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Проблема захисту людини від небезпеки в різних умовах її перебування виникла 

давно. Протягом усієї історії цивілізації кожна окрема людина піклувалася про власну 

безпеку та безпеку своїх близьких, так само як людству доводилося піклуватися про 

безпеку свого існування. Людям загрожували небезпечні природні явища, представники 

біологічного світу. Із часом виникла небезпека, творцем якої стала сама людина: війни, 

збройні конфлікти, вбивства, терористичні та інші акти насильства, які постійно 

супроводжували та продовжують супроводжувати розвиток суспільства. 

Але й надалі людство прагне зробити життя зручним і безпечним. У людському 

прагненні до пізнання дуже часто засоби витісняють мету. 

Історичні факти свідчать про те, що завдяки здобутим знанням, з розвитком 

цивілізації рівень безпеки людей зростає. Середня тривалість життя в розвинених країнах 

світу становить понад 80 років [1.15]. 

Проблема безпеки життєдіяльності стає однією з найгостріших соціальних 

проблем. Пов’язано це із нещасними випадками та надзвичайними ситуаціями, які інколи 

призводять до летальних наслідків. 

Безпека життєдіяльності, яка є серйозною проблемою сучасності й залучає багато 

наук, виробила певну систему власних понять, теоретичних положень, аксіом, методів 

дослідження, що містять складові загальної науки про безпеку. Тому безпека 

життєдіяльності закономірно розглядається як наукова й методологічна основа для інших 

дисциплін [4.31]. 

Зростання кількості техногенних катастроф і аварій, низький рівень професійної, 

соціальної й медичної реабілітації потерпілих негативно позначаються на життєдіяльності 

людини та її здоров’ї, приводять до подальшого погіршення демографічної ситуації в країні. 

Реальною загрозою виникнення аварій з людськими жертвами, збільшення числа 

захворювань, нещасних випадків, шкідливих викидів у навколишнє середовище є високий 

ступінь зношування основних фондів таких як людський фактор. 

У багаторівневому освітянському просторі України віддзеркалюються всі негативні 

та позитивні зміни, які характеризують сучасний період розвитку нашого суспільства. Тому 

навчання в системі освіти є найбільш ефективним періодом у житті людини для вивчення 

світу небезпек, заходів захисту від них.  



Досягнення високої громадянської компетентності та набуття моральних якостей 

вкрай необхідне для кожного громадянина сучасного суспільства. Виникає питання: «Як 

безпека життєдіяльності сприяє формуванню громадянської компетентності студентів?». Це 

питання дуже важливе, тому що безпека життєдіяльності вивчає комплекс питань, які 

пов’язані з поведінкою людини в небезпечних ситуаціях, це нова самостійна дисципліна, яка 

охоплює низку соціальних і природних наук. 

У зв’язку з тим, що об’єктом освітянського напрямку безпеки життєдіяльності є 

безпека життя й здоров’я особи як явище, а предметом є моделі безпеки, в освітньому закладі 

студенти повинні оволодіти ефективними способами, засобами й методами навчання 

студентів створювати відповідні моделі безпеки формування громадянської компетентності, 

приймати правильні рішення та свідомо діяти, щоб відвернути небезпеку або зменшити її 

негативні наслідки. 

Необхідний рівень викладання ОБЖ має досягатися завдяки діяльності викладачів, 

що актуалізує проблему підготовки таких фахівців у ХННРБЦ. Аналіз навчально-виховного 

процесу в вузах та практична підготовка високопрофесійних педагогічних кадрів свідчить 

про те, що вирішення цієї досить актуальної та важливої проблеми буде найдоцільнішим й 

результативним, коли до її розв’язання залучатимуться викладачі природничих дисциплін за 

спеціалізацією «Основи безпеки життєдіяльності». 

Ефективність викладання основ безпеки життєдіяльності в освітніх закладах 

залежить від багатьох чинників, серед яких доцільно виокремити такі: змістове наповнення 

фахових дисциплін, якість навчально-методичного забезпечення, спрямованість предмета 

«БЖД» з методикою викладання на засвоєння студентами певних алгоритмів і технологій 

розумової діяльності [5.11]. Однак, досвід підготовки майбутніх викладачів природничих 

дисциплін переконує, що обсягу й змісту названих фахових дисциплін недостатньо для 

забезпечення відповідного освітньо-кваліфікаційним характеристикам рівня підготовки. Це 

пояснюється тим, що для опанування професією студенти вивчають 15-20 спеціальних 

дисциплін, а це набагато більше годин, аніж кількість годин, що відводяться БЖД. Ці 

питання висвітлювались такими авторами як Величко С.П., Царенко У.Л., Царенко О.М. у 

навчальному посібнику з питань (БЖД) основи безпеки життєдіяльності [3.18]. 

Україна підтримала концепцію ООН, яка розглядає проблеми безпеки як базисну 

потребу людини. Метою цієї концепції є створення умов для збалансованого безпечного 

існування кожної окремої людини як найбільшої цінності суспільства. Основні принципи 

такої позиції знайшли відображення в головному законі держави – Конституції України 

(1996 р.), де проголошені питання безпеки життя й діяльності людини. 



На загальнодержавному рівні система управління безпекою життєдіяльності є 

складовою загальної системи управління державою. 

Правову основу забезпечення безпеки життєдіяльності нашої держави становить 

Конституція України, де проголошено, що «Кожна людина має невід’ємне право на життя… 

Кожен має право захищати своє життя й здоров’я від протиправних посягань». 

Міністерством освіти та науки рекомендовано викладати предмет «Основи безпеки 

життєдіяльності» у всіх освітніх закладах. 

Програмою цього курсу передбачається функціональна та фахова підготовка 

студентів, формування громадянської компетентності, індивідуально-творча робота, 

контрольно-оціночні заняття тощо. 

Введення курсу «Основи безпеки життєдіяльності» відбувається в умовах 

входження України у світовий освітній простір. Це вимагає розуміння важливості безпечної 

взаємодії усіх верств населення. Посилення уваги до цього навчального предмета зумовлене 

усвідомленням того, що кожна людина не тільки бажає і має право жити у здоровому та 

безпечному суспільстві, а й повинна цьому навчитися. 

Формування громадянської компетентності під час вивчення ОБЖ – процес 

багатогранний, цілями й завданнями якого є: 

- навчання студентів розумінню структури, змісту й взаємозв’язків 

життєдіяльності людини на всіх етапах повсякденного життя і праці; 

- формування вміння визначати чинники, причини й параметри виникнення 

надзвичайних ситуацій; 

- ознайомлення з принципами і способами захисту від небезпечних ситуацій у 

повсякденному житті та у надзвичайних умовах, профілактика шкідливих 

звичок; 

- формування у студентів розуміння критеріїв цінування здоров’я та життя як 

найважливішого, що є у людини; 

- ознайомлення студентів з основними принципами, шляхами й методами 

збереження життя і зміцнення всіх складових здоров’я, навчання їх методам 

самооцінки й контролю стану і рівня здоров’я протягом усіх років навчання; 

- ознайомлення з юридичними законами щодо відповідальності за порушення 

правопорядку; 



- навчання методиці передбачення результатів своєї небезпечної поведінки, 

нераціонального використання природних ресурсів тощо; 

- навчання осмисленню причинно-наслідкових зв’язків, через що трапляються 

людські жертви, матеріальні збитки, епідемії, війни. 

Дидактичні принципи визначають характер навчально-виховного процесу з ОБЖ. 

У процесі навчання основам безпеки життєдіяльності, як і при вивченні інших 

предметів, формуються такі якості особистості: світогляд, знання, вміння, навички, звички, 

здібності, а також деякі риси характеру – уважність, допитливість, воля, любов до праці 

тощо. Серед них головними є знання, які людина повинна ґрунтовно засвоїти для 

подальшого їх застосування під час виконання комплексних дій, визначених навчальними 

завданнями та в різних життєвих ситуаціях. 

Проведений аналіз програми з ОБЖ показує, що цей документ висвітлює два 

питання й охоплює всі аспекти безпеки життя й діяльності людини. По-перше, це класичне 

висвітлення теоретичних питань БЖД (психологічні, валеологічні та екологічні аспекти, 

безпека життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуацій), що ґрунтуються на 

межпредметних зв’язках. По-друге - висвітлюються особливості безпечного існування 

людини в сучасних умовах (безпека дорожнього руху, пожежна безпека, радіаційна безпека, 

побутовий травматизм та інші). 

Конкретним результатом навчання має бути розвиток життєвих (психосоціальних) 

навичок студентів – уміння приймати рішення, вирішувати проблеми творчого та критичного 

мислення, спілкування, самооцінки, виховувати почуття гідності, долати емоції та стрес. 
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