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Коваленко О.М. 
Херсонський державний університет 

a-kan@ukr.net 
 

В процесі підготовки майбутніх фахівців залізничного транспорту особлива увага 
приділяється підготовці до дій у надзвичайних ситуаціях. Як правило, навчальні програми 
закладів освіти будь-якого рівня акредитації містять дисципліни, що спрямовані на 
оволодіння необхідними компетентностями, які необхідні фахівцям у разі виникнення 
природних, техногенних та екологічних небезпек. Зазвичай такі навички та вміння 
набуваються студентами в процесі вивчення дисципліни «Безпека та охорона праці у 
галузі».  

З років набуття незалежності й до сьогодня в нашій країні з трьох закладів вищої 
освіти, які готують фахівців транспортної галузі, тільки Український державний 
університет залізничного транспорту має окрему спеціальність з підготовки бакалаврів 
освітнього напряму «Цивільна безпека» за програмою «Безпека та охорона праці на 
залізничному транспорті».  

Метою навчання за цією програмою є отримання майбутніми фахівцями знань, умінь 
та навичок у галузі цивільної безпеки. Зокрема, студенти оволодіють навичками 
здійснення контролю за дотриманням правил, стандартів, норм, положень, інструкцій з 
охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного стану та охорони навколишнього 
середовища на підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності. 
Крім того вони отримують знання щодо чинних нормативно-правових актів з охорони 
праці, стандартів безпеки праці у процесі виробництва. Окрема увага приділяється 
організації та управлінню діями щодо попередження виникнення нещасних випадків та 
надзвичайних ситуацій техногенного характеру в транспортній галузі та на виробництві. 

Варто зауважити, що основними нормативно-правовими актами та стандартами 
безпеки, якими повинен керуватися майбутній фахівець залізничного транспорту під час 
дій у надзвичайних ситуаціях, таких як природні, техногенні або екологічні небезпеки, є 
такі: «Положення про функціональну підсистему запобігання і реагування на загрозу або 
виникнення надзвичайних ситуацій на залізничному транспорті» (2016), «Правила 
перевезення вантажів залізничним транспортом» (2014), «Правила перевезення 
небезпечних вантажів» (2017), «Правила перевезення небезпечних вантажів. Додаток 2 до 
Угоди про міжнародне залізничне вантажне сполучення (Соглашению о международном 
железнодорожном грузовом сообщении (СМГС)» (2015), «Правила безпеки та порядок 
ліквідації аварійних ситуацій з небезпечними вантажами при перевезенні їх залізничним 
транспортом» (2017), «Правила пожежної безпеки на залізничному транспорті» (2010), 
«Положення про пожежні поїзди на залізничному транспорті» (1995) тощо. Все ці правила 
та положення містять необхідну інформацію та настанови щодо дій у надзвичайних 
ситуаціях, які можуть виникати під час перевезення вантажів залізничним транспортом.  

Маємо констатувати, що з набуття незалежності й особливо на початку ХХІ століття 
залізничний транспорт є невід’ємною частиною економіки України. Наша країна посідає 4 
місце у Євразії за обсягами вантажних перевезень залізничним транспортом, тобто 85% 
вантажообігу припадає на залізничні перевезення. Тому відповідний технічний розвиток 
рухомого складу та інфраструктури залізниці є запорукою економічного зростання 
України. Всі ці фактори вимагають кваліфікованої підготовки майбутніх фахівців 
залізничного транспорту та відповідних змін у системі підготовки кадрів, які б були 
компетентними у питаннях безпеки та охорони праці. 
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	До системи репродуктивних прав як особистих немайнових прав фізичної особи відносять:
	1) право на репродуктивний вибір;
	2) право на репродуктивне здоров’я;
	3) право на інформацію про репродуктивні права;
	4) право на таємницю реалізації репродуктивних прав;
	5) право на захист репродуктивних прав.
	До першої категорії повноважень, які спрямовані на підтримання чи відновлення репродуктивної функції фізичних осіб, які її вже втратили, відноситься можливість здійснювати профілактику та лікування безпліддя. Відповідно до стандартів ВООЗ, безпліддя ...
	Інша група можливостей спрямована на покращення репродуктивної функції фізичних осіб, тобто покликана сприяти здійсненню ними репродуктивної функції у випадку стерильності чоловіка чи жінки.
	Можливість на здійснення штучного запліднення (in vitro) передбачена у п.7 ст.281 ЦК України, а також у ст.48 Основ законодавства України про охорону здоров’я.
	Людина має право на допомогу за індивідуальним підбором прийнятних методів контрацепції, з урахуванням статі, стану здоров’я, віку, індивідуальних особливостей та інших ознак.
	Право на штучне переривання вагітності (аборт) передбачено у п.6 ст.281 ЦК України та ст.50 Основ законодавства України про охорону здоров’я. Правом на штучне переривання вагітності наділена лише жінка. Тісно пов’язане з правом на репродуктивне здоров...
	Право на таємницю реалізації репродуктивних прав як одна із складових загальних репродуктивних прав забезпечує фізичній особі, яка вже реалізувала свої репродуктивні права на конфіденційність інформації про це. Важливим аспектом репродуктивних прав ф...
	Формування компетенції з питань безпеки життєдіяльності
	у дітей шкільного віку в світлі Базового компонента шкільної освіти
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	Алгоритм руху до багатства.
	РИЗИКИ ПАДІННЯ БАШТОВОГО КРАНУ
	Тому першим кроком при оцінці ризику падіння крану буде:
	1. Виявлення джерел небезпеки.
	2. Визначення частин системи, які можуть викликати ці небезпечні стани.
	Таким чином, метою першої стадії аналізу ризику є визначення системи і виявлення у загальних рисах потенційних небезпек.
	Друга стадія –  виявлення послідовності небезпечних ситуацій.
	Друга стадія починається після того, як визначена конфігурація системи і завершений попередній аналіз небезпек. Подальше дослідження проводять за допомогою двох основних аналітичних методів:
	1.  Побудови дерева подій.
	2.  Побудови дерева відмов.
	Перелік можливих небезпек є основним інструментом в їх виявленні.
	Шкідливий чинник – падіння баштового крану

	1. Назвати та коротко охарактеризувати небажану подію, яка можлива як наслідок дії чинника. Небажана подія – загибель людини.
	Залежно від місця практичних робіт (ліс, поле, річка)  зі студентами проводяться відповідні інструктажі згідно до затверджених інструкцій. Інструкції розробляються відповідно до «Положення про організацію охорони праці учасників навчально-виховного пр...
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