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менеджмента по охране труда. С этой целью необходимо в курсе «Охрана 

труда в отрасли» предусмотреть раздел по управлению рисками, вклю-

чающий безопасность на рабочем месте; экологическую безопасность; 

безопасность продукта и ответственность за качество. При изложении кур-

са детально  остановиться на опасностях соответствующих производствен-

ных и технологических процессов, оценке и анализу рисков несчастных 

случаев и профессиональных заболеваний, внедрению превентивных мер 

по снижению уровня вредных и опасных производственных факторов и 

контроля над ними.  
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У вересні 2012 року при громадської  організації «Спілка фахівців з 

безпеки життєдіяльності людини» була заснована Мала академія Безпеки 

життєдіяльності (МАБЖ). Метою заснування цієї фундації є навчання і пі-

дготовка школярів з питань безпеки життєдіяльності для подальшого усві-

домленого вибору та вступу до університетів м. Харкова та України, на 

спеціальності «Охорона праці», «Цивільна оборона» та інші; залучення уч-

нівської молоді до наукових та дисциплінарних конкурсів, олімпіад тощо. 

Першим конкурсом, який започаткували, був проведений у квітні–травні 

2013 року серед школярів м. Харкова і області конкурс друкованих робіт і 

малюнків «Безпека очима дітей».  

У конкурсі прийняли участь 112 школярів віком від 9 до 16 років із 

37 шкіл м. Харкова та Харківської області. Вони були розподілені на на-
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ступні вікові категорії: від 15 до 16 років, від 13 до 14 років та наймолодші 

діти – від 10 до 12 років. Конкурс з БЖД включав п’ять наступних номіна-

цій: інформаційні небезпеки у суспільстві; небезпеки у громадських міс-

цях; природні, техногенні та транспортні небезпеки. Роботи були предста-

влені у вигляді рефератів та малюнків. Організаційний комітет визначив 

переможців по вікових категоріях у кожній номінації, в кожній із них було 

визначено по три призових місця, загальна кількість переможців складає 

39 осіб. Найбільшу кількість їх підготували педагоги-організатори таких 

шкіл: Золочівська гімназія № 1 – 4 переможця, ЗОШ № 94, 95 (м. Харків) 

та Кегичівський ліцей – 3 переможця, ЗОШ № 41, 17, 91, 44 (м. Харків) –   

2 переможця. 

Урочисте нагородження переможців почесними грамотами та пода-

рунками відбулося на науково-практичній конференції, присвяченій  

50-річчю кафедри «Охорона праці та навколишнього середовища» НТУ 

«ХПІ» 13 вересня 2013 року.  

Зважаючи на те, що конкурс проводився МАБЖ вперше, яка, в свою 

чергу, є новим структурним підрозділом, не вдалось уникнути і певних не-

доліків, а саме: відсутність нагород для вчителів-організаторів, які підго-

тували значну кількість переможців; незручність періоду проведення кон-

курсу відносно учбового процесу та інше. Частково вони будуть виправле-

ні найближчим часом – на Міжнародній конференції з БЖД у грудні 2013 

року в НТУ «ХПІ» відбудеться нагородження почесними грамотами педа-

гогів-організаторів переможців конкурсу. Буде враховано і другий недолік: 

період проведення заходу перенесено на березень-квітень 2014 року.  


