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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Новітні технології, стрімкий прогрес людства,

впровадження експериментальних програм та систем

господарювання сприяє не тільки розвитку економіки
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POPULATION TRAINING TO OBTAIN DISASTER RESPONSE SKILLS

У статті висвітлені питання навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, а також окрес�

лена роль Інституту державного управління у сфері цивільного захисту та навчально�методич�

них центрів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності в системі навчання керівного скла�

ду і фахівців органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, уста�

нов та організацій, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів із питань ци�

вільного захисту.

Доведено необхідність запровадження в державі європейських стандартів безпечної життє�

діяльності як однієї з вимог євроатлантичної інтеграції України, що можливе за умов карди�

нальних концептуальних і методологічних інновацій та інституційних перетворень. Навчання

населення діям у надзвичайних ситуаціях розглядається як одне з першочергових завдань, без

розв'язання якого неможливо забезпечити ефективність державного управління сучасною си�

стемою попередження та реагування на надзвичайні ситуації в Україні.

The article highlights the issue of population training to respond in emergencies and outlines the

role of the Institute of public administration in the Sphere of Civil Protection and training centers of

Civil Protection and Life safety in the process of educating of the management staff and professionals

of executive bodies, local authorities, enterprises, institutions and organizations involved in the

implementation of civil protection measures.

The necessity of introduction of Life Safety European Standards in the country as one of the

requirements for Euro�Atlantic �Ukraine integration is proved. It is possible under the circumstances

of radical conceptual and methodological innovations and institutional changes. Population training

to obtain disaster response skills is regarded as one of the major task. Solving this task ensures the

effectiveness of public administration of modern warning and response emergency system in Ukraine.
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держави, але є джерелом потенційної небезпеки для

суспільства. Наразі ймовірність катастрофи, спусковим

механізмом якої є людський фактор, на жаль, зростає

швидше ніж протидія їй. За цих умов необхідно при1
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діляти більше уваги організації навчання населення як

передумові запобігання виникненню надзвичайних си1

туацій, техногенних та соціальних катастроф. Щоден1

но не замислюючись, людина користується досягнен1

нями цивілізації, що дозволяє їй комфортно існувати,

споживати великий спектр наслідків прогресу.

У той же час, життєдіяльність людини інколи може

призвести до негативних наслідків. У підтвердженні

даної тези можна навести результати дослідження

вчених Інституту "Future of Humanity" при Оксфордсь1

кому університеті та фонду "Global Challenges", які оц1

інили найбільші небезпеки для людства. Аналіз цих

загроз свідчить, що дев'ять загроз із дванадцяти —

це результат діяльності людини.

Тому, на перше місце в організації життєдіяль1

ності людства виходить вирішення таких завдань, що

нададуть можливість людині вижити за будь1яких не1

передбачених, глобальних чи незначних катаклізмах,

дозволить захистити не тільки себе та свою родину,

а також і своє оточення, суспільство у цілому. Для

цього необхідно володіти певним переліком умінь,

що, в свою чергу, передбачає наявність ефективної

системи навчання населення.

Аналіз нормативної бази та досвіду ліквідації нас1

лідків надзвичайних ситуацій свідчить про те, що на

даний час існує проблема, яка полягає у тому, що, з

одного боку, кількість та масштабність наслідків над1

звичайних ситуацій зростає та посилюється, а з іншо1

го — стан підготовки населення діям в умовах над1

звичайних ситуацій є недостатнім для його безпечної

життєдіяльності [1—3].

Проблемним питанням організації навчального

процесу у сфері цивільного захисту, зокрема, навчан1

ня населення діям у надзвичайних ситуаціях, приділя1

лось достатньо уваги науковцями, що провадять дос1

лідження у сфері цивільного захисту, а саме: проана1

лізовано основні напрями державного регулювання

підготовки фахівців з цивільного захисту у провідних

країнах світу, розглянуто становлення системи і

структури та основні напрями побудови професійної

освіти, визначено нові підходи до інтеграції освіти та

нормативне забезпечення цього процесу [4]; розгля1

нуто питання навчання населення у надзвичайних си1

туаціях під час здійснення державного управління у

сфері цивільного захисту [5]; розкрито проблеми дер1

жавного управління медичним захистом населення в

умовах надзвичайних ситуацій в Україні та професій1

ної підготовки рятувальників з домедичної допомоги

[6]; порушено проблеми правового забезпечення на1

селення, постраждалого від наслідків надзвичайних

ситуацій [7]; наведено методологічні підходи до за1

безпечення дій сил цивільного захисту під час реагу1

вання на надзвичайні ситуації та проблеми навчання

фахівців сфери цивільного захисту [8].

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є визначення шляхів реалізації на1

вчання населення діям у надзвичайних ситуаціях.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Однією з головних причин низького рівня безпе1

ки населення, територій, соціальних, техногенних і

природних об'єктів в Україні є слабкість державної

політики, спрямованої на посилення превентивної

діяльності у сфері забезпечення техногенної та при1

родної безпеки.

Запровадження європейських стандартів безпеч1

ної життєдіяльності, як однієї з вимог євроатлантич1

ної інтеграції України, можливе за умов кардиналь1

них концептуальних і методологічних інновацій та

інституційних перетворень.

Відповідно до Стратегії національної безпеки Ук1

раїни, затвердженої Указом Президента України від

26.05.2015 року № 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 з основних

напрямів державної політики національної безпеки

України — створення ефективного сектору безпеки і

оборони, у тому числі, за рахунок його професіонал1

ізації, підвищення фахового рівня персоналу, ефек1

тивної його мотивації до належного виконання зав1

дань за призначенням, максимально доцільного ско1

рочення обслуговуючих підрозділів органів цього

сектору.

Відповідно до рішення РНБО України від

18.02.2015 року "Про додаткові заходи щодо зміцнен1

ня національної безпеки України", введеного в дію

Указом Президента України від 12 березня 2015 року

№ 139/2015 "Про рішення Ради національної безпе1

ки і оборони України від 18 лютого 2015 року "Про

додаткові заходи щодо зміцнення національної без1

пеки України" ДСНС України доручено невідкладно

посилити підготовку, перепідготовку та підвищення

кваліфікації осіб рядового і начальницького складу

служби цивільного захисту, забезпечити проведення

для органів виконавчої влади, органів місцевого са1

моврядування, підприємств, установ та організацій

навчання керівного складу і фахівців, діяльність яких

пов'язана з організацією і здійсненням заходів із пи1

тань цивільного захисту.

Відповідно до ст. 39, 40 гл. 10 Кодексу цивіль1

ного захисту України навчання працюючого населен1

ня діям у надзвичайних ситуаціях здійснюється за

місцем роботи, є обов'язковим і здійснюється в ро1

бочий час за рахунок коштів роботодавця за програ1

мами підготовки населення діям у надзвичайних си1

туаціях, а також під час проведення спеціальних

об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного

захисту.

У п.п. 3, 9 Порядку навчання населення діям у над1

звичайних ситуаціях, затвердженому постановою Ка1

бінету Міністрів України від 26.06.2013 № 444 визна1

чено, що організація навчання працюючого та непра1

цюючого населення покладається на ДСНС України,

місцеві державні адміністрації, органи місцевого са1

моврядування, а підготовка працівників до дій у над1

звичайних ситуаціях передбачає за програмою за1

гальної підготовки працівників підприємств, установ

та організацій — вивчення інформації, що міститься

у планах реагування на надзвичайні ситуації, про дії в

умовах загрози їх виникнення, а також оволодіння

навичками надання першої допомоги постраждалим
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(домедичної допомоги), користування засобами інди1

відуального і колективного захисту.

У системі Державної служби України з надзвичай1

них ситуацій організація навчання здійснюється з ме1

тою забезпечення потреб центральних і місцевих

органів виконавчої влади, органів місцевого самовря1

дування, державних підприємств, установ та органі1

зацій у працівниках, здатних компетентно і відпові1

дально виконувати функції управління техногенною і

природною безпекою населення, територій та об'єктів

господарської діяльності, впроваджувати технології,

спрямовані на зменшення ризиків виникнення і

мінімізацію наслідків надзвичайних ситуацій та їх

ліквідацію.

Організація навчання як засіб забезпечення

професійної компетенції колективом Інституту дер1

жавного управління у сфері цивільного захисту

(далі — Інститут) розглядається як одне з першо1

чергових завдань, без розв'язання якого неможли1

во забезпечити ефективність державного управлі1

ння щодо створення сучасної системи попереджен1

ня та реагування на надзвичайні ситуації в Україні,

що має сприяти виведенню нашої держави на рівень

провідних країн світу з питань реалізації Конститу1

ційних вимог щодо збереження життя та здоров'я

своїх громадян.

Інститут є галузевим вищим навчальним закла1

дом післядипломної освіти у сфері цивільного за1

хисту, уповноваженим органом управління якого

є Державна служба України з надзвичайних ситу1

ацій.

Відповідно до Порядку проведення навчання ке1

рівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана

з організацією і здійсненням заходів з питань цивіль1

ного захисту, затвердженого постановою Кабінету

Міністрів України від 23.10.2013 № 819, Інститут ви1

конує функції Головного навчально1методичного цен1

тру сфери цивільного захисту.

Одним із основних напрямів діяльності Інституту

є проведення навчання керівного складу та фахівців,

діяльність яких пов'язана із заходами цивільного за1

хисту та безпеки життєдіяльності, а також підвищен1

ня кваліфікації державних службовців за напрямом

"Державне управління".

Вищезазначений напрям реалізується на підставі

розпорядження Кабінету Міністрів України від

10.09.2014 № 8201р "Про затвердження планів комп1

лектування Інституту державного управління у сфері

цивільного захисту слухачами з числа керівного скла1

ду та фахівців, діяльність яких пов'язана з організа1

цією і здійсненням заходів з питань цивільного захи1

сту".

В Інституті працюють висококваліфіковані нау1

ковці, у тому числі два доктора наук та двадцять сім

кандидатів наук. Діє п'ять кафедр, науково1методич1

ний та науково1дослідний центри, а також три само1

стійних відділи.

Інститут сьогодні здійснює підготовку та прова1

дить фахове навчання з питань цивільного захисту

підприємців та пересічних громадян, працівників

будь1яких об'єктів, закладів та установ незалежно від

форм власності за наступними програмами:

— перепідготовка за спеціальністю "Пожежна

безпека" (друга вища освіта, заочна форма, термін

навчання 2 роки);

— підвищення кваліфікації посадових осіб

суб'єктів господарювання з питань цивільного захис1

ту;

— підвищення кваліфікації викладачів вищих на1

вчальних закладів з навчальних дисциплін "Безпека

життєдіяльності" та "Цивільний захист";

— підвищення кваліфікації державних службовців

IІ—VIІ категорій посад у галузі знань "Державне уп1

равління";

— навчання фахівців, діяльність яких пов'язана з

організацією і здійсненням заходів цивільного захи1

сту;

— навчання посадових осіб з питань пожежної

безпеки;

— навчання за програмою пожежно1технічного

мінімуму (всі категорії професій);

— навчання керівників та виконавців робіт про1

типожежного призначення суб'єктів господарювання;

— навчання з питань підготовки до дій в умовах

вчинення терористичних актів.

Відповідно до п. 22 ст. 17, п. 8 ст. 23 Кодексу ци1

вільного захисту України на Державну службу Украї1

ни з надзвичайних ситуацій покладено функції надан1

ня екстреної медичної допомоги безпосередньо у зоні

надзвичайної ситуації постраждалим та рятувальни1

кам.

Постановою Кабінету Міністрів України від

21.11.2012 № 1115 визначено Порядок підготовки та

підвищення кваліфікації осіб, які зобов'язані надава1

ти домедичну допомогу.

Домедична допомога — це невідкладні дії та

організаційні заходи, спрямовані на врятування та

збереження життя людини у невідкладному стані,

мінімізацію наслідків впливу такого стану на її здо1

ров'я, що здійснюються на місці події особами, які

не мають медичної освіти, але за своїми службови1

ми обов'язками повинні володіти основними прак1

тичними навичками з рятування, збереження життя

людини, яка перебуває у невідкладному стані, та

відповідно до Закону України "Про екстрену медич1

ну допомогу" зобов'язані здійснювати такі дії та за1

ходи.

На виконання вимог чинного в Україні законодав1

ства, зокрема, постанови Кабінету Міністрів України

від 21.11.2012 № 1115 "Про затвердження Порядку

підготовки та підвищення кваліфікації осіб, які зобо1

в'язані надавати домедичну допомогу", наказу ДСНС

України від 03.02.2014 № 63 "Про здійснення органі1

заційно1штатних заходів", в Інституті створено на1

вчально1тренувальний підрозділ з підготовки неме1

дичних працівників з надання домедичної допомоги.

Цей підрозділ оснащено сучасною навчально1матер1

іальною базою (манекени, набір шин, апарат Амбу,

перев'язувальний матеріал, ноші, мультимедійне об1

ладнання тощо).

Проведення навчання немедичних працівників з

надання домедичної допомоги на базі вищезазначе1

ного підрозділу Інституту здійснюється медичними

спеціалістами (лікарями), які мають досвід практич1
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ної роботи в системі екстреної медичної допомоги та

пройшли відповідну підготовку і отримали сертифі1

кати викладачів1інструкторів в Українському науко1

во1практичному центрі екстреної медичної допомоги

та медицини катастроф МОЗ України, а також міжна1

родні сертифікати за даним напрямком роботи.

Навчання проводиться відповідно до Уніфікова1

ної програми медичної підготовки рятувальників та

інших фахівців, які беруть участь у ліквідації наслідків

надзвичайних ситуацій і не мають медичної освіти.

Для зручності слухачів, навчання може бути органі1

зоване як на базі Інституту, так і в інших закладах (виї1

зне навчання). Вищезазначена програма затвердже1

на МОЗ України та у встановленому порядку погод1

жена з МОН України.

Слід акцентувати увагу на тому, що під керівницт1

вом Інституту спільно з регіональними навчально1ме1

тодичними центрами цивільного захисту та безпеки

життєдіяльності, які він координує та здійснює нау1

ково1методичне забезпечення, щорічно проходять на1

вчання понад 100 тисяч осіб з питань цивільного за1

хисту.

Так, у минулому навчальному році за програмами

підвищення кваліфікації керівного складу та фахівців,

діяльність яких пов'язана з організацією і здійснен1

ням заходів з питань цивільного захисту, пройшли на1

вчання 86 тис. осіб, у тому числі 26 тис. — керівного

складу місцевих органів виконавчої влади, органів

місцевого самоврядування, підприємств, установ та

організацій. Також підготовлено, перепідготовлено та

підвищено кваліфікацію 5,4 тис. спеціалістів ряту1

вальних робітничих професій для потреб територіаль1

них органів, з яких 1,8 тис. отримали робітничу про1

фесію "рятувальник" вперше.

Безпосередньо в Інституті у минулому навчально1

му році пройшли навчання понад 3 тис. осіб, зокре1

ма, керівний склад та фахівці Секретаріату Кабінету

Міністрів України, міністерств, відомств, інших цент1

ральних та місцевих органів виконавчої влади, керів1

ний склад райдержадміністрацій м. Києва, керівники

та відповідальні особи суб'єктів господарювання,

діяльність яких пов'язана з організацією та здійснен1

ням заходів цивільного захисту.

Інститут, виконуючи функції головного навчаль1

но1методичного центру сфери цивільного захисту,

здійснює організаційне та методичне керівництво те1

риторіальними курсами, навчально1методичними цен1

трами цивільного захисту та безпеки життєдіяльності

(далі — НМЦ ЦЗ та БЖД) відповідно до п. 1.5. Типо1

вого положення про територіальні курси, навчально1

методичні центри цивільного захисту та безпеки жит1

тєдіяльності, затвердженого наказом МВС України

від 29.05.2014 № 523.

Спільно з НМЦ ЦЗ та БЖД Львівської, Хмельниць1

кої та Чернівецької областей було розроблено та

підготовлено до друку рукопис методичного посібни1

ка "Загальна підготовка працівників підприємств, ус1

танов і організацій до дій у надзвичайних ситуаціях"

та організаційно1методичних вказівок щодо облад1

нання інформаційно1довідкових куточків з питань

цивільного захисту підприємств, установ та органі1

зацій, а також макети цих куточків.

Інститутом здійснено науково1методичний суп1

ровід діяльності комісії з атестації педагогічних пра1

цівників навчально1методичних центрів цивільного за1

хисту та безпеки життєдіяльності, за підсумками якої

було атестовано 36 педагогічних працівників: центрів

(наказ ДСНС України від 15.06.2015 № 322 "Про ре1

зультати атестації працівників навчальних закладів,

навчально1методичних центрів у сфері цивільного за1

хисту").

Спільно з навчально1методичними центрами цив1

ільного захисту та безпеки життєдіяльності Запорізь1

кої та Рівненської областей, було удосконалено кон1

цепцію створення та функціонування мобільних кон1

сультаційних пунктів щодо дій населення у надзвичай1

них ситуаціях, головними завданнями яких є інфор1

маційно1просвітницька робота, пропаганда знань з

питань цивільного захисту, порядку дій в умовах над1

звичайних ситуацій та проявів терористичних актів, а

також навчання населення з надання домедичної до1

помоги постраждалим у надзвичайних ситуаціях.

На виконання Концепції освітньої діяльності Інсти1

туту, одним із шляхів реалізації освітньої діяльності

є розвиток міжнародного співробітництва у сфері на1

уки та освіти на основі пріоритетів національних інте1

ресів. Основними заходами з цього напряму були:

18—19 травня 2015 року на базі Інституту прохо1

дила міжнародна зустріч з представниками Центру

домедичної допомоги та медицини катастроф Коро1

лівства Швеції, Державної служби України з надзви1

чайних ситуацій та Міністерства охорони здоров'я Ук1

раїни. У заході також взяли участь представники ви1

щих навчальних закладів ДСНС України, ДП "Мобіль1

ний рятувальний центр ДСНС України" та Центру ек1

стреної медичної допомоги та медицини катастроф

МОЗ України;

з 29 по 31 жовтня 2014 року проведено семінар з

кризової комунікації під час надзвичайних ситуацій

групою тренерів Агентства Зменшення Загрози По1

сольства США. Під час проведення семінару були роз1

глянуті питання з основ успішної кризової комунікації,

планування та здійснення кризової комунікації, дії

після кризи, практичні поради щодо поведінки під час

кризових ситуацій;

з метою налагодження співпраці та обміну досві1

дом 26 вересня 2014 року відбулась робоча зустріч з

Директором Урядового центру безпеки паном Яну1

шом Скуліхом та представниками Державної пожеж1

ної служби Республіки Польща. Під час зустрічі об1

говорювались питання подальшого співробітництва та

взаємодопомоги у галузі науки та освіти. Продовжен1

ням чого є участь у навчанні з домедичної підготовки

на базі Школи прапорщиків Державної пожежної

служби Республіка Польща в місті Краків співробіт1

ників Інституту.

Слід зазначити, що на сьогоднішній день Інститут

є єдиним в Україні галузевим вищим навчальним зак1

ладом післядипломної освіти у сфері цивільного за1

хисту, який відповідно до чинного законодавства (Ко1

декс цивільного захисту України, Закон України "Про

вищу освіту", інших нормативно1правових актів Украї1

ни) є вкрай необхідним для функціонування єдиної

державної системи цивільного захисту України.
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ВИСНОВКИ
На виконання п. 6 Указу Президента України від

12.03.2015 № 139/2015 "Про рішення Ради націо1

нальної безпеки і оборони України від 18 лютого 2015

року "Про додаткові заході щодо зміцнення націо1

нальної безпеки України" щодо проведення навчан1

ня з проблеми цивільного захисту, Інститутом прово1

диться дослідження змісту навчання навичкам вижи1

вання в умовах надзвичайних ситуацій з урахуванням

сучасних тенденцій розвитку єдиної державної сис1

теми цивільного захисту, результатом якого буде роз1

робка рукопису практичного посібника "Виживання

населення у надзвичайних ситуаціях".

На нашу думку, в рукописі практичного посібника

мають бути висвітлені наступні питання щодо підго1

товки населення до дій в умовах надзвичайних ситу1

ацій: дослідження організації цивільного захисту на1

селення в умовах надзвичайних ситуацій, організація

та здійснення заходів з оповіщення та інформування

про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій; за1

собів захисту в умовах надзвичайних ситуацій, захис1

них споруд цивільного захисту, їх призначення та об1

лаштування та засобів пожежогасіння, протипожеж1

не устаткування та інвентар, порядок та правила їх ви1

користання під час пожежі; правил поведінки в умо1

вах надзвичайних ситуацій; особливостей поведінки

в умовах ведення військових дій та проведення анти1

терористичної операції; засад психологічної підтрим1

ки в умовах надзвичайних ситуацій та навчання осіб,

які не мають медичної освіти, навичкам надання до1

медичної допомоги, змісту навчання населення вижи1

ванню в умовах надзвичайних ситуацій.

Видання практичного посібника "Виживання на1

селення у надзвичайних ситуаціях" та впровадження

результатів наукового дослідження в навчально1ме1

тодичне забезпечення підготовки населення до дій в

умовах надзвичайних ситуацій дозволить більш ефек1

тивно здійснювати первинну підготовку, перепідготов1

ку та підвищення кваліфікації відповідно до вимог

чинного законодавства.
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