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Основою планування заходів цивільного захисту (ЦЗ), є прогноз обстановки, що може 

скластися при виникненні надзвичайних ситуацій  (НС). 

Події останніх років показують, що дії щодо попередження загроз, зниження їх рівня, 

бувають неадекватними саме з причин недооцінки загрози та невміння прийняти правильне 

рішення.  

Розробка та планування роботи функціональної підсистеми єдиної державної системи 

запобіганню НС та реагування на них, є їх прогнозування можливих варіантів розвитку НС 

техногенного та природного   характеру та дій персоналу по їх запобіганню та ліквідації.  

Основним завданням Плану дій щодо запобігання і реагування на НС, на реальну її 

загрозу і виникнення є збереження життя і здоров’я людей, мінімізація матеріальних втрат. З 

цією метою вживаються дійові заходи для захисту, навчальних і позашкільних закладів 

освіти, місць постійного перебування людей, вирішення питань розосередження або 

термінової евакуації учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі з території, 

на яку можуть бути поширені небезпечні фактори ураження прогнозованої надзвичайної 

ситуації. 

Начальниками цивільного захисту є керівники органів управлінь освіти і науки, 

навчальних закладів, незалежно від форм власності установ, організацій і підприємств галузі 

у відповідність з вимогами Положення про функціональну підсистему “Освіта і наука 

України”. 

З метою виконання чинного законодавства у сфері ЦЗ у навчальних закладах України 

передбачено викладання навчальних дисциплін “Безпека життєдіяльності“ та “Цивільний 

захист“. Виконання заходів з ЦЗ в навчальних закладах досягається своєчасним 

плануванням заходів, що необхідно проводити при загрозі та виникненні НС та розроблення 



типових навчальних програм. 

Типова програма навчання працівників органів управління освітою і наукою, 

навчальних закладів, установ, організацій і підприємств галузі розроблена згідно з 

тематикою Організаційно-методичних рекомендацій Міністерства України надзвичайних 

ситуацій.  

Навчання студентів вищих навчальних закладів з питань НС та ЦЗ населення 

проводиться за програмами нормативних дисциплін “Цивільний захист”, “Безпека 

життєдіяльності” і спрямовується на підготовку їх як майбутніх керівників навчально-

виробничих колективів - організаторів ЦЗ, безпеки життєдіяльності людини. 

Контроль за проведенням “Тиждень безпеки дитини” та викладанням навчальних 

дисциплін “Цивільний захист”, “Безпека життєдіяльності” здійснювала Державна інспекція 

цивільного захисту та техногенної безпеки (ДІ ЦЗ та ТБ) . 

У відповідності до Указів Президента України № 392/2011 від 6.04.2011 року 

(Положення про ДІ ТБ та № 20/2013 від 16.01.2013 року (Положення про Державну службу 

України з надзвичайних ситуацій), Кодексу “Цивільного захисту України“  та наказах 

Державну службу України з надзвичайних ситуацій України питання надання допомоги та 

організації проведення “Тиждень безпеки дитини”  і контролю за викладання навчальних 

дисциплін “Цивільний захист”, “Безпека життєдіяльності” жодним чином не відображені.  

Виходячи з вище викладеного виникає природне запитання, а хто в нашій державі 

буде здійснювати функції контролюючого органу викладання в навчальних закладах 

дисциплін “Цивільний захист”, “Безпека життєдіяльності” , проведення “Тиждень безпеки 

дитини”  та надавати методичну допомогу в організації удосконалення теоретичних знань і 

практичних навичок педагогічних працівників навчальних закладів з питань захисту та дій в 

умовах надзвичайних ситуаціях ? 

 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Закон України від 08.06.2000 року № 1809-ІІІ “Про захист населення та території від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру“ . 

2. Закон України “Про правові засади цивільного захисту“ від 24.06.2004 року  № 1859-ІУ; 

3. Наказ Міністерства освіти України, начальника штабу – заступника начальника 

цивільної оборони України від 20.06.1995 року № 182/200 «Про викладання дисциплін 

“Безпека життєдіяльності” та “Цивільна оборина”. 

4. Наказ МНС України від 25.05.2012 року № 863 “Про затвердження Порядку проведення 

перевірок органами Державної інспекції техногенної безпеки України та визнання 

такими, що втратили чинність, деяких наказів МНС України“. 


