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голови М. Фесенко були відкриті перші ясла. Установлено, що ця установа 
користувалися великою популярністю серед населення міста, яке приводило 
своїх дітей до установи вранці й залишало там на весь день. Про це свідчать 
дані щодо кількості дітей, які їх відвідували. Так, у перший рік існування ясла 
відвідало 8000 дітей. Згодом кількість дітей трохи зменшилась, але ніколи не 
була меншою ніж 6000 осіб [1, с. 926-927].  

У 1897 р. у Харкові на Пісках було відкрито ще одні ясла, побудовані на 
зразок москалівських [1, с. 927]. 

Таким чином, проведений науковий пошук дозволяє стверджувати, що 
одним із шляхів вирішення проблеми оздоровлення дітей  на Слобожанщині в 
кінці ХІХ – початку ХХ ст. стало заснування прогресивною громадськістю ясел 
та ясел притулків. Зазначимо, що особливістю цих закладів стало те, що діти 
отримували в них усе необхідне для їх правильного розвитку, збереження 
здоров’я та самого життя.  
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ЩОДО ОЦІНКИ НЕБЕЗПЕКИ ЖИТТЮ ТА ЗДОРОВ’Ю НАСЕЛЕННЯ 

УКРАЇНИ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ПРИРОДНОГО ТА 
ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ  

 
Суспільство, природне та технічне середовище у процесі існування, 

розвитку та взаємодії генерують надзвичайні ситуації (далі НС), які впливають 
на рівень життя та стан здоров’я соціумів даної природно-технічно-соціальної 
системи. 

Оцінка небезпеки життю та здоров’ю населення від НС потребують 
формування об’єктивних критеріїв для визначення стану безпеки території 
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України (рис. 1), його відповідності заданому рівню безпеки та його динаміки у 
процесі життєдіяльності природно-технічно-соціальної системи. 
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Рис. 1 – Вплив надзвичайних ситуацій на рівень небезпеки у точці 

А(x, y) земної кулі 
 

Так, для оцінки впливу НС на рівень життя та стан здоров’я соціуму, 
показник індивідуальної небезпеки в точці ( )y,xA  в момент часу t можливо 
представити таким чином:  

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) { }E;Sk,k,k,kK .воєн

.інд
.політ.соц

.інд
.прир

.інд
.техн

.інд
.небезп

.інд t,y,xAt,y,xAt,y,xAt,y,xAt,y,xA
⇒ψ= − , 

 

де .техн
.індk , .прир

.індk , .політ.соц
.індk − , .воєн

.індk  – рівні небезпек: техногенного, природного, 
соціально-політичного, воєнного характеру; S – соціальні наслідки, E  – 
економічні збитки. 

Соціальні наслідки (
1SR ,

2SR ,
3SR ), по аналогії з оцінкою пожежних ризиків, 

в умовах НС природного та техногенного характеру представимо так: 

N
WR

1S = ;    
W
ZR

W

S2
= ;    

N
ZR

W

S3
= , 

де відповідно показники: W  – кількості НС, WZ  – кількості населення, яке 
вражено дією НС (постраждало та загинуло) – рис. 2; N  – кількості населення 
України. 
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Рис. 2 – Соціальні наслідки від дії НС 

 
У результаті застосування наведеного підходу та на підставі офіційно 

оприлюдненої інформації щодо росту кількості НС та наслідків від них 
отримані зміни показників 

1SR , 
2SR  та 

3SR в України за техногенною та 
природною небезпекою (рис. 3–5).   
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Рис. 3 – Динаміка 

1SR  в Україні в умовах НС природного та техногенного 
характеру за період 1997 – 2009 рр. 
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Рис. 4 – Динаміка 

2SR  в Україні в умовах НС природного та техногенного 
характеру за період 1997 – 2009 рр. 
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Рис. 5 – Динаміка 

3SR  в Україні в умовах НС природного та  
техногенного характеру за період 1997 – 2009 рр. 

 
Аналізуючи динаміку рівня небезпеки, що впливає на стан життя та 

здоров’я населення України, слід наголосити на виникненні додатного 
градієнту природної складової небезпеки, як дестабілізуючого фактора для 
економіки держави, стану життя населення та умов життєдіяльності в цілому. 

Отже, розмір соціальних наслідків від НС природного та техногенного 
характеру вказує на необхідність перегляду принципів цивільного захисту, які 
повинно спрямувати на розвиток заходів попередження та недопущення 
виникнення не тільки техногенних, а й природних небезпек, що провокують 
додаткові фінансові, матеріальні та соціальні навантаження на розвиток 
держави, які мають згубний вплив на здоров’я людей. 

 
 
 

Чернявська І.В. 
Харківський коледж  

Національної фармацевтичної академії 
 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО СТВОРЕННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО 
ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ  

 
Актуальність даного дослідження обумовлена потребою людини та 

суспільства у здоров’язбереженні. Більшість часу молодь знаходиться у 
навчальних закладах і тому ціннісне ставлення до здоров’я не може 
формуватися без участі викладачів. Довгий час наша освіта не приділяла 
належної уваги зміцненню, збереженню й розвитку здоров’я молоді, не вивчала 
вплив педагогічного процесу на стан їх здоров’я, не розглядала освітні 
технології з точки зору здоров’язбережувальної спрямованості.  


