
всеукраїнський науково-популярнии журнал

... БЕЗПЕКА
червень2013 Ж И Т Т Є Д І Я Л Ь Н О С Т І

індекс 91857

Безпека дюдйни
як комплексний ПІДХІД 

до питань охорони праці,
безпеки ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ,
цивільного захисху та 
пожежної безп<

.
2Я ДІЯМ

виникнення ознак
^  „__

терористичного характрж

ІЖ
г-
Сгг ~ гхіхгхт- гг

іішвй

И з  •

Спекотие ліго 
та стан здоровш 
людини

Готи: страшне,

;е̂:;гя
сумне Безпека 

на воді
с. 33



' № 6 червень 2501.3“.

Засновники:
• Міжнародна академія безпеки життєдіяльності
• Видавництво «Основа»

Редакція журналу є колективним членом Європейської Асоціації 
з безпеки (Еигореап Аззосіаііоп іог бГ&сигіїу), Польща

З М І С Т  Н ОМЕ Р А

РЕДАКЦІЙНА РАДА:

Білошицький П. В., д. мед. н.

Васильчук М. В., нач. служби охорони праці 
МОН молоді та спорту України

Громов М. Д., к. т. н.

Доманський В. А., к. ю. н.

Запорожан І. Г., Тернопільське обласне 
управління освіти і науки

Зеркалов Д. В., к. т. н., доцент

Касьянов М. А., зав. кафедрою охорони 
праці та БЖД

Ковальчук Т. А., д. мед. н.

Кузічкін В. І., Донецьке обласне управління 
освіти і науки

Коржик Б. М., к. т. н., професор

Кошель В. І., зав. кафедри БЖД 
Прикарпатський національний університет

Лимарченко О. С., д. т. н., професор

Старик А. М., завідувач сектору 
з БЖД МОН молоді та спорту України

Нікітчина С. О., д. пед. н.

Приходченко А. А., д. мед. н.

Рудик В. І., видавництво «Основа»

Сенчихін Ю. М., к. т. н.

Ткачук К. Н., д. т. н., професор

Федоров О. Г., ПАТ «АК «Київводоканал»

Филипчук В. Л , зав. кафедрою охорони 
праці та БЖД

Чаусов М. Г., д. т. н., професор

Головний редактор Кіслова В. М.

Літературне редагування, комп’ютерне 
верстання, дизайн ТОВ «Основа»

ОФІЦІЙНА ін ф о р м а ц ія
V Міжнародна науково-практична конференція «Безпека життєдіяльності 
людини як умова сталого розвитку сучасного суспільства»........................... 2
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ
Комп’ютер для школяра -  друг чи ворог?..............................................................З
Попередимо с к а з !........................................................................................................... З
БЕЗПЕКА ПРАЦІ
Примірна Інструкція з охорони праці під час обробки овочів, м’яса, 
риби у дошкільному навчальному закладі......... .....................................................4
ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ
Деякі аспекти функціонального навчання щодо підвищення кваліфікації
керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту...................................... б
ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА
Щоб не стати винуватцем виникнення п о ж е ж і..................................................... 8
У Полтаві змагалися юні вогнеборці.........................................................................9
Київщина обрала найкращу Дружину юних пожежних....................................10
Київський Фестиваль юних пожежних.................................................................. 11
ВДОСКОНАЛЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ
Щоб малюки були в безпеці ......................................................................................12
ЖИТТЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Безпека людини як комплексний підхід до питань охорони праці,
безпеки життєдіяльності, цивільного захисту та пожежної безпеки..........15
Навчаємося діям у разі виникнення ознак терористичного характеру......17
На Хмельниччині пройшов День цивільного захисту ......................................18
Естафету безпеки прийнято!......................................................................................20
ФУНКЦІОНАЛЬНЕ НАВЧАННЯ
Як краще надати допомогу постраждалим
(з досвіду організації навчання командирів ланок) .................................................22
Профілактика допоможе зменшити трагічну статистику................................23
МЕТОДИКА НАВЧАННЯ 
Безпека дитини влітку
(сценарій виховного заходу для дошкільного навчального закладу).................. 24
СУЧАСНА ОСВІТА
Безпека освітньої діяльності: аксіологічний аспект.......................................... 27
ПОРАДНИК БАТЬКАМ
Як уникнути небезпеки в період літніх канікул................................................... 31
ПІДЛІТКОВА СУБКУЛЬТУРА
Готи: страшне, сумне і невеселе .............................................................................33
КОРИСНІ ПОРАДИ
Правила безпеки при тепловому та сонячному ударі......................................34
Спекотне літо та стан здоров’я людини................................................................35
ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА
Світові тенденції проблем перероблення полімерних відходів.....................36
АБЕТКА БЕЗПЕКИ
Безпека на воді ............................................................................................................. 39
Небезпека борщовика!................................................................................................ 40

К'Ьвс^^аівтери 
-Редакція

Л 1 » ЬСЯ...
' ‘СМИСЛОВОГО:

 ̂ корис,

Адреса редакції:
01032, м. Київ-32, 

вуя. Жилянська, 87/30  

тел. (044) 584-38-97, 
т/ф: 584-38-95. 
е-таіі: ВесІ-ЕкЮ@іікг.пеІ


