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Минулий рік довів усьому світу, у тому числі і українцям, що аксіоми із безпеки
життєдіяльності діють. Потенційні небезпеки активізуються під впливом діяльності людини, і
у 2007 році ми були свідками цього процесу.
Протягом трьох кварталів 2007 року в Україні виникло 286 надзвичайних ситуацій.
Відповідно до Державного класифікатора надзвичайних ситуацій вони розподілилися таким
чином: техногенного характеру – 140; природного характеру – 130; іншого (соціально-
політичного) характеру – 16.
За видами найбільше всього виникло НС, пов’язаних із пожежами та вибухами, які разом із
катастрофами на транспорті та аваріями на системах життєзабезпечення складають 80 %
від загальної кількості НС техногенного характеру. Тому кожен громадянин України повинен
зрозуміти, що загальна безпека держави починається з особистої безпеки кожної людини.
Кожна культурна людина повинна знати та вміти визначати рівень свого життєвого ризику.
Усім, хто займається проблемами безпеки життєдіяльності людини, необхідно працювати
над підвищенням своїх знань з цього напрямку, над покращенням процесу навчання
студентів, більше уваги приділяти застосуванню практичних навичок з надання першої
невідкладної допомоги.
Для забезпечення підвищення інформаційного рівня наукових досягнень з безпеки
життєдіяльності 6–7 грудня 2007 року на базі Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут» була проведена щорічна регіональна науково-
методична конференція «Безпека життєдіяльності». Її організаторами виступили
Міністерство освіти і науки України, Головне управління освіти і науки Харківської обласної
держадміністрації, Рада ректорів Харківського вузівського центру, НТУ «ХПІ», Головне
управління МНС в Харківській області, Спілка фахівців з питань безпеки життєдіяльності,
кафедра «Охорони праці та навколишнього середовища» НТУ «ХПІ».
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У роботі 7-ї регіональної науково-методичної конференції «Безпека життєдіяльності» взяли
участь представники Міністерства освіти та науки і вищих навчальних закладів України та
Росії – усього 154 фахівці, було заслухано 97 доповідей, у тому числі 28 за участю студентів
і аспірантів.
Свої вузи на конференції представляли фахівці з Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ»); Національного технічного університету
України «Київський політехнічний інститут»; Харківської національної академії міського
господарства (ХНАМГ); Харківського національного автомобільно-дорожнього університету
(ХНАДУ); Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ); Української
педагогічної інженерної академії (УІПА), м. Харків; Харківського національного аграрного
університету ім. В.В. Докучаєва (ХНАУ); Української державної академії залізничного
транспорту (УДАЗТ), м. Харків; Харківської медичної академії післядипломної освіти
(ХМАПО); Харківського національного економічного університету (ХНЕУ); Харківського
державного медичного університету (ХДМУ); Харківського державного технічного
університету будівництва та архітектури; Національного авіаційного університету (НАУ), м.
Київ; Сумського державного університету (СДУ); Сумського національного аграрного
університету (СНАУ); Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», м.
Київ; Миколаївського національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова;
Бєлгородського державного технологічного університету ім. Шухова; Університету
цивільного захисту України (УЦЗУ) м. Харків.
Активну участь у конференції також взяли: Рада ректорів Харківського вузівського центру;
Український науково-дослідний інститут екологічних проблем, м. Харків; Управління з питань
надзвичайних ситуацій Харківської облдержадміністрації; Територіальне управління
Держгірпромнагляду в Харківський області; Держуправління екології та природних ресурсів у
Харківський області; Оперативно-рятувальна служба, м. Харків; Головне управління МНС
України та Харківської області; Науково-методична комісія з цивільної безпеки МОНУ, м.
Київ; Науково-методичний центр навчальних закладів МНС України.
Учасників конференції привітав ректор НТУ «ХПІ», лауреат Державної премії України, д. т.
н., професор Л.Л. Товажнянський, який зазначив, що питання, які обговорюватимуться на
конференції, стануть «знаковими» та знайдуть своє місце у вирішенні сучасних проблем з
забезпечення безпеки життя людини.
Завідувач кафедри охорони праці та навколишнього середовища НТУ «ХПІ», професор В.В.
Березуцький зробив звіт про роботу Спілки за 2007 рік, який отримав підтримку учасників
конференції. Вони висловили побажання продовжити роботу Спілки та покращити її у 2008
році.
В рамках 7-ї регіональної науково-методичної конференції працювала студентська
конференція «Харківщина, студентство та екологія», яка відобразила суттєве збільшення
кількості студентів та аспірантів м. Харкова та його регіону, інших міст України та Росії, що
працюють у напрямку безпеки життєдіяльності. Деякі з них брали участь у роботі попередніх
конференцій, тому були нагороджені за активну співпрацю заохочувальними грамотами.
Підсумком роботи конференції стало прийняття Рішення та вихід збірки тез, до якої увійшли



98 доповідей. В них розглянуті питання, пов’язані з проблемами небезпеки підприємств,
сільського господарства, транспорту та довкілля, безпеки людини у сучасних умовах,
моніторингу навколишнього середовища, ролі інформаційних та експертних систем у
вирішенні питань безпеки життєдіяльності, а також висвітлена робота спілки фахівців з
питань БЖД у м. Харкові.
З метою координації освітньо-наукової діяльності вузів України, що готують фахівців із
напрямку БЖДЛ, учасники конференції вважають за доцільне продовжити практику
проведення науково-методичних конференцій «Безпека життєдіяльності». У майбутньому
треба працювати над подальшим розширенням спектру питань, присвячених організації
навчального процесу згідно з галузевими стандартами вищої освіти та посиленням інтеграції
до загальноєвропейського простору, відповідно до вимог Болонського процесу.
Учасники конференції постановили зосередити увагу на розвитку та зміцненні контактів із
фахівцями, які працюють у напрямку безпеки життєдіяльності м. Харкова та його регіону,
інших міст та регіонів України, країн та асоціацій. Рішення конференції треба довести до
відома причетних до Спілки БЖД організацій, осіб, засобів масової інформації, керівництва
міста та регіону, НМК із Цивільного захисту Міністерства освіти і науки України.
За активну науково-методичну роботу з безпеки життєдіяльності грамотами Спілки фахівців
з питань безпеки життєдіяльності, грамотами Головного управління МНС України в
Харківській області нагородили деяких учасників конференції, у тому числі завідувача,
викладачів та співробітників кафедри «Охорона праці та навколишнього середовища»
Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»: В.В.
Березуцького, В.В. Горбенко, О.О. Кузьменко, В.Ф. Райко, В.В. Макаренко, Н.Д. Устинову, І.В.
Гуренко, Л.А. Васковець, О.М. Древаль, В.О. Мягкого, Н.О. Кононенко, І.І. Чумак, С.В.
Авраменко.
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