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соціальний добробут, запобігання загибелі майна, забезпечення безпеки навколишнього
середовища в даній місцевості.
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НАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ОСВІТИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕКИ В ЗВ’ЯЗКУ З ВІЙНОЮ В
УКРАЇНІ
Заплатинський В.М.
Київський університет імені Бориса Грінченка;
Академія безпеки та основ здоров’я
zvm@ukr.net
Безпека людини та суспільства є однією з ключових потреб. Забезпечення безпеки
відбувається на всіх рівнях від міжнародного та загальнодержавного і до особистісного.
Освіта з питань безпеки відіграє одну з ключових ролей у забезпеченні безпеки окремої
особи та суспільства в цілому. Вона є необхідним елементом формування особистості
сучасного і майбутнього суспільства.
Повномасштабна війна, яка розпочалась 24.02.2022 року стала
особливим
викликом щодо освіти з питань безпеки. Слід відмітити, що воєнні дії на сході України
які тривали з 2014 року недостатньо вплинули на розширення та зміну тематики освіти з
питань безпеки. Щоправда зміни таки відбувались, В першу чергу вони торкнулися
старшої школи, зокрема відбулась зміна назви предмету «Захист Вітчизни» на «Захист
України». Змінилася тематика цього предмету та предмету «Основи здоров’я» який
сьогодні трансформується у предмет «Безпека, здоров’я та добробут».
Вибірковий аналіз стану освіти з питань безпеки показав, що здобувачі освіти не
набувають всіх необхідних компетентностей щодо забезпечення особистого захисту та
захисту найближчого оточення. Виправляти ситуацію необхідно одночасно на всіх рівнях
освіти від початкової і до вищої.
В першу чергу необхідно проаналізувати зміст освіти і включити тематику з
питань військових небезпек, зосередившись на практичній частині забезпечення безпеки.
Це питання евакуації, мінної безпеки, дій під час застосування звичайної зброї та зброї
масового знищення (хімічної, біологічної та ядерної), пожежної безпеки, специфіки
харчування в особливих умовах тощо. Здобувачі освіти повинні набути необхідних
компетентностей уже зараз, а не у більш чи менш віддаленому майбутньому. У
початковій, середній та старшій школі ці питання доцільно включати до дисциплін які
передбачені Державними стандартами:
«Основи здоров’я» «Безпека здоров’я та
добробут», «Захист України» тощо. У системі професійно-технічної, передвищої та вищої
освіти за відсутності спеціальних дисциплін було б доцільно включити їх до навчальних
планів на найближчий семестр. В окремих випадках кращим рішенням було б розпочати
негайне навчання у вигляді факультативів тощо.
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Окремі університети на час підготовки даного матеріалу уже включили до всіх
освітніх програм дисципліну «Безпека життєдіяльності».
Широке впровадження дисциплін з безпеки вимагатиме швидкої підготовки та
перепідготовки кадрового потенціалу. З розвитком дистанційних технологій освіти
здійснити широке підвищення кваліфікації вчителів та викладачів не становить велико
проблеми. Проте, такі заходи не повинні носити разового характеру. Зокрема було б
доцільно відновити спеціалізацію 014.14 середня освіта (Здоров'я людини), яка була
виключена зі списку і трансформована у спеціалізацію 014.05 Середня освіта (Біологія і
здоров'я людини). Можливо її слід було б трансформувати у спеціалізацію «Безпека та
здоров’я людини» з метою викладання предметів «Безпека, здоров’я та добробут» і
«Захист України».
У системі вищої, передвищої та професійно-технічної освіти потрібно було б
сприяти відновленню спеціалізованих кафедр та циклів, практиці роздільного викладання
дисциплін присвячених особистій безпеці, охороні праці, спеціальними дисциплінами з
безпеки
та дисциплінами спрямованими на управління питаннями безпеки на
підприємстві.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Иванов А. А.
Вінницький національний технічний університет
aivanov@gmail.com
В результате проведенных аналитических исследований установлено, что
наибольшее
количество
промышленных
отходов
образуют
предприятия
горнодобывающих, металлургических и теплоэнергетических отраслей. Техногенные
промышленные отходы нарушают экологическое равновесие в природной среде, являются
источником загрязнения окружающей среды [1-2].
Использование промышленных и бытовых отходов в строительной индустрии
позволит решить - экологическую, экономическую и социальную ситуацию в Украине [3].
Одним из наиболее распространенных отходов Винницкой области является золаунос (ЗУ) Ладыжинской ТЭС. Использование золы в бетонах и растворах положительно
влияет на основные их физико-механические свойства. Во первых, снижается средняя
плотность строительных изделий по сравнению с изделиями на природном сырье. Вовторых, вследствии значительной гидравлической активности золы уменьшается срок
тепловой обработки и экономится 10-15 % цемента [4]. Замещая часть цемента золой,
приводит к снижению водопотребности бетонной смеси [5]. Умеренное содержание золы
в смеси повышает водонепроницаемость бетона, что обусловлено гидравлическими
свойствами золы, улучшается гранулометрический состав бетонной смеси и уменьшается
открытая пористость бетона [6].
Вторым распространенным промышленным техногенным отходом является красный
шлам Николаевского глиноземного завода. Очень важна особенность красного шлама –
щелочная реакция и мелкодисперсное строение. Также красный шлам характеризуется
постоянным химическим составом, что очень важно для его использования.
Учеными ВНТУ предложено использовать ЗУ как активную минеральную добавку.
Такую добавку можно получить после химической активации золы раствором красного
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