійним

спрямуванням” для навчання магістрів за спеціальністю “Публічне управління
та адміністрування”.
3.

Іншомовна

професійна

компетентність

є

багатокомпонентним,

ієрархічно організованим і багаторівневим феноменом, в основі якого є
професійні знання, уміння та навички.
4. Англійська мова за професійним спрямуванням є інструментом
формування спеціалізованих навичок та вдосконалення професійних умінь, які
створюють підґрунтя для розв’язання державно-управлінських, політикоправових, соціально-економічних питань.
5. Аналіз елементів універсального дизайну у сфері освіти (Програми
АМПС) дозволив з’ясувати: а) методичну цінність програми; б) специфіку
змісту навчальних матеріалів для формування професійної іншомовної
компетентності у магістрів; в) оптимальний РВМ на сучасному перехідному
етапі, що відповідає В1 (CEF) /СМР1+(NATO STANAG 6001).
6. Здійснений аналіз інших елементів універсального дизайну наступного
рівня (навчальних програм підготовки слухачів заочної форми навчання у
галузі знань 28 “Публічне управління та адміністрування” за спеціальністю 281
“Публічне управління та адміністрування” за другим (магістерським) рівнем
вищої освіти), дозволив зробити висновок, що їхні структурні елементи та
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змістовні лінії відповідають вимогам нормативної бази, проте залишається
відкритим питання пошуку ефективних методів досягнення РВМ згідно з
програмними вимогами АМПС.
Перспективою

подальшої

наукової

розвідки

в

домені

навчання

англійської мови за професійним спрямуванням є уточнення загальних і
методичних

принципів

спрямуванням»

на

навчання

другому

англійської

(магістерському)

мови
рівні

за

професійним

вищої

освіти

за

спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування”.
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ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES DISCIPLINE FOR MASTERS IN
PUBLIC ADMINISTRATION LEGAL FRAMEWORK ANALYSIS
Responding to the modern challenges in the educational domain and an
increase interest of the appropriate level of English among the public servants of
SESU, the Language Training Department of the Institute of Public Administration in
the Sphere of Civil Protection initiated the research work aimed to improve the
training content and methodology of teaching English for Specific Purposes for level
in the field of expertize 281 ‘Public Administration’ in April 2019.
A significant contribution to the development of the theory, methodology and
the certain methodological issue developing were made by a number of scientist such
as O. Bykonia, V. Chernysh, Z. Korneeva, G. Dyvnych, R. Makarova, Ya. Mandryk,
M. Dyachenko, T. Dudley-Evans, T. Hutchinson, A. Waters, P. Strevens and others.
At the same time, some thorough research of the legal framework in order to
reveal the potential premises to improve methodology of teaching English for
Specific Purposes for level in the field of expertize 281 ‘Public Administration’ has
not been done under the condition of modern reforms in the education domain.
The legal framework in order to reveal the potential premises to improve
methodology of teaching English for Specific Purposes for the second (Master) level
in field of expertize 281 ‘Public Administration’ is under consideration.
The article outlines the main peculiarities of the current legal framework
related to the teaching English for Specific Purpose which is used as the premise for
further analysis of the current curriculums used in the Language Training Department
of the Institute of Public Administration in the Sphere of Civil Protection. The list of
legal framework includes the Law on Education, The Law on Higher Education, The
law on State Service, National ESP Curriculum of English.
Clarifying the terminology used in the current regulatory environment in the
sphere of professional activities of future public leaders and managers (individual
learning curve, competence, learning outcomes, language proficiency, universal
design in the sphere of education, curricula) has given the authors an opportunity to
reveal the methodological value of the National ESP Curriculum of English and
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clarify the appropriate language level for Master’s degree students, evaluate the
current curriculum used by the Language Training Department of the Institute of
Public Administration in the Sphere of Civil Protection.
Foreign language professional competence is a multi-component, hierarchically
organized and multi-level phenomenon based on professional skills, knowledge and
awareness.
English for Specific Purposes as a discipline can be considered as the tool for
developing special professional skills that create the premises to deal efficiently with
challenges concerning public management, political-legislation, social-economic
issues.
The further analysis of the universal design in the educational sphere also let
the authors clarify the teaching materials peculiarities; correlate the international
current testing system with NATO STANAG 6001 used within SESU and explain the
necessity to implement В1 (CEF) /СМР1+(NATO STANAG 6001) for Master’s
degree students in in the field of expertize 281 ‘Public Administration’.
The analysis of the current legal framework related to the second (Master)
educational level in field of expertize 281 ‘Public Administration has revealed the
fact that, on the one hand, the current curricula structural elements and content as the
elements of educational design comply with the legislation norms, on the other hand,
the issues of looking for improving the training content and efficient teaching
techniques to obtain the desirable language level for Master’s degree students have to
be under further consideration.
Key words: individual educational trajectory, competence, learning outcomes,
language proficiency levels, universal educational design, curriculum.
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