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В наші дні стає все більш очевидним, що вирішити проблему запобігання або локалізації техногенних аварій 
можна встановивши першопричину їх виникнення або своєчасно виявити можливі надзвичайні Ситуації і локалізу
вати їх на початкових етапах. Сьогодні як ніколи приоритетне значення має діагностика процесів і розуміння їх
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СЕКЦІЯ І  УДОСКОНАЛЕННЯ ЗМІСТУ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ  
З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ, МОНІТОРИНГ ДІЯЛЬНОСТІ внз

розвитку в часі. Чітке знання умов виникнення небезпек дозволяє, з одного боку, завчасно прийняти відповідні 
міри захисту, а з іншого — розробити відповідне керівництво і поведінку людей.

Прогнозування є ключовим етапом при прийнятті рішень в управлінні. Кінцева ефективність будь-якого 
рішення залежить від послідовності подій, які виникають вже після прийняття рішення. Можливість передбачити 
некеровані процеси цих подій перед прийняттям рішення дозволяє зробити найкращий вибір, який в іншому випа
дку міг бути не таким вдалим. Але прийняття рішення дуже ускладнюється великим потоком даних. Аналізувати 
дані можна завдяки засобам комп’ютерної техніки.

Першочергове значення має прогнозування процесів, які можуть призвести до аварій, катастроф, розумін
ня їх розвитку.

Виділяють декілька стадій розвитку аварій:
стадія нормального функціонування системи. Вона характеризується тим, що всі процеси протікають в 

режимі встановлених регламентів, тому вона не наближається до аварійного стану;
стадія нестійкої роботи системи — перед аварійний стан, коли ще можна повернутися до нормального рівня. 

Це початкова фаза, розвиток процесу нестабільний, відбувається накопичення небезпек;
стадія, в якій систему вже неможливо повернути в нормальний стан. Цей стан граничної нестабільності, 

коли велика вірогідність аварій. Роблячи помилки, допускаючи прорахунки, своєчасно не приймаючи необхідних 
заходів, ми тим самим як би заставляємо систему перейти поріг стійкості;

стадія «ураженого» стану системи, затухання надзвичайної ситуації.
Вміння прогнозувати надзвичайні ситуації і приймати грамотні рішення в умовах надзвичайної ситуації по 

захисту населення та персоналу, об’єктів народного господарства від можливих наслідків аварій, катастроф, сти
хійних лих, а також у ході ліквідації цих наслідків здійснюється дисциплінами «Безпека життєдіяльності» і 
«Цивільна оборона». Про необхідність вивчення даних дисциплін у вищих навчальних закладах йдеться у докуме
нтах Міністерства освіти України від 21 червня 1994 №1/9-144 «Про удосконалення підготовки фахівців в галузі 
цивільної оборони і охорони праці в вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації», наказі Міністерства 
освіти України від 02.12.98 №»420 «Про вдосконалення навчання з охорони праці та безпеки життєдіяльності у 
вищих навчальних закладах освіти України». Нормативно правові акти з питань викладання дисциплін безпека 
життєдіяльності, основи охорони праці, охорона праці в галузі, цивільна оборона, що розроблені, впроваджені та 
діють на даний момент, вказують на чітку державну позицію щодо необхідності розвивати підготовку фахівців із 
вищою освітою з питань забезпечення безпеки.

Нормативно правова база в галузі безпеки життєдіяльності людини (за Конституцією України) забезпечу
ється законами України:

«Про основи національної безпеки» від 19 червня 2003р. за № 964;
«Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» від 08 

червня 2000р. за №“1809;
«Про боротьбу з тероризмом» від 20 березня 2003р. за № 638;
«Про внесення змін до Закону України «Про охорону праці» « від 21 грудня 2002р. за №“229;
«Про дорожній рух» від 30 червня 1993р.;
«Про правовий режим надзвичайного стану» від 16 березня 2000р. за №“ 1550;
«Про державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації» від 20 лютого 2003р. за №“ 545;
Постанова КМУ «Про затвердження Положення про єдину державну систему запобігання і реагування на 

надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру» від 03 серпня 1998р.;
Кримінальний кодекс України від 05.04.01// Відомості Верховної Ради України — 2008. — №"25;
Концепція освіти з напрямку «Безпека життя і діяльності людини» від 12 березня 2001р.;
Навчальна програма нормативної дисципліни «Безпекажиттєдіяльності» для вищих закладів освіти від 04 

грудня 1998р.
Навчальна програма нормативної дисципліни «Безпека життєдіяльності» для студентів вищих навчальних 

закладів освітніх рівнів «неповна вища освіта» та «базова вища освіта» всіх спеціальностей. К., 2002р.;
Навчальна програма нормативної дисципліни «Цивільна оборона» для студентів вищих навчальних закладів 

освітнього рівня «спеціаліст» та «магістр» усіх спеціальностей. К., 2002р.;
Навчальна програма нормативної дисципліни «Основи охорони праці» для вищих закладів освіти. К., 1997.
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