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ОЦІНКА ГУМАНІТАРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ 

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ 

 

Проблема гуманізації навчання і виховання на сьогодні є найбільш 

актуальною, адже вона відображає основні тенденції розвитку сучасної освіти.  

Безпека життєдіяльності, з урахуванням сучасних уявлень, є 

багатогранним об’єктом розуміння й сприйняття дійсності, який потребує 

інтеграції різних стратегій, сфер, аспектів, форм і рівнів пізнання в 

різноманітних наукових напрямках [1]. 

Розуміння безпеки життєдіяльності як поняття технічного спрямування, 

досить суперечливе. Адже безпека життєдіяльності, крім забезпечення 

теоретичної і практичної підготовки майбутніх фахівців створює безпечні, 

комфортні та результативні умови життя і діяльності в технічному відношенні, 

передбачає гармонійний гуманістичний розвиток особистості і сталий розвиток 

суспільства, які знаходяться у тісному взаємозв’язку [1]. 

Безпека життєдіяльності тісно пов’язана з природою, на сьогодні 

необхідні радикальні зміни природозберігаючого спрямування в світогляді 

кожного фахівця, як умова подальшого розвитку цивілізації, перетворення 

суспільства споживання на суспільство, що керується розумом [1]. 

Для ефективного формування безпеки життєдіяльності в гуманітарних 

вищих навчальних закладах, змістовне наповнення дисциплін комплексу їх 

забезпечення необхідно гармонійно поєднувати з ідеями гуманізації 

навчального процесу [2]. 



Технічне спрямування дисциплін комплексу забезпечення безпеки 

життєдіяльності фахівців-гуманітаріїв, недостатній рівень їх наповнення 

технічними знаннями та, як наслідок, негативний вплив сільськогосподарської 

діяльності на навколишнє середовище спричиняє потребу пошуку нових 

підходів у формуванні змісту безпеки життєдіяльності при підготовці 

майбутніх фахівців [2]. 

Гуманізація на погляд О. Бєлової, Н. Брюханової та В. Коваленко-це 

процес створення умов для самореалізації, самовизначення особистості 

студента в просторі сучасної культури; створення гуманітарної сфери, що 

сприяє розкриттю творчого потенціалу особистості, формуванню ціннісних 

орієнтацій і моральних якостей із наступною їх реалізацією в професійній та 

життєвій сферах [2]. 

Розширення номенклатури гуманітарних дисциплін потребує реалізації  

таких аспектів [3]: 

-взаємопроникнення гуманітарного знання та знань природничих і 

технічних дисциплін; 

-розкриття і реалізацію міждисциплінарних зв’язків в освіті, постановку і 

рішення науково-технічних проблем на межі технічної та гуманітарної сфер; 

-підсилення підготовки в правовій, мовленнєвій, екологічній, 

економічній, ергономічній областях; 

-інтегративності навчання, врахування міжпредметних зв’язків: навчальні 

предмети не повинні сприйматися студентами як окремі, не взаємопов’язані. 

Наповнення дисциплін комплексом забезпечення безпеки 

життєдіяльності гуманітарними знаннями уможливить становлення 

професійного здоров’я, і, як наслідок, формування світогляду, що забезпечить 

безпеку життєдіяльності майбутніх фахівців [3]. 

М. Каган підтримує думку про визначальну роль світогляду для успішної 

професійної діяльності і характеризує його як систему цінностей, яка відрізняє 

суспільне світорозуміння особистості від власного світомоделювання, 

базованого на емоційних переживаннях [3]. 



Отже, знання з безпеки життєдіяльності призначені сприяти 

усвідомленню, що в центрі уваги повинна бути людина, як головна цінність 

суспільства, та виховувати в ній гуманне, свідоме ставлення до питань 

особистої безпеки і безпеки оточення в усіх сферах відносин; забезпечити 

якісне засвоєння нового стереотипу поведінки гуманістичного спрямування [3]. 

Ідея актуалізації гуманістичного спрямування дисциплін комплексу 

забезпечення безпеки життєдіяльності покликана гармонізувати 

взаємовідносини людини і природи, спроектувати ціннісне ставлення до 

основного об’єкта діяльності [3]. 
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