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ДО ПИТАННЯ УГРУПУВАННЯ СИЛ ТА ЗАСОБІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ГВАРДІЇ УКРАЇНИ, ЩО МОЖЕ СТВОРЮВАТИСЬ ДЛЯ ЛІКВІДАЦІЇ 

НАСЛІДКІВ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНОЇ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ 

 

Відомо, що медико-біологічні надзвичайні ситуації (далі – МБНС) мають 

природній характер походження та являють собою порушення нормальних 

умов життя і діяльності людей на окремій території чи об’єкті на ній або на 

водному об’єкті [1, с. 22]. 

Проведений аналіз статистичних даних Всесвітньої організації охорони 

здоров’я і Продовольчої та сільськогосподарської організації свідчить, що 

серед всіх МБНС саме епідемії та пандемії інфекційних хвороб, в тому числі 

викликані зоонозами, а також епізоотії і панзоотії несуть одну з основних 

небезпек життю та здоров’ю населення, завдають значних економічних збитків 

державам [1, с. 22]. 

В наш час, коли зростає рівень глобалізації суспільства, торгівля та міграція 

набувають загальносвітового масштабу, поширення інфекційних хвороб серед 

людей і тварин все частіше приймає транскордонний характер. Україна, як 

повноправний член світового співтовариства, приймає безпосередню участь у 

міжнародних інтеграційних та глобалізаційних процесах в різних сферах 

діяльності, що, в свою чергу, в деякій мірі підвищує ризик виникнення на її 

території МБНС. 

Це підтверджується результатами проведення аналізу статистичних даних, 

який показав, що кількість МБНС в Україні (рис. 1) та постраждалих осіб в 

наслідок їх виникнення (рис. 2) щороку зростає [2, с. 152]. 

Отже, зазначене вище дозволяє стверджувати, що питання реагування на 

виникнення МБНС набуває в наш час особливої актуальності. 

Досвід показує, що для ліквідації наслідків виникнення масштабних МБНС 

необхідно в короткий проміжок часу залучити значну кількість різнофункціо- 

нальних сил та засобів, в тому числі і сили та засобів військових формувань. Це 

в певній мірі ускладнює планування та організацію виконання спільних заходів, 

особливо в умовах, коли дії набувають оперативного масштабу, що в свою 

чергу може вимагати залучення угрупувань сил та засобів суб’єктів реагування 

на виникнення МБНС. 

Виходячи зі специфіки покладених функцій, структури, чисельності, 

оснащення, практичної діяльності військ, наявності досвіду дій в умовах, що 
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досліджуються, на теперішній час серед всіх військових формувань і 

правоохоронних органів держави саме Національна гвардія України (далі – 

НГУ) має достатньо можливостей до створення в обмежені терміни 

необхідного угрупування сил та засобів для виконання поставлених завдань, в 

тому числі у відриві від пунктів постійної дислокації [2, с. 153]. 

 

 

Рис. 1. Кількість МБНС в Україні 

 

 

а)                                                                          б) 

Рис. 2. Кількість загиблих (а) та постраждалих осіб  

(б) в наслідок виникнення МБНС 

 

Організації діяльності угрупування сил та засобів НГУ в умовах, що 

досліджуються, присвячена певна кількість публікацій, наприклад [2], [3] та ін. 
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У наведених роботах висвітлені завдання, бойовий порядок угрупування сил та 

засобів НГУ при ліквідації наслідків МБНС, його форми діяльності і способи 

дій тощо. 

Проте, зазначене стосується лише тієї частини угрупування, яка виконує 

завдання в середині карантинної зони і на її кордоні. Звісно, що, наприклад у 

разі проведення евакуації населення та матеріальних цінностей за межі 

визначеної зони, виникне необхідність у забезпеченні громадського порядку і 

громадської безпеки в місцях тимчасового перебування евакуйованого 

населення, охороні матеріальних цінностей, які були евакуйовані, в місцях їх 

тимчасового зберігання. В такому разі, цілком очевидно, що виконання 

зазначених та ін. завдань за межами карантинної зони потребуватиме 

збільшення чисельності сил угрупування, залучення додаткових засобів, 

можливо застосування інших форм діяльності та способів дій, включення до 

складу угрупування нових елементів бойового порядку тощо. Отже, обраний 

напрям потребує подальших досліджень. 
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ПОКРАЩЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ СТРІЛЬБИ КУРСАНТІВ ВВНЗ 

НА ОСНОВІ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЇХ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ 

 

Збройне протистояння на території України висуває нові вимоги до системи 

військової освіти у вищих військових навчальних закладах та підготовки 

висококваліфікованих кадрів у сфері захисту недоторканості та незалежності 

нашої держави, зокрема, до навченості курсантів кульовій стрільбі. Головним 

завданням освітнього процесу є не тільки засвоєння випускниками системи 

військових знань, умінь і навичок, формування необхідних компетенцій військо- 

вослужбовця, але й передбачає становлення особистості майбутнього офіцера, 


