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Міжнародна науково-методична конференція «Безпека людини у сучасних умовах»,
студентська конференція «Харківщина, студентство, екологія» та
Друга Міжнародна студентська олімпіада з безпеки життєдіяльності були проведені в НТУ
«ХПІ»!
3–4 грудня 2009 року на базі нашого університету було проведено Міжнародну науково-
методичну конференцію «Безпека людини у сучасних умовах». Її організаторами були
Міністерство освіти і науки України, Національний технічний університет «Харківський
політехнічний інститут», Університет цивільного захисту України, Національний науково-
дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці, Бєлгородський державний
технологічний університет ім. Шухова, Європейська асоціація з безпеки, Академія безпеки та
основи здоров’я, Спілка фахівців з питань безпеки життєдіяльності.
У конференції взяли участь 176 фахівців із 32 вищих навчальних закладів, 11 установ та
організацій, було заслухано 132 доповіді, у тому числі 53 за участю студентів і аспірантів.
На пленарному засіданні відбулось урочисте нагородження переможців ІІ Міжнародної
студентської олімпіади з безпеки життєдіяльності. З рук проректора по науковій роботі НТУ
«ХПІ», професор А. П. Марченко свої нагороди отримали Т. Бондаренко (І місце, НТУ
«ХПІ»), С. Конєв (ІІ місце, м. Суми), О. Євдокимов (ІІІ місце, м. Одеса). Інші учасники
олімпіади були нагороджені заохочувальними грамотами. Після завершення конференції
координатор Міжнародної студентської олімпіади від Міністерства освіти і науки України,
завідувач кафедри «Охорона праці та навколишнього середовища» НТУ «ХПІ», професор В.
В. Березуцький урочисто передав приз за І місце до Народного музею нашого університету.
У матеріалах Міжнародної науково-методичної конференції «Безпека людини в сучасних
умовах» та студентської конференції «Харківщина, студентство, екологія» розглянуті
питання, пов’язані з проблемами небезпеки підприємств, сільського господарства,
транспорту, безпеки людини у сучасних умовах, моніторингу навколишнього середовища,
ролі інформаційних та експертних систем у вирішенні питань безпеки життєдіяльності, а
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також робота спілки фахівців з питань БЖД у м. Харкові. Заслухавши та обговоривши
пленарні та секційні доповіді, учасники конференції визначили важливість та пріоритетність
питань безпеки життєдіяльності людини у сучасних умовах. Важливість вирішення цих
проблем зростає у світлі світової економічної кризи та відсутності сталого розвитку держави.
Уряд України намагається вирішити питання із підвищенням безпеки людини, але заходи, які
застосовуються, неефективні та не мають суттєвих позитивних результатів. В останні роки
спостерігається тенденція скорочення кількості годин, відведених на вивчення дисциплін із
напрямку безпеки людини та скорочення взагалі таких дисциплін. Так, у доповіді А. В.
Русаловського (м. Київ) відзначено, наскільки складним є процес відстоювання викладання
предметів «Безпека життєдіяльності» та «Охорона праці» у Міністерстві освіти і науки
України, хоча у «багатьох документах Болонського процесу зазначається, що кожна країна-
учасниця повинна зберігати національну палітру, самобутність та надбання у змісті освіти,
підготовки фахівців з вищою освітою». При цьому він зазначає, що Міжнародна організація
праці не повною мірою довіряючи національним статистичним даним по виробничому
травматизму використовує власні методики, однією з яких є рівень травматизму, віднесений
до обсягу валового внутрішнього продукту (ВВП). За цим параметром у Європі Україна
посідає 33 місце з 36 країн, та 7 серед країн колишнього СРСР. Показово, що за рівних умов
кількість українців, що гинуть на виробництві, у десятки разів більша, ніж у розвинутих
країнах. Доповідачі висловили думку про те, що «вилучення предметів «Безпека
життєдіяльності» та «Охорона праці» з навчального процесу вищої школи у майбутньому
призведе до катастроф, ще страшніших, ніж Чорнобильська, тому намагання зменшити
кількість навчальних годин на викладання дисциплін «Безпека життєдіяльності» та «Охорона
праці» є, щонайменше, не фаховим з боку Міністерства освіти і науки України.
Голова Спілки фахівців з питань БЖД, професор В. В. Березуцький провів аналіз сучасної
ситуації в Україні та світі, відзначаючи, що «загальна кількість надзвичайних ситуацій
зменшилась на 14 %. Протягом 2009 року простежується тенденція до зменшення кількості
загиблих в надзвичайних ситуаціях (НС) (порівняно із аналогічним періодом 2008 року
зменшення на 38 %), проте кількість постраждалих в НС збільшилась майже в 2 рази».
Значну увагу в доповіді приділено розповсюдженню на теренах України епідемії
пандемічного грипу вірусу А(H1N1) та майже 25-річній боротьбі з епідемією СНІДу, причому
відзначено, що за 14 років існування вітчизняна наркополітика не призвела до покращення
ситуації зі вживанням наркотиків, бо кількість наркозалежних зростає.
Особливу увагу приділила проведенню ІІ Міжнародної студентської олімпіади з безпеки
життєдіяльності у вересні минулого року в НТУ «ХПІ» кафедра «Охорона праці та
навколишнього середовища» у режимі інтернет-олімпіади. Відповідно до наказу
Міністерства освіти і науки України № 740 від 12. 08. 2009 р. було створено оргкомітет
олімпіади у складі: заступник Міністра освіти та науки України Т. В. Фініков (голова); ректор
НТУ «ХПІ» Л. Л. Товажнянський (заступник голови); перший заступник директора Інституту
інноваційних технологій і змісту освіти К. М. Левківський (заступник голови), завідувач
кафедри Національного авіаційного університету, голова Навчальної методичної комісії
(НМК) з цивільного захисту МОН України О. І. Запорожець; завідувач кафедри «Охорона



праці та навколишнього середовища» В. В. Березуцький; завідувач сектору Інституту
інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України Н. В. Журавльова;
доцент НТУУ «КПІ» А. В. Пятова; доцент Сумського державного університету Л. А. Гладкая;
методист вищої категорії Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства
освіти і науки України Н. І. Рябич. Основною новацією у проведені Міжнародної студентської
олімпіади став режим інтернет-олімпіади. Це обумовило відкриття сайту та підтримку його
роботи, створення постійно діючого форуму для обміну інформацією та реєстрації учасників.
Наш університет, володіючи потужною комп’ютерною системою та маючи швидкісний вихід у
мережу Інтернет, надав необхідну організаційну і технічну допомогу в організації та
проведенні олімпіади на високому рівні. І якби всі партнери у країнах - учасниках олімпіади
мали необхідне обладнання, то її можна було б провести у режимі інтернет-конференції (on-
line) із застосуванням веб-камер. Крім того, фінансові витрати на проведення олімпіади, а це
сума трохи більша за 12 тисяч гривень, повністю «лягли на плечі» НТУ «ХПІ». Тому, хоча
внаслідок світової фінансово-економічної кризи студенти з інших країн і не мали змоги
приїхати у Харків, але саме завдяки підтримці ректора НТУ «ХПІ», професора Л. Л.
Товажнянського та завідувача відділу МОН України Н. В. Журавльової ця олімпіада взагалі
відбулась. На сайті «Міжнародна студентська олімпіада» було зареєстровано 15 учасників з
11 ВНЗ та 6 країн (України, Німеччини, Росії, Йорданії, Туреччини, та Сирії). Роботи
учасників оцінювало міжнародне журі у складі: О. І. Запорожець (голова, Україна); В. В.
Березуцький (заступник голови, Україна); В. В. Горбенко (Україна); Ладіслав Хофрейтер,
Джозеф Матіс, Мілан Сопочи – професори Академії озброєних сил республіки Словаччина
ім. генерала Мілана Ростислава Стефаника (Словаччина); О. М. Лопанов, С. В. Свергузова
(завідувачі кафедр Бєлгородського технологічного університету ім. В. Г. Шухова, Росія).
Після обговорення журі визначило переможців: І місце Т. Бондаренко (НТУ «ХПІ»), ІІ місце –
С. Конев (м. Суми), ІІІ місце – О. Євдокимов (м. Одеса), ІV місце – К. Остапчук (м. Рівне). Як
бачимо, рівень підготовки іноземних студентів не відповідає рівню знань студентів України,
які краще підготовлені з дисципліни та напрямку «Безпека людини». Через це у деяких
країнах (Словаччині та Польщі) почали відкривати кафедри та впроваджувати у навчальний
процес дисципліни за напрямком «Безпека людини», і дуже тішить, що поштовхом до цього,
були, у тому числі, І та ІІ Міжнародні студентські олімпіади з безпеки життєдіяльності.
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 людини в сучасних умовах»,
причому проведення наступної конференції Спілка фахівців буде ініціювати теж в НТУ
«ХПІ».
Учасники конференції постановили зосередити увагу на розвитку та укріпленні контактів із
фахівцями, які працюють у напрямку безпеки життєдіяльності, Харкова та його регіону, інших
міст та регіонів України, країн та асоціацій і звернутись з колективним листом до
Міністерства освіти і науки України про недопущення зменшення кількості годин на
викладання дисциплін «Безпека життєдіяльності» та «Охорона праці».
Відбулось урочисте нагородження значної кількості учасників конференції, у тому числі



студентів та аспірантів, грамотами Спілки фахівців з питань безпеки життєдіяльності.
За дорученням Спілки фахівців з безпеки життєдіяльності,


