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ВСТУПНЕ СЛОВО 

 

 

Михайлюк В. О. 

Не зважаючи на те, що нинішнє століття є віком 

інформаційних технологій, молекулярної біології, 

мікроелектроніки – тобто певним кроком людства до 

щасливого майбутнього, з його початком у суспільства 

загострилося почуття небезпеки, занепокоєння. Значною 

мірою це пов'язане з можливими загрозами в природно-

техногенній, соціально-економічній і військовій сферах. 

Масштаб, вага економічних і соціальних наслідків 

надзвичайних  ситуацій  усе більш  визначаються не тільки 

рівнем  несприятливого  впливу  небезпечних  події,  але  й 

нестабільним станом суспільства в цілому. Системна криза, що охопила Україну, 

значно збільшила вразливість і об’єктів економіки, і соціальних об'єктів, знизивши 

рівень загальної захищеності її населення й території. З цього випливає, що 

проблеми безпеки людини та суспільства в цілому мають вирішуватися в рамках 

єдиної державної стратегії сталого, безпечного розвитку. Саме сталий розвиток 

мусить забезпечити «стабільний економічний розвиток» і «безперервний прогрес 

суспільства». Але про стабільність і прогрес не може йтися, якщо не переборено 

несприятливі демографічні прояви, не досягнуто міцного миру, не поставлено заслін 

сепаратизму, тероризму й організованій злочинності, не забезпечений надійний 

захист громадян від природних, техногенних катастроф і воєнних дій на сході 

держави, не вирішені інші питання національної безпеки. Тому, відводячи вирішальну 

роль економічній та екологічній складовим у механізмі забезпечення сталого, 

безпечного розвитку держави у стратегічному напрямі нашого просування вперед, 

має бути передбачена протидія всім основним дестабілізуючим загрозам. Таким 

чином, суспільству треба будувати стратегію власної діяльності, ґрунтуючись на 

аналізі нових ризиків і динаміки проблем, які вірують в Україні. Вихідною базою 

можуть бути результати ідентифікації можливих небезпек і загроз, притаманних 

певній території країни. Отже, постало питання одночасного збереження людської 

цивілізації та її подальшого сталого розвитку. Все більш очевидною є і необхідність 

зміни системи ідеалів і цінностей, формування якостей особистості безпечного типу, 

створення суспільства, держави й світового співтовариства безпечного типу. 
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Одним з найбільш ефективних шляхів досягнення цього є формування в 

дієздатного населення відповідної культури, що враховує специфіку діяльності особи 

в умовах досягнення меж зростання безпечного перетворення середовища 

перебування, а саме культури безпечної професійної діяльності, як підґрунтя 

існування й найважливішої ознаки сучасної цивілізації. Між культурою і освітою є 

точна відповідність  остання забезпечує виживання людини. Освіту також можна 

позиціонувати, як культуру особистості. Йдеться про освіту професійну, наукову, 

художню, правову, релігійну. Завданням будь-якої освіти є залучення індивіда до 

культурних цінностей  моральності, права, науки, господарювання, мистецтва. 

Використання цих цінностей у будь-якій діяльності членів соціуму й забезпечує їхня 

безпека. Отже, сьогодні метою освітнього процесу в області безпеки постає 

формування у майбутніх фахівців суб’єктів господарювання мислення, заснованого 

на глибокому усвідомленні головного принципу при вирішенні будь-яких професійних 

і особистісних завдань - безумовності пріоритетів безпеки. Освіта, з одного боку, має 

виконувати традиційне завдання, підключення індивіда до сукупного людського 

досвіду, зафіксованого в культурних нормах, традиціях, а з іншого, виникають нові 

завдання освітньої системи − підготовка людини до життя (соціалізація) у 

суспільному оточенні, що постійно змінюється, через розвиток у неї таких 

універсальних культуроутворюючих здібностей, як мислення, розуміння, рефлексія, 

креативність, комунікабельність тощо. Зауважимо, що людина  це єдина істота на 

Землі, що одночасно представляє як біологічну, так і соціальну системи. Риси 

останньої, відбиваються й у відношенні до інших членів і співтовариства в цілому. 

Формування соціальних рис здійснюється протягом усього їхнього життя при 

розвитку та самореалізації. Індивідуум здобуває властивості, необхідні для безпечної 

професійної діяльності за рахунок соціалізації. Формування фахівця, як носія дійсних 

цінностей, норм, настанов, орієнтацій передбачає реалізацію в ньому саме таких 

властивостей і здатностей. Процес соціалізації особистості невід'ємний від засвоєння 

нею власної соціальної ролі, оскільки особа, реалізуючи власні права й обов'язки 

згідно з соціальними замовленнями, виконує конкретну роль в суспільстві. Саме вона 

визначає соціальну функцію кожної людини, модель її поведінки, що залежить від 

соціальних норм, замовлення, відносин і взаємозв'язків між людьми в процесі 

загальної професійної діяльності. До завдань освіти для сталого розвитку 

формування культури безпеки професійної діяльності належать: 
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 обґрунтування мотивів безпечної професійної діяльності; 

 доведення системи знань про шкідливі і небезпечні фактори діяльності, а 

також про заходи та засоби забезпечення безпеки; 

 прищеплювання вмінь і навичок безпечної професійної поведінки; 

 розвиток творчої готовності до безпечної професійної діяльності; 

 засвоєння досвіду самоконтролю в забезпеченні безпечної діяльності. 

Таким чином, якщо йдеться про формування у студентів якостей особистості 

безпечного типу, на запитання, яка людина безпечніше коротка відповідь може бути 

такою: це обізнана в певній професійній діяльності особа, комунікабельна, смілива, 

здорова, фізично сильна, витривала, далекоглядна, обережна і добра. Стосовно ж 

створення суспільства, держави й світового співтовариства безпечного типу, то 

їхніми дійовими важелями якраз і є охарактеризовані вище особи.  
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КОРОТКА ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ КАФЕДРИ 

БЕЗПЕКИ ЖИТТЕДІЯЛЬНОСТІ ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

 

 

Дубінін В. А. 

 

За вимогами Національної Ради з питань безпеки 

життєдіяльності населення України, наказом Міністра освіти 

України № 182/200 від 20.06.1995 г. «Про викладання 

дисциплін БЖД та ЦО» було введено викладання дисциплін 

БЖД та ЦО у всіх вищих навчальних закладах України. 

У Миколаївському кораблебудівному інституті 

дисципліну «Цивільна оборона» студенти почали вивчати в 

1970 р., коли при військово-морській кафедрі було 

організовано курс «Цивільної оборони», перетворений потім 

у цикл «Цивільної оборони». Значну роботу у створення та 

становлення дисципліни зробили викладачі Янкович Б. І., 

Ткаченко А. В., Єрмаков К. Н. Створення макетів, стендів, 

устаткування аудиторій виконали навчальні майстри 

Масленніков О. М., Латій В. Н. Надалі розвитку дисципліни 

та удосконалюванням навчально-матеріальної бази 

займалися також викладачі Свистунів В. В., Зенталь М. В., 

Архангельський Г. Л., Хуснутдинов Р. Н., Хлопенко С. К., 

співробітники Бугаєнко Т. Б., Співак Т. В. 

Для розв’язання завдань, поставлених рішенням 

вченої ради УГМТУ від 3.07.2000 р. та затверджених 

протоколом № 5 МОНУ від 30.05.2000 р. № 60-02/984 в 

університеті було створено кафедру «Безпеки 

життєдіяльності та цивільного захисту». Дане рішення було 

реалізовано наказом ректора № 173 від 27.08.2000 р. 

Першим завідувачем кафедри призначено кандидата 

технічних наук, доцента В. О. Михайлюка. Валерій 

 

Ізотов В. І. 

 

 

Штейн П. В. 
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Мармазинський О. А. 

 

Олександрович працює у ВНЗ з 1979 року. Як науковець, 

педагог і організатор він є людиною з високими 

професійною компетенцією та рівнем відповідальності за 

доручену справу. Користується повагою серед колег за 

високий професіоналізм, об'єктивність, принциповість та 

особисті якості. Його активна і послідовна позиція у розвитку 

науково-методичної бази для ефективного викладання 

дисциплін напрямку Цивільного захисту у ВНЗ України та 

Європи знаходить загальне розуміння і підтримку. Всі ці 

роки він входить до складу науково-методичної комісії з 

цивільної безпеки науково-методичної Ради Міністерства 

освіти і науки України і докладає значних зусиль для 

забезпечення її належної роботи, відповідального 

ставлення усіх членів до дорученої їм справи, розуміючи 

загальнодержавну важливість останньої. За його зусиль у 

Миколаєві в 1997 р. створено "Громадський науково-

методичний центр безпеки життєдіяльності та сталого 

розвитку", який весь час плідно працює. Він є також членом 

низки громадських організацій, котрі працюють в галузі 

освіти і науки з безпеки життєдіяльності, а саме: дійсним 

членом "Міжнародної академії з безпеки життєдіяльності", 

"Академії безпеки та основ здоров'я", членом "Спілки 

фахівців БЖД", European Association for Security. 

За особистого внеску Михайлюка В. О. значно 

поліпшилися міжнародні контакти в галузі освіти і науки з 

питань безпеки життєдіяльності людини, зокрема 

налагоджені тісні відносини з European Association for 

Security, директором Південно українського бюро якої він є. 

 

 

Суковіцин А. М. 

 

Савіна О. Ю. 

За термін існування значний внесок у становлення кафедри, розробку 

навчальних програм, навчальних посібників, удосконалювання навчально-

матеріальної бази зробили професор Михайлюк В.О., викладачі Штейн П.В., Ізотов В. 

І., Пінин В. Г., Клауцан Г. А., Суковіцин А. М., Мармазинский О. А., Савіна О. Ю., 
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доцент Дубінін В. А., зав. кабінетом Козирецька С. О., зав. лабораторією Бабуріна Н. 

В., лаборанти Клінчев Д. І., Жолобенко Н. Ю., Раскіна В. Д. 

За часи існування на кафедрі розроблено та використовуються у навчальному 

процесі все необхідне для цього науково-методичне підґрунтя, а саме: робочі 

програми з дисциплін, що викладаються; опорні конспекти всіх видів занять на 

паперовому та електронному носіях; методичні вказівки для виконання розрахунково-

графічних, курсових, практичних та лабораторних робіт; наочні посібники 

(відеофільми, презентації, плакати, тощо), засоби поточного та підсумкового 

контролю. У 1988 р. доцентом Михайлюком В. О. у співавторстві з доцентами 

Літваком С. М. та Донієм В. М. було написано і видано один з перших в Україні 

навчальних посібників з безпеки життєдіяльності, якій мав гриф Міністерства 

культури України, у 2000 році у співавторстві з доцентом Літваком С. М.  навчальний 

посібник “Безпека життєдіяльності”, якому було надано гриф Міністерства освіти і 

науки України. У 2002 році написано одноосібний навчальний посібник “Цивільний 

захист”, який отримав гриф Міністерства освіти і науки України, у 2008р. у 

співавторстві з доцентом Халмурадовим Б. Д.  навчальний посібник «Цивільна 

безпека», який також отримав гриф МОНУ, у 2011 році видано монографію 

«Культура безпеки людства» авторів Кулалаєвої Н. В., Михайлюка В. О., у 2012 році 

видано навчальний посібник “Ручні та пересувні засоби пожежогасіння: основні типи, 

будова та безпечне використання” авторським колективом у складі Кулалаєвої Н.В., 

Михайлюка В. О., Халмурадова Б. Д., якому також було надано гриф Міністерства 

освіти і науки України, у 2013 році було видано монографію «Виховна складова 

педагогіки безпеки» авторів Кулалаєвої Н. В., Михайлюка В. О., Мармазинського О. 

А., у 2015 році навчальний посібник В. О. Михайлюка, Н. В. Кулалаєвої «Організаційні 

засади сталого функціонування підприємств і організацій у надзвичайних ситуаціях» 

та у 2016 році навчальний посібник В. О. Михайлюка, Н. В. Кулалаєвої «Вступ до 

фаху «Цивільна безпека». 

Викладачі кафедри активно займаються науковою та науково-методичною 

роботою. Загальний науковий кафедральний напрям: «Дослідження умов реалізації 

захисної функції складових культури безпечної життєдіяльності соціуму», за яким 

працюють професор Михайлюк В. О., ст. викладач Штейн П. В., викладач Ізотов В. І., 

доцент Дубінін В. А., викладач Мармазинський О. А. Крім того, викладачі працюють 

над окремими темами: «Зменшення наслідків нафтового забруднення гідросфери 
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шляхом удосконалення відцентрових розподільників» професор Михайлюк В. О., 

викладач Мармазинський О. А., «Врахування негативного впливу сучасних 

технологічних процесів виробництва на безпеку життєдіяльності людини та довкілля 

інформаційними методами», доцент Дубінін В. А., «Визначення негативного впливу 

сучасних технологічних процесів виробництва на безпеку життєдіяльності людини та 

довкілля геоінформаційними методами», викладач Суковіцин А. М. 

Результати наукових досліджень систематично обговорюються на науково-

методичних конференціях міжнародного та всеукраїнського рівня, які проводить 

кафедра. У 2007 р. кафедрою було проведено І міжнародну науково-методичну 

конференцію „Безпека життєдіяльності в третьому тисячолітті - нова парадигма”. З 

2008 р. кафедрою систематично проводяться всеукраїнські науково-методичні 

конференції за напрямом „Безпека життєдіяльності людини”. 

На кафедрі організовано регулярне підвищення кваліфікації викладачів ВНЗ з 

дисциплін «Безпека життєдіяльності» та «Цивільний захист» Південного регіону 

України. 

Кафедра надає наукову та практичну допомогу міському управлінню 

Державної служби з надзвичайних ситуацій України, ст. викладач Штейн П. В. 

виконує обов’язки начальника розрахунково-аналітичної групи управління ЦЗ м. 

Миколаєва. 

Професор Михайлюк В. О. приймав участь, у роботі комісії МОНУ з розробки 

галузевих стандартів вищої освіти з питань цивільного захисту, як голова секції 

цивільного захисту науково-методичної ради Міносвіти і науки України з цивільної 

безпеки. 

Кафедра активно співпрацює з іншими спорідненими кафедрами. В Україні - з 

Національним авіаційним університетом (НАУ) м. Київ, Київським національним 

університетом “КПІ”, Одеським Національним університетом ім. Мечнікова, 

Харківським національним політехнічним університетом, Львівським національним 

політехнічним університетом (Львівська політехніка) тощо. Підтримуються робочі 

зв’язки з кафедрами БЖД та ЦЗ інших ВНЗів України. Укладено міжнародний договір 

про взаємну між кафедрою БЖД та ЦЗ НУК та кафедрою гуманітарних та соціальних 

наук Академії збройних сил імені М. Р. Штефаника м. Литовський Мікулаш, Словакія. 
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Керівництво кафедри постійно відслідковує зміни, що відбуваються в теорії та 

практиці БЖД та ЦЗ. Заходи щодо їхньої реалізації вносяться в плани наукової та 

методичної роботи кафедри. 
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Тематичний напрям семінару № 1 

 

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ БЕЗПЕЧНОГО ТИПУ ПОВОДЖЕННЯ У 

ТЕХНОГЕННОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

 

 

УДК 614.8 

БЕЗПЕЧНЕ ІСНУВАННЯ СОЦІУМУ  СУТО ОСОБИСТА СПРАВА КОЖНОГО 

Автор: Михайлюк В. О., к.т.н., професор, завідувач кафедри БЖД та ЦЗ. 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова. м. Миколаїв. 

 

Анотація: У матеріалі йдеться про небезпеки впливу середовища перебування 

людини та заходи і засоби щодо мінімізації його. Подано основні цілі, зміст і об’єкти 

освітнього напряму «Цивільна безпека», а також завдання навчальних дисциплін 

«Безпека життєдіяльності» та «Цивільний захист», за якими має здійснюватися 

підготовка студентів у професійних закладах освіти. 

 

Одне з головних завдань сучасного безпечного існування суспільства полягає у 

прогнозуванні можливих змін показників рівня здоров’я його членів під впливом 

середовища перебування. Окрім того, важливим є також розробка науково 

обґрунтованих нормативів у компонентах систем життєзабезпечення та їхнє 

корегування відповідно до аналізу стану життєвого середовища в країні та прогнозів 

науковців. Зауважимо, що головне місце в системі корегування нормативів посідає 

гігієнічне нормування чинників навколишнього середовища. Так, на території країни діє 

більш ніж 1000 регламентів шкідливих речовин у воді водосховищ, більш за 500  в 

атмосферному повітрі, більш 51  у ґрунті, більш 100  в продуктах харчування та ін. 

Несприятлива ситуація складається із здоров’ям населення, рівень якого 

характеризує тривалість життя. Хоча данні різних дослідників про тривалість життя 

часто не співпадають, у середньому вона досягає 70,7 років (для чоловіків  65,9, 

для жінок  75), отже, захворюваність залишається дуже високою. До речі 

зауважимо, що протягом останніх 25 років народжуваність в Україні поступово 

знижувалася, а смертність зростала. Здоров’я  це здатність людини до 

оптимального фізіологічного, психологічного та соціального функціонування. 
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Зрозуміло, що у людини, як і в усіх живих істот, воно багато в чому визначається 

станом навколишнього середовища. Спеціалісти вважають, що рівень здоров’я 

людей залежить від останнього на 20-40%, тоді як від спадкових факторів  тільки на 

15-20%, від способу життя  на 25%, а від рівня медичного обслуговування всього на 

10%. Положення мешканців міст щодо цього подвійне. З одного боку лише місто 

забезпечує людині висококваліфіковану та швидку медичну допомогу, проте в міській 

скупченості населення швидше розвивається велика кількість хвороб. Не випадково, 

що під час епідемій першими їхніми жертвами ставали мешканці міст. З історії 

відомо, що чума та холера спричиняли до 100% смертності міст середньовіччя. Нині 

науково технічний прогрес призводить до перенасичення атмосфери великих міст 

речовинами канцерогенної, мутагенної, ембріотоксичної та імунодепресантної дії. На 

думку вчених  до 90% онкологічних захворювань людей пов’язано із забрудненням 

навколишнього середовища, тобто з погіршенням екологічної ситуації в країні. До 

того ж, у мешканців міст часто проявляється особливий хворобливий стан, синдром 

закритого приміщення, стан між здоров’ям та хворобою. 

Погіршує екологічну ситуацію в місцях мешкання и праці людей також високий 

рівень шуму. Встановлено, що 40% міського населення в світі проживає в умовах 

шуму, що на 5-20 дБ більш за санітарні норми. Потребує охорони й геном людини. 

Природні мутації в популяціях людини складають 5·10-5 генів на одне покоління. У 

забрудненому середовищі під впливом мутагенів вони зростають. Науковці 

вважають, що подвоєння частоти мутацій небезпечне та неприпустиме. Необхідне 

введення спеціальної служби генетичного контролю. 

Порівнювати здоров’я населення в містах різних країн Світу дуже важко. 

Наприклад, офіційна статистика тривалий час стверджувала, що дитяча смертність в 

колишньому СРСР складала 25 випадків на 1000 народжених, а в США  тільки 10. 

Проте в СРСР (на відміну від США) діяли та продовжують діяти досить жорсткі 

правила визнання народженої дитини живою: вона повинна мати вагу, більшу за 1 кг, 

довжину тіла, більшу за 35 см, зробити принаймні один вдих та народитися після 28-

го тижня вагітності. Якщо одна з цих ознак була відсутня, то дитина вважалася 

мертвонародженою та до дитячої смертності не враховувалася. 

Отже, постає природне запитання, а що ж далі? Враховуючи специфіку 

розвитку суспільства, забезпечення його безпеки сьогодні перетворилося на 

глобальну проблему як за формою, так і змістом. Причому, з огляду на прагнення 
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абсолютної більшості владних структур Світу до децентралізації, підтримка 

безпечного існування стає суто особистою справою кожної людини. Тому, щоб 

створити безпечні умови для власного життя і діяльності, людству необхідно, окрім 

мобілізації всіх духовних та фізичних можливостей, ініціативи, досконало вивчити 

структуру і основні напрями забезпечення власної безпеки та продовжувати їхнє 

активне запровадження у життя. Початкові положення, ідеї, іменовані принципами 

забезпечення безпеки, умовно поділяють на чотири групи: управлінські, орієнтуючі, 

організаційні та технічні. Управлінські  визначають взаємозв’язок і відносини між 

окремими стадіями та етапами процесу забезпечення безпеки: плановість; контроль; 

ефективність; відповідальність; атестація і сертифікація; стимулювання та ін. 

Орієнтуючі  основоположні ідеї, що визначають напрям пошуку безпечних рішень і 

служать методологічною та інформаційною базою. Організаційні  реалізовують 

положення наукової організації праці: захист часом; резервування; ергономічність; 

компенсація; естетизація; зонування тощо. До них належать: системність; 

інформативність (отримання, обробка і передача інформації про стан умов та 

охорону праці); класифікація або категорування (розподіл об’єктів на класи і 

категорії за ознаками, пов’язаними з небезпеками); нормування (встановлення вимог 

до характеристик виробничого середовища, дотримання яких забезпечує безпеку 

працюючих) та ін. Технічні  спрямовані на безпосереднє запобігання дії 

небезпечних чинників і засновані на використовуванні фізичних законів. Це захист 

відстанню, кількістю, екрануванням, використанням слабкої ланки (в певну систему 

вводять елемент, який налаштований так, що сприймає або реагує на зміну 

відповідного параметра, запобігаючи небезпечному явищу); непідступністю, 

блокуванням, флегматизацією, нейтралізацією, герметизацією, дублюванням тощо.  

Засоби, які використовуються системами безпеки, мають забезпечити 

персоналу суб’єктів господарювання (СГ) високу ефективність діяльності завдяки 

превентивному виявленню, попередженню та своєчасному припиненню розвитку 

загроз та небезпек. Засоби безпеки можна поділити на характерні для будь-якої 

системи (властиві для конкретної системи). Відповідно, можна виокремити групи 

загальних і спеціальних засобів системи безпеки. Перша група засобів безпеки  

універсальні (загальні) засоби. Друга  спеціальні (засоби виконання певних видів 

робіт). Засоби безпеки є основою, на яку спирається вся конструкція відповідної 
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системи. Різноманітність їх видів забезпечує діалектичний зв’язок ідеальної форми 

безпеки з матеріальною. Наприклад, у таких інженерних спорудах, як корабель, 

ядерний реактор, літальні апарати тощо, для забезпечення безпеки застосовують 

способи дублювання систем життє- та енергозабезпечення, введення 

функціональної і параметричної надмірності, спеціальний захист 

найвідповідальніших систем, використовують засоби індивідуального захисту та ін. 

Не менш вагомим, серед інших завдань визначеного напряму, є створення 

систем забезпечення безпеки професійної діяльності робітників СГ. До основних 

функцій таких систем належать: 

 просторове і (або) тимчасове розділення зони небезпеки і робочої зони 

(реалізується шляхом високої організації виробничої діяльності та грамотних 

інженерних рішень); 

 організація якісної адаптації фахівців до середовища перебування і 

підвищення їхньої захищеності (реалізується підготовкою персоналу до безпечної 

праці шляхом формування особистої культури безпеки професійної діяльності); 

 пристосування природного середовища до можливостей працівників 

(реалізується за рахунок використання засобів індивідуального та колективного 

захисту). 

Безпеку будь-якої професійної діяльності слід розглядати як результат 

взаємоузгодженої співпраці державної системи підтримки безпеки фахівця і системи 

освіти. Тому зміст останньої, її структуру, технології навчання необхідно формувати з 

позиції, що основним предметом навчання мусить стати формування особистості 

безпечного типу. Тим паче, що саме на цю складову системи «людина-техніка-

середовище» припадає найбільша частина (до 80%) небезпек від власної професійної 

діяльності. Серед засобів впливу на позицію особи, як пріоритетну, слід виділити 

системно-цільовий підхід та двоканальну комунікацію зі зворотним зв’язком про 

фактичний стан її підготовленості до життя. 

Повноцінне функціонування системи регульованих безпечних суспільних 

відносин неможливе без цілісної системи підготовки кадрового складу, якісного 

навчання майбутніх фахівців і, перш за все, студентів ВНЗ, учнів професійно-

технічних закладів, діям при виникненні небезпечних і надзвичайних подій. Таке 

навчання у ВНЗ має здійснюватися відповідно до постанови № 444 КМУ «Про 

затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних 
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ситуаціях» [1]. За цим документом навчання реалізує МОН згідно із затвердженими 

ним і погодженими з ДСНС навчальними програмами з вивчення заходів безпеки, 

способів захисту від впливу небезпечних факторів, спричинених НС та надання 

першої медичної допомоги. Навчання з питань безпеки  це запланований процес, 

що має за мету набуття знань і вмінь, які сприяють корегуванню ставлення людини 

до власної безпеки та оточення, розвиває їхні практичні навички самозахисту в 

умовах зростаючого психологічного навантаження. Навчальні дисципліни «Безпека 

життєдіяльності» та «Цивільний захист» за якими має здійснюватися підготовка 

студентів відповідно до наведеної «Постанови» мусять передбачати: 

 формування у студентів, що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

бакалавра, певних компетенцій щодо забезпечення необхідного рівня безпеки 

відповідно до галузевих норм і правил майбутнього профілю роботи; 

 формування у студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

магістра, умінь з превентивного і аварійного планування та управління заходами 

безпеки СГ. 

Звідси метою освіти за напрямом «Цивільна безпека» (ЦБ) становить 

підготовка майбутніх спеціалістів до активної участі в забезпеченні тривалого 

повноцінного життя в суспільстві, динамічно змінюється. До основних її завдань 

належать: 

 формування культури безпеки професійної діяльності фахівців щодо 

підтримки власної безпеки, їх моральних цінностей, поглядів, поведінки тощо; 

 забезпечення певного стану індивідуальної захищеності індивідуума шляхом 

формування і розвитку таких якостей особистості, котрі сприяють надбанню 

необхідних знань та вмінь щодо гарантування відповідного рівня її безпеки; 

 інтенсифікація методичної, наукової та інших форм освітянської роботи з 

напряму ЦБ як в закладах освіти, так і поза ними; 

 сприяння підвищенню ефективності роботи державних систем забезпечення 

ЦБ шляхом навчання та професіональної підготовки фахівців СГ до їхньої адекватної 

взаємодії в екстремальних умовах на виробництві. 

Таким чином, об’єктом освітнього напряму з ЦБ є безпека конкретної особи 

(фахівця СГ), соціуму взагалі, а предметом  заходи та засоби її забезпечення. 
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Звідси, завданням освітнього закладу є підготовка молоді до повноцінного трудового 

життя з активною участю в забезпеченні рівня безпеки, який, зокрема, залежить від: 

 ступеня та характеристик впливу оточуючого середовища (довкілля, побуту, 

транспорту, дозвілля, виробництва, соціальних відносин тощо); 

 сталого функціонування державних систем підтримки безпеки людини 

(цивільного захисту, пожежної охорони, органів правопорядку, охорони праці, 

охорони здоров’я тощо); 

 індивідуальної захищеності фахівця (психофізіологічного стану, мотивації, 

вмінь тощо). 

Якщо вважати, що вища освіта містить два послідовних етапи навчання: 

системно  та цільове-орієнтований, то навчання з ЦБ можна інтерпретувати 

наступним чином. На системно-орієнтованому етапі у студентів формується 

розуміння необхідності наукового вирішення проблем безпеки, здатність до науково-

дослідницького обґрунтування правових і соціально-економічних важелів у сфері 

захисту людини та середовища її існування. Цільове-орієнтований етап навчання 

включає формування комплексу знань та вмінь для адекватного реагування на 

небезпечні та екстремальні події, їхнє попередження та зменшення втрат внаслідок 

виникнення. Після одержання вищої освіти її розуміння необхідності постійної 

самоосвіти з питань безпеки має у подальшому бути головним. 

Висновки: Все це співпадає з пріоритетними завданнями освітнього напряму 

ЦБ, за яких вважається необхідним формування дійової соціальної позиції особи 

щодо власної безпеки, мотивації безпечної поведінки в побуті, на виробництві, в 

інших сферах існування, засвоєння певних знань та вмінь, з акцентом на запобігання 

можливої шкоди. Тому, заради зменшення майбутніх потенційно можливих втрат 

(пошкоджень) працівників СГ в екстремальних ситуаціях потрібно їх якісно готувати у 

ВНЗ до дій в небезпечних ситуаціях, які на них об’єктивно можуть склалися. 

Список використаної літератури: 

1. Постанова КМУ про «Порядок здійснення навчання населення діям у 

надзвичайних ситуаціях», №444 від 26.06.2013 р. 
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УДК 614.8 

БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ ЯК ЯДРО ОСВІТИ В ІНТЕРЕСАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

Автори: Запорожець О.І., Національний авіаційний університет, Київ, Україна; 

     Блюхер Б., Indiana State University, Terre Haute, USA. 

 

Двадцять п'ять років тому в Доповіді UNDP про людський розвиток була 

представлена концепція людського розвитку (рис. 1) – доволі простого поняття, що 

має далекосяжний сенс. Справжня мета розвитку полягає не тільки у збільшенні 

доходів, а й в максимальному розширенні діапазону вибору шляхом зміцнення прав і 

свобод людини, її потенціалу та можливостей для тривалого, здорового і творчого 

життя. В той же час людський розвиток  це процес розширення цього діапазону 

вибору, у міру того як люди набувають більшого потенціалу і мають більш широкі 

можливості для використання даного потенціалу. Таким чином, він одночасно є і 

процесом і є метою, тобто результатом. Людський розвиток передбачає, що люди 

мусять впливати на процеси, що формують їх життя. При цьому економічне 

зростання є важливим засобом людського розвитку, але не його кінцевою метою. Ця 

концепція є ширшою від інших підходів, таких як підхід з точки зору людських 

ресурсів, основних потреб або добробуту людей. 

 

Рис. 1. Виміри людського розвитку 
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З однієї сторони за останню чверть століття ми спостерігаємо вражаючий 

прогрес у сфері людського розвитку, від моменту випуску першого видання звіту 

UNDP. Сьогодні люди довше живуть, більше дітей ходять до школи, і більша кількість 

людей має доступ до чистої питної води і базових санітарно-гігієнічних умов. 

Загальносвітовий дохід на душу населення зростає, а злидні скорочуються, що веде 

до підвищення життєвого рівня багатьох людей. Цифрова інформаційна революція 

пов'язує між собою людей з різних країн і різних верств суспільства. Трудова 

діяльність сприяє цьому прогресу, формуючи людський потенціал. Гідна праця 

наповнює людей почуттям власної гідності і дає їм можливість повноцінно брати 

участь в житті суспільства. 

Прогрес спостерігається просто вражаючий на деяких фронтах, але для розвитку 

людського потенціалу все ще залишаються величезні проблеми. Світ сьогодні дуже 

відрізняється від світу 1990-их років, коли було започатковано поняття людського 

розвитку і його окремих вимірів в оцінці життєдіяльності людини. Загальне полотно 

людського розвитку змінилося, центри глобального зростання змістилися, важливі 

демографічні переходи матеріалізувалися і виникла нова хвиля проблем у цій сфері. 

Небезпеки і загрози набувають все більш комплексного взаємопов'язаного 

характеру. Одна загроза часом тягне за собою цілий ланцюжок інших небезпек. 

Техногенні катастрофи індукують природні катаклізми, і, навпаки, природні лиха згубно 

впливають на техносферу, і звичайно-ж на соціальну. Масштаб проблем величезний, а 

час запізнювання від усвідомлення проблеми до реалізації узгоджених дій в світовому 

масштабі серйозно впливає і на сьогоднішній результат, і на майбутнє людства. 

Проблема безпеки в життєдіяльності сучасної цивілізації набула не менш важливу 

роль, ніж проблема розвитку взагалі, і виявилася тісно пов'язаною з перспективами 

виживання людства в умовах глобалізації та загострення глобальних проблем. 

У сучасних умовах неможливо усунути всі джерела небезпеки для людини. 

Тому метою системи комплексної безпеки є створення сприятливих умов для 

економічного, соціального, політичного та духовного розвитку особистості, при яких 

існуючі загрози і ризики знижені до мінімально прийнятного рівня. Говорячи про 

комплексну безпеку людини, ми маємо на увазі забезпечення безпеки від усіх видів 

небезпек та загроз в рамках єдиної стратегії з використанням повного набору форм і 

методів протидії їм. 
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У всьому світі громади стають більш вразливими до наслідків зміни клімату, 

включаючи втрату біологічного різноманіття - рятувального кола для багатьох бідних 

спільнот. За сучасними оцінками близько 1,3 млрд людей живе на вразливих землях. 

Мільйони страждають від стихійних лих. Серйозні виклики залишаються, починаючи з 

хронічної бідності і жахливої нерівності, та завершуючи зміною клімату, загальними 

проблемами екологічної стійкості, конфліктами і нестабільністю. Згідно з даними 

останньої «Глобальної моделі ризику» в масштабах планети середньорічний збиток 

від землетрусів, цунамі, тропічних циклонів і розливів річок на сьогодні оцінюється в 

314 млрд доларів США тільки для антропогенного середовища (рис. 2). 

 

Рис. 2. Річні глобальні економічні збитки протягом останніх 25 років з даними 

останньої «Глобальної моделі ризику» 

 

Людський розвиток знаходиться під загрозою з багатьох джерел. В останні два 

роки і Україна і світ у цілому стали свідками широкомасштабних конфліктів, насильства і 

порушення прав людини, які призвели до масового переміщення людей, в межах і за 

межами своїх країн. В кінці 2014 року майже 60 мільйонів чоловік були переміщені по 

всьому світу, це найвищий показник від часів Другої світової війни. Якби ці люди були 

окремою нацією, вони склали б 24-ту за величиною країну у світі. Крім України множинні 

конфлікти мали місце в Конго, Іраку, Нігерії, Пакистані, Південному Судані, Сирії. З цих 

60 мільйонів людей понад 38 мільйонів були переміщені в межах кордонів своїх країн. 

На підставі наявних даних, діти складали половину населення земної кулі біженців, це 

найвищий відсоток в останні 10 років. В 2015 році цей процес тільки посилився. 

Наростання загроз, збільшення ризиків, поступовий перехід цивілізації в стан 

несталості, глобальної небезпеки, неможливість подолати цей стан вже відомими 
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методами  все це говорить про необхідність розглядати ситуацію на планеті як 

глобальну системну кризу. Очевидно, що світ людей і навколишній світ природи 

змінилися, вони потребують оновлення парадигми розвитку цивілізації, на чолі якої 

повинна знаходитися комплексна безпека людини, тому як саме людині і її існуванню 

виникли серйозні загрози. Сьогодні постало питання вибору: політекономічні 

пріоритети розвитку або пріоритети розвитку в гармонії з навколишнім світом, 

соціальною толерантністю, мобілізацією обмежених ресурсів суспільства на 

підтримку життєдіяльності людини. Простіше кажучи, або меркантильні пріоритети як 

мета розвитку, або пріоритети безпеки людини. 

Безпека людини формується на перетині чотирьох сфер: техносфери, 

природного середовища, інформаційної та соціальної сфер. Особливо коли остання, 

людська сфера, зустрічається з любою з попередніх, наприклад природною, або 

відразу з декількома з них, можуть виникнути (і виникають) різні розбіжності, за 

нашою термінологією – загрози. І, як правило, ми це помічаємо тільки тоді, коли вже 

відбуваються якісь катастрофічні події: коли починають масово гинути люди, 

виникають якісь досі невідомі хвороби, стає неможливим проживання на окремих 

територіях планети. 

Тому ми говоримо, що будь-яка безпека  національна, державна, 

технологічна, промислова, екологічна (у сучасних класифікаціях їх налічується дуже 

багато, вже в межах ста)  повинна відштовхуватися від безпеки людини. І ми не 

повинні розглядати якусь одну безпеку окремо і всі ресурси направляти саме туди. 

Ми повинні виходити з комплексної безпеки людини. Але, звичайно, необхідно 

виділяти пріоритети. Тому що на кожному конкретному етапі життя людини, розвитку 

держави виникають якісь ризики, які потрібно парирувати в першу чергу. Але ніколи 

не слід забувати і про інші небезпеки. Не можна робити одне на шкоду іншому, треба 

завжди їх балансувати та гармонійно піднімати рівень усіх окремих безпек і 

забезпечувати комплексну безпеку кожної людини взагалі. 

Держава як інструмент соціальної організації, зокрема сьогодні в Україні, 

виявилася нездатною ефективно впливати на цю «віртуальну реальність», а часто 

втручання держави лише шкодить справі. Потрібні нові інструменти управління цією 

системою зсередини, де повинні бути свої лідери, свої ресурси. Комплексне 

уявлення про соціальну організацію дає підставу стверджувати, що управляти 

безпекою людини можна лише через її соціальну організацію, прагнучі підвищувати 
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рівень безпеки на перетині окремих сфер. Звідси випливає висновок про нашу 

обмежену можливість уникнути катастроф, але обмеженою лише рівнем соціальної 

організації. Іншими словами, щоб максимально уникнути індивідуальних загроз, 

потрібно управляти власною поведінкою. 

Сьогодні загрози носять глобальний характер і їх наслідки пронизують 

національної кордони не тільки через потоки біженців, але і через невизначеність 

того, коли і де терористична атака може відбутися. Безпека людини стала 

підпорядкованою відповідному рівню соціальних ресурсів. 

Ще 20 років назад, створюючи нашу першу концепцію освіти з безпеки 

життєдіяльності людини, ми поставили людину в центр нашої уваги. Комплексна 

безпека людини і є тим пріоритетом, від якого повинна будуватися вся архітектура 

безпеки. Тільки в цьому випадку не виникають ситуації, коли забезпечення будь-якої 

іншої безпеки, наприклад державної, промислової, інформаційної, військової і т.д., буде 

будуватися на шкоду або всупереч інтересам комплексної безпеки людини. Пріоритет 

безпеки людини повинен бути абсолютним. Тільки таким чином можна побудувати 

ефективну систему забезпечення безпеки ХХI століття. Якщо говорити про розвиток 

цього підходу, то можна виділити кілька принципових точок докладання зусиль. 

В липні 2014 року Робоча група з питань сталого розвитку Генеральної 

Асамблеї ООН завершила свою роботу над пропозицією 17 цілей сталого розвитку, 

які охоплюють широкий спектр взаємопов'язаних і часто складних завдань, що 

постали перед нами сьогодні (таб. 1, сл. 9, 10). Вони відображають зростаюче 

визнання множинності проблем для добробуту окремої особи. З акцентом на 

людино-центристські, контекстно-специфічні, комплексні і орієнтовані на 

профілактику рішення, спрямовані на зміцнення захисту та розширення прав, 

можливостей і безпеку людини, вони можуть бути надзвичайно цінною основою для 

досягнення цих цілей і задоволення нашої загальної схильності до сталого розвитку, 

миру і гідного життя для всіх. 

На перше місце необхідно поставити зміну парадигми розвитку, з абсолютним 

пріоритетом безпеки людини як виду. Всі інші види безпеки повинні бути 

підпорядковані інтересам безпеки людини, а не суперечити їй. Політичні та 

економічні цілі, досягнення яких здійснюється через розширене відтворення товарів і 

послуг, що задовольняють зростаючі потреби людини, повинні бути підпорядковані 

головній меті  безпеці людини. 
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По-друге, потрібна модифікація держави як універсального інструменту 

управління безпекою та відповідної соціальної організації. Її новий вигляд повинен 

забезпечувати управління на сучасному рівні інтеграцією до світової спільноти 

міграційних процесів, що наразі відбуваються, існуючої інформаційної реальності, 

при необхідній гармонії з навколишнім світом природи. 

По-третє, потрібно почати розробляти тему інвентаризації світових ресурсів, 

створювати інструменти їх міжнародної (глобальної) оцінки та управління. 

По-четверте, слід створити сучасну філософію нової, безпечної політики, 

придумати механізми її матеріалізації і наділити її в зрозумілі слова, прийнятні для 

людей цього і наступних поколінь. 

За 25 років, що минули з моменту прийняття країнами ООН Міжнародного 

десятиріччя зменшення небезпеки стихійних лих (МДУОСБ), і за 10 років, що минули 

після прийняття Хіогскої рамкової програми дій (ХПД), особливо слід підкреслити, що 

з'явилися значні досягнення в галузі попередження і зменшення небезпек стихійних 

лих, які зумовлені розвитком культури безпеки у населення, активним розвитком 

громадянського суспільства, громадських рухів, волонтерства, вихованням дітей, 

впровадженням викладання основ безпеки життєдіяльності, застосуванням сучасних 

технологій прогнозування та ін. 

З моменту прийняття ХПД також значно зросли внески у виявлення ризиків і їх 

оцінку. Втім, оскільки ці зусилля рідко пов'язані з соціальними і економічними 

обмеженнями та можливостями, що зумовлюють те, як домашні господарства, 

спільноти, підприємства, місцеві органи управління і національні уряди керують 

своїми ризиками лих, вони не обов'язково формують культуру запобігання. 

Паралельно з цим, причому на всіх рівнях, істотно зросло вироблення інформації про 

ризик, що також супроводжується відповідним зростанням спільноти фахівців-

практиків у галузі моделювання ризиків, обсягу доступних даних про ризик, а також 

науково-технічного потенціалу перетворення цих даних в інформацію про ризик. 

Хіогська рамкова програма дій на 2005-2015 роки передбачала п'ять 

пріоритетних напрямків дій. Оскільки освіта відіграє важливу роль для зниження 

ризику лих, в рамках ХПД було запропоновано кілька основних видів діяльності в 

контексті пріоритетного напрямку діяльності 3, зокрема, включення зниження ризику 

лих в програми освіти та професійної підготовки. 
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Інформація про ризик, в першу чергу у формі знань про ризик, повинна бути 

невід'ємною частиною процесу прийняття будь-яких рішень в усіх сферах розвитку 

людини. Наприклад, міністрам фінансів необхідні кількісні дані, що описують ризики 

для національної економіки, тоді як для секторів розвитку або міжнародного бізнесу 

буде потрібною інформація про ризики для конкретних класів активів, а при 

плануванні землекористування  географічні дані про рівень загроз. Це означає, що 

необхідний перехід від глобальної інформації про ризики до набагато більш 

детальної інформації для конкретних користувачів, секторів і територій. З однієї 

сторони, фундаментальна складова теорії ризиків вже дійсно реалізується у великій 

кількості дисциплін багатьох спеціальностей, які мають справу з визначеннями загроз 

діяльності людини, з іншої сторони саме дисципліна «Безпека життєдіяльності» 

виглядає такою, що має донести до студентів усіх спеціальностей саме цю 

фундаментальність теорії ризиків і регулювання небезпек в життєдіяльності людини. 

Наше бачення, що очікувана світовим співтовариством зміна парадигми, фактично є 

вже більшою мірою напрацьованою в навчальній програмі дисципліни «Безпека 

життєдіяльності» і певною мірою в дисципліні «основи охорони праці». 

Слід нагадати, що в підсумковому документі Конференції Організації 

Об'єднаних зі сталого розвитку 2012 року, що має назву «Майбутнє, якого ми 

прагнемо», містився заклик до того, щоб питання зниження ризику лих та створення 

потенціалу протидії лихам в контексті сталого розвитку та викорінення бідності 

вирішувалися в першочерговому порядку і, в належних випадках, враховувалися на 

всіх рівнях. Ця ж конференція знову підтвердила всі принципи Ріо-де-Жанейрської 

декларації з навколишнього середовища і розвитку. 

Після десяти років з часу прийняття Хіогской рамкової програми дій лиха 

продовжують підривати зусилля, спрямовані на забезпечення сталого розвитку. Але 

водночас за ці ж саме за 10 років глобальний ризик лих істотно не знизився. Що ще 

більш важливо, спостерігається тенденція зростання смертності та економічного 

збитку, що пов'язуються з екстенсивними ризиками в країнах з низьким і середнім 

рівнем доходу. Це було засвідчено на третій Всесвітній конференції ООН по 

зниженню ризика лих, що відбулася 14-18 березня 2015 року в місті Сендай, Японія. 

Конференція прийняла нову (Сендайську) рамкову програму зниження ризику 

лих на 2015-2030 роки. Зниження ризику лих - це ефективне з точки зору витрат 
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вкладання у запобігання майбутніх втрат. Ефективне управління ризиком лих сприяє 

сталому розвитку. Країни зміцнюють свій потенціал в плані управління ризиком лих. 

З опорою на Хіогську рамкову програму дій Сендайська рамкова програма 

покликана забезпечити досягнення в найближчі 15 років наступного результату: 

істотне зниження ризику лих та скорочення втрат внаслідок лих у вигляді людських 

жертв, втрати джерел засобів до існування і погіршення стану здоров'я людей, і 

несприятливих наслідків для економічних, фізичних, соціальних, культурних та 

екологічних активів людей, підприємств, громад і країн. 

Для отримання очікуваного результату необхідно домогтися наступної мети: 

запобігти виникненню нових і знизити загрозу відомих ризиків лих шляхом здійснення 

комплексних і інклюзивних економічних, структурних, юридичних, соціальних, медико-

санітарних, культурних, освітніх, екологічних, технологічних, політичних та 

інституційних заходів, що запобігають та знижують схильність до впливу небезпечних 

чинників та вразливість до лих, що підвищують готовність до реагування і 

відновлення і тим самим зміцнюють потенціал протидії. 

З урахуванням досвіду, отриманого в ході здійснення Хіогської рамкової 

програми дій, для досягнення очікуваного результату і мети необхідно, щоб держави 

на місцевому, національному та регіональному і загальносвітовому рівнях зробили 

цілеспрямовані дії в рамках окремих проектів і всіх секторів в наступних чотирьох 

пріоритетних напрямках: 

Пріоритетний напрям 1. Розуміння ризику лих. Політика і практика 

управління ризиком лих повинні спиратися на розуміння ризику лих у всіх його 

вимірах, включаючи вразливість, потенціал, схильність людей і майна, 

характеристики загроз і навколишнє середовище. Подібні знання можна 

систематизувати для оцінки ризику до настання лих, для запобігання лих і 

пом'якшення наслідків і для розробки і здійснення належних заходів щодо 

забезпечення готовності до бід і ефективних заходів реагування. Для вирішення 

цього завдання в тому числі необхідно: 

а) удосконалювати науково-технічну роботу з питань зниження ризику лих та 

активніше її мобілізувати за допомогою координації існуючих мереж і роботи науково-

дослідних інститутів на всіх рівнях і у всіх регіонах за підтримки Науково-технічної 

консультативної групи Управління Організації Об'єднаних Націй щодо зниження 

ризику лих для вирішення наступних завдань: нарощування фактологічної бази на 
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підтримку виконання цієї Рамкової програми; заохочення наукових досліджень і 

вивчення закономірностей виникнення ризику лих, його причин і наслідків; 

поширення інформації про ризики з оптимальним використанням геопросторової 

інформаційної технології; надання орієнтирів щодо методологій і стандартів для 

оцінки і моделювання ризику лих та використання даних; виявлення дослідницьких і 

технологічних прогалин і винесення рекомендацій щодо пріоритетних напрямків 

досліджень по тематиці зниження ризику лих; сприяння формуванню корпусу 

науково-технічних знань і застосування їх в процесі прийняття рішень; надання 

матеріалів для поновлення видання «Термінологічний глосарій УСРБ ООН щодо 

зниження ризику лих, 2009 рік»; використання результатів проведених після лих 

оглядів для накопичення знань і вдосконалення державної політики; і поширення 

матеріалів досліджень; 

б) сприяти включенню в освіту питань, що стосуються ризику лих, в тому числі 

запобігання лихам, пом'якшення їх наслідків, забезпечення готовності до них, 

реагування, відновлення та реабілітації, в програми формальної та неформальної 

освіти, а також в заходи по освіті громадян на всіх рівнях , і програми професійного 

навчання та підготовки; 

Пріоритетний напрям 2. Удосконалення організаційно-правових рамок 

управління ризиком лих. Величезне значення для ефективного і дієвого управління 

ризиком лих має організаційно-правова основа діяльності щодо зниження ризику лих 

на національному, регіональному і глобальному рівнях. Необхідний чіткий курс, плани, 

компетентність, орієнтири і координація на рівні окремих секторів і між секторами, а 

також участь відповідних зацікавлених сторін. Тому вдосконалення організаційно-

правових рамок діяльності щодо зниження ризику лих в частині запобігання, 

пом'якшення наслідків, забезпечення готовності, реагування, відновлення і реабілітації 

має важливе значення і сприяє розвитку співпраці та партнерської взаємодії між 

різними механізмами і інститутами в контексті виконання положень документів, що 

стосуються зниження ризику лих і забезпечення сталого розвитку. 

Для вирішення цього завдання в тому числі необхідно зробити проблематику 

зниження ризику лих невід'ємною частиною основної діяльності кожного окремо і всіх 

секторів, та вивчати зміст і сприяти узгодженості та подальшому вдосконаленню 

національних і місцевих законів, правил і державних стратегій, які, визначаючи 

функції і обов'язки, спрямовують зусилля державного і приватного секторів в справі: 
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I) усунення ризику лих, що зачіпають служби та об'єкти інфраструктури, які 

перебувають у державній власності і керовані або регульовані державою; 

II) пропаганди і стимулювання, згідно з обставинами, діяльності громадян, 

сімей осіб, громад і підприємств; 

III) вдосконалення відповідних механізмів та ініціатив по підвищенню 

інформованості про ризик лих, які можуть включати фінансове стимулювання, 

ініціативи в області підвищення обізнаності громадськості та підготовки, введення 

вимоги про подання звітності, а також правових та адміністративних заходів; 

IV) створення координаційних та організаційних структур; 

Пріоритетний напрям 3. Інвестиції в заходи по зниженню ризику лих з 

метою зміцнення потенціалу протидії. Державні і приватні інвестиції в запобігання 

та зниження ризику лих за допомогою прийняття структурних і неструктурних заходів 

мають важливе значення для зміцнення потенціалу протидії в плані забезпечення 

захисту людей, громад і країн в економічній, соціальній, медичній та культурній 

сферах, їх майна та навколишнього середовища. Ці заходи можуть стати рушійною 

силою інноваційної діяльності, зростання і створення робочих місць. Вони ефективні 

з точки зору витрат і грають важливу роль у порятунку життя людей, запобігання та 

скорочення втрат і успішне відновлення і реабілітації. 

Пріоритетний напрям 4. Підвищення готовності до лих для забезпечення 

ефективного реагування та впровадження принципу «зробити краще, ніж було» 

в діяльність по відновленню, реабілітації та реконструкції: Неухильне 

підвищення ризику лих, в тому числі посилення схильності людей і активів їх впливу, 

в поєднанні з уроками, витягнутими з лих минулих років, вказує на необхідність 

продовжувати зміцнювати діяльність по забезпеченню готовності до бід в рамках 

реагування на них, приймати попереджувальні заходи в очікуванні таких подій, 

об'єднувати заходи щодо зниження ризику лих з заходами з підготовки до реагування 

і забезпечувати наявність потенціалу для ефективного реагування і відновлення на 

всіх рівнях. Найважливіше значення має розширення прав і можливостей жінок і 

інвалідів в плані публічної підтримки і заохочення підходів до реагування, 

відновленню, реабілітації та реконструкції, заснованих на принципах гендерної 

рівності та загальної доступності. Лиха демонструють, що етап відновлення, 

реабілітації та реконструкції, до якого необхідно готуватися до виникнення лиха, має 

вирішальне значення для здійснення принципу «зробити краще, ніж було», в тому 
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числі за допомогою об'єднання заходів щодо зниження ризику лих з заходами щодо 

забезпечення розвитку, що дозволяє зміцнити потенціал протидії країн і населення 

лих. Для досягнення цієї мети зокрема необхідно підготувати або переглянути і 

періодично оновлювати стратегії, плани і програми щодо забезпечення готовності до 

бід і дій в надзвичайних ситуаціях із залученням відповідних установ, враховуючи 

сценарії зміни клімату та їх вплив на фактори ризику виникнення лих і сприяючи, в 

належних випадках, участі всіх секторів і відповідних зацікавлених сторін. 

Освіта, зокрема формальна шкільна освіта, є міцним фундаментом для надання 

людям можливості розуміння ризику лих. Адаптовані програми можуть допомогти 

досягти значного підвищення рівня обізнаності про ризик. Загальна шкільна освіта 

закладає основи у формування структури мозку, яка є необхідною для розвитку 

навичок вирішення проблем і когнітивних навичок, але вона також допомагає в 

отриманні необхідного рівня грамотності, навичок обчислення і абстрактного 

мислення, що дозволяє людям краще зрозуміти інформацію, в тому числі про ризик, як 

наприклад, повідомлення раннього попередження та плани евакуації. 

Освіта, в тому числі вища освіта, полегшує отримання широкого спектру знань, 

які безпосередньо відносяться до індивідуальної та громадської уразливості, 

включаючи формування належних навичок, а також знання про загрози. Крім цього, 

освіта може підвищити соціально-економічний статус людей і сімей, чинячи свій 

внесок в сферу управління ризиком лих через збільшення доходу, доступу до 

інформації та встановлення більш міцних соціальних структур. Недавні дослідження, 

в ході яких порівнювалися рівні національної освіти з ризиком смертності, показали, 

що країни з більш високим рівнем освіти, особливо серед жінок та дівчаток, 

демонструють менший показник смертності, пов'язаний з лихами. Наприклад, при 

наявності ризику лиха, що викликається метеорологічними умовами, в 56 країнах, де 

за рік в середньому відбувається одне або кілька лих, існує висока ступінь 

взаємозв'язку між рівнем освіти і коефіцієнтом смертності. 

Сьогодні національні уряди все ще продовжують ігнорувати важливі дискусії 

про те, що слід вважати знанням 21-го століття, що представляє собою компетенції в 

цих областях, і як студенти можуть продемонструвати власні досягнення відповідно 

до узгоджених стандартів. Навчання для отримання глобальних компетенцій і 

навичок 21 століття вимагає створення спільних просторів, де люди з різних верств 

суспільства можуть стати більш зайнятими, більше мислити і знати про відмінності в 
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цілях співробітництва, перш за все стосовно їх особистої безпеки і безпеки як фон 

для загального розвитку. 

На основі інформації, зібраної в резолюції 66/290 Генеральної Асамблеї ООН, 

можна проілюструвати, як методологія і уроки, отримані із застосуванням підходу 

безпеки людини, можуть надати цінні інструменти для реагування на поточні та 

виникаючі загрози. Зокрема, результати опитування серед політиків і практиків виділили 

значну зміну їх менталітету. Вони відображають зростаюче визнання множинності 

проблем для добробуту окремих людей і необхідність просування всеосяжних, 

комплексних і сталих результатів, які направлені на зменшення ймовірності конфліктів, 

на подолання перешкод на шляху сталого розвитку і заохочення прав людини та 

необхідного гідного життя для всіх. Сталий розвиток не може бути реалізований без 

миру і безпеки; і мир і безпека будуть під загрозою без сталого розвитку. 

Слід нагадати, що сама по собі тема підвищення якості та цінності одержуваних 

знань давно цікавить міжнародне освітнє співтовариство. Наприклад, ідея навчання 

протягом усього життя вперше була ще в 1972 р сформульована в історичній за своєю 

значимістю публікації під назвою «Вчитися бути: світ освіти сьогодні і завтра». Рух 

«Освіта для всіх», що виник в 1990 р в Джомтьене (Таїланд), став проявом загальної 

прихильності до ідеї необхідності задоволення базових освітніх потреб всіх людей. 

Підвищення якості початкової освіти в країнах, що розвиваються, стало головною 

темою Джомтьенского форуму, воно передбачало приділення найпильнішої уваги 

аспектам, пов'язаним з навчанням (М. Локхід, А. Верспур, 1991 р.). Через кілька років 

з'явилася публікація «Освіта: прихований скарб» (1996 р.), яка згадується зазвичай як 

доповідь Делора, запропонувала комплексну концепцію освіти на основі чотирьох 

базових принципів навчання: вчитися бути, знати, робити і жити разом. Все це ми 

згадували на наших попередніх конференціях і знаходили взаємозв’язки з 

викладанням наших нормативних дисциплін. 

Справжня мета розвитку полягає не тільки в підвищенні доходів, але також в 

максимізації діапазону людського вибору шляхом розширення прав, свобод, 

потенціалу і можливостей людини, а також завдяки забезпеченню умов для ведення 

тривалого, здорового і творчого життя. Найважливішу роль в цьому процесі відіграє 

праця - центральний елемент людського існування. Люди готуються до праці, ще 

будучи дітьми, працюють в зрілому віці, а по закінченні трудової діяльності 
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розраховують вийти на пенсію. Таким чином, протягом усього життєвого циклу 

людини якість життя тісно пов'язана з якістю роботи. 

Стала праця сприяє людському розвитку, зменшуючи і усуваючи негативні 

побічні ефекти і ненавмисні наслідки (рис. 3). Аби така праця стала більш 

поширеною, необхідні три паралельно здійснюваних зміни: 

 припинення (деякі види робіт відімруть або будуть скорочені); 

 перетворення (деякі види робіт будуть збережені шляхом інвестицій в 

адаптивні нові технології і перепідготовку і підвищення кваліфікації кадрів); 

 створення (виникнуть деякі нові види робіт). 

 

Рис. 3. Матриця сталої праці 

 

Позитивний взаємозв'язок між людським розвитком та працею простежується у 

двох напрямках (рис. 4). Праця впливає на людський розвиток по багатьох каналах і 

всі вони можуть підсилювати один одного. В економічному плані, праця дозволяє 

людям заробляти на життя і дає можливість домогтися економічної і фінансової 
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безпеки. Одержуваний від трудової діяльності дохід допомагає працівникам досягти 

більш високого рівня життя і поліпшити доступ до охорони здоров'я та освіти  

ключових компонентів підвищення особистого потенціалу. Праця також забезпечує 

людям розширення сприятливих можливостей і діапазону вибору в економічному та 

соціальному житті. Вона дозволяє працівникам повноцінно брати участь в житті 

суспільства, підвищуючи їх почуття власної гідності і самооцінку. А з точки зору 

людського розвитку праця дозволяє людям зміцнювати свій потенціал за рахунок 

придбаних навичок і знань. 

 

Рис. 4. Синергетичний характер зв'язку між роботою і людським розвитком 

 

В ряду Цілей в галузі сталого розвитку мета 8 найбільш тісно пов'язана зі 

сталою працею. В пов'язаних з нею завданнях, зокрема 8.8 і 8.9, розкриваються деякі 

висновки і наслідки для сталої праці. В тому числі до 2030 року забезпечити розробку 

і здійснення стратегій сприяння сталому туризму, що сприяє створенню робочих 

місць, розвитку місцевої культури і виробництва місцевої продукції  виступає в 

підтримку особливого виду (сталої) праці. 

Підвищення рівня людського розвитку за допомогою праці вимагає конкретних 

заходів політики і програми дій. І в цій окремій ситуації життєдіяльності людини знову 

на допомогу постає освіта. Зокрема актуалізація охорони праці та виробничої 

безпеки як інтегрованого освітнього підходу (рис. 5). Їх інтегрування в освіту можна 
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охарактеризувати як комплексний підхід, який лежить на перетині пропаганди 

здорового способу життя, освіти з фундаментальних основ теорії ризиків та безпеки 

навчального і робочого середовища. Мета полягає в тому, щоб гарантувати, що 

школярі і студенти здобувають освіту з основ теорії ризиків, охорони праці та 

виробничої безпеки, як частину їх загальної освіти, перш ніж почати роботу, і що це 

робиться на систематичній основі. 

 

Рис. 5. Актуалізація охорони праці та виробничої безпеки як інтегрованого 

освітнього підходу: основи теорії ризиків, охорони праці та виробничої безпеки, як 

частину загальної освіти, перш ніж почати роботу 

 

Це робиться для того, щоб молоді працівники були більш інформованими про 

ризики і їх запобіганню, щоб сприяти зменшенню нещасних випадків і підвищити 

культуру безпеки на робочому місці (рис. 6). Основною причиною для ініціювання 

такого освітянського підходу можна побачити в тому, що молоді працівники мають 

більш високий ризик залучення в нещасного випадку на виробництві. У цьому контексті 

сприяння культурі профілактики і загальної обізнаності ризику були визначені в якості 

ключових факторів для скорочення числа нещасних випадків на виробництві. 

Були знайдені деякі контекстні ознаки очевидного сприяння урахуванню 

безпеки праці в освіті на університетському рівні. Актуалізація цієї діяльності 

найбільш ймовірна там: 

 де національним законодавством з охорони праці накладаються певні 

обов'язки щодо деяких фахівців; 
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Рис. 6. Модель факторів, що впливають на інтегрування знань і навичок про 

ризики у випускників [European Agency for Safety and Health at Work, January 2010 

(Mainstreaming occupational safety and health into university education, ISSN 1830-

5954)] 

 

 де вимоги до підготовки технічних фахівців з безпеки вказані в законі і 

включають в себе навчення університетського рівня; 

 де є окремий академічний підрозділ в структурі, яка опікується охороною 

праці. Це, як видається, більш імовірно, в технічних університетах; 

 де орган страховий або робочий орган з охорони праці, який виконує 

навчальну роль і може надає допомогу університетам; і 

 де університет має певні обов'язки з охорони праці, наприклад, для 

забезпечення безпеки учнів під час лабораторних занять та практичної роботи. 

Повні висновки доповіді Интегрирование з охорони праці в рамках шкільної 

програми, що стосуються вищої освіти є наступні: 

• В системі вищої освіти, зусилля щодо інтегрування охорони праці 

повинні бути продовжені, щоб гарантувати, що дизайнери, архітектори, інженери, 

бізнес і фінансові менеджери, медичні працівники та інші, які повинні мати знання з 
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виробничої безпеки і гігієни в їхній майбутній кар'єрі, здобудуть відповідну освіту в 

питаннях охорони праці та управління ризиками. Існує зростаюче усвідомлення цієї 

освітньої потреби. 

• Врахування виробничої безпеки і гігієни в університетських навчальних 

програмах є найменш розвиненою сферою і становить найбільшу мету (рушійну 

силу) стосовно отримання знань з ВБГ в навчальних програмах  

• Систематичне включення ВБГ в усі відповідні університетські курси є 

більш поширеним в тих державах-членах, де система університетів включає в себе 

технічні університети, в тому числі в деяких з нових держав-членів ЄС, колишніх 

комуністичних держав 

• Найбільша проблема всіх повинно стати включення ВБГ в бізнес 

навчання. Університети і вищі навчальні заклади не перебувають під прямим 

національним контролем уряду, як наприклад школи, і користуються високим рівнем 

автономії. Вони мають велику свободу в тому, чому вони вчать і як вони вчать. Тому 

немає загальних навчальних програм, обсягів і змісту освіти з ВБГ, які відчутно 

варіюються в секторі вищої освіти, і це не завжди може бути пропорційним рівню 

ризику, який студенти можуть знайти у своєму майбутньому професійному житті. 

Тому дії по включенню ВБГ у відповідні навчальні програми, такі як інженерна справа 

або навчання бізнесу, як правило, носять разовий характер, і часто залежать від 

зацікавленості окремих професорів або окремих адвокатів в рамках професійних 

організацій. 

Висновок: ми маємо від громадської НМК написати листа новому міністру, не 

дивлячись на те, що вона була у Верховній раді однією з тих, хто підтримав рішення 

про скасування «розділу з охорони праці в дипломних проектах». Сьогодні мабуть 

одним з виходів із ситуації мусить бути роз’яснювальний лист МОН до ректорів про 

те, що МОН не втручається в написання навчальних стандартів та програм, але МОН 

не є, водночас, і чинником порушення законів України, а саме Кодексу цивільного 

захисту, Закону про охорону праці, чинних Постанов КМУ, і т.д. 

Лист повинен бути направлений новому Генеральному прокурору зі скаргою на 

порушення законів України. Якщо МОН знімає з себе відповідальність (нехай також 

доводить це в суді), але адміністрації університетів не мають права не виконувати 

закони також. Автономія університетів цього не дозволяє. 
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УДК 614.8(436) 

ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ БЕЗПЕЧНОГО ТИПУ ПОВОДЖЕННЯ НА 

ПІДПРИЄМСТВАХ АВСТРІЇ 

Автор: Цина А. Ю., доктор педагогічних наук, професор, в.о. завідувача кафедри 

теорії та методики технологічної освіти Полтавського національного 

педагогічного університету імені В.Г. Короленка. 

 

У статті розглядається досвід підприємств Австрії щодо залучення персоналу 

підприємств до участі в заходах попередження виробничого травматизму. 

Пропонується процедури ведення записів, які реєструють небезпечні ситуації, що 

мали місце, але не призвели до небажаних подій, їх розгляд вищим керівництвом 

підприємства, вжиття заходів із покращення стану безпеки та гігієни праці та 

отримання звітів з боку персоналу щодо дієвості цих заходів. 

Кожен день життя людини насичений небезпечними ситуаціями: можна впасти 

на сходах, на кухні можна порізатися чи обпіктися. Нещасний випадок, наприклад, 

може статися з людиною по дорозі на роботу. З кожною людиною часто трапляються 

майже нещасні випадки, коли небажані події стаються, але шкоди здоров’ю, за 

щасливим збігом обставин, вдається уникнути. В процесі життєдіяльності вірогідність 

настання нещасного випадку зі шкодою для здоров’я людини є достатньо високою. 

Причиною цього є те, що знаходячись у певному місці в певний час людина часто 

приймає не правильні рішення. 

За статистикою в країнах ЄС в галузі охорони праці на 2 млн. небезпечних дій 

людини приходиться 240 тис. потенційно можливих нещасних випадків, на які, в свою 

чергу, приходиться 20 тис. незначних ушкоджень організму людини. На останні ж 

приходиться 400 важких ушкоджень організму, які в сою чергу, відповідають появі 1 

смертельного нещасного випадку. Нещасний випадок може статися з працівником, 

починаючи з першого його робочого дня на виробництві, коли шляхом до цього стає 

небезпечна поведінка працівника, або тих осіб, які є особисто відповідальними за 

організацію його роботи або знаходяться поруч. Нещасний випадок, як наслідок 

небезпечної поведінки, може й не статися, але ж комусь, як вказує статистика, 

нарешті не повезе. 

Все австрійське законодавство в галузі охорони праці спрямоване на 

забезпечення безпеки здорових умов праці для працівників. Іноді законодавці 
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упускають момент, який стосується основного посилу законодавства – захист 

працівника, а не лише виконати прописані в ньому вимоги. Метою впровадження 

стандартів у сфері безпеки є також захист людини. Говорячи про значні обсяги 

сучасних законодавчих вимог, вимог стандартів, слід розуміти їхню кінцеву мету – 

працівник повинен повернутися до дому з роботи здоровим. Торкаючись сьогодні 

теми законодавства в сфері охорони праці, необхідно, в першу чергу, говорити про 

попередження небажаних подій. Говорячи про виконання вимог законодавства та 

підзаконних актів, головним тут слід мати на увазі захист працівників. У зв’язку з 

виходом у 1995 році нової версії закону Австрії про захист працівників мислення в 

галузі безпеки праці змінилося в напрямку переорієнтації від реактивних до 

проактивних дій. 

На зміну реалізації лише вимог нормативно-правових актів в галузі охорони 

праці прийшов ризик орієнтований підхід до управління охороною праці на 

підприємстві, головною особливістю якого стало оцінювання ризиків настання 

небажаних подій, визначення їхньої градації за рівнем серйозності цих подій та, 

виходячи з наявних в організації фінансових, людських, технічних і часових ресурсів, 

прийняття рішення щодо першочерговості використання зазначених ресурсів для 

зменшення найсерйозніших на даний час ризиків. Усі ризики неможливо одночасно 

зменшити до прийнятних рівнів. Тому, визначення пріоритетності у їх зниженні є 

першим завданням служби охорони праці підприємства. 

Оцінка ризиків передбачає ідентифікацію небезпечних чинників, вимірювання 

ризиків, визначення тяжкості наслідків та вірогідності настання небажаних подій. 

Небезпечні чинники оточують нас повсюди. Вони класифікуються на біологічні, 

екологічні, радіоактивні, хімічні, фізичні, ергономічні, людські. В контексті ризиків 

найбільший відсоток (до 70%) має людський чинник. Причому всі чинники можна 

також пов’язувати з проявами людського чиннику. Навіть у випадку однозначного 

визначення технічних чинників завжди можна визначити ту особу, яка не перевірила 

справність дії технічної системи або припустилася технічної помилки при 

конструкторсько-функціональному розрахунку обладнання, системи його безпеки. 

В міжнародній практиці існує програма «neomiss», яка розглядає будь-яку 

небажану подію, що не призвела, але могла призвести до нещасного випадку, 

виникнення аварійної ситуації, нанести шкоду майну чи довкіллю. Це є система не 

визначення, а попередження ризиків, яка працює не стільки на ліквідацію наслідків 
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небажаних подій, скільки на попередження їх виникнення. Тобто ця система 

розглядає ті події, які ледь не призведи до небажаних . Дослівно термін «neomiss» 

перекладається з англійської як «neo» - навколо, «miss» - це пропускати, помилятися 

і терпіти невдачу. Те що могло відбутися, але не відбулося. Подія не має негативних 

наслідків, нещасний випадок, який не відбувся, але з констатацією існування 

аварійної ситуації. Будь-які небезпечні ситуації або дії можна називати терміном 

«neomiss». «Neomiss-повідомлення» - це розпізнання та попередження небезпечних 

ситуацій або дій, які сприятимуть їх не повторюваності в майбутньому. 

Тому обов’язковими є процедури управління документацією, якою 

регламентується порядок виконання вимог, а також записами, які реєструють не 

лише нещасні випадки, які сталися на виробництві, а й майже нещасні випадки - ті 

небажані події, які відбулися, але за щасливим збігом обставин травмування 

працівників за їхніми наслідками не сталося. Нещасні випадки можуть відбуватися, 

наприклад, декілька разів на рік, а кількість майже нещасних випадків та мікротравм 

може досягати за цей самий період декількох сотень. Тому, управляючи ризиками 

настання мікротравм, які викриватимуть небезпечні чинники, можна успішно 

запобігати виникненню виробничого травматизму. Згідно існуючої європейської 

практики, статистика по мікротравмах і майже нещасних випадках може вестися на 

підприємствах за допомогою записів. Отримані за допомогою записів статистичні 

дані допомагають в управлінні ризиками, оскільки без них неможливо виявити 

тенденції у сфері безпеки та гігієни праці. 

Досвід ведення таких записів накопичений на високотехнологічних 

підприємствах Австрії. На одному з таких підприємств «Technosert electronic» із 

випуску електронної продукції, яке знаходиться неподалік міста Лінц, довелося 

побувати авторові даної публікації. Підприємство представляє іншим підприємствам 

електронні технології з обслуговування високотехнологічного обладнання. 

У визначенні щорічної стратегії підприємства значний обсяг має саме 

управління потенційними можливостями виробництва. Така програма «гарного 

самопочуття», впроваджена на підприємстві, включає в себе SOS-обходи, 

спрямовані на підтримку на підприємстві S - безпеки, O - організації та S – чистоти. 

SOS-обходи здійснюються спеціалістами служби безпеки та гігієни праці. В кожному 

структурному підрозділі підприємства працюють представники цієї служби, якими 

повністю охоплюються обходи цих виробничих підрозділів. Група спеціалістів для 
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здійснення SOS-обходів формується кожного разу різними фахівцями, залежно від 

виду виробничої діяльності, який підлягає вивченню. Якщо член групи визначає, 

наприклад, відсутність у потрібному місці вогнегасника, то це обов’язково буде 

відзначено записом у протоколі обходу. 

Всі спостереження, отримані в результаті кожного SOS-обходу фіксуються у 

спеціальній формі протоколу, який містить всі законодавчо-необхідні питання з 

безпеки та гігієни праці, пожежної безпеки та ін., а також ряд питань, які напряму не 

можна безпосередньо пов’язати з законодавчими вимогами, але вони є 

мотиваційними чинниками для персоналу. Складені протоколи подаються на 

затвердження вищому керівництву. 

Результатом SOS-обходів є постановка питань, орієнтованих на персонал, 

який дає об’єктивну зворотню інформацію про те, що саме на виробництві потребує 

покращення. Для проведення бесід із співробітниками підприємства питання 

формулюються з позитивним забарвленням, щоб персонал відчував свою особисту 

важливу роль для прийняття рішень на підприємстві. Наприклад, питання стосовно 

того, що потребує на виробництві покращення формулюється так: що Вам 

подобається на підприємстві і в чому Ви хотіли б узяти участь? На підприємстві 

прийнято говорити не «управління ризиками», а «управління можливостями». Така 

позитивна спрямованість настільки зближує, що у персоналу виникають пропозиції 

стосовно не лише формального спілкування на підприємстві, а й проведення 

зустрічей поза межами підприємства у неробочий час. 

Системою інтегрованого менеджменту розрізняється поняття «потенціал до 

покращення», реалізація якого здійснюється комітетом з безпеки та гігієни праці, який 

наприкінці року складає та затверджує на своєму засіданні звіт по вжитим упродовж 

року заходам і по кожному окремому потенціалу до покращення колегіально приймає 

окремі індивідуальні рішення. 

В результаті такої діяльності на підприємстві впроваджено цілий ряд заходів, 

які постійно змінюються і розширюються по-мірі надходження нової інформації за 

наслідками SOS-обходів. Так, наприклад, за результатами опитувань було з’ясовано, 

що у багатьох співробітників в процесі трудової діяльності виникають певні проблеми 

з функціонуванням опорно-рухового апарату. І це не можна назвати професійним 

захворюванням, але така інформація потребувала впровадження певних заходів із 

захисту здоров’я працівників, на робочих місцях яких існують певні навантаження на 
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опоно-руховий апарат. На підприємство був запрошений фізіотерапевт, який працює 

з особами, які потребують його консультацій та допомоги. 

Після вжиття таких заходів подальші SOS-обходи спрямовані на з’ясування 

того, чи дійсно запроваджені заходи мають позитивні наслідки, чи знизилася кількість 

людино-днів непрацездатності на проблемних робочих місцях. Результативність 

упроваджених заходів фіксується у вигляді звітів тих співробітників, на покращення 

умов праці яких був спрямований запроваджений захід. 

Якщо порівняти статистику по нещасних випадках на виробництві до виходу 

нової версії закону Австрії про захист працівників у 1995 році з сьогоднішньою, то 

можна з впевненістю констатувати їх зменшення на 25%. Якщо вести мову про 

нещасні випадки зі смертельними наслідками, то їх кількість зменшилася в 10 раз. 

 

УДК 614.8 

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ 

ЛЮДИНИ У ХХІ СТОЛІТТІ 

Автор: Дубінін В. А., к.в.н., доцент кафедри БЖД та ЦЗ. Національний 

університет кораблебудування імені адмірала Макарова. м. Миколаїв. 

 

Анотація. У статті розглянуто проблеми формування безпечної поведінки людини у 

ХХІ столітті. Розкрито мета та чинники формування безпечної поведінки, 

проаналізовано етапи підготовки майбутніх керівників, які здатні забезпечити культуру 

безпеки у техногенному середовищі та формувати особистості безпечного типу. 

Ключові слова: освіта, фахівець, небезпеки, техногенні аварії, катастрофи, стихійні 

лиха, здоровий спосіб життя, культура безпеки, особистості безпечного типу. 

Постановка проблеми. Аналіз тенденцій в галузі безпеки суспільства та людини і 

подій п’ятнадцяті років XXI століття показують, що небезпеки і загрози набувають 

все більш комплексний взаємопов'язаний характер. Одна загроза часом тягне за 

собою цілий ланцюжок інших небезпек. Війни приносять надзвичайні ситуації у 

техногенній, соціальної, екологічної сферах. Техногенні катастрофи індукують 

природні катаклізми, і, навпаки, природні лиха згубно впливають на техногенну 

безпеку. Тому в XXI столітті єдино вірним підходом до вирішення проблем безпеки 

є комплексний, системний підхід у підготовки майбутніх фахівців інженерно 

технічного профілю. 
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Виклад основного матеріалу дослідження. Розвиток подій у світі, поставив 

перед людством проблему виживання як у буквальному, так і у фігуральному 

контексті. Сучасне суспільство несе значні матеріальні й людські втрати від 

нещасних випадків, техногенних аварій, катастроф, стихійних лих. В усьому світі все 

більш увага приділяється питанням безпеки людини: аналізуються підсумки різних 

видів аварій і катастроф, вивчаються проблеми виробничої безпеки й охорони 

навколишнього середовища, розглядаються теоретичні питання захисту від небезпек 

природного, техногенного й соціального походження. Потреба у безпеці на сьогодні є 

другою після фізіологічних потреб людини. Іде інтенсивний пошук шляхів 

формування навичок безпечної поведінки та здорового способу життя людини. 

Аналіз причин трагічних наслідків різних небезпечних і надзвичайних ситуацій 

показує, що більш ніж в 80% випадків причиною загибелі людей є «людський фактор». 

Трагедія відбувається найчастіше через незнання та недотримання норм і правил 

безпечної поведінки, через нехтування правилами особистої гігієни і нормами здорового 

способу життя, через низький рівень загальної культури і елементарну безграмотність в 

області безпеки. Крім того, відзначено, що більшість техногенних катастроф  

рукотворні, а серед основних причин  нехлюйство, безпечність і байдужість. 

Облік людського фактору в процесі забезпечення безпеки життєдіяльності не 

може зводитися тільки до формування у людей простої сукупності знань і умінь. 

Важливим є те, щоб забезпечення безпеки життєдіяльності було пріоритетною 

метою і внутрішньою потребою людини, суспільства, цивілізації. Це може досягатися 

шляхом розвитку нового світогляду, системи ідеалів і цінностей, норм і традицій 

безпечної поведінки, тобто формування цілої культури безпеки життєдіяльності. 

Забезпечення безпеки кожної людини в процесі його життєдіяльності та 

підвищення його рівня загальної культури в області безпеки є однією з основних 

складових в індивідуальній системі здорового способу життя. Можна стверджувати, 

що здоровий спосіб життя  це цілісна, логічно взаємопов'язана система поведінки 

людини в процесі його життєдіяльності, яка сприяє забезпеченню його особистої 

безпеки і благополуччя в житті. 

Стає ясно, що високі духовні і фізичні якості людини втрачають свою значимість, 

якщо він не підготовлений до безпечної життєдіяльності в реальному навколишньому 

середовищу, не здатний оцінити рівень небезпеки для життя і здоров'я в конкретній 
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небезпечної або надзвичайної ситуації, знайти найбільш оптимальний вихід із ситуації, 

що дозволяє йому знизити фактор ризику для життя і здоров'я. 

Суспільство має усвідомити, що цілком безпечної життєдіяльності не буває, а 

розвиток людства і технічний прогрес вимагають підвищеної відповідальності кожної 

людини за свої вчинки і справи. 

Що слід розуміти під формуванням особистості безпечного типу поводження у 

життєдіяльності? 

Це: 

 усвідомлена поведінка в процесі повсякденної життєдіяльності і в умовах 

різних небезпечних та надзвичайних ситуацій; 

 здатність вміти з певним ступенем ймовірності передбачити виникнення 

небезпечної або надзвичайної ситуації за зовнішніми ознаками розвитку подій, з 

аналізу різної інформації і з власного досвіду; 

 здатність правильно оцінювати хід подій і, якщо є можливість, уникати 

небезпечних ситуацій; 

 здатність відповідально ставитися до своєї поведінки і не робити навмисні 

вчинки, які можуть сприяти виникненню небезпечної або надзвичайної ситуації; 

 придбання знання і вміння адекватно поводитися в різних небезпечних і 

надзвичайних ситуаціях, щоб знизити фактор ризику для життя та здоров'я; 

 життєдіяльність, яка спрямована на збереження і зміцнення здоров'я. 

Набуті знання, вміння і навички в області безпеки стають нагальною потребою 

в житті кожної людини, суспільства і держави, тому що вони в кінцевому підсумку 

формують національну безпеку держави в сучасному світі. 

Істотним фактором є підготовленість людини, рівень знань, умінь і навичок. 

Глибина і міцність засвоєння способів і засобів захисту від небезпечних і 

надзвичайних ситуацій, розвитку вмінь і навичок безпечної поведінки в різних умовах 

є основою зниження ризиків життєдіяльності людей. 

Чималу роль в цьому процесі відіграють індивідуально-психологічні 

особливості особистості, які є умовою успішного виконання тієї чи іншої продуктивної 

діяльності. Це темперамент, характер (риси характеру), воля, емоційна сфера, 

здатності людини і ін. Частина з них генетично зумовлені і слабо змінюються під 

впливом соціального середовища, наприклад темперамент, тип вищої нервової 
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діяльності, характеристики процесів сприйняття, запам'ятовування тощо. Інші 

формуються соціальним середовищем і залежать від ступеня досягнутого 

суспільством, людською цивілізацією історичного розвитку, індивідуального і 

колективного соціального досвіду. Це риси характеру, воля, емоційний настрій, 

морально-психологічна стійкість, фізичний стан людини, соціальні та індивідуальні 

стереотипи безпечної поведінки. 

Таким чином, одним з головних принципів освітньої галузі безпеки 

життєдіяльності та виховання особистості безпечного типу є формування цілісного 

наукового світогляду майбутніх фахівців інженерно технічного профілю з проблем 

безпеки людини в XXI столітті. 

Для сучасного рівня розвитку промислових і соціальних технологій 

недостатньо просто високого рівня дотримання правил техніки безпеки, необхідні 

безпечна реалізація будь-якого виду діяльності, розуміння цілей і наслідків своїх дій 

для суспільства і навколишнього природного середовища. 

Це означає, що найважливішою метою освітнього процесу в області безпеки є 

формування у студентів мислення, заснованого на глибокому усвідомленні головних 

принципів безпечного перетворення середовища проживання і необхідності 

засвоєння культури безпечної життєдіяльності. 

Основа успіху в боротьбі з надзвичайними ситуаціями  вміння людини вижити. 

Тільки тоді, коли людина володіє системою знань про безпеку життєдіяльності, 

системою умінь (наприклад, знає основи першої медичної допомоги), має систему 

відпрацьованих на практичних заняттях навичок, вона зможе безумовно забезпечити 

особисту і суспільну безпеку в різних надзвичайних ситуацій. 
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УДК 37.015.3:614.8 

СУЧАСНА ОСВІТА І ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ БЕЗПЕКИ ОСОБИСТОСТІ 

Автор: Мармазинський О. А., викладач кафедри БЖД та ЦЗ. Національний 

університет кораблебудування імені адмірала Макарова. м. Миколаїв. 

 

Всю свою історію людство набувало, накопичувало, зберігало та передавало 

нащадкам знання. В сучасній інформаційній цивілізації («третя хвиля» цивілізації за 

Елвіном Тоффлером [1]) величезну роль має здобуття, накопичення, збереження і 

передача цінної для виживання і благополуччя суспільства інформації новим 

поколінням. Кількість і якість знань людства з часом неймовірно збільшились і тепер 

без цих знань неможливий подальший стабільний прогресивний розвиток (не дарма 

зовсім недавно в ІТ-сфері з’явився термін Big Data – великі масиви даних). 

Здебільшого ці завдання вирішуються наукою та освітою у спільній тісній взаємодії, де 

наука в першу чергу орієнтована на здобуття нових знань, а освіта – на їхню передачу. 

Українське законодавство визначає саме поняття і значимість освіти 

наступним чином: 

– «Освіта – основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, 

економічного розвитку суспільства і держави. Метою освіти є всебічний розвиток 

людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, 

розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, 

формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій 

основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, підвищення 

освітнього рівня народу, забезпечення народного господарства кваліфікованими 

фахівцями» [2]; 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/decl_wssd.shtml6
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/decl_wssd.shtml6
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– «…вища освіта – сукупність систематизованих знань, умінь і практичних 

навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, 

морально-етичних цінностей, інших компетентностей, здобутих у вищому 

навчальному закладі (науковій установі) у відповідній галузі знань за певною 

кваліфікацією на рівнях вищої освіти, що за складністю є вищими, ніж рівень повної 

загальної середньої освіти» [3]. 

Незалежно від прекрасних формулювань у Законах про освіту, в незалежній 

Україні сучасний стан освіти стисло можна характеризувати як такий, що не лічить 

країні, яка вважає себе європейською. ООН, ЮНЕСКО, інші організації для 

порівняльного аналізу рівня розвитку науки та освіти в різних країнах використовують 

багато показників, на основі яких складаються відповідні рейтинги (і анти рейтинги 

також). Наведемо один з таких, що регулярно розраховується за методикою дуже 

поважної британської консалтингової компанії Quacquarelli Symonds (QS) і 

вважається одним з найбільш впливових глобальних рейтингів університетів. 

В рейтинг кращих університетів світу (QS World University Rankings) (дані за 

2014 рік) за версією QS потрапили лише шість (!) з більше ніж 200 українських 

університетів (щорічно компанія QS оцінює близько 3 тисяч університетів, вибираючи 

з них найкращі). 

Особливо хвалитися зайнятими в рейтингу місцями навіть цим шістьом нашим 

«вишам» мабуть зовсім не доцільно. Найвище місце в рейтингу серед українських 

вузів належить Київському національному університету ім. Шевченка, який розділив 

421-430 місця з іншими закладами. Харківський національний університет імені В. Н. 

Каразіна зайняв 481-490 місця. Національний технічний університет Київський 

політехнічний інститут відзначений 551-600 місцями. Сумський державний 

університет розташувався на 651-700 місці. Донецький національний університет і 

Національний технічний університет Харківський політехнічний інститут замикають 

рейтинг, займаючи нерозподілені позиції з 701 по 1000 місце [4]. 

Сучасний світ став набагато більш комфортним і безпечним для людини з боку 

природних небезпек, але в процесі життєдіяльності людство само створює нові 

загрози для себе. Зараз питання воєнної, техногенної та екологічної безпеки – 

найголовніші з глобальних проблем. Виникнення таких загроз безпосередньо 

пов’язане не тільки з нестатком знань, але і з недостатнім культурним і духовним 

розвитком людей, у тому числі з низьким рівнем культури безпеки. Життєве 
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середовище зараз містить в собі значну кількість небезпек, що виникають внаслідок 

життєдіяльності людей, тому ефективність життєдіяльності окремої людини у ньому 

визначається рівнем розвитку особистісних якостей, спрямованих на їхнє подолання. 

Тому важливість освіти – не тільки в передачі сукупності знань, умінь та 

навичок. Освіта також є організованою, впорядкованою, цілеспрямованою формою 

передачі соціального досвіду, засвоєння культурних, моральних та духовних 

цінностей, інакше кажучи – соціалізації молодого покоління, цілісним процесом 

цілеспрямованого формування людської особистості на всіх етапах її життя. 

Спроба визначити рівень культури безпеки населення в нашій країні 

використовуючи навіть офіційну статистику Держкомстату у порівнянні з 

аналогічними показниками інших європейських країн з перших же кроків зазнає 

фіаско, тому що Україна займає перші позиції в таких анти рейтингах, як кількість 

ДТП, травми і загибелі в побуті та на виробництві, поширеність інфекційних 

захворювань, наркоманія і токсикоманія, алкоголізм, паління серед чоловіків, жінок і 

дітей, кримінальна злочинність і т. д. 

У нинішніх умовах перехід на стабільний шлях розвитку суспільства і держави 

неможливий без відповідної зміни світогляду кожної людини. Для забезпечення 

безпечного поводження будь-якої особистості формуються норми, правила, вимоги 

стосовно певної сфери життєдіяльності. Ці вимоги включають і необхідні знання, 

уміння, навички, і відповідні особистісні якості, норми відносин до різних складових 

життєдіяльності. Усе це відбивається у змісті особистісної культури, яка представляє 

ступень оволодіння даними нормами. 

Не піддаючи сумніву значимість знань у становленні особистості людини, тим не 

менш, можна стверджувати, що якість знань, цінність ідей, думок і діяльності людини, 

визначаються не тільки глибиною самих знань, а й їх культурною та духовною 

насиченістю. Історичні факти, на жаль, свідчать про те, що для суспільства вкрай 

небезпечно давати безкультурній, бездуховній, аморальній, безсердечній людині 

сучасні знання про закони природи та таємниці Всесвіту. Занадто великою буде шкода 

для всього суспільства, адже сучасні технології, що засновані на наукових відкриттях і 

досягненнях ХХ-го та ХХІ-го століть – надзвичайно небезпечний інструмент у руках 

безвідповідальних, непрофесійних, аморальних та безкультурних людей. 

Зараз освіта є організована, упорядкована, цілеспрямована форма 

соціалізації, яка здійснюється через систему спеціалізованих установ. Причому 
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сьогодні під освітою розуміється не тільки процес соціалізації підростаючого 

покоління, а й цілісний процес цілеспрямованого формування людей на всіх етапах 

їх життя, включаючи середню і вищу професійну освіту, а в умовах, коли отримана 

освіта швидко «морально» застаріває, процес освіти повинен включати і 

безперервну самоосвіту та саморозвиток. 

Навчання – одна з найважливіших складових освітньої діяльності. Його суть 

полягає у спільній діяльності навчальних і учнів по оволодінню певною сукупністю 

знань. Характер і обсяг цих знань визначається в сучасних освітніх закладах 

навчальними планами і програмами, що встановлюють як перелік дисциплін, що 

вивчаються, так і зміст кожної з них. 

Формування системи компетенцій, знань, умінь і навичок безпечної 

життєдіяльності та переконаності в їх істинності здійснюється у родині, в освітніх 

установах усіх рівнів, але найбільш інтенсивне − у загальноосвітній школі та у ході 

викладання дисциплін напряму «Цивільна безпека» у ВНЗ. 

Система таких знань обґрунтовується ученими-методистами, реалізується у 

вигляді навчальних програм, підручників, методичних посібників. 

Однак наявність знань – лише перший щабель оволодіння основами культури 

безпеки життєдіяльності, головне – важливість позитивного відношення до них, 

переконаність у їх цінності і необхідності. 

Висновки: Отже, освіта об’єктивно є невід’ємним історичним фактором 

існування і розвитку людської цивілізації. З часом її роль у суспільстві тільки зростає. 

Система освіти у зв'язку з цим повинна сформувати у людини здатність і потребу 

постійно освоювати нові соціальні технології, нові види, способи і форми діяльності. 

А для цього важливо розуміти, як вчити, чому вчити і що повинно бути головним у 

навчанні. Важливо виховувати протягом усього життя не тільки фахівця, а перш за 

все – культурну, моральну, духовну ЛЮДИНУ. Не може бути ні освіти, ні науки без 

культури, духовності та моралі. 

Тому формування у молодого покоління високого рівня культури взагалі, у 

тому числі – високого рівня культури безпеки життєдіяльності – об’єктивна 

необхідність сучасності. Стабільний розвиток цивілізації неможливий без 

трансформації світогляду особистості у напрямку підвищення відповідальності за 

створення умов для благополуччя і безпечного існування не тільки для себе, а й для 

інших людей і для майбутніх поколінь. А ще наприкінці хочеться навести пророчі 
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слова Аркадія та Бориса Стругацьких, особливо в світі того положення, в якому зараз 

опинилась Україна: 

«Никакое государство не может развиваться без науки – его уничтожат 

соседи. Без искусств и общей культуры государство теряет способность к 

самокритике, принимается поощрять ошибочные тенденции, начинает 

ежесекундно порождать лицемеров и подонков, развивает в гражданах 

потребительство и самонадеянность и в конце концов опять-таки становится 

жертвой более благоразумных соседей.» [5]. 
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5. Трудно быть богом // Стругацкий А., Стругацкий Б. Попытка к бегству; 

Трудно быть богом; Хищные вещи века. – М.: Текст, 1992. – С. 105-262. – (Собр. 

соч., т.3). 

 

УДК 614.8 

ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 

Автори: Ізотов В. І. старший викладач кафедри БЖД та ЦЗ. Національний 

університет кораблебудування імені адмірала Макарова. м. Миколаїв. 

               Петров І. В. старший викладач. Миколаївський національний аграрний 

університет. м. Миколаїв. 

 

Основною причиною виникнення катастроф - відсутність культури безпеки. 

З початку XXI ст. спостерігається постійне зростання потенційно небезпечних і 

шкідливих факторів, що впливають на життя і здоров'я студентської молоді, що не 

могло не вплинути на зниження якості загальноосвітньої підготовки та рівня культури 

безпеки життєдіяльності студентів. 

http://www.topuniversities.com/university-rankings
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Сучасна педагогічна наука розглядає виховання культури особистої безпеки як 

наступний крок від навчання основам безпечної життєдіяльності і далі до 

формування особистості безпечного типу. 

Формування у студентів культури безпеки дозволить виховати особистість 

«безпечного типу», яка може успішно адаптуватися в надзвичайно мінливому світі. 

Це стосується як професійної діяльності майбутніх фахівців, так і особистого 

розвитку людини. 

Виходячи з цього, майбутній фахівець повинен володіти теоретичними 

знаннями, методичними прийомами і практичними навичками збереження і зміцнення 

свого здоров'я і здоров'я оточуючих, дбайливого ставлення до навколишнього 

середовища, психологічної стійкості поведінки в небезпечних і надзвичайних 

ситуаціях. 

В основі розробки змісту навчання безпеки життєдіяльності повинні лежати 

наступні принципи: універсальність; інтегрованість; цілісність картини світу, яка 

відтворюється комплексом базових дисциплін; фундаментальність; професійність; 

варіативність; багаторівневість. 

Як показує статистика, ризик потрапляння молодих людей у небезпечні 

ситуації, перш за все пов'язаний з життєдіяльністю сучасного соціуму, досить 

великий. Студенти сьогодні, а завтра  спеціалісти та бакалаври не в належній мірі 

володіють компетенціями в області безпеки життєдіяльності. У зв'язку з цим, одним із 

головних завдань ВНЗ є організація навчання студентів знаннями і вміннями 

безпечної життєдіяльності, як в навчальний, так і в ненавчальних час. У кожного 

студента ВНЗ повинні бути сформовані компоненти культури безпеки. Виховання 

культури безпеки включає наступні аспекти: 

 формування предметних умінь і навичок (видів діяльності, які здійснюються 

не тільки в безпечних умовах, а й в умовах ризику), спеціальну теоретичну підготовку 

до безпечної життєдіяльності (осмислення загальних проблем ризику, безпеки, 

небезпеки, тощо), 

 психологічну підготовку до безпечної життєдіяльності (формування 

сміливості, рішучості, готовності до розумного ризику, тощо), розвиток якостей 

особистості, необхідних для безпечної життєдіяльності (проникливості, 

далекоглядності, гуманності, оптимістичність, тощо, як основи безпеки людини і 
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суспільства). Важливим напрямком є формування культури безпеки життєдіяльності 

в соціумі. 

Як компоненти культури безпеки життєдіяльності в соціумі виділяють наступні: 

ціннісно-мотиваційний, когнітивний (знання), діяльнісний (вміння і навички), 

рефлексивний, креативний. 

Світовий досвід показує, що для суттєвого зниження нещасних випадків і 

профілактики НС необхідні наступні заходи: 

-по-перше, професійний відбір і навчання керівників і співробітників, які 

працюють на небезпечних виробництвах; 

-по-друге, навчання населення поведінці при НС і методам надання само- і 

взаємодопомоги. Останні знижують людські жертви при НС до 70%. У світлі цього 

одним із важливих завдань ВНЗ освіти стає проблема формування професійної 

безпеки. 

Проблема безпеки людини в професії багатогранна і багатоаспектна, в її 

основі лежать як загальні принципи, засновані на морально-ціннісних аспектах, так і 

специфічно професійні знання. Професійна безпека розуміється в широкому сенсі як 

забезпечення безпеки людини в професії, що включає всю систему характеристик 

зовнішніх і внутрішніх складових «людського фактору». «Людський фактор»  це 

комплексна характеристика діяльності людини, яка залежить як від технічних 

(технічний стан будівель, споруд, технічних пристроїв; засоби протиаварійного 

захисту; використання вимог ергономіки, інженерної психології в проектуванні 

технічних пристроїв та ін.) і організаційних складових (відповідно технології 

виробництва; правильної організації робіт; ефективності виробничого контролю; 

дотримання виробничої дисципліни та ін.), так і від особистісних характеристик 

конкретних людей (потребово-мотиваційна сфера, працездатність, професійна 

готовність, професійно-важливі якості тощо). 

Трудова діяльність вимагає сформованої професійної моделі забезпечує 

безпеку людини в професії. 

У вузькому сенсі під професійною безпекою слід розуміти сформованість 

безпечних особистісних характеристик і знання інформаційних основ, що 

забезпечують безпеку людини в професії. 

Велику роль у формуванні безпеки відіграє професійне самовизначення, від 

цього залежить успішність і безпека майбутньої професійної діяльності. 
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Сутністю професійного самовизначення є самостійне та усвідомлене 

знаходження смислів обраної або вже виконуваної роботи і всієї життєдіяльності в 

конкретній соціально-економічної ситуації, а також знаходження сенсу в самому 

процесі самовизначення. 

Під безпечним професійним самовизначенням розуміється вільний вибір 

професії та місця роботи відповідно до своїх здібностей; саморозвиток особистісних 

можливостей, а також формування практичного, дієвого ставлення особистості до 

соціокультурних та професійно-виробничих умов без шкоди для себе, інших людей і 

оточуючого середовища. 

Основу культури безпеки складають люди  розробники, експлуатаційники, 

користувачі, керівники всіх рівнів. Одним із завдань професійної освіти є формування 

компетентності до вирішення практичних і теоретичних завдань через призму 

безпеки. 

Таким чином, формування професійної безпеки  багатоаспектний системний 

процес, що включає професійне самовизначення, спрямованість на безпечну 

професійну діяльність і збереження професійного здоров'я, культуру безпеки. 

 

УДК 371.015.3:614.8 

ВПРОВАДЖЕННЯ КУЛЬТУРИ БЕЗПЕКИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДУ СУСПІЛЬСТВА 

Автори: Сидоренко В. Л., к.т.н., доцент; Демків А. М., Інститут державного 

управління у сфері цивільного захисту. Азаров І. С., студент, Національний 

авіаційний університет. 

 

Обґрунтовано важливість, зміст та роль впровадження культури безпеки на 

сучасному етапі формування світогляду суспільства. 

Поява терміна "культура безпеки" має свою історію. У 1985 році Міжнародне 

агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) утворило Міжнародну консультативну групу з 

ядерної безпеки (INSAQ), яка розробляла концепцію щодо забезпечення ядерної 

безпеки на АЕС. Термін "культура безпеки" був введений в 1986 р експертами INSAQ 

в підсумковому документі з розгляду причин і наслідків аварії на Чорнобильській 

АЕС. У наступних документах культура безпеки була названа фундаментальним 

управлінським принципом. Згідно з прийнятим МАГАТЕ визначенню "культура 
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безпеки – це такий набір характеристик і особливостей діяльності організацій та 

поведінки окремих осіб, який встановлює, що проблемам безпеки атомних станцій, як 

таким, що мають вищий пріоритет, приділяється увага, яка визначається їх 

значущістю" [1]. Це визначення поширюється на будь потенційно небезпечні об'єкти 

та технології. За іншим визначенням, культура безпеки – це більше, ніж просто група 

індивідуумів, що дотримують набір правил з безпечного ведення робіт; це група 

людей, які в своїй поведінці керуються загальною упевненістю у важливості 

забезпечення безпеки і розуміють необхідність того, щоб кожен член колективу сам з 

готовністю підтримував норми колективної безпеки і допомагав іншим членам 

колективу прагнути до цієї спільної мети. 

Культура безпеки є складовою частиною загальної культури виробництва і 

являє собою сукупність видів діяльності адміністрації та поведінки персоналу, 

спрямованих на забезпечення безпеки потенційно небезпечних виробництв і об'єктів. 

Підприємства з потенційно небезпечними виробництвами та об'єктами повинні 

проводити політику, яка показує, що забезпечення безпеки має вищим пріоритетом 

перед іншими видами діяльності підприємства. 

Культура безпеки повинна ґрунтуватися на наступних принципах: 

 усвідомлення кожним працівником важливості і значення забезпечення 

безпеки; 

 відповідальність кожного працівника, що реалізується через розуміння і 

неухильне виконання посадових інструкцій; 

 високий рівень знань та компетентності керівників, які забезпечують 

підготовку персоналу та реалізацію заходів щодо забезпечення безпеки; 

 регулярне здійснення нагляду та контролю за станом відповідальних за 

безпеку систем і за підготовкою персоналу. 

Для виконання головної умови безпеки життєдіяльності в нову епоху – зміни 

світогляду людей – необхідне формування сучасної культури безпеки. Говорячи про 

неї, доцільно виходити із загального розуміння культури як "особливої галузі, яка 

протиставляється природі, передається за традицією засобами мови і символів, 

практичного вивчення і прямого наслідування, а не біологічного успадкування". 

Культура представляється в єдності трьох її нерозривно пов'язаних аспектів: 

способів соціокультурної (розумної) діяльності людини, результатів цієї діяльності і 

ступеня розвиненості особистості і суспільства. Культура людини є складною 
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структурою, що складається з багатьох елементів, кожен з яких відноситься до 

певної сфери діяльності. Поняття "безпека" відноситься до всіх сфер діяльності, її 

забезпечення становить специфічну галузь життєдіяльності людини в цілому. 

Культура безпеки – це способи розумної життєдіяльності людини в галузі 

забезпечення безпеки, результати цієї життєдіяльності і ступінь розвиненості 

особистості і суспільства в цій галузі. Виховання культури безпеки здійснювалося 

завжди – від моменту народження людини до кінця його життя – батьками та 

близькими, суспільством і державою. Але відбувалося це розрізнено і стихійно, в 

основному, поза сферою освіти. Загальні результати розумної життєдіяльності 

привели людство спочатку до постійного зростання рівня безпеки, але потім – до 

глобальної кризи. Для благополучного виходу з кризи в сталий розвиток необхідно 

змінити ступінь розвиненості особистості і суспільства в галузі безпеки, для чого, як 

зазначено вище, доповнити спосіб життєдіяльності в цій галузі контуром 

перетворення власної свідомості на додаток до контуру перетворення 

навколишнього середовища. Виховання і освіта повинні внести в свідомість людей, 

перш за все, світорозуміння, адекватне новій епосі, а вже адекватне світорозуміння 

сприятиме зміні системи цінностей і цілей життєдіяльності людей, переключенню їх з 

максимального задоволення постійно і необмежено зростаючих матеріальних потреб 

на духовний розвиток, на інформаційну сферу життєдіяльності. 

Нова епоха вимагає формування сучасної культури безпеки на основі 

застосування наукових підходів. Значення науки для вирішення проблем сучасності 

визначено Конференцією ООН по навколишньому середовищу і розвитку (1992): 

"Тільки наука може знайти шляхи до безпечного і життєстійкості майбутньому. XXI 

століття або стане епохою розквіту науки, або останнім століттям світової історії" 

("Порядок денний на XXI століття"). Наука є потужним інструментом людини в 

пізнанні і перетворенні навколишнього середовища. До теперішнього часу вона 

служила створенню все більш могутніх технологій, що мають на меті, в кінцевому 

підсумку, забезпечення і підвищення рівня безпеки. Зменшення вторинних небезпек 

від застосування створених технологій до прийнятного рівня здійснювалося 

емпіричним методом спроб і помилок. Але цей традиційний метод виявляється 

неприйнятним для вирішення виниклих глобальних проблем. Тому, щоб уникнути 

катастрофічних наслідків, в структурі наукових розробок на перший план повинна 

вийти та їх частина, яка дозволяє прогнозувати наслідки застосування створених 

технологій. Виключно важливо, щоб прогнози і пошук оптимальних рішень 
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різноманітних задач велися з позиції бачення загальної системи для аналізу 

сучасного комплексу проблем безпеки: "У будь-якій складній системі вплив на один її 

елемент, яким би обдуманим воно не було, як правило, погіршує параметри системи 

як єдиного цілого" (Дж. Форрестер). 

До глобальних проблем, як проблем безпеки вищого рівня, призвело 

автономне рішення проблем безпеки нижчих рівнів. Це відноситься до всіх 

глобальних проблем – від проблем із загрозою екологічної катастрофи, до яких 

привели бажання зростаючої кількості людей впоратися з голодом шляхом 

сільськогосподарських перетворень природного середовища, до проблем із загрозою 

ядерного апокаліпсису внаслідок бажання країн вирішувати проблеми своєї 

національної безпеки застосуванням сучасної зброї. 

Становлення сучасної культури безпеки, що спирається на науку, вимагає 

перетворення світогляду всіх верств суспільства за допомогою освіти. Освіта при 

цьому має носити випереджаючий характер, що дозволяє суспільству або окремій її 

частині перейти від пріоритету захисту в сформованих ситуаціях до пріоритету 

запобігання цим ситуаціям, до усунення причин загроз, до забезпечення безпеки 

своєї життєдіяльності. 

Найважливішим компонентом освіти, його системоутворюючим стрижнем, 

повинні стати загальноосвітня галузь "Основи безпеки життєдіяльності" – в школі та 

навчальна дисципліна "Безпека життєдіяльності" – в установах професійної освіти. 

Винятково важливою є професійна підготовка в галузі безпеки життєдіяльності 

шару управлінців – осіб, які беруть відповідальні рішення. Ця підготовка повинна 

бути тим більше фундаментальної, чим вище в адміністративній ієрархії 

розташовується особи, що приймають рішення. Сто відсотків – у підготовці в галузі 

безпеки повинні мати не тільки вчені з цієї галузі, а й частина правлячої еліти, яка 

приймає відповідальні рішення, що впливають на життя і розвиток суспільства. У 

доповідях вчених Римському клубу не випадково зверталася увага не тільки на те, 

що "в даний час зберігається система, яка сприяє висуненню кандидатів, явно 

переслідують власні інтереси і готових часом принести суспільне благо в жертву 

особистим чи партійним амбіціям", а й на те, що "обрані народом представники (в 

тому числі і лідери) не володіють знаннями, необхідними для розуміння ситуації", і це 

є ще однією з сучасних глобальних проблем. 

Поняття "культура безпеки", як і "безпека життєдіяльності", відображає 

взаємопов'язані явища і процеси. Культура безпеки як соціальне явище втілена в 
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науці (включає наукові знання про безпеку людини та суспільства), мистецтві, 

міфології, ідеології, релігії, спорті тощо. Безпека життєдіяльності як наукова 

дисципліна систематизує і узагальнює дані різних наук, в понятійної формі 

відображає закони безпеки людини і суспільства. Безпечна життєдіяльність на 

індивідуально-особистісному рівні – характеристика людини і його життєдіяльності, 

основною передумовою якої є творче привласнення цією людиною культури безпеки. 

Однак культура безпеки в особистісному її втіленні і безпека життєдіяльності як 

характеристика людини і його діяльності також не одне і те ж. Безпечна 

життєдіяльність – це життєдіяльність за законами безпеки (профілактика, мінімізація, 

подолання, усунення наслідків шкідливих і небезпечних факторів). Культура безпеки 

особистості як мінімум включає в себе цілий ряд додаткових компонентів – це не 

тільки безпечна життєдіяльність, але і мотивація, досвід самовдосконалення 

готовності до безпечної життєдіяльності. Звідси випливає, що поняття "культура 

безпеки" (особистості) ширше, ніж поняття "безпека життєдіяльності" (людини). 

Виходить, безпечна життєдіяльність людини – основна складова особистісного 

втілення культури безпеки. 

Виховання культури безпеки – одне пріоритетних напрямків педагогіки 

безпеки. Педагогіка безпеки має передумови для виділення в новий науковий напрям 

в педагогіці і ставить перед собою завдання вивчення закономірностей навчання, 

виховання і розвитку життєвого досвіду людини в галузі безпеки життєдіяльності. 

Необхідно заново переосмислити, що таке в сучасних умовах навчання, виховання, 

розвиток, на даному етапі становлення педагогіки безпеки необхідно уточнити, чому 

вчити, що виховувати і розвивати у дітей, учнів, студентів, фахівців в галузі безпеки 

життєдіяльності. 

Накопичений досвід у вивченні культури безпеки вимагає осмислення. Щоб 

сформувати у людини сучасну культуру безпеки, потрібно провести велику наукову 

роботу з виявлення закономірностей і принципів, сформувати понятійний апарат 

наукової галузі, розробити моделі, концепції, зміст, методи і умови при яких цей 

процес буде ефективним. 

Список використаної літератури: 

1. Summary Report on the Post-accident Review Meeting on the Chernobyl 

Accident. Доповідь міжнародної консультативної групи з ядерної безпеки (INSAG-1), 

Відень, МАГАТЕ, 1986. 
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УДК 373.1. 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В УСТОЙЧИВОМ ОБЩЕСТВЕ: 

КУЛЬТУРАЦИЯ И КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ 

Автор: Смирнов В. А., канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры Охраны труда 

Полтавского национального технического университета имени Юрия 

Кондратюка. 

 

Вряд ли кто будет оспаривать сегодня принадлежащее выдающемуся 

отечественному философу и педагогу Сергею Иосифовичу Гёссену (1887-1950) 

утверждение о том, что «жизнь определяет образование, и обратно  образование 

воздействует на жизнь» [1]. Переход человечества от индустриального к 

постиндустриальному (информационному) этапу развития декларируется ООН как 

устойчивое развитие (УР), целью которого является построение устойчивого 

общества (УО). Очевидно, что устойчивое развитие (sustunaible development) и 

устойчивое общество (sustunaible society) представляют собой не два отличных друг 

от друга, а один и тот же феномен, в первом случае рассмотренный через призму 

времени, во втором  через призму пространства. Задачей УО является 

обеспечение долговременной стабильности и безопасности социума. Именно 

безопасность, понимаемая в самом широком смысле, является как необходимым 

условием реализации стратегии устойчивого развития, так и атрибутом УО. 

Применительно к процессам, происходящим сегодня в обществе, можно 

говорить о социальной бифуркации, когда происходит «взрыв или вспышка еще не 

развернувшегося смыслового пространства культуры, которая содержит в себе 

потенциальные возможности будущих путей развития» (проф. Юрий Лотман, 

1922─1993). Это лотмановское «смысловое пространство культуры» постигается в 

ходе культурации (a culturation)  одной из важнейших фундаментальных 

составляющих образования (наряду с научением и социализацией) [2]. Культурация 

 это процесс культурных приобретений индивида, процесс его обучения традициям 

и нормам поведения в конкретной культуре на определенном этапе ее исторического 

развития [3]. Благодаря культурации в учащемся развиваются «способности 

оценивать все сущее, включая самого себя, выстраивая в своем сознании 

определенную систему ценностей» (проф. М. С. Каган, 1921-2006). Идея 

рассмотрения образования как совокупности научения, социализации и культурации, 
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в полной мере учитывающая биосоциокультурную природу человека, принадлежит 

автору этой статьи. 

Организация содержания и формирования культурного человека в процессе 

образования («образование» как образ) исследованы профессором Владимиром 

Коневым, известным современным философом и культурологом, основателем 

Самарской школы философии культуры. В. А. Конев выделяет четыре всеобщие для 

культуры формы: остенсивные формы, императивные формы, аксиологические 

формы и формы-принципы [4]. Логику развития культуры, как в историческом, так и 

личностном плане (становление личности) ученый-философ видит в движении от ее 

остенсивных и императивных форм — к аксиологическим, а затем к формам-

принципам (рис. 1). Данное положение имеет особую значимость уже потому, что 

может быть положено в основу исследования как общих закономерностей развития 

культуры, так и культурации в педагогике безопасности. Мы понимаем под культурой 

безопасности процесс сохранения и развития целей, идеалов, ценностей, норм и 

традиций человека, семьи и общества, социальных институтов и сетей, 

обеспечения устойчивого и конструктивного взаимодействия людей, их 

защищенности от неприемлемых рисков, угроз, опасностей и вызовов. И 

предлагаем для обсуждения свою концептуальную схему эволюции универсальных 

(всеобщих) культурных форм (рис. 1). 

 

Рис.1. Схема эволюции универсальных (всеобщих) культурных форм (концепция 

Смирнова-Конева) 
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Очевидно, что обучение безопасной деятельности целесообразно начинать со 

следования образцам и с усвоения правил, норм, запретов и т.п. Но затем должно 

«формироваться само моральное сознание личности, которое принимает 

определенные моральные ценности и отвечает за них, ручается своим 

поведением, и тогда формируется приверженность индивида к определенным 

нравственным принципам, которые позволяют принимать ему нравственные 

решения в сложных ситуациях, когда нет готовых правил действий» (Конев В. А.). 

Обратим внимание на антропологическую трактовку феномена культуры, 

которую дал еще в 1871 г. Эдуард Тайлор (1832-1917), определивший культуру как 

совокупность знаний, искусства, морали, права, обычаев и других особенностей, 

присущих человеку как члену общества. Понятно, что каждое общество дает своим 

представителям особые культурные образцы, язык, ценности, которые другие 

общества предложить не могут. И тут важно понимать, что культура, особенно в 

своих традиционных, религиозных и нравственных формах, подчиняет личность 

обществу, ограничивая тем самым ее свободу и противодействуя антисоциальным 

(т.е. деструктивным) проявлениям. Мы разделяем точку зрения проф. Владимира 

Мошкина (Барнаул, РФ) относительно существования в современной культуре двух 

взаимосвязанных составляющих, одна из которых называется культурой 

безопасности, а вторая  контркультурой деструктивности [5]. К сожалению, 

понятие контркультуры в настоящее время еще не имеет однозначности и 

достаточной четкости. Контркультурой (counter culture или alternative culture) часто 

называют любую из субкультур и оппозиционных культур, в которой образы жизни и 

ценности отличаются от основной или господствующей культуры. Носителями 

контркультурных тенденций при этом выступают, как правило, нонконформистские 

молодежные группы, а также преступный мир, активно отрицающие господствующую 

в обществе культуру и бросающие ей вызов. Тем не менее очевидно, что 

контркультура деструктивности противостоит по целям, функциям и направленности 

культуре безопасности. Она реализуется в лженауке, криминальной субкультуре 

(например, как «наркотическая культура»), тоталитарной идеологии и т.д. Одним из 

результатов проявлений контркультуры является становление виктимной личности. 

Как отмечает В. Н. Мошкин [5], контркультура деструктивности активно влияет 

на подрастающее поколение через средства массовой информации, искусство (в 

том числе псевдоискусство), информационные технологии (прежде всего 
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компьютерные игры криминального, порнографического и псевдоспортивного 

содержания). Более того, уже наблюдается проникновение элементов контркультуры 

деструктивности в содержание школьного образования. 

Выводы. Проблема культурации в современном образовании, равно, как и 

контроверза «культура безопасности vs контркультура деструктивности» требуют, на 

наш взгляд, доктринальной разработки, что будет способствовать выходу указанной 

проблематики за пределы виртуально-теоретической области употребления. 
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УДК 614.8 

ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ КУЛЬТУРИ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ 

Автор: Пішеніна Т. І., д-тр. економ. наук, проф. зав. каф. менеджменту і 

адміністрування Київського інституту бізнесу та інформаційних технологій. 

 

Під впливом складних процесів, що сьогодні відбуваються в Україні, ситуація у 

сфері безпеки  суттєво ускладнюється. Посилюється антропогенне навантаження на 
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навколишнє середовище, глобалізація, інформатизація, науково-технічний прогрес 

супроводжується виникненням нових ризиків та загроз для людей. Тому питання 

безпеки життя та здоров’я людини розглядається як пріоритетне в контексті 

забезпечення сталого розвитку держави й суспільства. Враховуючи цей факт, що 

відповідні знання, уміння та навички є необхідною умовою безпечної поведінки людини, 

цим питанням приділяється значна увага в освітній сфері. На основі напрацювань 

вітчизняних і закордонних науковців у сфері безпеки в Україні реалізується концепція 

освіти з напряму «Безпека життя і діяльності людини», відповідно до якої викладається 

комплекс дисциплін, а саме валеологія, екологія, охорона праці, ергономіка, цивільна 

оборона. Чільна увага при цьому приділяється проблемам безпеки життєдіяльності. 

Разом з тим дуже важливо, щоб безпека стала пріоритетною ціллю та внутрішньою 

потребою окремої людини, колективу та суспільства. 

Існуючий стан справ свідчить про те, що наявність у людей сукупності знань та 

умінь є недостатнім для забезпечення безпеки. Цього можна досягти шляхом 

формування нового світогляду, системи ідеалів і цінностей, норм і традицій 

безпечної поведінки, тобто становлення цілісної культури безпеки як елементу 

загальної культури, що дозволяє реалізувати захисну функцію людей. Ця культура 

має базуватися на наукових і системних підходах. 

У науковій літературі культура безпеки визначається як рівень розвитку 

людини і суспільства, що характеризується значущістю забезпечення безпеки 

життєдіяльності у системі особистісних і соціальних цінностей, безпечної поведінки в 

повсякденному житті та в умовах небезпечних і надзвичайних ситуацій, рівнем 

захищеності від загроз і небезпек в усіх сферах життєдіяльності [1]. Виходячи із цього 

її складниками визнаються: 

 на індивідуальному рівні – це світогляд, норми поведінки, індивідуальні 

цінності й підготовленість людини у сфері безпеки життєдіяльності; 

 на колективному рівні – корпоративні цінності, професійна етика та мораль, 

підготовленість персоналу у сфері безпеки; 

 на суспільному рівні – традиції безпечної поведінки, суспільні цінності, 

підготовленість усього населення у сфері безпеки життєдіяльності. 

Про значимість впровадження концепції культури безпеки у сфері 

інформаційних технологій йдеться в директивах Організації економічного 

співробітництва та розвитку (ОЕСР) [2]. Згадані директиви «покликані допомогти 
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розв’язати проблеми, що виникають у сфері інформаційної безпеки, яка швидко 

змінюється, шляхом заохочення формування культури безпеки». В них 

відзначається, що кожен учасник процесу (користувач інформаційних технологій) 

повинен мати відповідні знання, бути відповідальним, вжити необхідних заходів для 

забезпечення безпеки власних інформаційних систем і мереж. Його дії мають бути 

узгоджені із цінностями демократичного суспільства, такими як необхідність 

відкритого й вільного обміну інформацією та захист персональних даних [3]. 

Ігнорування та порушення норм і правил охорони праці, службова недбалість, 

значні вади організації праці, експлуатація основних засобів, що знаходяться у 

критичному стані, – усе це пов’язано з низьким рівнем культури виробничої безпеки, 

а наслідки цих негативних явищ є важким тягарем для економіки держави та 

суспільства в цілому. Хоч офіційна статистика не містить повних даних про розмір 

збитків, завданих виробничими травмами, зокрема зі смертельним наслідком, цілком 

зрозуміло, що вони коштують суспільству надто дорого як у фінансовому, так і в 

соціальному аспектах. 

Незважаючи на існування багаторівневої державної природоохоронної 

системи, витрачання значних бюджетних коштів і ресурсів міжнародної допомоги на 

природоохоронні заходи, екологічна ситуація в Україні не лише не покращується, але 

і має тенденцію до погіршення. 

Міжнародна спільнота та вітчизняні фахівці усвідомлюють, що було б великою 

помилкою вважати, що з екологічною кризою можна впоратися за допомогою лише 

економічних, організаційно-управлінських і технологічних важелів, удосконалюючи 

природозахисне законодавство. Екологічна криза в Україні значною мірою зумовлена 

цінностями та категоріями нашого технократичного суспільства, без коригування яких 

не можна змінити ситуацію у природоохоронній сфері на краще. 

Враховуючи актуальність проблеми культури безпеки, у багатьох країнах вона 

стала предметом уваги вищих ешелонів влади, а державними органами з 

регулювання безпеки у різних сферах визнана одним з основних стратегічних 

напрямів їх діяльності. В Україні концепція культури безпеки почала системно 

впроваджуватися на вітчизняних АЕС, підприємствах авіаційного транспорту та 

підтримана в інших галузях, проте подальше широке її розповсюдження значно 

гальмується. Це пов’язано з тим, що  Україні не сформована цілісна державна 

політика щодо формування та реалізації стратегії впровадження культури безпеки, 
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яка охоплювала б усі сфери діяльності людей, включаючи економічну діяльність, 

побут, відпочинок. А також з відсутністю координаційного та методологічного центру, 

що сприяв би впровадженню загально-організаційних підходів до покращення 

ситуації з безпекою. 

Вищі навчальні заклади недостатньо приділяють увагу питанням провадження 

у навчальні плани менеджерських та економічних спеціальностей  основних засад 

культури безпеки як ефективного інструменту підготовки керівників та економістів, 

обізнаних з питань культури безпеки; 

З огляду на критичний стан в Україні у сфері формування культури безпеки, з 

одного боку, та недосконалість організаційно-управлінської системи – з іншого, 

вважається за необхідне переглянути державну політику у цій сфері. 

З метою запровадження основних засад культури безпеки в Україні, що 

передбачає вжиття заходів, спрямованих на формування правильної соціальної 

позиції особи щодо власної безпеки, мотивацію її безпечної поведінки в побуті, на 

виробництві та в інших сферах життєдіяльності, засвоєння певних знань та умінь з 

акцентом на запобігання можливих ризиків та загроз здоров’ю та життю як необхідної 

умови безпечного способу життя, вважаємо за доцільне таке: 

1. Збільшити увагу до викладання безпекових дисциплін в освітньому 

процесі, адже знання людина повинна отримувати на всіх етапах освітнього процесу, 

починаючи з дошкільного. Зокрема це стосується приведення дисциплін «Безпека 

життєдіяльності», «Основи охорони праці» (для молодших спеціалістів, бакалаврів), 

«Охорона праці в галузі», «Цивільний захист» (для спеціалістів, магістрів), а також 

«Ризик-менеджмент» що запроваджені для викладання у вищих наукових закладах, у 

відповідність до вимог щодо підготовки фахівців з питань безпеки, викладених у 

наказі Міністерства освіти і науки України. 
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Тематичний напрям семінару № 2 

 

УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТИ З БЕЗПЕКИ МОЛОДІ 

ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 

 

УДК 37.015.3:614.8 

КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ КУЛЬТУРЫ 

Автор: Третьяков О.В., д.т.н, профессор кафедры охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности Харьковского национального университета имени А. Н. 

Бекетова. 

 

Современный этап развития общества характеризуется кризисными 

тенденциями с опасностями глобального масштаба. По данным специалистов в 

области безопасности человека и общества, если человечество не изменит 

характера своей жизнедеятельности, то необратимые изменения окружающей среды 

уже при жизни нынешней молодежи приведут к социальной и экологической 

катастрофе. В соответствии с потребностями общества в подготовке человека к 

безопасной жизнедеятельности в педагогической теории и практике ведется поиск 

путей и средств воспитания культуры безопасности. 

В общеобразовательных учебных заведениях, в средних и высших 

профессиональных учебных заведениях внедряются курсы "Здоровье", 

"Валеология", "Экология", "Основы безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ), 

"Безопасность жизнедеятельности" (БЖД). В процессе обучения на уроках 

физической культуры, биологии, географии, физики, химии и других учебных 

предметов достигаются определенные результаты. Однако эффективность 

воспитания культуры безопасности школьников остается недостаточно высокой. 

Одной из причин такого положения является уровень разработанности теории и 

методики воспитания культуры безопасности. К недостаточно исследованным 

относится и сама культура безопасности. 

Культура воплощается в содержании, средствах и продуктах труда, 

направленного на преобразование предметного мира и развитие сферы 
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человеческих взаимоотношений [1]. Становление школьников как субъектов труда 

включает формирование готовности к преобразованию окружающего мира, в том 

числе устранению внешних опасных факторов, обеспечению безопасных условий 

жизнедеятельности человека и общества, созданию и использованию средств 

безопасности. 

Культура включает в себя предметные результаты деятельности людей, а 

также реализуемые в деятельности человека знания, умения и навыки, уровень 

интеллектуального, нравственного и эстетического развития, мировоззрения, 

способы и формы общения. Мир вещей создается человеком с учетом законов 

безопасности [1]. Часть вещей является воплощением культуры безопасности в 

"чистом виде" (огнетушитель, бронежилет, жгут для остановки кровотечения и т.д.). 

Многие вещи в основном используются для защиты человека (зонтик, темные очки и 

т.д.), одновременно имея другие функции. Помимо знаний, умений и навыков 

культура безопасности включает мировоззренческие идеи, нравственные и 

эстетические ценности, интеллектуальный опыт решения проблем безопасности, 

опыт безопасного общения и коммуникации в ходе совместного выживания. 

Ядро культуры составляют общечеловеческие цели и ценности, а также 

исторически сложившиеся способы их восприятия и достижения. К таким целям и 

ценностям в составе культуры безопасности относятся витальные (жизнь, здоровье, 

телесность, безопасность, благосостояние, сытость, комфорт и т.д.), социальные 

(склонность к риску, личная независимость, жизненный успех и т.д.), политические 

(свобода, законность и т.д.), моральные (благо, справедливость, взаимопомощь и 

др.), религиозные (божественный закон, спасение, благодать и др.), эстетические 

(идеал, гармония, совершенство – безопасный человек ближе к идеалу, гармонии, 

совершенству, чем виктимный человек). 

Культура – определенный уровень развития творческих сил и способностей 

человека. Следовательно, культура безопасности – определенный уровень развития 

творческих сил и способностей человека к профилактике рисков, предупреждению и 

уменьшению вреда (причиняемого вредными и опасными факторами 

жизнедеятельности) ему лично, ущерба другим людям и обществу в целом. 

Личность выступает как носительница культуры. В ней ценности, нормы, знания 

и вера превращаются в поведение человека, в его отношения к другим людям и к 

миру в целом [2]. Следовательно, в учебном процессе личность педагога является 
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носительницей культуры безопасности. В процессе воспитания ценности, нормы, 

знания и убеждения как составляющие культуры безопасности присваиваются в 

деятельности и реализуются в поведении школьника, проявляясь в его отношении к 

проблеме безопасности других людей, общества и природы в целом. 

Компоненты культуры безопасности по признаку – роль в обеспечении 

безопасности предметной деятельности – подразделяются на группы. 1) Знания, 

правила, нормы, являющиеся средствами предметной деятельности, неправильное 

применение которых приводит к низкой эффективности (или даже полному провалу) 

деятельности без возникновения опасных ситуаций, вредных для человека и 

общества последствий. Так, неправильное использование пульта дистанционного 

управления не дает возможности комфортно пользоваться телевизором или приводит 

к тому, что человек пропустит тот или иной фильм, передачу, будет слишком часто 

подвергаться нежелательному воздействию телевизионной рекламы. 2) Знания, 

правила, нормы, являющиеся средствами предметной деятельности, неправильное 

применение которых приводит к ущербу в виде упущенной выгоды, экономическим 

потерям. Например, неправильное применение пылесоса ведет к напрасным тратам 

времени, электроэнергии и недостаточной эффективности в уборке квартиры. 3) 

Знания, правила, нормы, являющиеся средствами предметной деятельности, 

неправильное применение которых приводит к возникновению опасных ситуаций, 

угрожает человеку потерями в форме травм, болезней, нанесением морального и 

иного вреда непосредственным участникам деятельности. Например, неправильное 

использование многих бытовых электроприборов приводит к травмам тех, кто ими 

пользуется. 4) Знания, правила, нормы, являющиеся средствами предметной 

деятельности, неправильное применение которых угрожает человеку физической 

гибелью, возникновением опасных и экстремальных ситуаций, угрожающих человеку 

и обществу. Например, нарушение правил дорожного движения зачастую приводит к 

гибели людей, уничтожению материальных ценностей. 

Компоненты культуры безопасности подразделяются на несколько групп по 

основанию – характер ситуаций, в которых тот или иной компонент культуры 

безопасности необходим для безопасной жизнедеятельности. 1) Знания, правила, 

нормы, ценности, использование которых возможно только в конкретных опасных 

ситуациях: прыгать на одной ноге при попадании под шаговое напряжение, при 

нападении собаки крикнуть "Фу!" и т.д. 2) Знания, правила, нормы, ценности, 
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использование которых возможно в различных опасных ситуациях: от собаки, 

нападающего преступника можно спастись при помощи газового пистолета; при 

угрозе затопления, радиоактивного заражения местности, в случае приближения 

цунами, селевого потока целесообразна экстренная эвакуация и т.д. 3) Привычки, 

способности, убеждения, необходимые для профилактики и преодоления многих 

опасных ситуаций: готовность к разумному риску, готовность к коллективным 

действиям в случае опасности, умение обратиться за помощью при опасности и т.д. 

4) Личностные качества и способности, необходимые для профилактики и 

преодоления практически любых опасных ситуаций: уверенность в себе, смелость, 

осторожность, способность прогнозировать опасности, готовность к преодолению 

страха, волнения, готовность к адекватному самоконтролю в опасных условиях и т.д. 

Одна из существенных характеристик современного общества, материального 

производства, культуры – наличие в них взаимосвязанных и взаимообусловленных 

тенденций: обеспечение безопасности человека, общества и природы; причинение 

вреда, ущерба человеку, обществу и природе. Первая группа элементов культуры 

является собственно культурой безопасности. Вторую группу элементов культуры 

обозначим при помощи термина "контркультура деструктивности". 

К предпосылкам возникновения и развития контркультуры деструктивности 

следует отнести интересы и действия отдельных социальных групп. Интересы 

криминальных структур, специализирующихся на наркотиках, проституции, 

мошенничестве, побуждают их внедрять в сознание молодежи идеи и 

псевдоценности, направленные на формирование склонности к наркомании, 

беспорядочным половым связям, азартным играм и т.д. Фирмы, производящие 

табачные изделия, алкоголь, проявляют активность в рекламе табачных изделий, 

водки, т.е. способствуют распространению пристрастия к курению и алкоголизма 

среди населения. Фанатические религиозные секты, террористические организации 

вовлекают в свои ряды людей, способствуя их саморазрушению. Молодежные 

субкультурные объединения (панки, рокеры и т.д.) стремятся распространить свое 

деструктивное влияние среди детей и подростков. 

Безопасная жизнедеятельность на индивидуально-личностном уровне – 

характеристика человека и его жизнедеятельности, основной предпосылкой которой 

является творческое присвоение этим человеком культуры безопасности. Однако 

культура безопасности в личностном ее воплощении и безопасность 
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жизнедеятельности как характеристика человека и его деятельности также не одно и 

то же. Безопасная жизнедеятельность – это жизнедеятельность по законам 

безопасности (профилактика, минимизация, преодоление, устранение последствий 

вредных и опасных факторов). Культура безопасности личности как минимум 

включает в себя целый ряд дополнительных компонентов – это не только 

безопасная жизнедеятельность, но и мотивация, опыт самосовершенствования 

готовн ости к безопасной жизнедеятельности. Отсюда следует, что понятие 

"культура безопасности" (личности) шире, чем понятие "безопасность 

жизнедеятельности" (человека). Выходит, безопасная жизнедеятельность человека 

– основная составляющая личностного воплощения культуры безопасности. 
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Анотація. У статті розглянуті проблеми, які суттєво впливають на сталий розвиток 

цивілізації в XXI столітті. Завдання системи освіти, які випливають з цих проблем у 

підготовки молоді безпечного типу, а також її роль у сталому розвитку суспільства. 

Ключові слова: система освіти, сталий розвиток, глобальні проблеми, природна 

сфера, тероризм. 

Постановка проблеми. Розвиток земної цивілізації можна характеризувати як 

нерівномірний, досить складний і суперечливий процес. На всіх етапах цього 

розвитку людина і суспільство прагнули забезпечити свою безпеку, уникнути голоду, 

хвороб, домогтися комфортних умов існування. Ці досягнення можна оцінити такими 

показниками, як якість життя, її безпека і сталий розвиток. 
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Вага і значення безпеки та сталого розвитку в загальній характеристиці XXI 

століття істотно зростає. Це обумовлено наступними явищами: 

 наближенням загальносистемного кризи цивілізації; 

 загостренням проблем виживання людства; 

 наростаючою необхідністю радикальної зміни шляху розвитку. 

Аналіз лише деяких проблем, що стоять перед людством підтверджує, що 

альтернативи сталому розвитку в усіх сферах і галузях немає. Вирішення цих 

проблем не можливо без активного залучення молоді. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Глобальні проблеми, які стоять 

перед людством і досі невирішені несуть істотну загрозу безпеки цивілізації, 

формують у своїй сукупності загальносистемну кризу, на порозі якої знаходяться 

держави і світове співтовариство у XXI столітті. 

У природній сфері гостро проявляється проблема природних катастроф. 

Стихійні лиха регулярно призводять до людських втрат і величезного економічного 

збитку багатьом країнам. За прогнозами ООН, зарубіжних і наших вчених в першій 

половині XXI століття тенденція збільшення числа природних лих збережеться. 

У новому столітті складною залишається екологічна проблема. Йде 

забруднення ґрунтів шкідливими речовинами. Особливо небезпечні серед них  

радіоактивні речовини і діоксини. Деградують ґрунти  вони втрачають гумус, 

поширюється опустелювання і засолення. Наростає дефіцит прісної води. 

Посилюється забруднення океану, поверхневих і підземних вод шкідливими 

речовинами, перш за все нафтогеннимі. Гине фітопланктон  основа харчового 

ланцюжка в океані і важливе джерело кисню. Триває забруднення атмосфери, 

спостерігаються температурні інверсії, кисневий голод в містах, випадають кислотні 

дощі. Відбувається зміна глобального клімату, все інакше проявляється феномен 

Ель-Ніньо. Виснажується озоновий шар атмосфери Землі. Наноситься непоправної 

шкоди біосфері планети, збіднюється її генофонд. Деградують, а то і зникають багато 

видів тварин і рослин, падає біологічне різноманіття. Зводяться лісу  

найважливіший регулятор природного середовища. Екологічні неблагополуччя 

торкнулися і навколоземного простору  воно насичене «космічним сміттям»  

відпрацьованими штучними небесними тілами. 

Все людство хвилює демографічна проблема  неконтрольоване зростання 

населення планети, інтенсивне старіння населення, зростання числа людей 

непрацездатного віку та міграція населення. 
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Не зупиняючись на численних причини збереження високого рівня техногенних 

загроз, слід зазначити, що головною причиною є значне вироблення ресурсу 

основних фондів, яке досягло 80-90%. Ряд найважливіших об'єктів енергетики, 

транспорту, нафтової, газової, хімічної промисловості, будівельного комплексу 

працюють за межами проектного ресурсу, що є прямою передумовою для 

виникнення аварій та техногенних катастроф. 

XXI століття не стало винятком, все більшої гостроти набувають проблеми 

війни і миру. Сучасні війни супроводжуються масовою загибеллю та санітарними 

втратами не тільки військовослужбовців, але і мирного населення. В районах 

застосування зброї відбувається руйнування населених пунктів, об'єктів 

промисловості, господарської та соціальної інфраструктур, що створює не 

можливість проживання населення. За рахунок організованої евакуації та стихійного 

втечі слід очікувати переміщення величезних мас населення. І, нарешті, 

демографічні, екологічні, економічні, соціальні та інші довготривалі наслідки воєн і 

збройних конфліктів, які можуть виявитися важчими наслідків прямого застосування 

зброї. У разі ж, застосування зброї масового ураження, наслідки будуть глобальними 

і катастрофічними для самої земної цивілізації. 

В світі широкого поширення набуло явище, при якому організовані спільноти і 

групи, а також одинаки намагаються домогтися своїх соціальних, політичних або 

економічних цілей шляхом застосування погроз і насильства. У сучасних умовах 

тероризм є найнебезпечнішим різновидом політичного екстремізму, наслідком якого 

виявляються людські жертви, страждання людей, економічні збитки, дестабілізація і 

залякування суспільства. 

До наведених глобальних проблем можна додати: нестійкість світової 

економіки, бідність, міжнаціональну ворожнечу, релігійну нетерпимість, криза 

охорони здоров'я, не оптимальність і недостатню доступність освіти, організовану 

злочинність і корупцію, виснаження не відновлюваних ресурсів, протиріччя між 

можливостями енергетики і потребами в енергії, брак продовольства, безробіття, 

інформаційну безпеку, феномен виникнення нових хвороб, наркоманію, небезпека 

можливих негативних результатів генетичних досліджень, проблеми духовно-

моральної сфери і багато інших. 

Ускладнення характер проблем безпеки в XXI столітті, збільшення масштабів 

можливих надзвичайних ситуацій вимагають втілення нових підходів до вирішення 
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завдань щодо забезпечення безпеки життєдіяльності суспільства в цілому і кожної 

людини окремо. 

Друга конференція ООН з навколишнього середовища і розвитку в Ріо-де-

Жанейро (1992 р.), прийнята на ній «Порядок денний XXI століття» відкрили шлях до 

нового світогляду. Було констатовано, що єдиним способом забезпечити людству 

більш безпечне і більш процвітаюче майбутнє  це вирішення проблем 

навколишнього середовища та економічного розвитку в комплексі й узгодженим 

чином. Жодна країна не може домогтися такого майбутнього поодинці, а тільки 

спільними зусиллями в рамках всесвітнього співробітництва. 

В якості інтегрального підходу до вирішення проблем цивілізації була 

проголошена ідея сталого розвитку. 

В узагальненому вигляді на міжнародній арені під стійким розвитком 

розуміється такий процес, який забезпечує задоволення потреб сьогоднішнього дня, 

не піддаючи ризику здатність навколишнього середовища підтримувати життя в 

майбутньому. 

Освіта є передумовою та водночас пріоритетним засобом досягнення сталого 

розвитку. Згідно з Порядком денним на ХХІ століття, просвіту, включаючи формальну 

освіту, підвищення інформованості населення та професійну підготовку слід визнати 

як процес, за допомогою якого людина і суспільство можуть сповна розкрити свій 

потенціал. Вона має вирішальне значення для забезпечення інформованості з 

питань екології та етики, формування цінностей і підходів, прищеплення навиків і 

заохочення поведінки, сумісної зі сталим розвитком. 

Сучасною світовою стратегічною тенденцією є становлення динамічної 

концепції освіти в інтересах сталого розвитку (ОСР), яка виходить за рамки 

традиційної екологічної освіти. На 57-й сесії Генеральної Асамблеї ООН період 2005-

2015 рр. проголошено Десятиліттям освіти в інтересах сталого розвитку. 

Попри відсутність єдиного підходу до трактування змісту ОСР, у міжнародних 

документах і угодах – Заяві міністрів з довкілля країн регіону ЄЕК ООН (Київ, 2003 

р.), Стратегії ЄЕК ООН для освіти в інтересах сталого розвитку (Вільнюс, 2005 р.  

визначено основні цілі та завдання держаної і міждержавної політики в цій сфері. 

Відповідно до документів, сталий розвиток суспільства слід розуміти як 

безперервний навчальний процес, включаючи розширення знань, формування 

спеціальних навиків, життєвих позицій і цінностей щодо здорового способу життя в 

гармонії з природою. Це потребує зміщення акцентів від методів, орієнтованих лише 
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на передачу інформації, до ширшого впровадження активних методів навчання, 

багатостороннього й міждисциплінарного аналізу ситуацій реального життя 

(позитивного досвіду). Імплементація ОСР відбувається через інтеграцію її тем у всі 

навчальні дисципліни, а також організацію спеціальних тематичних програм. 

Таким чином, мова йде про формування в майбутньому цивілізації, здатної 

вирішити протиріччя між природою і суспільством, між розвиненими і країнами, що 

розвиваються, між глобальними вимогами переходу до сталого розвитку та 

національними інтересами, між сьогоденням і майбутнім поколіннями, між існуючими 

стереотипами поведінки людей і їх розумними потребами та інтересами і т.п. Саме на 

шляху вирішення цих протиріч і дотримання законів біосфери і повинна формуватися 

нова в рамках сталого розвитку стратегія безпечного існування людства. 

Список використаної літератури: 

1. Національна парадигма сталого розвитку України / за заг. ред. академіка 

НАН України, д.т.н., проф., засл. діяча науки і техніки України Б. Є. Патона. – К. : 

Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку 

Національної академії наук України», 2012. – 72 с. 

2. Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту 
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УДК 614.8 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

МОЛОДЕЖИ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Автор: Штейн П. В. старший преподаватель кафедры БЖД и ГЗ. Национальный 

университет кораблестроения имени адмирала Макарова. г. Николаев. 

 

Никто не знает точно, каким будет будущее, соглашаясь с тем, что оно не 

будет похоже на сегодня, и что от изменений в сознании и культуре человеческого 

общества будет зависеть, станет ли наше будущее устойчивым или нет. 

Идеи устойчивого развития  не новая система взглядов. Они прослеживаются 

в образе жизни и традициях коренных народов, являясь результатом жизненного 

опыта и знаний, которые накапливались тысячелетиями. До сих пор жизнь 

большинства коренных народов тесно связана с состоянием природной среды, с 

животными и растениями, обитающими рядом с ними. В культуре, вере и 

http://www.fnimb.org/
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традиционных духовных ценностях многих народов заложены основы бережного 

отношения к природе и поддержания устойчивости природных и социальных систем. 

С начала промышленной революции человечество потребляет и 

перерабатывает огромное количество возобновляемых и не возобновляемых 

природных ресурсов Земли. 

Объём производимых при этом отходов уже намного превышает способность 

природных систем самостоятельно усваивать их. По мере расширения человеческой 

деятельности эти проблемы превратились в серьезную угрозу для жизни нашей 

планеты и представляют большую опасность для жизни людей в том числе. 

Проблема взаимосвязи между здоровьем человека и деградацией 

окружающей среды, порожденной деятельностью человека, впервые была поднята 

Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 1948 году. 

В 1960-е годы начали обсуждаться вопросы необходимости изменения 

экономики на основе рационального использования природных ресурсов, 

применения новых технологий и организационных мер, с целью обеспечения 

сохранения природы и условий для развития общества в будущем. 

Впервые словосочетание «устойчивое развитие» появилось благодаря 

биологу Барбаре Уорд в 1970-х годах. 

Впервые на официальном уровне термин «Устойчивое развитие» прозвучал в 

отчете «Наше Общее Будущее», представленном Международной Комиссией ООН 

по Окружающей Среде и Развитию в 1987 г. 

Конференция в Рио-де-Жанейро (1992 г.), утвердила экономическую 

значимость Устойчивого развития, подчеркнув необходимость стремления к 

устойчивости при разработке планов развития; при этом социальному аспекту 

уделялось особое внимание. 

Проблемам обеспечения безопасной для здоровья человека окружающей 

среды был посвящён «Саммит тысячелетия» (Нью-Йорк, 2000 г.). 

Главы 200 государств и правительств, участвовавших в работе Всемирного 

Саммита по Устойчивому развитию в Йоханнесбурге (2002 г.) взяли на себя 

совместную ответственность за развитие и укрепление трех неотъемлемых 

компонентов УР (экономического роста, социального развития и охраны окружающей 

среды) на всех уровнях. 
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Важная роль в разработке научных основ сбалансированного развития 

человечества принадлежит «Римскому клубу». 

В научной модели мира «Римского клуба», опубликованной в 1972 году было 

обращено внимание на то, что развитие человечества ограничено конечными 

размерами ресурсов Планеты, и, если существующие тенденции человеческой 

деятельности останутся неизменными, то мировая система неизбежно переступит 

барьер устойчивости своего развития. 

Таким образом, в ХХ веке быт заложен фундамент идеи Устойчивого 

развития, как жизненно важного ориентира развития человечества в XXI веке. 

Теория УР, в отличие от физико-математической теории устойчивости 

является социальной наукой, находящейся в стадии становления, поэтому 

необходимо ее правильное понимание и применение к различным сторонам нашей 

жизни с учетом местных особенностей и традиций. 

Поскольку проблема, возникшая на этой критической стадии его развития, 

находится внутри, а не вне человеческого существа, взятого как на индивидуальном, 

так т на коллективном уровне, то и ее решение должно исходить, прежде всего, и 

главным образом изнутри его самого. 

Проблема в итоге сводится к человеческим качествам и путям их 

усовершенствования. Ибо лишь через развитие человеческих качеств и 

человеческих способностей можно добиться изменения всей ориентированной на 

материальной ценности цивилизации и использовать ее огромный потенциал для 

благих целей. И если мы хотим сейчас обуздать техническую революцию и 

направить человечество к достойному его будущему, то нам необходимо прежде 

всего подумать об изменении самого человека, о революции в самом человек. 

Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) выделила следующие 

стратегические цели образования в интересах устойчивого развития: 

 обеспечение наличия квалифицированных специалистов во всех основных 

секторах экономики; 

 обеспечение надлежащего и всеобщего доступа к образованию в интересах 

здоровой и продуктивной жизни; 

 интегрирование вопросов охраны окружающей среды в образовательные 

программы и программы информирования населения. 
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Образование в интересах Устойчивого развития  это процесс постоянного 

познания и обучения. Преподавателям всегда нужно быть готовым пересмотреть и 

переосмыслить ранее устоявшиеся взгляды, в ответ на изменения которые происходят, 

и будут происходить в мире. Перед педагогами стоят четыре основные задачи: 

1. помочь учащимся осознать, почему понимание устойчивого развития 

значимо для каждого; 

2. активно вовлекать учащихся в обсуждение проблем устойчивого развития; 

3. научить рассматривать проблемы с различных точек зрения; 

4. стимулировать учащихся к размышлению о проблемах не только в классе 

или аудитории, но и вне системы формального образования. 

Необходимо признать, что в современном экологическом образовании 

базовым причинам экологических проблем не уделяется должного внимания, так как 

основной упор делается на устранении «симптомов» этих проблем (таких как 

вторичная переработка мусора, очистные сооружения, снижение выбросов, 

энергосбережение и др.). Как правильно отмечает Кен Вебстер: «Значительные 

усилия в мире затрачиваются на то, чтобы изменить индивидуальное поведение 

вместо изменения системы, которая поддерживает неустойчивость». 

Поводя некоторые итоги, можно заключить  ключевой целью ОУР является 

формирование личности с системным мировозрением, критическим, социально и 

экологически ориентированным мышлением и активной гражданской позицией. 
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УДК 37.015.3:614.8 

ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

В СОЦІУМІ СТУДЕНТІВ ВНЗ 

Автори: Буц Ю. В., к. геогр. н., доцент кафедри технології, екології та безпеки 

життєдіяльності Харківського національного економічного університету імені 

Семена Кузнеця; 

   Крайнюк О. В., к.т.н., доц. кафедри метрології та безпеки 

життєдіяльності Харківського національного автомобільно-дорожнього 

університету. 

 

Незважаючи на те, що науково-технічний прогрес не стоїть на місці, шкода від 

природних і техногенних катастроф, а також надзвичайних ситуацій соціального 

характеру з кожним роком значно зростає. Вивчаючи курс «Безпека 

життєдіяльності», студенти розглядають основні небезпечні ситуації, вивчають 

способи дії в них. При цьому, як показує статистика, ризик потрапляння молодих 

людей у небезпечні ситуації, перш за все пов'язані з життєдіяльністю сучасного 

соціуму, досить великий. Молодь часто не приділяє уваги питанням збереження 

свого здоров'я, легко піддається на хитрощі шахраїв, виявляється втягнутою в різні 

кримінальні угруповання. Студенти, а завтра – молоді фахівці не в належній мірі 

володіють компетенціями в області безпеки життєдіяльності. 

У зв'язку з цим, одним із головних завдань університету є організація навчання 

студентів питанням БЖД, як в навчальний, так і у вільний час. У кожного студента 

університету повинні бути сформовані компоненти культури безпеки. 

На даний момент існує безліч визначень культури безпеки життєдіяльності. 

Запорожець О. І. визначає культуру безпеки як способи розумної життєдіяльності 

людини в області забезпечення безпеки, результати цієї життєдіяльності і ступінь 

розвинутості особи і суспільства в цій області [1]. 

Горіна Л. розуміє під культурою безпеки забезпечення умов і виховання в 

людині внутрішніх потреб працювати безпечно (досягається реалізацією заходів, що 

включають розділи по організаційно-технічному забезпеченню, підготовці і підвищенню 

кваліфікації персоналу, забезпечення престижу і соціальних гарантій) [2]. 

Аналіз даного поняття провів Мошкін В.Н. [3], який визначає культуру безпеки 

як процес збереження і розвитку цілей, ідеалів, цінностей, норм і традицій людини, 



 

Всеукраїнський науково-методичний семінар 
«Культура безпеки в освіті для сталого розвитку» 

(стан та перспективи) 

 

web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105|  
77 

сім'ї та суспільства; соціальних інститутів; забезпечення  конструктивної взаємодії 

людей з захищеністю їх від неприйнятних ризиків, загроз, небезпек. Так, на його 

думку, культура безпеки є соціологічною категорією, що відображає соціальні [3]. 

Оволодіння населенням України культурою безпеки життєдіяльності 

розглядають як гостру соціальну проблему співробітники Національного інституту 

стратегічних досліджень проблеми впровадження культури безпеки в Україні Д. С. 

Бірюков, О. О. Мартюшева, Ю. М. Скалецький, Л. Д. Яценко [4]. 

Відбір основних принципів формування культури безпеки життєдіяльності 

ґрунтується на критеріях, відповідно до яких встановлюються основні наступні вимоги: 

1) відповідати завданням професійної підготовці студентів технічного вузу; 

2) відповідати ідеям гуманізації освітнього простору технічного вузу; 

3) корелювати з вмістом феноменів, вихідних для формування культури 

безпеки життєдіяльності особистості. 

Реалізація принципу системності ґрунтується на обліку складності феномену 

безпеки. Беручи до уваги, що безпека особистості може бути порушена в різних 

сферах життєдіяльності, відповідно до цього принципу формування повинно 

здійснюватися в поєднанні можливостей забезпечення безпеки в різних сферах 

життєдіяльності сучасної молоді - трудової, навчальної, ігровий та інших видів 

діяльності, до яких вона може виявитися причетною в контексті свого життя [4]. 

Принцип системності, ставлячись до групи загальнонаукових принципів 

наукового пізнання, в педагогічних дослідженнях розглядався в роботах Беспалько В. 

П., Б. С. Гершунського та інших [5]. Принцип системності  проявляється в цілісності 

розгляду феноменів безпеки, культури і педагогічного проектування. 

У змісті формування культури безпеки важливо враховувати різні класифікації 

загроз, що тягнуть за собою порушення безпеки людини: природні, побутові, 

техногенні, соціальні; різні за рівнем: державні, регіональні, місцеві, об'єктові; загрози 

прямої і непрямої шкоди; з матеріальними збитками або людськими жертвами і т.д. 

Дотримання принципу системності у формуванні культури безпеки 

проявляється у використанні різних засобів забезпечення безпеки: технічних, 

організаційних, психологічних, медичних, правових і т.д. Системність формування 

культури безпеки життєдіяльності студентів вимагає збереження єдності її 

психологічної складової та компетентнісного рівня. Виконання принципу системності 

на компетентнісному рівні проявляється в цілісному формуванні знань, умінь і 
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навичок студентів технічного вузу, що створюють його культуру безпеки. 

Системність проектування психологічного рівня культури безпеки включає 

емоційно-ціннісний, когнітивно-діяльнісний, комунікативний і рефлексивний 

компоненти. Психофізіологічні якості проявляються у відчутті людиною небезпеки, 

швидкості реакції на проявлену небезпеку, емоційній реакції на небезпеку тощо [6]. 

Мотивація студентів до оволодіння культурою. Під емоційно-ціннісним компонентом 

розуміються індивідуальні якості особистості емоційно-вольової плану, що 

впливають на здатність людини до забезпечення безпеки життєдіяльності. 

Когнітивно-діяльнісний компонент психологічної культури безпеки  дозволяє людині 

адекватно відображати довкілля та на основі отриманої інформації вибудовувати 

найбільш ефективні лінії реагування на загрозливі обставини. В даний компонент 

психологічної культури входять: пізнавально-прогностичний (розвинені відчуття, 

пам'ять, мислення, увага) і організаційно-управлінський (здатність до вивчення 

причин небезпеки,  планування дій з нейтралізації небезпеки). До даного компоненту 

відносяться вміння поставити мету і самоорганізуватися для її досягнення. 

Комунікативний компонент психологічної культури безпеки життєдіяльності, 

включає в себе якості, що лежать в основі здатності суб'єкта до спілкування для 

вирішення завдань безпеки. Рефлексивна складова комунікативного компонента 

культури безпеки пов'язана з побудовою моделі поведінки в небезпечній ситуації; з 

аналізом планування процесу досягнення безпеки і прогнозуванням можливої 

власної поведінки і поведінки оточуючих людей при можливому розвитку загрози. 

Таким чином, системний підхід передбачає збереження єдності структурних 

(мотиваційно-цільовий, змістовно-практичний, контрольно-оцінний) і функціональних 

(когнітивний, проектувальний, комунікативний) компонент з метою формування 

культури безпеки життєдіяльності студентів технічного вузу. 
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Анотація. Розглянута можливість трактування культури безпеки як частини 

культурного капіталу людини і представлення її у трьох станах – інкорпорованому, 

об’єктивованому та інституціалізованому. 

Ключові слова. Культурний капітал, освіта сталого розвитку, культурація, 

соціалізація. 

Відомо, що безпекова парадигма реалізується у світі через так званий сталий 

людський розвиток (sustainable development), проголошений ООН, на етапі переходу 

людства від індустріального типу до постіндустріального (інформаційного). Мета 

сталого розвитку – побудова сталого суспільства (sustainable society). 

Передбачається, що в ході сталого розвитку освітній процес будуватиметься таким 

чином, щоб націлюватися не тільки на існування й розвиток нинішніх поколінь (як це 

зазвичай робиться), але і пролонгувати існування всього людського роду, 

забезпечуючи його поступальний, безпечний і безперервний розвиток. Важлива роль 

при цьому відводиться формуванню в суспільстві культури безпеки. 

Термін «культура безпеки» виник наприкінці ХХ століття в результаті 

зближення культурології з різними галузями наукового знання, які раніше не 

використовувалися при вивченні культури. Тоді й відбулося об’єднання понять 

«культура» і «безпека». Набувши спочатку поширення в атомній промисловості, цей 
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термін започаткував собою новий підхід до принципів забезпечення безпеки і згодом 

увійшов у науковий дискурс з багатьма дефініціями [1]. Словосполучення «культура 

безпеки» міцно закріпилося не лише в спеціалізованих словниках, а і в законодавчих 

документах пострадянських держав, в тому числі й України [2]. З'явилася велика 

кількість філософських, психологічних, соціологічних, культурологічних, юридичних, 

історичних, політичних досліджень, що мають важливе значення для безпеки людини 

і соціуму. Особливу активність у сфері культури безпеки проявляють вчені Росії: 

лише в педагогічних науках на даний час там захищено 36 дисертацій [3]. Ужинок 

українських вчених значно скромніший: в електронному каталозі дисертацій України 

за всіма видами наук ми нарахували лише 4 дисертації, в назві яких фігурує 

словосполучення «культура безпеки», причому дві з цих робіт стосуються екологічної 

безпеки, одна – інформаційної [4]. 

Доцільно визначити місце цього терміну серед різноманітних трактувань 

феномену «культура», яких до речі, фахівці налічують понад 500. Як відомо, 

антропологічне трактування культури дав ще в 1871 р. Едуард Тайлор (1832-1917), 

який визначив культуру як сукупність знань, мистецтва, моралі, права, звичаїв та 

інших особливостей, властивих людині як члену суспільства. 

Нині у повсякденному житті культуру розуміють як [5]: 1) певну сферу життя 

суспільства, що отримала інституційне закріплення (навчальні заклади, що готують 

фахівців з культури, журнали, гуртки, клуби, театри, музеї тощо); 2) високий рівень 

якісного розвитку духовних досягнень («культурна людина» в значенні вихована, 

«культура робочого місця» в значенні охайно прибраний, чистий функціональний 

простір); 3) сукупність духовних цінностей і норм, властивих великий соціальної 

групи, спільноті, народу чи нації (елітарна культура, українська культура, закордонна 

культура, культура молоді, культура студентства). Очевидно, поняття «культура 

безпеки» відноситься саме до останнього розуміння культури. 

Така позиція терміну означає, що культура безпеки має бути надбанням кожної 

особистості, її культурним капіталом (за П. Бурдье), який за певних умов 

конвертується в економічний капітал і може бути інституціалізований у формі освітніх 

кваліфікацій [6]. Дотримуючись характеристики феномену культурного капіталу, котру 

дав П. Бурдье, можна стверджувати, що культурний капітал людини передбачає 

певне інкорпорування (embodiment), (the body – тіло), що проявляється в 

особливостях мислення й поведінки тієї чи іншої особи. Накопичення культурного 
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капіталу в інкорпорованому стані, тобто в формі того, що називається культурою, 

культивування його, передбачає процес втілення капіталу в тілесні форми (em-

bodiment). Оскільки цей процес тягне за собою зусилля з освоєння і асиміляції, він 

вимагає витрат часу – безпосередньо від самого інвестора. Подібно нарощуванню 

фізичної мускулатури або набуття загару, культурний капітал неможливо заробити 

через інші руки (отже, можливості делегування повноважень тут не працюють). 

Робота з придбання подібних властивостей – це робота над собою 

(самовдосконалення), що передбачає власні зусилля [6]. Повною мірою це 

відноситься й до культивування в особистості культури безпеки. 

Культурний капітал, окрім інкорпорованого стану, може проявлятися в 

об'єктивованому стані (objectified state) [6]. Об’єктами культури безпеки можуть бути 

безпечні товари, якими людина користується у побуті, безпечні продукти харчування, 

які вона споживає, безпечне робоче місце, що виключає дію негативних виробничих 

чинників тощо. Як частина культурного капіталу культура безпеки може бути 

об’єктивована в матеріальних предметах і засобах (нормативних документах, 

інструкціях, правилах техніки безпеки, робочих інструментах тощо) і передаватися 

матеріально. Приміром, як колекцію картин можна передати від одного власника 

іншому, так само й засоби безпеки (захисні окуляри, каску, респіратор), або інструкцію 

з техніки безпеки одна людина може передавати іншій. Але на відміну від економічного 

капіталу, що теж передається від однієї людини до іншої, ставши власником засобів 

безпеки, людина ще не набуває безпекових компетенцій. Однак без сумніву, кількісне 

зростання безпекового культурного капіталу, накопиченого в об’єктивованому стані, 

підсилює освітній вплив, що автоматично чиниться середовищем. 

І нарешті, третій стан культурного капіталу – інституалізований (institutionalized 

state) [6]. Тут очевидно йдеться про документальне підтвердження освітньої 

культурної кваліфікації людини. П. Бурдье стверджує, що за наявності академічної 

кваліфікації, сертифіката про культурні компетенції, котрий наділяє свого власника 

безумовною і юридично гарантованою цінністю по відношенню до культури, виникає 

форма культурного капіталу, відносно незалежна від свого власника і навіть від самого 

культурного капіталу, яким він розпоряджається в даний момент часу. «Досить лише 

згадати про прийом на роботу на конкурсних засадах, коли з усієї безлічі нескінченно 

малих відмінностей в якості виконання роботи… інституалізується сутнісне 
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розходження між офіційно визнаною, гарантованою компетентністю і просто 

культурним капіталом, який постійно потребує доказів на свої права» [6]. 

Очевидно, що до процесів інкорпорування культури безпеки та її 

інституалізації безпосереднє відношення має система освіти.  Як відомо, система 

освіти – це не тільки інститут інтелектуального розвитку і одержання знань, це 

найважливіший інститут соціалізації й культурації особистості. При цьому 

«культурацією» проф. М.С. Каган називає процес «залучення до культури людини, 

що входить у світ», формування у людини особистісних рис, відповідних даному типу 

культури, розвиток «здатності оцінювати все що існує, включаючи самого себе, 

вибудовуючи в своїй свідомості певну систему цінностей» [7]. Однак складність 

полягає в тому, що ціннісні орієнтації не можна передавати таким самим способом, 

як передаються знання. На відміну від знань цінності не безособові, вони 

«засвоюються переживанням, а не логічним розумінням і запам'ятовуванням» [7]. 

Проблему включення культури безпеки в загальнолюдський культурний 

капітал потрібно вирішувати системно – на всіх ланках соціуму із залученням в цей 

процес агентів соціалізації усіх рівнів – сім’ї (мікросоціум); школи й університету 

(мезосоціум); територіальних громад і громадських організацій (макросоціум); 

державних інститутів і держави в цілому (мегасоціум). Інформаційні безпекові впливи 

на учня з боку різних агентів соціалізації повинні узгоджуватися у просторі і часі, 

підсилювати одне одного, тобто бути когерентними. Дослідник нової інформаційної 

педагогіки В. А. Смирнов стверджує, що при інтерференції інформаційних потоків, що 

надходять із різних джерел, різних агентів соціалізації, їхній вплив на когнітивну 

систему учня багатократно підсилює один одного [8]. Саме тоді в учня буде 

ефективно відбуватися рецепція інформації, іншими словами – перетворення 

інформації в культурний капітал. 

Для інкультурації безпеки в освітньому середовищі (мезосоціум – рівень 

студентської групи, університету) сталий розвиток передбачає перегляд змісту 

навчальних програм, задля включення в них у якості критично важливих аспектів 

розділи безпеки людини в різних видах діяльності і в умовах надзвичайних ситуацій, 

питання зменшення небезпеки лих, зміни клімату, біорізноманіття, сталого 

споживання та виробництва. Зміст університетських програм має відображати 

культурні пріоритети суспільства і його уявлення про те, чому саме потрібно навчати. 

Фахівці стверджують, що в культурах різних держав важливими для майбутнього 
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успіху випускників вважаються різні предмети. Однак, якщо українська держава 

підтримала загальносвітові тенденції і проголосила курс на побудову сталого 

суспільства, в українських освітніх програмах потрібно зміщувати акценти на безпеку. 

Проте реальної підтримки у формуванні культури безпеки з боку МОНУ (як агента 

соціалізації найвищого, мега-рівня) поки що не відчувається. 

Освіта сталого розвитку (ОСР) вимагає й удосконалення методів викладання. 

Це означає застосування інтерактивного і особистісно-орієнтованого навчання, що 

забезпечує дослідницький, прикладний і націлений на перетворення характер 

набуття знань. ОСР припускає й оновлення освітнього середовища (фізичного, 

віртуального і онлайнового), що стимулює діяльнісний компонент навчання. 

Результати такої освіти мають проявитися в тому, що студенти набудуть здатність 

просувати в суспільство цінності, що формуються всередині ОСР. До таких 

цінностей, конституйованих всередині освіти, повинна бути віднесена насамперед, 

культура безпеки, яка має інкорпоруватися у свідомість людини, стати частиною 

людського культурного капіталу. 
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Тематичний напрям семінару № 3 

 
ІНСТРУМЕНТАРІЙ ТРАНСЛЯЦІЇ КУЛЬТУРИ БЕЗПЕКИ В ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ 

 

 

УДК 351.861 

АНАЛІЗ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ НА АВТОТРАНСПОРТІ 

Автор: Богатов О. І., к.т.н., доцент, Харьковский национальный автомобильно-

дорожный университет. 

 

Анотація. Проаналізовано сучасної нормативної бази у галузі експлуатації 

автотранспорту з боку вимог до рівня безпеки та комфортного життєзабезпечення 

працюючих. Зроблені відповідні висновки щодо потрібних змін і реформувань. 

 

Вступ. Експлуатація, обслуговування та ремонтні роботи в галузі 

автотранспорту завжди були і залишаються найбільш травмонебезпечними 

технологічними процесами. І мова йде не тільки про ДТП, коли порушуються правила 

дорожнього руху, або на лінію виїздить технічно несправний транспортний засіб. Таких 

нещасних випадків за статистикою тільки 30 %, інші пригоди спостерігаються при 

виконанні вантажно-розвантажувальних робіт, або ж на території підприємства (на 

АТП до 55 %). Кількість випадків керування несправними АТЗ за останні роки зростає в 

рази. Але це стосується водіїв-приватників, бо на їх долю припадає до 75 % ДТП [1]. 

Постановка проблемних питань. Одним із проблемних питань залишається 

потреба у навчанні та своєчасному інструктуванні робітників, а також поновлення 

нормативної документації в галузі по існуючих правилах та вимогах с охорони праці 

через систему стандартів ДНАОП. Чинні нормативні акти [2, 3, 4] для 

автотранспортних підприємств існували ще з 60-х років минулого століття з окремим 

(галузевим) додатком Правил пожежної безпеки (НАПБ В.01.054-98/510). За минулі 

роки їх було перевидано тричі зі зміною підпорядкування керуючого міністерства. 

Мета статті. Проаналізувати всі зміни, що проведені в поновленій 

нормативній базі останнім часом та відповісти на питання: чи відповідають вони 

сучасному стану та технічному рівню головного об’єкту управління небезпеками – 

автотранспортного засобу. 
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Аналіз змін, проведених у нормативній базі. В галузі експлуатації 

автотранспорту діють понад 50-ти нормативних та нормативно-правових актів, що 

регулюють вимоги безпеки, умови праці всіх учасників виробничо-перевозочного 

процесу, сервісних служб; діяльність громадських об’єднань та інших 

адміністративних формувань, забезпечуючи діяльність підприємств. Крім 

загальнодержавних, міжгалузевих нормативів, існують і цілі системи стандартів з 

безпеки праці, міжнародні зобов’язання по використанню транспортних засобів, 

палива, систем діагностування технічного стану автотранспортне обладнання (АТО) 

та багато чого іншого. І ось міністерство економічного розвитку та торгівлі в середині 

грудня 2015 року відміняє дію 12776 ГОСТів, що були розроблені ще в радянські 

часи, але є чинними. Це рішення пояснюється потребами в переході до Європейської 

моделі технічного регулювання [5], яке відкриє додаткові можливості для бізнесу, де 

розробляються товари, надаються послуги, знімаються всякі заборони і 

обов’язковість виконання вимог ДСТУ. 

В галузі автотранспорту діє два основних спеціалізованих нормативних акта: 

ДНАОП та ППБ в редакції відповідно 2012 та 2015 років. Але вимоги цих документів 

та їх виконання пов’язані з посиланнями на оті тисячі стандартів, що втратили свою 

чинність з 2016 року. 

Правила охорони праці на автомобільному транспорті (ДНАОП 0.00-1.28-97) [6] 

були змінені МНС у 2012 році [7] (наказ № 964 від 09.07.2012) . Це вже треті зміни за 

останні сорок років, але чому МНС (зараз ДСНС України) відповідає за експлуатацію 

автотранспорту? Існує профільне міністерство, багато автомобілів є в МВС, МОЗ, в 

Міноборони нарешті; та чому наказ міністра скасовує дію наказу Державного 

Комітету України (по рангу інстанція такого ж рівня). 

Тепер за змістом внесених змін. Загальний обсяг правил скорочений майже 

вдвічі (було 150 стор., зараз «Правила» налічують 86 сторінок). При тому, що їх 

структура практично не була змінена, слід визнати, що скорочені всі розділи, а деякі 

вимоги безпеки зникли із тексту зовсім (наприклад, обладнання вантажних 

автотранспортні засоби (АТЗ), причепів, напівпричепів; виконання робіт при ТО та 

ремонті; анульовані всі додатки; спрощені вимоги під час застосування шкідливих 

речовин – етильований бензин, антифриз. гальмівна рідина, та інш.). 

Цікавим залишається і термінологічне питання: яке все-таки обслуговування 

АТЗ – технічне чи профілактичне? Кожного разу при перевиданні «Правил» ці 
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поняття теж змінюються. Для чого – незрозуміло, бо по суті за змістом робіт – вони 

технічні (не економічні, не будівельні, не юридичні), а за метою носять 

профілактичний характер. Тому назву і взагалі можна об’єднати, але не змінювати 

кожного разу, та ще й з принциповою наполегливістю. Із «нового» додано параграф 

10.3 (2 сторінки) по вимогах під час виконання слюсарних робіт. 

Можна погодитись зі скороченням вимог вдвічі, чи їх об’єднанням, 

узагальненням. Але хіба з цією метою перевидаються «Правила»; де ті суттєві зміни 

в галузі, що вимагали переписування старої редакції, що трапилось 

непередбачуваного? Все залишилось на АТП старе: і технології, і верстати, і 

обладнання, і транспортні засоби, і т.д., і т.п. А де сучасність? 

Зараз власник 4-х…5-ти маршруток – це що – АТП без майстерень, постів 

діагностування, складів мастила, палива, звичайних зон зберігання; хто контролює 

правила виїзду, дає дозвіл на перевезення вантажів, не кажучи про особливо 

небезпечні вантажі. 

В експлуатації з’явились вже гібридні автомобілі, електроавтомобілі, автобуси 

вже працюють без водія зовсім – до кого звертатись по питаннях безпеки? 

Конструкція автотранспортного засобу, його будова у сучасних умовах просто 

не можлива без електроніки, автоматики, систем навігації, відеорегістрації, тощо. Як 

все це взаємодіє та впливає на людей, оточуючих, працюючих, ремонтуючих? Не 

згадуються в «Нових правилах» і дисплейно-моніторні прилади, системи 

гальмування, подачі палива – що є головне у забезпеченні рівня безпеки. Підрозділ 

10.4 – «Перевірка технічного стану»  має обсяг аж одну сторінку. 

Правила пожежної безпеки для підприємств і організацій автомобільного 

транспорту України (НАПБ В.01.054-98/510) [9]  були змінені у 2015 році тією ж 

службою ДСНС [8, 9], з таким же скороченням загального обсягу (більш ніж удвічі). 

Структура майже збережена, але нема в тексті нормативних посилань (а їх 

скасовано близько 13 тисяч найменувань), додатків, зразків всіляких форм журналів, 

нарядів, допусків; найбільш важливих нормативів та таке інше. 

І знову термінологія: були «дорожні транспортні засоби»  стали «колісні 

транспортні засоби». А решта залишилась без змін (правда, доданий п.8.10 «Паяльні 

роботи»). Навіщо переписувати без суттєвих змін те, що було зареєстровано у 

Мінюсті України за № 157/3450 тільки 11.03.1999 р.? 
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Невже за 15-16 років у країні не з’явилось сучасних засобів протипожежного 

захисту, зв’язку, водопостачання та гасіння пожеж. Нема ніяких систем 

автоматичного пожежегасіння; нема ніякої імплементації закордонного 

(європейського) досвіду, на технічні регламенти якої ми переходимо з 2016 року. 

І знову п. ІХ «Вимоги пожежної безпеки щодо утримання територій, будівель, 

приміщень». Усього три сторінки, але для кого? Для АТП у гаражі приватної особи чи 

для пожежного інспектора ДСНС? 

Дуже багато питань залишається без відповіді, і пов’язані вони із загальним 

реформуванням як транспортної галузі, так і системи нормативно-правового 

забезпечення (стандартизації), яка з часом перестане бути обов’язковою. 

Висновки. Видання у новій редакції основних нормативних «Правил безпеки» в 

галузі автотранспорту не є потрібним, своєчасним і суттєво корисним; чинне 

нормативне забезпечення безпечної праці не відповідає сучасному рівню розвитку 

галузі і окремих АТЗ, тому є дуже застарілим і некоректним; зміни треба проводити 

комплексно, всебічно по всій системі нормативних вимог, орієнтуючись на 

перспективу розвитку галузі, а не на її минуле. 

Список використаної літератури: 

1. Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки України у 

2014 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mns.gov.ua. 

2. НПАОП 63.21-1.04-78. Правила техніки безпеки для авторемонтних 

підприємств [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://normativ.ua. 

3. ДНАОП 0.00-1.28-97. Правила охорони праці на автомобільному транспорті 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://normativ.ua. 

4. НАПБ В.01.054-98/510. Правила пожежної безпеки для підприємств та 

організацій автомобільного транспорту України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://normativ.ua. 

5. НПАОП 63.21-1.01-09. Правила охорони праці під час будівництва, ремонту 

та утримання автомобільних доріг [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://normativ.ua. 

6. НПАОП 0.00-1.62-12. Правила охорони праці на автомобільному транспорті 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://normativ.ua. 

http://normativ.ua/


 

Всеукраїнський науково-методичний семінар 
«Культура безпеки в освіті для сталого розвитку» 

(стан та перспективи) 

 

web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105|  
89 

7. НПАОП 63.21-1.02-00. Правила охорони праці під час технічного 

обслуговування і ремонту дорожньої техніки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://normativ.ua. 

8. Правила пожежної безпеки в Україні. Міністерство Внутрішніх Справ 

України. Наказ 30.12.2014 № 1417. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://normativ.ua. 

9. Правила пожежної безпеки для підприємств і організацій автомобільного 

транспорту України. Міністерство Інфраструктури України. Наказ 21.01.2015 № 11. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://normativ.ua. 

 

УДК 37.015.3:614.8  

СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ БЕЗПЕКИ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДІ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ 

Автор: Кулалаєва Н. В., канд. хім. наук, доцент, с. н. с. Інституту професійно-

технічної освіти НАПН України, м. Київ. 

 

Вступ. Нехтування значущістю питань безпеки в умовах постійного зростання 

складності новітніх технологій, призвело до того, що найбільш небезпечним 

ланцюгом системи «людина – техніка – середовище», останнім часом стала людина. 

Все це наслідки низького рівня її культури безпеки професійної діяльності (КБПД), 

яка є не тільки фактором, але й основою безпечного виживання соціуму в сучасному 

світі з його технічним прогресом, урбанізацією і перенаселеністю. Отже, поряд з 

основною метою професійної освіти – підготовкою професійно компетентних 

фахівців, суспільству необхідно також потурбуватися про формування їхньої 

внутрішньої настанови на усвідомлену безпечну працю. 

Постановка проблеми. Думка про те, що небезпека, є безперечно 

обов'язковим атрибутом у будь-якій діяльності, що не можна усунути, здавна та 

стійко існує у сучасному суспільстві. «Результати» такої ілюзії з’являються на 

підприємствах у вигляді виробничого травматизму, професійних отруєнь і 

захворювань, нещасних випадків тощо. Нестримний розвиток науково технічного 

прогресу ще більш загострив ситуацію – жодна галузь виробництва сьогодні не може 

вважатися цілком безпечною, оскільки людина за власними природними 

можливостями не встигає контролювати перебіг сучасних новітніх технологій. Єдине, 
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що може мінімізувати небезпечні наслідки останніх, це широке залучення 

практичного досвіду, напрацьованого людством за часи його існування, що містить 

культура безпеки професійної діяльності. Отже, питання трансляції КБПД майбутнім 

кваліфікованим робітникам набуває все більшої актуальності. 

Мета роботи полягає в теоретичному обґрунтуванні необхідності введення 

складових культури безпеки до структурних компонентів професійної підготовки 

майбутніх кваліфікованих робітників й освітнє середовище професійних навчальних 

закладів освіти (НЗО) та побудови моделі формування культури безпеки професійної 

діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблему формування культури 

безпеки в учнів та студентів під час навчання в освітніх закладах, розглядало багато 

вчених-педагогів, серед яких С. Абрамова, В. Акімов, М. Зоріна, Ю. Воробйов, В. 

Сапронов та інші, і, безпосередньо, в системі професійної освіти  (В. Бегун, В. 

Березуцький, М. Власова, О. Запорожець, М. Зоріна, Н. Лизь, О. Ляшенко, В. 

Михайлюк, М. Михнюк, В. Радкевич, С. Якушева та інші). Було підтверджено, що 

виховання КБПД молоді представляє складний і тривалий педагогічний процес, який 

детермінується соціально-суспільною необхідністю. Його можна ефективно 

здійснити, якщо: 

 виявлено сукупність педагогічних умов, які сприятимуть вихованню 

КБПД; 

 поєднуватиметься діагностування, проектування і управління 

досягненням необхідного рівня безпеки професійної діяльності на основі адекватних 

складових і критеріїв оцінки КБПД, що забезпечуватимуть конструктивну взаємодію 

майбутніх фахівців із середовищем перебування; 

 формування КБПД перетвориться на складову частину освітнього 

процесу професійного навчального закладу освіти, при цьому, її компоненти і рівні 

відповідатимуть пріоритетним напрямам розвитку культури як науки; 

 педагогічна модель формування КБПД, яка застосовуватиметься у 

якості теоретичного підґрунтя навчання, дієздатна в реальній педагогічній практиці. 

До структурних компонентів моделі формування КБПД у НЗО ми відносимо: 

- цільовий – формування КБПД на основі структурних компонентів, що 

забезпечують зростання і становлення рівня безпеки майбутніх працівників з позиції 

безпечної самореалізації у фаховій діяльності; 
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- мотиваційно-ціннісний – відбиває потреби, ціннісні установки 

майбутнього фахівця на особисту та виробничу безпеку й спрямовує на позитивне 

ставлення до КБПД, відповідальність за моральні і професійні дії, готовність до 

саморозвитку; 

- змістовний – містить комплекс дидактичних одиниць, проблемно-

смислових аспектів і складається з відповідних тематичних блоків; 

- науково-методологічний – включає дидактичні принципи, методологічні 

підходи та педагогічні умови забезпечення навчання; 

- організаційно-діяльнісний – включає сукупність форм організації системи 

навчання, методи та технології навчання; 

- оцінно-рефлексивний – містить моніторинг та оцінку результативності 

КБПД, самоаналіз та самооцінку, спрямовані на розвиток власного позитивного 

ставлення до необхідності підтримки безпечних умов праці.  

Для оцінювання рівнів сформованості КБПД в учнів визначено відповідні 

критерії та показники, а саме: мотиваційний (розвиток професійно-значущих якостей, 

позитивне ставлення до дотримання безпечних умов праці, розуміння необхідності 

безпечної професійної поведінки); аксіологічний (усвідомлення життєво важливих 

професійних цінностей, свідоме прийняття корпоративних цінностей, розуміння 

гідності «Я-концепції»); когнітивний (дотримання безпечних умов праці, здоровий 

спосіб життя, комунікативні здібності, розуміння загроз від забруднень та шкідливих 

речовин, необхідність енергозбереження, аналіз інформації, що надходить із 

середовища перебування); діяльнісний (готовність до виконання безпечних 

професійних дій, власна стратегія безпечної професійної поведінки, творче 

ставлення до розв’язання проблем безпеки). 

Усвідомлення загальних проблем ризику та безпеки надає змогу визнати, що 

серед причин виникнення небезпечних ситуацій на виробництві основною 

залишається організаційна складова, до якої належать: недотримання правил техніки 

безпеки із-за непідготовленості працівників, низька трудова і виробнича дисципліна, 

неправильна організація роботи, відсутність належного контролю за перебігом подій 

[1, с. 11]. Поява виробничих небезпек зумовлена недостатньою увагою фахівця до 

цієї проблеми взагалі, нерозумною схильністю до ризику та зневагою небезпеки [2, с. 

168]. Типовими порушеннями при цьому є не забезпечення робітників засобами 

індивідуального захисту, відсутність пільг і компенсацій працівникам за їхню працю в 
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шкідливих умовах праці, допуск до роботи осіб, яких не було проінструктовано з 

техніки безпеки, навчено та перевірено з питань охорони праці тощо [3, с. 29-30]. 

Вказане надає підставу вважати доцільним застосування мотиваційного критерію. 

Дослідницька практика показала, що неможливо дійти до єдиного розуміння 

цілей і завдань в процесі формування КБПД учнів без наявності моральної позиції, 

відповідальності, гуманістичних принципів. Звідси необхідність включення до 

структури КБПД аксіологічного компонента, який акцентує морально-ціннісну позицію 

студентів в процесі її формування. І, перш за все – високий рівень духовно-моральної 

самосвідомості, розуміння специфічної природи духовності, її особливого місця в 

структурі буття та свідомості. Враховуючи, що культура безпеки професійної 

діяльності є системою особистісних і соціальних цінностей, норм і правил, в основі 

яких лежить безумовність пріоритетів безпеки при виконанні людиною будь-якої 

професійної та суспільної діяльності [1, с. 11]., слід також підкреслити особливе місце 

й аксіологічного критерію. У цьому зв’язку не можна обійти питання професійної 

ідентичності фахівця та уособлення ним власного місця в обраній професії. 

Досягнення науково-технічного прогресу спровокували розрив між обсягом 

накопичених знань, масштабами науково-дослідних робіт, з одного боку, і 

забезпеченням рівня безпечної праці  з іншого. Збільшення надійності технічних 

систем і технологій, створення алгоритмів безпечного керування ними, розробка 

досконалих засобів і способів захисту від негативних факторів в результаті 

виявляються малоефективними, якщо не враховується людський фактор. Останній 

містить не тільки помилкові дії чи нераціональні рішення персоналу СГ, але й рівень 

адаптованості працівників до умов професійного середовища. Вважається, що 

людський фактор ініціює до 80…90% усіх техногенних і до 30…40% природних 

надзвичайних ситуацій. Для його мінімізації потрібні не тільки знання способів і 

методів захисту від небезпек середовища перебування, але й уявлення алгоритмів 

їхньої генерації і розвитку. Тобто, конструктивне взаємовідношення з професійним 

середовищем залежить від наявності знань, які є когнітивним критерієм 

сформованості КБПД. 

Знання та діяльність суворо взаємно детерміновані. Це зумовило необхідність 

виокремлення діяльнісного критерію. Перебіг і розвиток різних процесів істотно 

залежать від змісту та структури діяльності: мотивів, цілей і засобів здійснення. 

Разом з тим, на основі зовнішніх матеріальних дій, шляхом їх послідовних змін і 
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скорочень, формуються внутрішні, ідеальні дії, що реалізуються в розумовому плані і 

забезпечують фахівцю всебічне орієнтування у навколишньому середовищі. Активна 

взаємодія з середовищем перебування, в ході якої індивідуум задовольняє власні 

потреби, неминуче призводить до його зміни. Основу таких змін і перетворень 

становить доцільність, оскільки, змінюючи зовнішнє середовище, особа переходить в 

менш рівноважний стан, а, отже, менш безпечний. Щоб компенсувати цю втрату 

безпеки, особистості доводиться ще більше змінювати середовище перебування в 

інтересах власного захисту. І чим більше таких змін, тим більше ризик для 

професійної діяльності. Тому, розвиваючи науку, модернізуючи техніку, винаходячи 

нові пристрої, будуючи відносини у виробничій, соціально-біологічної і природній 

сферах, розширюючи власні фізичні та інтелектуальні можливості, компетентний 

фахівець мусить організувати безпечне входження нововведень до виробничого 

середовища. Не дотримання цієї вимоги спричиняє відторгнення нововведень, що 

неминуче тягне за собою негативні наслідки для кожного індивідуума зокрема, і всієї 

екосистеми взагалі. 

Висновки. Таким чином, модель формування культури безпеки професійної 

діяльності молоді у навчальних закладах освіти сприятиме побудові ефективної 

методичної системи професійного навчання з урахуванням питань безпеки. А 

визначені автором структурні компоненти моделі забезпечуватимуть 

результативність її реалізації. 
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навчальних закладів сфери цивільного захисту, Харків. 

 

Розглянуті компетентності випускника та нормативний зміст підготовки 

бакалаврів цивільної безпеки, сформульований у термінах результатів навчання 

Ключові слова: стандарт вищої освіти, компетентність, цивільна безпека. 

Інтеграція України в європейський науковий та освітній простір зумовлює зміни 

до реформування системи вищої освіти, зокрема галузі знань "Цивільна безпека". 

Відповідно до змін в законодавстві щодо питань освіти вітчизняна вища школа 

поступово переходить на нову  "рівневу"  систему вищої професійної освіти і нові 

стандарти вищої освіти. 

У відповідності до Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів 

вищої освіти, затверджених наказом МОН від 01.06.2016 р., нові стандарти вищої 

освіти є наступним поколінням стандартів і замінюють собою Галузеві стандарти 

вищої освіти, які розроблялись у 2002 – 2014 роках відповідно до законодавства. 

Стандарти базуються на компетентісному підході і поділяють філософію визначення 

вимог до фахівця, закладену в основу Болонського процесу та в міжнародному 

Проекті Європейської Комісії «Гармонізація освітніх структур в Європі» (Tuning 

Educational Structures in Europe, TUNING). 

Виходячи з того, що в стандарті вищої освіти має відображатися не тільки 

кінцева професійна діяльність фахівця з відповідними показниками результативності 

та ефективності, в процесі його підготовки повинні формуватися складники моделі 

спеціаліста у відповідній професійній галузі не тільки з точки зору спеціальних знань, 

вмінь та навичок, а й соціально обумовлених особистісних якостей людини-

професіонала. 
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В методичних рекомендаціях [1] це знайшло відображення у рекомендованих 

загальних компетентностях з переліку проекту TUNING. Це перелік універсальних 

компетентностей, що не залежать від предметної області, але важливі для успішної 

подальшої професійної та соціальної діяльності здобувача в різних галузях та для 

його особистісного розвитку. Серед наведених для вибору загальних 

компетентностей слід відзначити такі, як "Навики здійснення безпечної діяльності", 

"Прагнення до збереження навколишнього середовища", які стосується підготовки 

фахівців різних спеціальностей з питань культури безпеки. Названий перелік є 

відкритим і може доповнюватись при розробці стандартів. 

Особливістю створення стандарту вищої освіти підготовки бакалаврів 

цивільної безпеки є те, що спеціальність "Цивільна безпека", яка увійшла до нового 

Переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих 

навчальних закладах (Перелік – 2015), поєднала в собі дві спеціальності бакалаврів 

 "Цивільний захист" і "Охорона праці". Виходячи з цього робочою групою на 

попередньому етапі було сформульовано перелік компетентностей випускника та 

нормативний зміст підготовки бакалаврів цивільної безпеки, сформульований у 

термінах результатів навчання, які наведено у таблицях 1,2. 

Таблиця 1. Перелік компетентностей випускника  

Шифр Зміст компетентності 

Інтегральна компетентність (ІК) 

ІК-1 

 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та проблеми під час 

практичної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування 

теорій та методів проведення моніторингу, запобігання виникненню аварій, 

надзвичайних ситуацій, нещасним випадкам (на виробництві) і професійним 

захворюванням, оцінювання їх можливих наслідків та їх ліквідування і 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК-1 
Здатність приймати оперативні, обґрунтовані рішення відповідно до 

обстановки, що склалася 

ЗК-2 Здатність до адаптації та дії в нестандартній ситуації 

ЗК-3 
Здатність застосовувати знання та навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій у практичній діяльності 

ЗК-4 
Визначеність і наполегливість щодо вирішення поставлених завдань і 

взятих обов’язків 
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Шифр Зміст компетентності 

ЗК-5 

Здатність до використання знань з вищої математики, креслення, хімії, 

фізики, теоретичної механіки, матеріалознавства та технології матеріалів, 

механіки рідини та газів у професійній діяльності 

ЗК-6 
Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного 

рівня 

ЗК-7 Здатність спілкуватися державною мовою як усно так і письмово 

ЗК-8 Здатність користуватися іноземною мовою 

ЗК-9 Здатність працювати в команді 

ЗК-10 Здатність діяти на основі етичних та моральних міркувань (мотивів) 

Професійні компетентності (ПК) 

ПК-1 

Знання та розуміння: функцій держави, форм реалізації цих функцій; 

правових основ цивільного захисту, охорони праці; основних принципів 

здійснення цивільного захисту  

ПК-2 

Здатність до розуміння термінів та визначень понять у сфері цивільного 

захисту, охорони праці, номенклатури класифікації та параметрів 

уражальних чинників джерел надзвичайних ситуацій 

ПК-3 
Здатність до організації контролю за додержанням вимог законодавства у 

сферах цивільного захисту, техногенної безпеки  та охорони праці  

ПК-4 
Здатність до оцінювання ризику, джерела надзвичайних ситуацій та їх 

впливу, класифікації надзвичайних ситуацій 

ПК-5 

Обирати та застосовувати методи визначення та контролю фактичних 

рівнів негативного впливу на людину і довкілля, а також робіт підвищеної 

небезпеки 

ПК-6 

Здатність до спостереження, аналізу й оцінювання потенційної небезпеки 

об’єктів підвищеної небезпеки та потенційно небезпечних об’єктів, 

виробничих і технологічних процесів і устаткування для людини й 

навколишнього середовища 

ПК-7 
Здатність до участі у проведенні сертифікації виробів, машин, матеріалів на 

відповідність вимогам безпеки 

ПК-8 

Здатність прогнозувати і оцінювати обстановку в зоні надзвичайної ситуації 

(аварії) та тактичні можливості підрозділів, що залучаються до ліквідування 

надзвичайної ситуації (аварії) 

ПК-9 

Здатність обґрунтовано обирати та застосовувати методи й засоби 

спрямовані на припинення дії небезпечних чинників, що виникають у разі  

аварії, надзвичайної ситуації, рятування життя і збереження здоров’я людей 

і довкілля від небезпек 
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Шифр Зміст компетентності 

ПК-10 
Здатність до використання основних методів та засобів управління, зв'язку 

та оповіщення у надзвичайних ситуаціях 

ПК-11 

Готовність до застосовування та експлуатації технічних систем захисту, 

засобів індивідуального та колективного захисту людини від негативного 

впливу однієї або кількох видів небезпеки, дії небезпечних і шкідливих 

виробничих чинників 

ПК-12 
Здатність до організації щодо експлуатації техніки, устаткування, 

спорядження та засобів автоматики у сфері професійної діяльності 

ПК-13 

Здатність інформувати громадськість про стан техногенної безпеки, 

надавати консультації працівникам і населенню з практичних питань 

безпеки життєдіяльності та захисту у надзвичайних ситуаціях 

ПК-14 Мати навички надання домедичної допомоги постраждалим особам 

 

Таблиця 2. Результати навчання 

Шифр Зміст результатів навчання 

РН-1 Використовувати усно і письмово професійну українську мову 

РН-2 Виявляти знання і вміння спілкуватися іноземною мовою 

РН-3 
Готувати професійні тексти та документи, дискутувати та вести 

міжособистісний і соціальний діалог 

РН-4 

Використовувати інформаційні технології, сучасні операційні системи, 

комп'ютерну техніку, системи управління базами даних та стандартні 

пакети прикладних програм 

РН-5 
Застосовувати уміння розробляти ескізи, комп’ютерні креслення деталей та 

наочні зображення об’єктів  

РН-6 
Визначати фізичні, хімічні, біологічні та психофізиологічні шкідливі  

виробничі чинники 

РН-7 
Класифікувати речовини, матеріали, продукцію, процеси, послуги та 

суб'єкти господарювання за ступенем їх небезпечності 

РН-8 
Ідентифікувати небезпеки та можливі її джерела, оцінювати ймовірність 

виникнення небезпечних подій та їх наслідків  

РН-9 
Знати номенклатуру, класифікацію та параметри уражальних чинників 

джерел техногенних і природних надзвичайних ситуацій та їх впливів 

РН-10 
Обирати способи та  застосовувати засоби захисту від впливу негативних 

чинників хімічного, біологічного і радіаційного походження 

РН-11 Знати основи моніторингу та характеристики систем раннього виявлення 
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Шифр Зміст результатів навчання 

надзвичайних ситуацій, систем централізованого спостереження, 

оповіщення працівників та населення 

РН-12 
Застосовувати отримані знання правових основ цивільного захисту, 

охорони праці у практичній діяльності 

РН-13 

Обирати оптимальні заходи і засоби, спрямовані на зменшення 

професійного ризику, захисту населення, запобігання надзвичайним 

ситуаціям  

РН-14 Аналізувати безпечність виробничого устаткування 

РН-15 

Демонструвати достатні вміння щодо проведення заходів з ліквідування 

надзвичайних ситуацій та їх наслідків та проведення аварійно-рятувальних 

та інших невідкладних робіт 

РН-16 

Демонструвати достатні знання законів вищої математики, фізики, 

електротехніки, технічної механіки, механіки рідини та газів, методів і 

технологій у сфері цивільного захисту та охорони праці  

РН-17 

Аналізувати і обґрунтовувати інженерно-технічні та організаційно-технічні 

заходи щодо цивільного захисту, техногенної  та промислової безпеки на 

підприємствах, в організаціях, установах  та на небезпечних територіях 

РН-18 

Знати та розуміти: вимоги щодо убезпечення та захисту суб'єктів 

господарювання; вимоги щодо безпечності об'єктів підвищеної небезпеки та 

потенційно небезпечних об'єктів 

РН-19 
Знати вимоги щодо систем управління, зв'язку та оповіщення у 

надзвичайних ситуаціях 

 

Висновок. Зміна формату стандарту вищої освіти, заснованого на переході від 

кваліфікаційного до компетентнісного підходу, зумовила необхідність в осмисленні і 

перегляді цільових, змістовних і процесуальних характеристик в їх нерозривній 

єдності. 

Становлення професіонала в сучасних умовах неможливе без чіткого 

визначення системи компетенцій, які повинні відображати не тільки професійні якості 

фахівця, а й соціально обумовлені особистісні якості людини-професіонала. 
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Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої освіти. 
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УДК 005.8: 504.064 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНО-МОТИВАЦИОННЫХ И СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ 

КОМПОНЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ К БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Автор: Савина О. Ю., преподаватель кафедры БЖД и ГЗ. Национальный 

университет кораблестроения имени адмирала Макарова., г. Николаев. 

 

Глобальные изменения, происходящие в современном социуме, в 

значительной степени связаны с внедрением новой техники и новых технологий, 

которые не только дают человечеству возможность более широкого удовлетворения 

комфортного существования, но и определяют тенденции возрастания угроз для 

жизни и здоровья людей. Многократно возросший уровень энергоемкости и 

техногенности всех отраслей экономики и сфер деятельности человека поставил 

судьбу всего человечества на грань, когда его дальнейшее существование зависит 

не только от уровня технических достижений, а и от моральных и нравственных 

устоев личности, общества. Поэтому поиск путей обеспечения безопасной 

жизнедеятельности человека носит планетарный характер, так как в современном 

мире практически нет ни одной области жизни, ни одной страны, где человек мог бы 

утверждать, что находится в полной безопасности и нет никаких сомнений в 

необходимости обучения нормам безопасного поведения через формирование 

внутренней потребности человека, общества, государства. В этой связи изменяются 

приоритеты и акценты в образовании. В контексте современной образовательной 

парадигмы сам процесс образования должен быть ориентирован на становление 

устойчивого развития личности, саморазвитие человека как индивидуальности, 

социальную мобильность личности, как в сфере образования, так и в различных 

жизненных ситуациях [1]. Обучающегося необходимо обеспечить таким 

мировоззрением, качествами и умениями, которые в перспективе должны позволить 

ему самостоятельно приобретать знания, осваивать новые виды деятельности, 

сознательно сохранять собственную безопасность, жизнь, здоровье, формировать 

отношения в социуме и так планировать свое будущее, чтобы не навредить 

окружающей среде. Такой подход в обучении направлен на развитие творческих 

способностей личности, умение находить решение в нестандартных ситуациях, 

самостоятельно и креативно мыслить, адаптироваться к изменяющимся условиям, 
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оценивать и предотвращать те опасности, которые могут возникнуть в процессе его 

жизнедеятельности. И в этом случае формирование культуры безопасного 

существования в среде обитания приобретает в теории и практике педагогики 

особое место. 

Существенным признаком культуры является уровень защищенности 

человека и общества от воздействия негативных факторов экосистемы, т. е. она 

являет собой совокупность методов и средств удовлетворения главной потребности 

человечества  безопасного существования в окружающей среде и комфортной 

адаптации к ее условиям [2]. Именно адаптивно-защитная функция культуры 

детерминирует необходимость формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности студентов, как фундаментальной предпосылки безопасной 

жизнедеятельности в современных условиях социально-экономической жизни, 

отличающейся высокой степенью сложности, непредсказуемости и 

противоречивости. Стремление к сохранению здоровья, активной деятельности и 

долгой жизни является одной из важнейших потребностей и функций человека на 

всех этапах его эволюции. Ценностное ориентирование, мотивация к безопасности, 

знание законов безопасности и умение действовать безопасно в соответствующем 

виде деятельности формируется одновременно с усвоением любого компонента 

культуры. В процессе подготовки к различным видам деятельности студенты 

осваивают соответствующие знания и конкретные умения безопасного поведения. 

Основная часть такого рода опыта безопасности неотделима от предметного 

содержания опыта осуществления той или иной деятельности. В повседневной 

жизни правильная постановка целей, выбор средств, создание соответствующих 

условий, определение темпа деятельности обычно обеспечивают получение 

искомого результата без возникновения угрожающих ситуаций. 

Студент, в своей жизнедеятельности, является обладателем составляющих 

физического, органического, психического, социального мира, носителем знаний о 

человеке. Он выступает как субъект учебной, трудовой, исследовательской, 

управленческой, художественно-эстетической деятельности, здорового образа 

жизни, отношений с природой, самопознания и саморазвития, гражданских и 

национальных отношений, общения в социуме впитывая, творя и преобразовывая 

окружающий мир. Культурой безопасности жизнедеятельности в данном случае 

выступает внутренняя потребность в безопасности; основанная на совокупности 



 

Всеукраїнський науково-методичний семінар 
«Культура безпеки в освіті для сталого розвитку» 

(стан та перспективи) 

 

web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105|  
101 

житейских, профессиональных и специфических знаний, компетентностях, 

постоянном совершенствовании умений и навыков безопасной реализации 

профессиональной деятельности [3]. 

Формирование компетентности студентов в области безопасности 

жизнедеятельности можно производить по следующим направлениям: 

 когнитивное, которое образует целостное представление о безопасности 

жизнедеятельности; осознание приоритетности обеспечения безопасности во всех 

сферах деятельности; понимание необходимости обеспечения безопасных условий 

труда, соблюдения экологических норм; 

 эксплицитное, направленное на ответственное, уважительное отношение к 

собственной безопасности и безопасности других людей; бережное отношение, к 

окружающей среде; 

 конативное, базируется на умениях и навыках обеспечения безопасной 

жизнедеятельности, выявлении и предотвращении опасности, способности 

идентифицировать опасности и оценивать риски в сфере своей профессиональной 

деятельности, готовности к упреждающим действиям по предотвращению 

опасностей и угроз, способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и 

угрожающих жизни условиях, адекватно реагировать на различные опасные 

ситуации с учетом своих возможностей; 

 конгруэнтное, реализует способность успешно переносить моральные и 

физические нагрузки, сохраняя психологическую устойчивость в условиях 

чрезвычайный ситуаций и опасностей. 

В последствии студенты приобретают теоретические знания о факторах, 

сущности и структуре безопасности жизнедеятельности, риск-ориентированном 

мировоззрении; умеют осознавать безопасность, как глобальную ценность 

человечества; быть готовым к безопасному типу поведения в повседневной жизни, 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; имеют способность идентифицировать опасности и оценивать риски в 

сфере своей профессиональной деятельности и повседневной жизни. 

Педагогическое взаимодействие всегда имеет две стороны, два 

взаимообусловленных компонента: педагогическое воздействие и ответную реакцию 

студента. Воздействия могут быть прямые и косвенные, различаться по 

направленности, содержанию и формам предъявления, по наличию или отсутствию 
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цели, характеру обратной связи (управляемые, неуправляемые) и т.п. Столь же 

многообразны и ответные реакции студентов: активное восприятие, переработка 

информации, игнорирование или противодействие, ожидание, эмоциональное 

переживание и т.п. 

Для определения ценностно-мотивационных и содержательных компонентов 

профессиональной готовности студентов высших учебных заведений к безопасной 

жизнедеятельности, а также для проверки их усвоения (обратной связи), можно 

использовать комплекс методов: 

 теоретический анализ философской, культурологической, психолого-

педагогической литературы по проблеме исследования; 

 систематизация и обобщение педагогического опыта, прогнозирование и 

моделирование; 

 диагностические методы (анкетирование, тестирование, беседы); 

 прогностические: оценка, моделирование и обобщение личного опыта и 

опыта педагогов по формированию культуры безопасности жизнедеятельности 

студентов; 

 обсервационные: самонаблюдение, наблюдение за деятельностью 

студентов в учебно-воспитательном процессе; 

 экспериментальные: констатирующий и формирующий эксперименты по 

внедрению педагогической модели формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности студентов в практику деятельности образовательных 

учреждений; 

 статистические: статистическая обработка результатов. 

Как особая форма предвидения, сочетающая в себе целеполагание, 

программирование и одновременно управление планируемым образовательным 

процессом на основе выявленных параметров его существования, устойчивых форм 

и тенденций развития, часто используется метод педагогического моделирования. 

Оно связано с предвидением будущего развития объекта исследования 

посредством переноса в завтрашний день представлений о том, как развивается 

объект в настоящем. Указанный процесс осуществляется с помощью метода 

прогнозирования, который выражается в анализе прогнозного фона, формировании 
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исходной прогнозной модели, а также формировании нормативной прогнозной 

модели, их экспертной оценке. 

Вывод: Рассматривая методологию построения дидактической системы 

современного образования в сфере безопасности жизнедеятельности, которая 

базируется на практико-ориентированной идее жизненной самореализации через 

формирование основ культуры безопасности личности, обеспечить формирование 

ее культуры можно через использование взаимосвязанных ценностно-

мотивационных и содержательных компонент, т. е. через объединение ценностно-

ориентированных и мотивационных культурологических идей полноценной 

жизненной самореализации и безопасности личности, а также содержательного 

концептуального соединения формализации знания и поэлементного 

структурирования учебного материала, посредством использования методов 

педагогического моделирования образовательного процесса. 
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УДК 378.016–057.87 

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАХИСТУ ПЕРЕДОВИХ РОЗРОБОК 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І НАУКОВИХ ДОСЯГНЕНЬ 

ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

Автор: Сєріков Я. О., к.т.н., доцент. Харківський національний університет 

міського господарства імені О. М. Бекетова. 

Анотація: викладені основні причини і обумовлена необхідність забезпечення 

інформаційної безпеки навчально-методичного забезпечення і наукових досягнень 

вищого навчального закладу при вирішенні завдання підвищення якості надання 

освітніх послуг. Описані основні проблеми, які необхідно вирішувати при розробці і 

впровадженні системи забезпечення інформаційної безпеки. 

 

На сьогодні якість, кількість, насиченість інформації, активність адаптування 

змісту дисциплін до зміни виробничого середовища в наданні освітніх послуг 

студентам вищим навчальним закладом є фактично одним з основних показників, що 

визначають його рейтинг. В умовах широкої доступності мережі Інтернету й 

інтенсивного розвитку засобів зв'язку характеристики навчального процесу, наукової 

роботи вищого навчального закладу стали доступними практично кожному 

користувачу ІТ-технологій. У зв’язку з цим на одному з чільних місць знаходиться 

завдання забезпечення інформаційної безпеки освітніх, наукових матеріалів, іншої 

інформації обмеженого доступу, а також і самої ІТ-інфраструктури вищого 

навчального закладу (ВНЗ) від випадкових або спрямованих атак. При вирішенні 

цього завдання необхідно враховувати ряд проблем, основними з яких є наступні: 

Проблема №1. Різні групи користувачів інформаційної системи вищого 

навчального закладу 

Сучасний вищий навчальний заклад і його інформаційна мережа є різнорідним 

середовищем в якому зіштовхуються інтереси й дані різних груп користувачів. 

Залежно від освітніх послуг, пропонованих ВНЗ, можуть зустрічатися наступні 

категорії користувачів його мережі, які відрізняються різними вимогами відносно 

рівня забезпечення інформаційної безпеки: 

1 – студенти ВНЗ і студенти, які прибули у ВНЗ по лінії обміну; 

2 – викладачі; 

3 – адміністрація; 
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4 – школярі, які зайняті в школах профорієнтаційного напрямку, слухачі 

підготовчих курсів; 

5 – слухачі платних курсів і курсів підвищення кваліфікації, що організовані у 

ВНЗ з метою отримання додаткових джерел прибутків; 

6 – представники організацій, що забезпечують університет комерційними 

замовленнями (наукові, технологічні розробки). 

Проблема № 2. Трансформація способів доступу і концепція «Будь-який 

пристрій» 

Оскільки периметр традиційної мережі кампусу вищого навчального закладу є 

умовно окресленим і продовжує розмиватися, то і його інформаційне середовище 

поступово втрачає межі. Смартфони, планшети й інші пристрої для одержання 

інформації з інформаційної мережі вищого навчального закладу достатньо активно 

змінюють навчальний процес, надаючи можливість доступу до навчально-

методичних матеріалів фактично з будь-якої точки простору. Все це направлене на 

підтримку й підвищення рівня конкурентоспроможності, продуктивності вищого 

навчального закладу при одночасному ускладненні завдання забезпечення 

належного рівня інформаційної безпеки. 

Проблема № 3. Захист інформаційних систем і інформації обмеженого доступу 

Сучасний вищий навчальний заклад володіє масивом різноманітної 

інформації, яка вимагає захисту. До неї відносяться:  

– персональні дані студентів, викладачів, адміністрації й інших категорій 

користувачів; 

– відомості, що становлять комерційну таємницю університету; 

– відомості, що дозволяють йому випереджати інші ВНЗ в області надання 

освітніх послуг (прогресивні методи навчання, кращі освітні програми і т. д.); 

– навчальні матеріали, створені університетом, доступ до яких має бути 

обмеженим або контрольованим, оскільки вони є інтелектуальною власністю ВНЗ; 

– тексти монографій, результати науково-дослідних робіт, які університет 

виконує за замовленням комерційних або державних замовників. 

Таким чином, для забезпечення конкурентної переваги вищого навчального 

закладу в сучасних умовах необхідна розробка системи інформаційної безпеки, яка 

повинна забезпечувати реалізацію політики безпеки у всіх напрямках роботи ВНЗ. 
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ІНШОМОВНА СКЛАДОВА В ОСВІТІ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

Автор: Михайлюк Т. О., методист Навчально методичного центру професійно 

технічної освіти у Миколаївській області. 

Анотація: У статті йдеться про застосування певної методичної стратегії щодо 

розв’язання проблеми підвищення ефективності іншомовної підготовки майбутніх 

спеціалістів будь-якого профілю. Показано, що досягти позитивного результату 

можливо не тільки організаційними методами, але й і за допомогою методичного 

комплексу різнопланових і взаємозалежних заходів, шляхом створення віртуального 

мовного тренажеру, який охоплює лінгводидактичні, психолінгвістичні й інші аспекти 

навчання іноземної мови. 

 

Загально відомо, що з розвитком цивілізації кількість потенційних джерел 

небезпечних факторів у середовищі перебування людини значно поширилася. 

Одночасно раціональний розвиток техносфери, що здатний забезпечити прийнятні 

для неї та природних екосистем безпечні умови існування неможливий без 

запровадження відповідного комплексу різнопланових і взаємозалежних заходів. 

Безумовно, це  нагальна проблема соціуму, що полягає у забезпеченні мінімізації 
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небезпечного впливу людини, техніки та технологій на природне середовище і 

суспільство. 

Після підписання 21 березня 2014 року політичної частини Угоди про асоціацію 

з ЄС для України ще гостріше постало питання щодо визначення орієнтирів і 

пріоритетів розвитку країни та прийняття національної стратегії сталого розвитку у 

найкоротший термін. Окрім того, для просування до Європи необхідно виконати 

вимоги, за яких туди можна увійти. Основою забезпечення особистої та суспільної 

безпеки соціуму в цілому є докорінна перебудова як світогляду спільноти щодо 

особистого виживання, так і змісту підготовки обізнаних у питаннях безпеки 

спеціалістів для суб’єктів господарювання (СГ) незалежно від їхнього фахового 

призначення. Тому очевидна термінова необхідність переходу персоналу СГ від 

виконання певних заходів з охорони праці до повсюдної реалізації засад культури 

безпечної професійної діяльності (КБПД). Такий перехід можна очікувати лише за 

умов, якщо праця перетвориться на розумовий процес, головним критерієм 

успішності якого буде відсутність генерування небезпек для людини, суспільства та 

середовища їх існування. 

Наші Європейські партнери мають значний досвід в організації виробництва на 

засадах, коли безпека стає пріоритетною складовою будь-якої професійної діяльності. 

Більш того, вони згодні надати нам допомогу в цій області, оскільки розуміють 

неможливість реалізації Концепції сталого розвитку людства в окремій країні. 

Доведено, що тільки спільні дії світових держав на засадах сталого розвитку можуть 

привести до стабілізації, а потім і зменшення потенційних джерел небезпечних 

чинників у середовищі перебування людини. Зрозуміло, що це залежить від наявності 

певного рівня професіоналізму керівників і фахівців СГ, тобто, від спроможності 

системи освіти, що функціонує в країні, його реалізувати. Спрямованість сучасної 

освіти на особистість, задоволення її освітніх потреб вимагає створення умов, які 

забезпечуватимуть майбутнім фахівцям досягнення компетентності у професійній 

діяльності, опанування культурою безпеки, накопиченою людством, розвитку потреби 

до творчості. Однією з таких умов є можливість вербального спілкування фахівців, 

незалежно від країни походження. Враховуючи, що загально прийнятною мовою 

спілкування у Світі є англійська, загальносуспільне опанування нею є одним з 

важливіших питань держави взагалі та системи освіти зокрема. До того ж, мовна 

підготовка майбутнього кваліфікованого робітника нині порівнюється зі спеціальною 
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підготовкою й суттєво впливає на конкурентоспроможність конкретного фахівця на 

ринку праці. Останній виставляє досить тверді вимоги до професійної підготовки 

фахівців, які пропонують власні послуги з метою зайняти гідне місце в соціальній і 

професійній складовій сучасного  суспільства. В умовах постійних контактів 

вітчизняних промисловців і підприємців із закордонними партнерами роботодавець 

віддає перевагу випускникам навчальних закладів професійної освіти з відповідною 

мовною підготовкою, які орієнтуються у власній предметній області, впевнено 

почувають себе в іншомовному середовищі й мають навички спілкування з іноземними 

колегами в контексті сумісної професійної діяльності. 

Держава відповідним чином реагує на ці проблеми. Так, Указом Президента 

України від 16 листопада 2015 року № 641/2015 «Про оголошення 2016 року роком 

англійської мови в Україні» 2016 рік оголошено роком англійської мови в Україні. 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України з метою забезпечення умов 

для якісного оволодіння учнями іноземною мовою збільшено кількість навчальних 

годин, які відводяться на її вивчення (до 245 годин у професійно-технічних 

навчальних закладах) [1]. 

В умовах сучасної освітньої моделі проблема підвищення ефективності 

іншомовної підготовки майбутніх спеціалістів будь-якого профілю, як невід'ємної 

складової професійної освіти, може бути вирішена не тільки організаційними 

методами, але й за допомогою вибору правильної методичної стратегії, що охоплює 

лінгводидактичні, психолінгвістичні й інші аспекти навчання іноземної мови. Така 

стратегія передбачає володіння викладачем іноземної мови найбільш ефективними 

освітніми технологіями, забезпечує їхню методичну наступність, що дозволяє 

фактично реалізувати якість мовної підготовки. Роль методичної наступності тут 

надзвичайно висока, оскільки вона розуміється як активний пошук «точок дотику» у 

методиках викладання іноземної мови й інших навчальних дисциплін (природничо-

математичних, суспільно-гуманітарних, загально-професійних, спеціальних дисциплін) 

за весь цикл освіти, обраний вихованцями певного професійного профілю. 

 Прикладом здійснення стратегії методичної наступності в мовній підготовці 

можуть бути: 

 знайомство із загально-технічною та науковою термінологією; 
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 акцент на побутову й соціокультурну сфери діяльності на початковій стадії 

навчання й насичення навчального матеріалу спеціальною та професійно 

спрямованою  іншомовною інформацією; 

 виконання учнями завдань з іноземної мови під час навчальних і виробничих 

практик;  

 адресна мовна підготовка за заявками конкретних роботодавців у рамках 

спеціалізації за допомогою моделювання професійно значимих ситуацій  (шляхом 

створення віртуального мовного тренажеру). 

У зв'язку з цим доцільно зауважити про доцільність розробки спеціального 

методичного забезпечення в навчальних закладах освіти (НЗО), яке має бути 

спрямовано на здійснення адресної або поглибленої мовної підготовки за 

конкретною, обраною вихованцем спеціальністю навчання. Особливість такого роду 

навчально-методичного комплексу полягає, насамперед, у тісному взаємозв'язку 

структури й змісту матеріалів із кваліфікаційними вимогами до випускників конкретної 

спеціальності й видів їхньої професійної діяльності. Кожна з цих областей припускає 

розв'язання випускниками професійних НЗО як формальних, так і творчих завдань і 

може характеризуватися певним їхнім співвідношенням. Крім того, вона вимагає 

специфічної мовної підготовки, спрямованої на вміння орієнтуватися в реальних 

ситуаціях, що виникають на робочому місці. 

Спеціальне методичне забезпечення є банком даних про ситуації 

професійного спілкування, що містить текстові, графічні, аудіо та відеоматеріали на 

паперових, магнітних носіях, а також СD і DVD дисках, конструкторську, технологічну 

документацію, посадові інструкції, організаційно-технічні схеми, котрі підтримують 

термінологічні словники-мінімуми, які використовуються в ході занять на своєрідному 

професійному предметно-орієнтованому віртуальному мовному тренажері. До 

створення останнього, крім фахівців з іноземної мови, необхідно залучати викладачів 

спеціальних дисциплін. Ці заняття можуть реалізовуватися в рамках спеціалізації з 

використанням вправ, які реалізують різноманітні прийоми навчання, що й 

створюють умови для мовної практики, наприклад: 

 «мозковий штурм»; складання семантичної карти; 

 вправи на перекодування інформації з невербальної форми у вербальну; 

 усний виступ одного з вихованців перед навчальною групою; 
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 обговорення певного питання у вільній формі: бесіди, навчальні дискусії за 

професійним спрямуванням, а також такі організаційні форми, як «засідання 

експертної групи», «форум», «диспут», «дискусія у формі піраміди» тощо; 

 розв'язання завдань різного рівня проблемності й складності, що сприяють 

розвитку механізмів мислення (орієнтації в ситуації, прийняття рішень, 

прогнозування, вибору, комбінування, конструювання); 

 рольова гра, творчий проект тощо. 

Подібні вправи сприяють підвищенню мотивації вихованців до вивчення 

іноземної мови, стимулюють їхню мовну активність, є ефективними при професійно-

спрямованому навчанні іншомовному спілкуванню, особливо тих осіб, що 

навчаються на негуманітарних спеціальностях (наприклад, машинобудівних, 

суднобудівних тощо). У ході роботи на мовному тренажері останні мають можливість 

постійно здійснювати самооцінку на відповідність власних знань і вмінь (як за 

іноземною мовою, так і за фахом) професійно важливим якостям, пов'язаним з 

іншомовною професійною діяльністю. 

При цьому, на заключному етапі навчання бажаною є участь у заняттях з 

іноземної мови викладачів спеціальних дисциплін, які оцінюють якість прийнятих 

учнями рішень (наприклад, під час обговорення проектів) з точки зору 

кваліфікаційних вимог за фахом. 

Таким чином, методична наступність при викладанні іноземної мови у 

сукупності із сучасними концепціями іншомовної комунікативної компетенції сприяє  

формуванню мовної особистості в професійних НЗО, коли іноземна мова виходить 

за рамки чисто навчальної дисципліни й стає сполучним компонентом структури 

особистості конкурентоспроможного кваліфікованого робітника. 
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1. Наказ МОНУ «Про внесення змін до Типових навчальних планів 

загальноосвітніх навчальних закладів» № 855 від 07.08.15 року. 
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УДК 378.147 

ФОРМИ І МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ У 

ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ БЕЗПЕЧНОЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

Автор: Гвоздій С. П., к.пед.н., доцент, завідувач кафедри медичних знань та безпеки 

життєдіяльності. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. 

 

У статті запропоновані інтерактивні методи організації навчальної 

діяльності студентів у процесі формування культури безпечної життєдіяльності. 

Наводяться приклади їх використання під час освітнього процесу щодо дисциплін 

про безпеку людини. 

Людина протягом свого існування зустрічалася з різними небезпеками: 

природного, техногенного, соціально-політичного, воєнного характеру тощо. Як 

надавати опір цим типам небезпек, зберегти власне здоров’я і життя та свого 

оточення, адекватно реагувати на ситуації, що загрожують людині, присвячено зміст 

дисциплін про безпеку людини: безпека життєдіяльності, охорона праці, основи 

медичних знань тощо. Для удосконалення методики викладання, покращення 

засвоєння матеріалу і розуміння важливості питань безпечної життєдіяльності, 

формування культури безпечної життєдіяльності студентів нами було запропоновано 

різноманітні форми і методи навчальної діяльності студентів, у тому числі інтерактивні 

методи навчання. 

Під формами організації навчання студентів ми розуміємо способи зовнішнього 

вираження узгодженої діяльності викладача і студентів, що здійснюються у 

встановленому порядку та визначеному режимі, які специфічні варіанти педагогічного 

спілкування між викладачем і студентами в освітньому процесі або цілісні сукупності 

завершених способів здійснення освітньої діяльності на її різноманітних етапах [1]. 

Навчальний процес під час викладання дисциплін про безпеку людини заснований на 

основних формах роботи: аудиторна та позааудиторна. До аудиторних форм зазвичай 

відносять лекції, практичні та семінарські заняття. До позааудиторних ми відносили 

таки форми як самостійна робота студентів, тренінги, науково-дослідна робота тощо. 

Як аудиторна, так й позааудиторна діяльність викладача-студента 

здійснювалася за принципами інтерактивного навчання. Такий вид навчання як 

різновид активного, має свої закономірності, особливості. Сутність його в тому, що в 

навчальний процес залучаються всі студенти, кожний робить індивідуальний внесок, 
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відбувається обмін знаннями, ідеями, способами діяльності. На заняттях студенти не 

повинні бути спостерігачами, а активними учасниками тих процесів, що лягли в основу 

викладання предмета, залучаючи їх до спільної діяльності з викладачем. 

На прикладі теми «Надзвичайні ситуації. Причини виникнення. Класифікація» 

зробимо огляд використання інтерактивних методик організації навчальної діяльності 

студента. На початку занять проводився «брейн – сторм», який дозволяє викладачу 

визначити рівень знань студентів з поставленої проблеми. Наприклад, ставилося 

запитання: «Які небезпеки можна віднести до стихійних лих?»; «Які надзвичайні 

ситуації слід віднести до соціально-політичних?» Всі правильні чи неправильні 

відповіді заносили на дошку, далі проводили коментар та обговорення відповідей, які 

надали студенти. Це сприяло підвищенню зацікавленості студентів до питань, які 

розглядаються, і необхідності уважно прослухати міні – лекцію з питань класифікації 

надзвичайних ситуацій і причини їх виникнення. 

Потім була запропонована «Робота в малих групах» для визначення більш 

конкретних і розширених відповідей на один з розділів теми «Природні надзвичайні 

ситуації і поведінка при них». Студенти поділяються на групи, кожна з яких повинна 

обговорити природні небезпеки: а) топологічні небезпеки, поведінка під час 

топологічних небезпек; б) тектонічні небезпеки, поведінка під час тектонічних небезпек; 

в) метеорологічні небезпеки, поведінка під час метеорологічних небезпек. 

Наступним кроком у веденні занять може бути використана методика «Коло 

знань». Використовуючи прослухану міні-лекцію з теми «Надзвичайні ситуації», 

студентам пропонується розглянути небезпеки, що зазначені на дошці під час «Брейн-

сторму» і пропонується поділити їх на типи: природні, соціально-політичні, техногенні, 

воєнного характеру. Представник кожної групи доводить до всіх обрані відповіді, надає 

обґрунтовану відповідь і пояснює свій вибір. 

Імітаційна гра є необхідним кроком у вивченні любих тем з безпечної 

життєдіяльності, тому що допомагає відпрацювати практичні навички з безпечної 

поведінки під час надзвичайних ситуацій. Наведемо приклад. Пропонується розіграти 

ситуацію: 1) Під час землетрусу силою 5 балів за шкалою Ріхтера ви опинилися на 

вулиці. Що необхідно робити? 2) Під час урагану ви знаходитесь на вулиці поблизу 

свого дома. Біля дому у вас є  льох. Що ви будете робити? Які дії у вас будуть 

першочерговими?  Кожний студент приймає участь у обговоренні та відпрацюванні 

навичок безпечної поведінки. 
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В якості самостійної роботи пропонується оформлення реферату. Реферат є 

науково-дослідною роботою студентів і відображає питання безпечної життєдіяльності. 

Дана робота вчить студента роботі з літературою та іншими джерелами інформації. 

Друга мета – більш глибоке, детальне ознайомлення з питаннями безпечної 

життєдіяльності. Загальні вимоги до оформлення рефератів викладені у методичні 

листівці, яка роздавалася усім студентам. Реферат за бажанням студента може бути 

оформленим у вигляді відеоінформації: відео реферат. Після перевірки роботи і 

оформлення викладачем рецензії студент захищає свій реферат перед аудиторією і 

відповідає на певну кількість запитань від одногрупників і викладача. 

Необхідно зазначити, що крім аудиторних занять з викладачем, освітній процес 

дисциплін про безпеку людини передбачає готовність до самоосвіти і 

самовдосконалення. Відрізняють три рівня готовності особистості до самоосвіти [2]. На 

початковому рівні студенти не вміють самостійно організовувати самоосвіту, а можуть 

лише певним чином добросовісно виконувати вказівки та рекомендації викладачів. Для 

середнього рівня готовності особистості до самоосвіти властиве прагнення навчитися 

самостійно ставити перед собою цілі самоосвіти та якісно виконувати їх. Студенти 

вміють працювати з основними джерелами інформації, але не завжди можуть 

раціонально застосовувати їх у самоосвітній діяльності. Вони вміють самостійно 

організовувати процес самоосвіти, проте можуть раціонально планувати цілісний засіб 

самоосвіти. Для вищого рівня характерне глибоке розуміння особистістю необхідності 

керуватися в самоосвіті соціально значущими цілями, уміння чітко сформулювати такі 

цілі, прагнення досягти їх оптимальними способами. Він уміє на науковій основі 

оптимально керувати процесом самоосвіти від планування до здійснення задумів і 

самоконтролю отримуваних результатів [2]. 

Базовою формою самостійної діяльності студентів була робота з навчальною й 

науковою літературою, джерелами інформації, уміння обробки даних для подальшої 

участі у науково-практичних, науково-методичних конференціях різного рівня. Головне 

завдання викладача – розвивати активність студента в напрямку глибокого 

осмислення й розуміння основних питань з безпечної життєдіяльності. 

На нашу думку, використання запропонованих підходів щодо викладання 

дисциплін про безпеку людини у вищих навчальних закладах паралельно з 

елементами самоосвіти і самовдосконалення будуть сприяти кращому розумінню 
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питань безпечної життєдіяльності, формуванню культури безпечної життєдіяльності, 

вмінню використовувати набуті знання у повсякденному житті. 

Список використаної літератури: 
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ун-т ім. К. Д. Ушинського». – Одеса : Бондаренко М. О., 2014. – 327 с. 
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Тематичний напрям семінару № 4 

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ БЕЗПЕКИ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

ІНЖЕНЕРНО ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ. 

 

 

УДК 614.8.027.1:621.653(621.311.23) 

АНАЛІЗ ВИРОБНИЧОГО РИЗИКУ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПЛУНЖЕРНИХ ПАР  

Автори: Халмурадов Б. Д., к.м.н., доц., Занько С.М., ас. Кафедра безпеки 

життєдіяльності, Національний авіаційний університет, пр. Космонавта Комарова 

1, 03680, Київ, Україна, тел. +38(044)4067891, e-mail: batyrk@yandex.ua 

 

В Україні регулювання питань охорони праці і виробничого ризику здійснюються 

законодавчими актами і нормативними документами головними з яких є Конституція 

України, закони «Про охорону праці», «Основи законодавства України про охорону 

здоров’я», «Про основи національної безпеки», «Про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування». 

За 2015 р. в Україні на виробництві було травмовано 4260 осіб (375 

смертельно), що у порівнянні з 2014 р. менше, відповідно на 2058 і 173 особи (табл. 1 і 

2) [12,17], але при аналізі цих показників необхідно враховувати зниження економічної 

діяльності у цей період. 

Аналіз табл. 1 показує, що кількісні показники виробничого травматизму у 

транспортній галузі ставлять її практично в один ряд з машинобудуванням і 

металургією після соціально-культурної сфери, вугільної промисловості і 

агропромислового комплексу. 

Але, якщо взяти до уваги, що у названих галузях у достатньо великій мірі 

використовуються різного призначення транспортні засоби, наприклад промислові 

роботи і роботизовані комплекси – у машинобудуванні, металургії, деревообробній 

промисловості і т. ін., а у агропромисловому комплексі – цілий набір не лише 

загальновідомих моделей вантажних автомобілів і тракторів, а і спеціалізованої 

транспортної техніки для обробки землі, посівів, збирання врожаю, поливу і т.д., то 

можна безпомилково стверджувати, що доля травм, пов’язаних з її використанням у 

цих галузях є досить значною [16,27]. У агропромисловому комплексі вона навіть 
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досягає 60% від загальної кількості всіх травм [8]. Беззаперечно, що такі травми є 

суттєвою складовою у загальному стані виробничого травматизму, у т.ч. і по областям 

(табл. 2) [12]. 

Враховуючи ту обставину, що майже 30% усієї валової продукції до середини 

2014 р. давали підприємства різних галузей, які зараз знаходяться у зоні АТО і не 

працюють, то можна зробити висновок про те, що показники виробничого 

травматизму за останні роки у цілому майже не змінилися. 

Відносно АР Крим можна зауважити тільки те, що наведені у зазначеному 

джерелі [13] за 2014 р. показники (відповідно 51 і 3) не можливо прийняти до уваги з-за 

тієї ж причини і з-за відсутності даних про стан їх виробництва, починаючи з другого 

кварталу 2014 р. Але є і інші дані щодо показників травматизму, так на сайті 

Харківської ОДА станом на 1 жовтня 2015 р. повідомлялось [14], що за 8 місяців того 

року у порівнянні з відповідним періодом 2014 р. загальний виробничий травматизм у 

області знизився на 31%, а смертельний – більш ніж у три рази. 

Таблиця 1. Стан виробничого травматизму за 12 місяців 2015 та 2014 р. по 

галузях нагляду (осіб) 

Галузь нагляду 
12 місяців 2015 рік 12 місяців 2014 рік Різниця,  + - 

Всього В т.ч. "см" Всього В т.ч. "см" Всього В т.ч. "см" 

Вугільна 752 19 2034 99 -1282 -80 

Гірничорудна та 

нерудна 
207 16 220 12 -13 4 

Нафтогазовидобув

на та 

геологорозвідка 

11 4 19 2 -8 2 

Енергетика 113 18 135 26 -22 -8 

Будівництво 206 35 263 48 -57 -13 

Котлонагляд, 

підйомні споруди 
10 1 20 6 -10 -5 

Машинобудування 311 21 507 23 -196 -2 

Металургійна 268 14 340 25 -72 -11 

Хімічна 137 16 132 15 5 1 

Транспорт 396 54 423 71 -27 -17 

Зв’язок 60 8 74 8 -14 0 

Газова 48 2 51 8 -3 -6 
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промисловість 

Житлокомунгосп 141 14 171 9 -30 5 

Агропромисловий 

комплекс 
602 84 691 95 -89 -11 

Деревообробна 

промисловість 
83 5 76 9 7 -4 

Легка та 

текстильна 

промисловість 

17 0 25 0 -8 0 

Соціально-

культурна сфера 

та торгівля 

898 64 1137 92 -239 -28 

Разом 4260 375 6318 548 -2058 -173 

При цьому не вказуються показники економічної діяльності і загальна кількість 

працівників, що є завадою для коректної оцінки і висновків щодо визначення напрямів 

розробки заходів для зниження кількості нещасних випадків і професійних 

захворювань. 

Таблиця 2. Стан виробничого травматизму за 12 місяців 2015 та 2014 р. по 

областях (осіб) 

Області 
12 місяців 2015 рік 12 місяців 2014 рік Різниця, +- 

Всього В т.ч. "см" Всього В т.ч. "см" Всього В т.ч. "см" 

Україна 4260 375 6318 548 -2058 -173 

АР Крим 0 0 51 3 -51 -3 

м. Севастополь 0 0 18 0 -18 0 

Вінницька 177 15 216 17 -39 -2 

Волинська 178 13 137 7 41 6 

Дніпропетровська 608 47 767 57 -159 -10 

Донецька 672 36 1850 125 -1178 -89 

Житомирська 102 8 115 15 -13 -7 

Закарпатська 37 4 44 9 -7 -5 

Запорізька 285 12 304 14 -19 -2 

Івано-Франківська 90 10 79 12 11 -2 

Київська 167 23 154 26 13 -3 

м. Київ 315 29 334 34 -19 -5 
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Кіровоградська 51 8 73 5 -22 3 

Луганська 108 9 578 48 -470 -39 

Львівська 224 22 241 22 -17 0 

Миколаївська 66 4 79 7 -13 -3 

Одеська 125 18 117 18 8 0 

Полтавська 206 19 217 19 -11 0 

Рівненська 90 4 116 7 -26 -3 

Сумська 117 11 121 13 -4 -2 

Тернопільська 59 10 80 11 -21 -1 

Харківська 143 20 208 32 -65 -12 

Херсонська 73 9 83 11 -10 -2 

Хмельницька 100 16 122 10 -22 6 

Черкаська 116 8 73 9 43 -1 

Чернівецька 30 8 41 5 -11 3 

Чернігівська 121 12 100 12 21 0 

Актуальність проблеми оцінки виробничих ризиків обумовлюється тим, що у 

розвинутих країнах починаючи з кінця 80-х років ХХ століття безпека населення від 

техногенних джерел здійснюється на основі концепції прийнятного ризику, яка вимагає 

кількісного визначення ризику і його порівняння з достатнім, тобто прийнятним у даний 

час, рівнем. 

Оцінка і управління виробничими ризиками є економічно необхідним засобом 

зниження втрат і підвищення ефективності розвитку. Це пов’язане з ускладненням і 

ростом енергоємності функціонування складових сучасного суспільства, що відповідно 

веде до збільшення ризиків. 

Тому їх оцінка у системі управління охороною праці (СУОП) повинна бути не 

лише якісною, а і кількісною характеристикою, яка визначається за допомогою відомих 

сучасних прямих і непрямих методів таких, як на основі: матриці «ймовірність-збиток»; 

вербальних функцій; системи Елмері; оцінка ступеня виконання вимог безпеки; 

ранжування рівня вимог – індекс ОВР, тобто обов’язкові і важливі вимоги, а також 

рекомендації щодо організації робочого місця, трудового процесу і т.ін. 

Головна вимога до використання того чи іншого методу полягає у тому, щоб 

можна було з прийнятною для практики точністю оцінити імовірність виникнення 

небезпечної, критичної або аварійної ситуації, які можуть призвести до нещасного 

випадку, у т.ч. і при використанні у технічних системах пар тертя. 
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При вирішенні поставленої у дослідженні задачі використовувалися методи 

аналізу і узагальнення наукових результатів, аналізу травматизму, системного і 

багатофакторного регресійно-кореляційного аналізу, прогнозування, експертних оцінок 

та техніко-економічного аналізу. 

Результати виконаного аналізу вказують на те, що в Україні у останні роки 

суттєво збільшився внесок транспортної галузі у загальні показники виробничого 

травматизму, що суттєво впливає на соціально-економічні збитки держави і 

призводить до загибелі людей. Тому дослідження причин і джерел виникнення 

небезпечних, критичних і аварійних ситуацій при експлуатації транспортних засобів, а 

також пошук і обґрунтування нових методів і засобів зниження виробничого ризику і 

підвищення надійності технічних систем і об’єктів, які в них використовуються, 

сприятиме поліпшенню стану охорони праці у цій галузі. А отже метою статті є 

дослідження: 

– причин, які впливають на показники виробничого ризику при використанні 

плунжерних пар (ПП) у паливних насосах високого тиску (ПНВТ) дизельних двигунів 

внутрішнього згоряння (ДВЗ), оскільки вони широко використовуються у якості силових 

агрегатів транспортної техніки різного призначення; 

- і вдосконалення існуючих моделей відновлення поверхонь тертя у процесі 

експлуатації. 

Наукова новизна і практична значимість 

– узагальнено основні технічні причини відмов при роботі дизельних ДВЗ, 

оснащених паливними насосами високого тиску з плунжерними парами, що може 

призвести до виникнення небезпечної ситуації на складній ділянці дороги, при 

несприятливих метеорологічних умовах або при здійсненні маневру з обгону тягачів з 

багатомірними причепами чи великогабаритним вантажем; 

– обґрунтовано концептуальні підходи до відновлення показників довговічності і 

ремонту плунжерних пар паливних насосів високого тиску. які дозволяють коректно 

прогнозувати напрацювання пар тертя на відмову, а відповідно, і на визначення 

показників виробничого ризику у процесі використання, що є актуальним питанням при 

проектуванні прецизійних деталей і вузлів у транспортних засобах; 

– вперше встановлено, що при безрозбірному відновленні пар тертя 

розташування робочих поверхонь на полюсі N постійного магніту зміщує механізм 

тертя у сторону відновлення у феромагнітних матеріалів, а процес намагнічування у 
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мастильному середовищі часток зношеного матеріалу супроводжується їх 

утриманням у зоні тертя з подальшим налипанням на найбільш енергетично 

нестабільні зони тертя, що дозволяє, в умовах часу зміни стомлюючої міцності 

матеріалу стабілізувати показники виробничого ризику при експлуатації прецизійних 

механізмів силових агрегатів транспортних засобів. 

Висновки: 

У результаті виконаного дослідження встановлено, що: 

– транспортна галузь за показниками травматизму, у т. ч. і смертельного, 

відноситься до однієї з небезпечних, оскільки у останні роки вона поділяє четверте-

п’яте місця з машинобудуванням після соціально-культурної сфери, вугільної 

промисловості і агропромислового комплексу; 

– існує 13 основних причин автомобільних аварій, які призводять до НВ, у т. ч. зі 

смертельними наслідками, до «технічних» з яких, поряд з іншими, відноситься і 

відмова двигуна, що пов’язане передусім з відмовою паливного насосу високого тиску 

дизельного ДВЗ, причиною якої може бути зношення плунжерної пари; 

– технічне обслуговування і, особливо, ремонт паливної апаратури, у т. ч. і 

плунжерних пар, для приведення її параметрів до регламентованих норм є 

трудомістким та багатовартісним процесом і потребує участі висококваліфікованого 

персоналу; 

– у наш час відомими є декілька методів і технологій відновлення та ремонту 

плунжерних пар, які базуються, як на механічній обробці їх поверхонь тертя, 

наприклад, шліфуванням, так і на нанесенні композиційного покриття, зокрема, 

хромуванням або наплавленням; 

– з точки зору оптимізації процесу відновлення за правилом «ціна-якість» для 

забезпечення заданої довговічності або напрацювання на відмову, тобто зменшення 

ризику виникнення травмонебезпечної ситуації при використанні транспортних засобів 

з механізмами типу гідроциліндри, паливні насоси, тощо, основним вузлом яких є 

плунжерні пари, необхідно використовувати системне проектування; 

– існуючі технологічні процеси відновлення плунжерних пар ПНВТ не 

забезпечують необхідну їх довговічність, причиною цього є те, що при їх проектуванні у 

повній мірі не враховуються технічні особливості методів нанесення покриттів і 

зміцнення, а також техніко-економічні показники і умови експлуатації ПП; 
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– обґрунтовано модель відновлення поверхні тертя нанесенням на таку 

поверхню матеріалу трибоелектрохімічним осадженням, яке проходить за рахунок 

вмісту іонів відповідного металу в розчині електроліту та направленої дії магнітного 

поля, чим забезпечується можливість, за безрозбірною технологією, значно 

зменшити час на відновлення прецизійних пар тертя, збільшити їх напрацювання на 

відмову при експлуатації в силових агрегатах транспортних засобів і стабілізувати 

показники виробничого ризику. 
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ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ТЕХНОЛОГІЧНА ОСВІТА», 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «АВТОСПРАВА» ДО ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ВОДІННЯ 

АВТОМОБІЛІВ 

Автор: Ю. О. Разлівінських канд. пед. наук, доцент. Херсонский державний 

університет. м. Херсон. 

 

Статтю присвячено підвищенню ефективності підготовки студентів на заняттях 

з «Методики викладання дисциплін автосправи» з напряму формування культури 

водіння транспортних засобів. 

Ключові слова: культура водіння автомобілів, дорожньо-транспортні пригоди, 

методика навчання. безпека життєдіяльності. 

This article is dedicated to increasing the effectiveness of training students in class 

on "Methods of teaching subjects automobile engineering" in the direction of culture driving 

vehicles. 

Key words: culture of driving, traffic accidents, methods of teaching. life safety. 

За останні роки у державі різко зріс парк автомототранспорту, збільшилася 

інтенсивність руху на дорогах, і як наслідок, зріс рівень травматизму у результаті 

дорожньо-транспортних пригод (ДТП). 

Згідно зі статистикою за 2015 рік в Україні відбулося 134193 дорожньо-

транспортних пригод. Дорожньо-транспортна пригода не завжди несе трагічні 

наслідки - пом'ятий бампер і розбита фара це також ДТП, але реальні дані говорять 

про інше. Найгірше, що може статися при ДТП - смерть людини. Кожен день, в 

середньому, на дорогах України гине 11 осіб. Всього за минулий рік в ДТП загинуло 

3970 та травмовано 31467 осіб [1]. 

Згідно зі статистикою, дорожньо-транспортні пригоди відбуваються в 

основному з наступних причин: з вини  стану дороги  20%, несправність транспорту 

 10%, з вини водія  70% [2]. 

Таким чином ДТП щільно пов'язані з якістю підготовки водіїв, а отже з 

викладанням предметів правила дорожнього руху та безпека руху. Все 

вищезазначене ставить перед викладачем курсу «Методика викладання дисциплін 

автосправи» значні завдання, накладає відповідальність за навчання і виховання 

студентів спеціальності «Технологічна освіта»,  спеціалізації «Автосправа» з напряму 
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формування культури водіння транспортних засобів під час роботи у подальшому в 

закладах  підготовки водіїв. 

Мета дисципліни «Методика викладання дисциплін автосправи» – підготовка 

майбутніх вчителів трудового навчання (технології) спеціалізації «Автосправа» до 

організації та проведення занять професійного навчання з  автосправи при підготовці 

водіїв категорії «В» і «С» шляхом формування у студентів системи відповідних 

методичних знань, вмінь та навичок. 

Завдання курсу: 

 сформувати в студентів методичні знання з підготовки до занять з дисциплін 

автосправи в умовах автошкіл та навчальних курсів з дисциплін «Правила 

дорожнього руху», «Основи керування автомобілем і безпека дорожнього руху», 

«Професійна етика та культура водіння», тощо; 

 навчити студентів правильно складати необхідну для проведення занять з 

вказаних дисциплін навчальну документацію; 

 сформувати вміння правильно організувати та проводити заняття з 

дисциплін автосправи; 

 сформувати вміння здійснювати під час проведення занять з дисциплін 

автосправи виховання культури водіння автомобілів. 

Рівень знань, умінь і практичних навичок придбаних студентами залежить не 

тільки від того, наскільки грамотно і доступно викладає викладач змістовний матеріал, 

а й від того, як побудований урок, від  методів навчання, які використовуються, від 

вмілого залучення студентів до активної розумової діяльності, від ступеня 

самостійності  в процесі роботи на лекційних та практичних заняттях [3, 4]. 

Наведемо приклади шляхів вирішення вищезазначених завдань з власного 

досвіду викладання курсу «Методика викладання дисциплін автосправи». 

Кожне заняття з підготовці водіїв транспортних засобів  повинне відповідати 

наступним дидактичним вимогам: 

1. Чіткість мети та змісту навчання. Забезпечується вірним формулюванням 

дидактичної мети  уроку та вірним добором навчального матеріалу до заняття. 

2. Неперервність освітніх, виховних та розвиваючих завдань, що вирішуються 

на уроці. Забезпечується продумуванням кожного завдання, особливо її виховної 

складової та методики вирішення цих завдань на конкретному занятті. 
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3. Вибір оптимальних для кожного етапу уроку методів навчання та виховання 

культури водіння автомобіля. 

При підготовці до занять  з правил дорожнього руху і безпеки дорожнього руху, 

крім спеціальних видань [5] ми рекомендуємо використовувати посібники, журнали та 

словники, наприклад - «Правила дорожного движения в задачах», журнал «3а 

рулем» [6, 7], все це безсумнівно підвищує інтерес учнів, майбутніх водіїв, до 

вивчення вищезазначених предметів, сприяє більш якісному засвоєнню матеріалу та 

вихованню культури водіння транспортних засобів. 

Як показує наш досвід викладання курсу «Методика викладання дисциплін 

автосправи» одним з найважливіших факторів активізації пізнавальної діяльності 

студентів є методичне та наочне обладнання кабінету, а саме наявність відеозаписів 

причин та результатів виникнення дорожньо-транспортних пригод, відповідних 

стендів, забезпечення кабінетів  комп’ютерами, мультимедійними установками, тощо. 

Ми пояснюємо студентам, що демонстрація наочності  підвищує увагу учнів, 

включає в роботу зорову пам'ять, змістовний матеріал з напряму виховання культури 

водіння автомобілів стає більш зрозумілим і доступним, краще і міцніше 

запам'ятовується, довше утримується в пам'яті. 

Одним з найбільш ефективних методів формування відповідних виховних, 

освітніх  вмінь та навичок студентів з правил дорожнього руху та безпеки руху є 

самостійне складання планів-конспектів уроку з конкретної теми, та його реалізація у 

вигляді рольової гри під час проведення практичних занять з курсу «Методика 

проведення дисциплін автосправи». 

Засоби та методичні прийоми, що нами пропонуються для проведення занять з 

формування культури водіння транспортних засобів, дозволять більш ефективно 

готувати молодь до життя в сучасних складних  та небезпечних умовах існування в тому 

числі в системі «Людина –дорога». 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ВЛИЯТЕЛЬНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 

ФАКТОР ОПТИМИЗАЦИИ КОРПОРАТИВНОЙ ОХРАНЫ ТРУДА 
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Institute named after I.Sikorsky”, Department of Occupational Safety, Industrial and Civil 

Defense, Kyiv, Ukraine. 

Annotation: Social technologies implementation aimed at corporate occupational safety 

stiffening is the problem under consideration of current article. 

 

Recent decades have witnessed impressive evolution of social technology 

research, the result of which they no longer focus only on "man-machine" design. The 

main objective of present research – occupational safety improvement or optimization for 

employees, social systems and organizations, enterprises. 

Implementation of innovative social technologies is entailed by factors like these: 

1) competition on a global scale, forced to improve quality and increase productivity, 

reduce cost and meet the growing demands of consumers. To achieve it a flexible and 

dynamic production strategy and high organizational culture is needed, especially 

occupational safety  culture, that meets the minimum control along the maximum activity 

manager and employees; 

2) the technology requires new skills of workers and fundamental changes in the 

production process, work design and management practices, - so the safety standards are 

changing; 
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3) the emergence of new human values in occupational sphere,  - higher demands 

for education and training, deliverables and security, dangerous factors increasing impact  

that may directly affect the daily work, requirements to contribute personal and 

organizational securing. 

The most difficult task for modern management is almost as much as possible to 

use and organize key resources, ie people. How the administration can create innovative 

and effective safe organization? What strategy management people should choose to feel 

themselves protected? How to find the optimal ratio of components of the production 

process - of "man" and "work" contextually of safety and security? 

Ergonomics, occupational safety, physiology and psychology – these aspects are to 

be   assayed when it comes to workplace, work activity and tools; determine the structure 

and function of the human body to harmonize the production conditions to the needs of the 

individuums, adapt to working conditions and labor process for the purposes of safety. The 

dynamics of the system "man-work" depends on the subsystems of "man" and "work," and 

subsystem "man" is characterized by a specific degree qualifications and workload, and 

subsystem "work" - the level of labor rationalization and mechanization. 

Constant changing constitutes socially acceptable workload level. Changes can be 

temporary (for example, due to requirements imposed daily, weekly, monthly and even 

lifetime) or environmental (associated with hazardous conditions), the adequacy workload 

also affects the continuous development of technology and production technology, and as 

a result - further mechanization of manual labor and rise of new activities. It is impossible 

to give a definition of an adequate workload in numerical terms, so physiological and 

psychological sides of the issues aspects are raised herein. It is clear that other aspects - 

personal, social and technological - must also be taken into account. 

Professional requirements for the employee can delineate an integrated system of 

"man-work", such as a model relationship between the employee and the production 

objectives with a glance to safety items. 

The complexity of the problem can be adequately perceived by the employee in the 

presence of feedback, that changes through a process of self-regulation of certain 

parameters and factors involved in this task carrying out. Feedback sources that affect the 

manufacturing activity can be called by stressors. Stressors are caused not only by the 

workload, complexity and duration of the task, but the production conditions, including 

physical and chemical composition (eg, climate, noise, lighting), and a social element (eg, 
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aid subordinate relationship with the administration, communication problems with 

dispatchers or support staff). 

The above components act as voltage components, both in the system "man-work" 

and beyond. Tension causes stress in the body, extention of which depends not only on 

the existing stressors, but also on the natural qualities, employee’s professional skill and 

abilities. 

The degree of stress is determined by physiological and biochemical indicators, 

which reflect the value of the physiological systems involved. The amplitude and 

responsiveness indicators of stress in the working position or performed on human actions 

depend on the individual characteristics and functions relevant physiological systems, 

characteristics and needs of the employee. 

Accordingly, there are three most important elements of modern innovative social 

technologies. 

Individual employees. Managers must ensure that employees are provided with 

appropriate training and development opportunities, conditions so that it could make an 

appropriate contribution of person’s abilities. In addition, the environment in which the 

person operates must have effective communication and effective system of reward and 

recognition, especially for the safety cases. 

The interaction between employees. Such interaction makes it possible to form a 

group aims to ensure effective organization of work, increase productivity and improve the 

quality of products manufactured or services rendered factored in safety.  

The integration of all members. Integration is important because it enables the 

group to formulate its goals, especially if it touches upon the safety issues.  

All practical work aimed at personnel development is to be based on the following 

criteria: 

• selection of personnel, characterized by intellectual qualities enabling them to 

perform objectives at best; 

• creation psychological conditions to get the best results of each person in respect 

to safety culture aspects; 

• implementation of  the desired business interests to influence the human mindset. 

Improving human capacity to achieve a task is the main target of innovative social 

technologies in the workplace. Therefore, their role is growing more and more when it 

comes to security/safety cases. For this reason the corporate culture creation and 
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improvement has to include the basic and peculiar safety fundamentals based on 

innovational social technologies complete with technological and professional distinctive 

features. All these aspects in a particular combination are the basis of a universal and 

specific innovative social technologies implementation for the corporate occupational 

safety optimization aimed at further production unit  welfare gain. 
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ВИРОБНИЧОЇ БЕЗПЕКИ (ТЕРМІНОЛОГІЧНА СКЛАДОВА) 

Автори: Русаловський А. В., к.т.н., доцент, Халмурадов Б. Д., к.м.н., доцент. 

Національний авіаційний університет, кафедра безпеки життєдіяльності. м. Київ, 

проспект Космонавта Комарова, 1, тел.роб.:044-406-7891. 

 

Анотація. Актуалізується проблема термінологічної компоненти інтеграції 

при викладанні дисциплін з питань виробничої безпеки та охороні праці. На 

прикладі кількох ключових термінів «працівники», «представники працівників», 

«організація» та ін. показана необхідність відмови від неефективних термінів та 

впровадження в освітній процес, а згодом і в національну практику і законодавство 

міжнародних термінів з безпеки. 

Ключові слова: термінологічна інтеграція, працівник, охорона праці, 

представники працівників, організація, освіта з виробничої безпеки. 

 

Abstract. Actualized problem of terminological integration while teaching on 

industrial safety and labor protection. For example, a few key terms "workers", 

"representatives of workers", "organization" and others shows the need refusal from less 

deadlines and implementation of the educational process, and then to the national practice 

and legislation international is terms of security. 

Key words: terminological integration, worker, labor protection, representatives of 

workers, organization, education on industrial safety. 

 

Поволі, під впливом суспільних настроїв, а також сформованих на їхній основі 

ринкових запитів, розпливається, втрачає звичні контури основна місія віщої освіти. 

Принцип «заради майбутнього прогресу» підмінюється принципом «заради 
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майбутнього виживання»... Демонтована система державної атестації випускників 

вишів, поступово розчиняються державні кваліфікаційні вимоги до спеціалістів. В 

захваті від автономізації вищих навчальних закладів багато хто навіть не згадує, 

зокрема, про вимоги Закону України «Про охорону праці» щодо того, що «вивчення 

основ охорони праці, а також підготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів з 

охорони праці з урахуванням особливостей виробництва відповідних об'єктів 

економіки забезпечуються центральним органом виконавчої влади в галузі освіти та 

науки в усіх навчальних закладах за програмами, погодженими із центральним 

органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці» (ст. 18). 

В теперішні непрості часи під дією наведених чинників дещо послабилося 

фокусування суспільної уваги на проблемах євроінтеграції у сфері позавиробничої і 

виробничої безпеки, в охороні праці. Поволі продовжує застарівати термінологічна 

база, накопичуються термінологічні розбіжності. Національні нормативні документи 

не завжди вчасно поновлюються, і через це також зростають невідповідності з 

сучасними міжнародними нормами безпеки. 

Представники професорсько-викладацького складу та науковці вищих 

навчальних закладів завжди приймали активну участь у розвитку термінологічної 

бази охорони праці, цивільного захисту, безпеки життєдіяльності та інших складових 

забезпечення безпеки людини. Але останніми роками інтенсивність цієї діяльності 

також знизилася. 

Студенти чекати не хочуть і не будуть. Ми зобов’язані саме зараз забезпечити 

їхні потреби у сучасних знаннях і компетенціях в сфері забезпеченні безпеки, які 

базуються на найновіших наукових та технологічних досягненнях, на новітньому 

міжнародному та європейському законодавстві з питань безпеки. Очевидно, що ця 

освітня задача передбачає, щоби термінологія викладання питань безпеки не була в 

багатьох випадках занадто тісно пов’язаною з тезаурусом нашого не дуже 

проворного національного законодавства в цій галузі. Важливо чітко усвідомити те, 

що процес термінологічної інтеграції в навчанні з питань безпеки загалом, і 

виробничої безпеки зокрема, може бути більш рухливим за національну нормативно-

правову базу, і тому може і повинен розвиватися випереджальними темпами. 
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Спробуємо проаналізувати декілька важливих термінів. 

1. «Працівник». 

Закон «Про охорону праці» (ст.1) визначає: «Працівник - особа, яка працює на 

підприємстві, в організації, установі та виконує обов'язки або функції згідно з трудовим 

договором (контрактом)». Все ясно і зрозуміло: є трудовий договір – є працівник, 

життя, здоров’я і працездатність якого треба зберігати. Але не все так просто. 

Спочатку зазначимо, що наведене визначення працівника формально не 

співпадає з міжнародними визначеннями. Наприклад, Рамкова директива 

Європейського Союзу (89/391/ЄС) «Про введення заходів, що сприяють поліпшенню 

безпеки й гігієни праці працівників» дає такі визначення: «працівник - особа, найнята 

роботодавцем, включаючи стажерів і практикантів, але крім домашніх працівників». 

Наведене законодавче визначення працівника в самому законі «Про охорону 

праці» вживається з деякими формальними порушеннями. Наприклад, в статті 5 

«Права на охорону праці під час укладання трудового договору» зазначено: «Під час 

укладання трудового договору роботодавець повинен проінформувати працівника 

під розписку про умови праці»... і далі за текстом. Тобто стаття 5 розглядає права 

працівників. Але під час укладання трудового договору той, хто його укладає, ще не 

є працівником. Ще немає трудового договору, не почалися трудові дії на робочому 

місці. Тому і в назві статті 5, і в назві всього розділу 2 «Гарантії прав на охорону 

праці» в чинній версії закону відсутнє найменування суб’єкта, на якого спрямовані 

права. Законодавець чітко усвідомлює цю колізію, тому і приховав суб’єкта в цих 

заголовках (у початковій версії закону від 1992 року розділ 2 мав назву «Гарантії прав 

громадян на охорону праці», а колишня стаття 6 (теперішня стаття 5)  «Права 

громадян на охорону праці під час укладання трудового договору»). Ми вважаємо, 

що в міжнародних документах з подібного незручного становища виходять більш 

вдало – через термін «новий працівник». Наприклад, в міжнародному стандарті SA 

8000 «Соціальна відповідальність» в розділі «Охорона праці» читаємо: «Компанія 

надає персоналу, включаючи нових працівників, регулярне і таке, що 

документується, навчання з охорони праці та техніки безпеки» [2]. 

В проекті Трудового кодексу України (схваленому у першому читанні ВР 

України 11.11.2015р.) міститься таке визначення (ст.20): «Працівник - фізична особа, 

яка вступила у трудові відносини з роботодавцем на підставі трудового договору». 
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В нашому чинному українському документі  «Порядку проведення 

розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і 

аварій на виробництві», затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 30 

листопада 2011 р. №1232 вказано (п.2), що дія цього Порядку поширюється, зокрема, 

на «працівників, у тому числі іноземців та осіб без громадянства, які відповідно до 

законодавства уклали з роботодавцем трудовий договір (контракт) або фактично 

допущені до роботи роботодавцем» (виділено нами). 

Наведена цитата означає, що наявність трудового договору не є достатньою і 

повною ознакою працівника, остаточним підтвердженням його прав на відповідні 

соціальні гарантії в разі порушення його права на безпечну працю. Достатньо 

фактично бути допущеним до роботи, тобто приступити до роботи, почати трудові дії, 

вступити в трудові відносини з роботодавцем. Ми маємо справу з розширенням 

поняття «працівник», що доводить недостатню досконалість його законодавчого 

визначення, принаймні в аспектах охорони праці. 

Ще більш переконливий приклад. В міжнародному стандарті OHSAS 18001:2007 

гігієна і безпека праці визначається як «умови та чинники, що впливають або здатні 

впливати на здоров’я та безпеку працівників, тимчасових працівників, персоналу 

підрядника, відвідувачів та будь-яких інших осіб на робочому місці». Тобто 

працівником вважається будь-хто, хто будь-яким чином опинився на робочому місці. 

Окремо стандарт зазначає, що до організації можуть бути застосовані правові вимоги 

щодо гігієни і безпеки праці стосовно осіб, які не перебувають безпосередньо на 

робочому місці, або тих осіб, на яких впливають дії, що виконуються на робочому місці. 

Отже, наше законодавче визначення «працівника», що застосовується при 

вирішенні питань, пов’язаних з охороною праці, давно застаріло, не відповідає 

сучасним міжнародним нормам безпеки і не гарантує захист життя і здоров’я всіх, хто 

зайнятий в виробничих процесах на робочих місцях або причетний до них. 

2. «Працюючий». 

Цей невизначений ніде термін з’являється в законі «Про охорону праці» зразу 

після визначення «працівника» (ст.2). Термін тихенько мешкає в багатьох нормативно-

правових актах, нікому не надає ніяких додаткових прав чи обов’язків. Автори 

запевняють шановного читача, що багато років викладають в вищій школі «Основи 

охорони праці», «Охорону праці в галузі», інші наукові дисципліни з безпеки, але 

жодного разу в своїй викладацькій і науковій діяльності не відчували необхідності у 
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використанні цього терміну. Ось такий собі артикль. Але не такий вже безневинний, як 

здавалося б на перший погляд. Цей найближчий синонім терміну «трудящий», який 

свідомо чи підсвідомо повертає нас до часів, коли навіть депутати представляли не 

людей, не народ, а «трудящих» (російськ. – «депутаты трудящихся»). 

Очевидно, що законодавчі норми забезпечення безпеки – це не місце для 

зберігання і експозиції археологічних пам’яток. Тому наше рішення позбутися цього 

терміну в своїй викладацькій практиці наразі є принциповим. 

3. «Підприємство, установа, організація, незалежно від форм власності, 

виду діяльності, господарювання». 

Цей термін народився в рожевий дитячий період становлення нашого 

національного безпекового законодавства і тоді ж щільненько розселився по 

документам. Раніше він позначав наш перехід до ринкових форм діяльності, нині не 

несе майже ніякого смислового навантаження. Наполегливо вимагає заміни на більш 

солідний і компактний міжнародний термін «організація». Але проявляє чудеса 

стійкості і цупкості та ніяк не хоче покидати законодавчого простору. 

Наведемо тут дві цитати, які демонструють нікчемність потуг законотворця 

щодо «реформування» цього терміну. Початкова (1992 р.) редакція закону «Про 

охорону праці», стаття 2: «... підприємства, установи і організації...». Чинна редакція 

закону, стаття 1: «... на підприємстві, в організації, установі...». No comments. 

Це словосполучення наполегливо вимагає заміни на більш солідний і 

компактний міжнародний термін «організація». Нагадаємо визнане міжнародне 

визначення «організації» зі вже згаданого стандарту OHSAS 18001:2007: 

«Організація (organization) – це компанія, товариство, корпорація, фірма, 

підприємство, орган влади чи установа, їхні підрозділи чи об’єднання з правами 

юридичної особи чи без них, державні чи приватні, які виконують самостійні функції і 

мають адміністрацію». Окремо зазначається, що окремий функціональний підрозділ 

організації може бути визначений як організація. 

4. «Уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони 

праці». 

Ми вже достатньо детально проаналізували доцільність та ефективність 

використання цього занадто громіздкого терміну в нашому національному законі 

«Про охорону праці» замість міжнародного загальновизнаного терміну «представник 

працівників» [1]. 
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Тут лише нагадаємо, що стаття 41 закону «Про охорону праці» встановлює, що 

«...у разі відсутності професійної спілки на підприємстві громадський контроль за 

додержанням законодавства про охорону праці здійснює уповноважена найманими 

працівниками особа», та наведемо нашу думку стосовно того, що виведення законом 

«Про охорону праці» регламентації діяльності цих «уповноважених...» в окрему 

статтю 42 фактично можна оцінити як встановлення залежності прав і обов’язків 

«уповноважених» при здійсненні ними заходів громадського контролю за 

додержанням законодавства про охорону праці від членства в профспілках або від 

його відсутності. Це принципово суперечить положенню Конвенції МОП 1971р. про 

захист прав представників працівників № 135 (ратифікована Законом України № 798-

IV від 15.05.2003), яка декларує, що права представників працівників не залежать від 

членства у профспілці (ст.1): 

«Представники працівників на підприємстві користуються ефективним 

захистом від будь-якої дії, яка може завдати їм шкоди, включаючи звільнення, що 

ґрунтується на їхньому статусі чи на їхній діяльності як представників працівників, чи 

на їхньому членстві у профспілці або на їхній участі в профспілковій діяльності, в тій 

мірі, в якій вони діють відповідно до чинного законодавства чи колективних договорів 

або інших спільно погоджених умов.» 

Загалом же ми пропонуємо просто відмовитися від неефективного терміну 

«уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці» на користь 

словосполучення «представник працівників». Принаймні при викладанні відповідних 

розділів дисциплін з охорони праці. З того і загальна справа, і студенти тільки 

виграють. 

5. «Трудовий колектив». 

Це чистий зразок від залишків колективно-стайневої термінології, рудимент 

радянських часів. Дивно, але від 1988 року і донині збереглася і діє глава XVI-А 

Кодексу законів про працю України, яка має назву «Трудовий колектив». В ній 

радісно проголошується, що «трудовий колектив підприємства утворюють усі 

громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового 

договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини 

працівника з підприємством». 

Але в міжнародному праві не існує суб’єкта правових відносин з такою або 

подібною назвою! 
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Наведемо лише один приклад: щодо використання цього терміну під час 

процедур приєднання України до Європейської соціальної хартії (переглянутої).  

За результатами розгляду Другої національна доповідь Уряду України щодо 

реалізації положень Європейської соціальної хартії (переглянутої) Європейський 

комітет із соціальних прав в своїх заключних висновках 2010 року (УКРАЇНА) просив 

пояснити у наступній Доповіді: що таке «трудовий колектив»? Це сталося під час 

оцінки національної ситуації по статті 6 Хартії «Право на укладання колективних 

договорів», пункт 2 щодо процедур переговорів. Здається, коментарі тут також 

зайві... 

Майбутня заміна КЗпП на Трудовий кодекс законодавчу ситуацію з цим 

терміном суттєво не змінить, адже термінологічні метастази проросли в інших законах, 

а також в умах багатьох спеціалістів. Ми ж пропонуємо в освітньому процесі рішуче і 

остаточно позбавитися цього терміну разом з відповідним ідеологічним шлейфом. 

6. «Охорона праці». 

Ми не вбачаємо жодної потреби піддавати критиці законодавче визначення 

цього терміну. Йдеться лише про його формальну назву. А вона в конкретних 

випадках може бути різною. Якщо це законодавче визначення, то це «охорона 

праці», якщо йдеться про загальнодержавну або про галузеву програму в цій сфері, 

то це буде «безпека і гігієна праці», що відповідає Конвенції МОТ 187 «Про основи , 

що сприяють безпеці та гігієні праці» (2006р.). Коли ми вивчаємо міжнародні 

стандарти з систем управління охороною праці (СУОП), такі як МОП СУОП-2001, або 

OHSAS 18001:2007 чи його український аналог ДСТУ OHSAS 18001:2010, то маємо 

справу з «гігієною і безпекою праці (ГіБП)». 

Нас не буде дивувати навіть повна відмова від терміну «охорона праці» на 

більш зрозумілий в євросередовищі термін, скажімо «виробнича безпека і здоров’я» 

або на щось з наведеного вище. Саме тому в назві цієї нашої статті ми обійшлися 

без слів «охорона праці». 

Наведені приклади, очевидно, не охоплюють всієї проблематики 

термінологічної інтеграції у сфері виробничої безпеки та її освітньої складової. 

ВИСНОВКИ 

1. Процес термінологічної інтеграції, в тому числі євроінтеграції, в сфері 

освіти з питань виробничої безпеки може і повинен бути значно більш динамічним та 
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певною мірою випереджати малорухливі на сьогодні процеси гармонізації 

національного законодавства у відповідній галузі. 

2. Під час навчання з питань виробничої безпеки та інших розділів безпеки 

життєдіяльності доцільно більш активно використовувати міжнародну термінологію 

та положення міжнародного законодавства з питань безпеки з метою набуття 

студентами найсучасніших знань і компетенцій в забезпеченні безпеки, що 

базуються на новітніх міжнародних та національних наукових та технологічних 

досягненнях. 
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УДК 331.45: 628.8 

АНАЛІЗ УМОВ ПРАЦІ ТА ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОНАННІ РОБІТ З 

ТЕРМІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ 

Автори: Маринець О. М., Мозговий А. М., Горовий І. І., Грабчак М. П. Національний 

університет кораблебудування імені адмірала Макарова. м. Миколаїв. 

 

Термомодернізація, відповідно до ДСТУ Н Б В.3.2-3:2014, розглядається як 

комплекс ремонтно-будівельних робіт, спрямованих на поліпшення теплотехнічних 

показників огороджувальних конструкцій житлових будівель, показників 

енергоспоживання інженерних систем та забезпечення енергетичної ефективності 

будівлі не нижче мінімальних вимог до енергетичної ефективності будівель. 

Заходи з термомодернізації уявляють собою сукупність дій та засобів, 

направлених на проведення термомодернізації. Для забезпечення належного рівня 

техніки безпеки, охорони праці та пожежної безпеки важливо роботи з 

термомодернізації виконувати в такій строгій послідовності: 

 підготовчі роботи; 
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 ремонт або заміна вікон, вхідних дверей до будинку, дверей тамбурів та 

балконних дверей; 

 ремонт або заміна вікон на сходових клітках, коридорах та холах загального 

користування, технічному поверсі та горищі; 

 модернізація внутрішньобудинкових інженерних систем будинку; 

 теплоізоляція зовнішніх огороджувальних конструкцій та гідроізоляція 

покрівлі. 

Аналіз досвіду термомодернізації будівель показує високий рівень 

травматизму на стадії підготовчих робіт, демонтажних та монтажних операцій. 

Підготовчі роботи слід виконувати згідно з ДБН А.3.1-5-2009 «Організація 

будівельного виробництва». Відповідно переліку основних робіт з термомодернізації 

необхідно встановити чітку послідовність робіт, особливо при плануванні їх 

паралельності та змішуваності. Ретельно установлювати засоби підмощування. 

Ремонт або заміну вікон, вхідних дверей до будинку, дверей тамбурів і 

балконних дверей виконують згідно з ДСТУ-Н Б В.2.6-146. 

Фізичний знос вікон, дверей, віконних та дверних блоків визначають згідно з 

СОУ ЖКГ 75.11-35077234.0015. 

При модернізації внутрішньобудинкових інженерних систем будинку основна 

увага приділяється умовам праці. Основні турботи: робота з газами, зварювальні та 

електромонтажні роботи. А також роботи з улаштування теплоізоляції зовнішніх стін 

та теплогідроізоляції покрівлі. 

При роботі з ізоляційними матеріалами, пластмасовими трубами, 

розчинниками, клеями виділяються шкідливі пари та гази. При згорянні пластмасових 

матеріалів виділяються токсичні речовини, які впливають на нервову систему, 

слизові оболонки та органи дихання. При трубозаготівельних і зварювальних роботах 

можливі опіки нагрітими трубами та інструментом. Тому, виконуючи роботи по 

монтажу, ремонту і експлуатації трубопроводів з пластмасових труб, необхідно 

дотримуватись вимог техніки безпеки. 

Велика концентрація легкозаймистих матеріалів потребує ретельних 

протипожежних заходів на всіх стадіях робіт з термічної модернізації житлових 

будинків. 
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УДК 628.8:502.1 
САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ РИЗИКИ ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЇ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ 

Автори: Маринець О. М., Мозговий А. М., Романов Е. В. Національний університет 

кораблебудування ім. адм. Макарова. м. Миколаїв. 

 

Концепція сталого розвитку охоплює різні аспекти соціального прогресу. 

Ключовим підґрунтям її успішної реалізації є забезпечення безпеки життєдіяльності. 

Сучасне середовище життєдіяльності характеризується швидкоплинними змінами, а 

так і культура безпеки повинна змінюватись відповідно новим умовам життя та новим 

викликам, загрозам і ризикам. 

Культуру безпеки життєдіяльності сучасної людини прийнято розглядати за 

різними аспектами. Наприклад. У сфері правовідносин під культурою безпеки 

життєдіяльності населення розуміють сукупність цінностей, стандартів, моральних 

норм і норм поведінки, спрямованих на підтримання самодисципліни як способу 

підвищення рівня безпеки [5]. У площині практичної життєдіяльності культуру безпеки 

доцільно пов’язувати із ступенем практичної захищеності людини від загроз і 

небезпек у всіх сферах життєдіяльності. За іншими підходами (наприклад: 

вузькопрофесійними, галузевими, тощо) культура безпеки може визначатися рівнями 

як духовного, так і матеріального розвитку суспільства [2]. 

Розглянемо такий важливий компонент безпеки життєдіяльності як житлові 

умови населення України. 

Проблематика житлово-комунальної сфери добре актуалізована в  Україні. Це 

зумовлено насамперед тим, що житловий фонд України характеризується значною 

фізичною зношеністю. За статистикою кожен третій будинок потребує капітального 

або технічного ремонту, а більшість – реконструкції і модернізації [1,3]. Безпека 

проживання в існуючому житлі потребує, насамперед, не тільки засобів та заходів, 

що сприяють підвищенню рівня теплового комфорту, але й зменшенню рівня 

енергоспоживання на утримання житла. Існує два основних напрямки економії тепла: 

утеплення огороджуючих конструкцій будівель та модернізація систем 

теплопостачання. 

На початковому етапі впровадження енергозбереження будівлі тільки частково 

піддавалися ремонту огороджувальних конструкцій. Основна увага приділялась 
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дооснащенню будівель додатковим теплозахистом, що зводилось до елементарної 

заміни вікон,дверей, утеплення стін, підвалів та перекриттів. 

При мінімальних капіталовкладеннях це зменшувало витрати на опалення, але 

в ряді випадків погіршувало інші санітарно-гігієнічні умови житла. Прийняті в наш час 

програми впровадження енергозберігаючих заходів у житловому фонді орієнтовані 

насамперед на комплексну термічну модернізацію житлових будівель. Та нажаль, 

започаткована раніше «економна» практика «утеплення» будівель зберігається і до 

сих пір, незважаючи на те, що вже розроблені відповідні нормативно-технічні 

документи і накопичено певний досвід теплової модернізації будівель та їх 

експлуатації. 

Для зменшення санітарно-гігієнічних ризиків термічної модернізації житлового 

фонду необхідно підвищити рівень культури безпеки та життєвої компетентності. Це 

потребує нових знань за вказаною проблемою. 

Відомо [4], що термічна модернізація житлових будинків – це не тільки 

ефективний засіб економії енергетичних та матеріальних ресурсів, але й засіб 

покращення умов проживання людини. Проте наряду з позитивним впливом 

термомодернізація привносить і нові ризики. 

При невдалому проведенні теплоізоляції і підвищенні енергоефективності 

будівель, можуть погіршитись гігієнічні умови житла. Такі характеристики будівлі, як 

наявність сирості, конденсації вологи, недостатньої вентиляції, низької температури 

поверхонь і інших будівельних дефектів, обумовлюють зростання пліснєвих грибків і 

ініціюють подальшу появу спор, клітинних фрагментів, алергенів, мікотоксинів, 

ендотоксинів, бета-глуканів, летких органічних сполук та інших біологічних агентів у 

повітрі приміщень. Негативний прояв біологічних факторів житлового середовища 

може являти собою значну небезпеку для здоров'я, викликаючи цілий ряд 

несприятливих захворювань [6]. 

Нажаль, в Україні комплексні дослідження санітарно-гігієнічних ризиків 

термомодернізації житлових будівель не проводились останніми десятиліттями. 

Тому оглянемо відповідні закордонні дослідження. 

Найбільш масштабні міжнародні дослідження були проведені в 2002 і 2003 

роках за пан'європейським проектом LARES [6]. У 8 містах Європи було обстежено 

стан 3373 житлових приміщень і здоров'я 8519 жителів. В результаті майже в 25% 

обстежених приміщень були виявлені сліди цвілі принаймні в одній кімнаті; 
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найчастіше цвіль спостерігалася в кухнях (10,5% всіх житлових приміщеннях) і 

ванних кімнатах (14% всіх житлових приміщень). 

У відповідь на енергетичну кризу в 1970-х і 1980-х роках в західних країнах (на 

відміну від колишнього СРСР) були змінені принципи житлового будівництва. 

Впроваджені нові технології будівництва принесли нові небезпеки і ризики. 

Виявилося, що нові будівельні матеріали можуть бути екологічно 

несприятливими. При зволоженні деякі нові будівельні матеріали можуть активно 

виділяти леткі речовини в процесі вторинних реакцій. Прикладами є випаровування з 

лакофарбових покриттів, герметиків. Значні екологічні  ризики привнесені також з 

альдегідами, що виділяються з вологої мінеральної вати або з лінолеуму. Виявилось, 

що хімічне розкладання притаманне більшості підлогових матеріалів, особливо 

укладених на вологому лужному бетоні. У разі вінілового підлогового покриття і 

використання клеючих засобів, що наносяться на сирий лужний бетон, це може 

привести до утворення пахучих спиртів (в основному C10-С12) та інше. 

В останні роки численні дослідження, спрямовані на зниження ризику для 

здоров'я, зумовлених впливом вогкості і цвілі в житлових приміщеннях, проводяться 

під егідою ВООЗ та інших міжнародних організацій. Варто звернути увагу на технічні 

рекомендації щодо поліпшення середовища житлових приміщень, вироблені в 

рамках міжнародного проекту EnVIE [6]: 

1. Запобіганню конденсації сприяє використання комбінації таких трьох заходів 

як: регулювання температури у приміщенні (найважливіший параметр), ефективна 

вентиляція і відповідний рівень теплової ізоляції будівель. 

2. Для зменшення ризиків конденсації необхідне забезпечення безперервності 

ізоляції, при цьому недопустимою є наявність термічних містків в конструкції. 

Зовнішня теплоізоляція має суттєві переваги, внутрішню ізоляцію слід 

використовувати тільки у виключних випадках. Ризик появи конденсації завжди може 

бути знижений шляхом підвищення температури і / або кратності повітрообміну, хоча 

це може надати (необов'язково) значний вплив на потребу в енергії. 

3. В сучасному житлі з обґрунтованим рівнем теплоізоляції і регулюванням 

температури та у відсутності термічних містків, кратність повітрообміну приблизно на 

рівні 30 м3 на годину на людину є достатньою для видалення парів, що генеруються 

мешканцями, і для попередження конденсації. 
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Отже, український та світовий досвід свідчить, що термічна модернізація 

житлових будинків потребує комплексного, виваженого і науково-технічного 

обґрунтованого підходу. 

Людина в житловому приміщенні проводить не менше третини свого життя. 

Тому створення і підтримання належних санітарно-гігієнічних умов житла з 

мінімальними ризиками для здоров’я є необхідним елементом культури безпеки 

життєдіяльності сучасної людини. 
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