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ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

НАСЕЛЕННЯ 

 

Питання безпеки життя і здоров'я людини тісно пов'язані із процесом 

сталого розвитку людства. У XXI столітті цю проблему треба розглядати як 

одну із пріоритетних у діяльності світової спільноти в умовах глобалізації всіх 

сфер життєдіяльності людства: матеріально-виробничої, побутової, соціально-

політичної та культурно-духовної. Зважаючи на це, ще на початку 90-х років 

XX століття спеціалістами ООН розроблена стратегічна Концепція сталого 

розвитку людської спільноти, так званий Порядок денний на XXI століття. 

Поєднання понять «культура» і «безпека » вперше відбулося  у 1986 р., 

коли Міжнародне агентство з атомної енергії здійснювало аналіз причин і 

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Сьогодні категорія «культура 

безпеки» стосується не лише персоналу потенційно небезпечних об’єктів, але і 

кожної людини зокрема, а також суспільства в цілому. Культура безпеки 

життєдіяльності як складова загальної культури спрямована на конкретний 

результат – обов’язкове виконання людиною норм поведінки в соціумі. 

«Культура безпеки – це процес збереження і розвитку цілей, ідеалів, цінностей, 

норм і традицій людини і суспільства, соціальних інститутів, забезпечення 

стійкої і конструктивної взаємодії людей, їх захищеності від неприйнятних 

ризиків і небезпек» [1, с.7 ].  

Виділяють три структурних рівні культури безпеки життєдіяльності:  

1) індивідуальний – це світогляд, норми поведінки, індивідуальні 

цінності і підготовленість людини в галузі безпеки життєдіяльності; 



2) колективний – це корпоративні цінності, професійна етика і мораль, 

підготовленість персоналу; 

3) суспільний – це традиції безпечної поведінки, суспільні цінності та 

рівень сприйняття населенням безпеки життєдіяльності. 

Культура безпеки життєдіяльності населення – це сукупність цінностей, 

стандартів, моральних норм і норм поведінки, спрямованих на підтримання 

самодисципліни як способу підвищення рівня безпеки. До систем, які 

забезпечують життєдіяльність, можна віднести правові норми захисту 

особистості, право на працю, відпочинок, освіту, медичне обслуговування, 

захист навколишнього середовища, здоров'я і життя, забезпечення 

правопорядку, оборони, соціальних прав, життєдіяльності в умовах 

надзвичайних ситуацій. Системи захисту прагнуть не допустити впливу 

уражаючих факторів небезпечних ситуацій на життя і здоров’я людей. 

На основі досвіду міжнародних і українських науковців у сфері безпеки 

життєдіяльності в Україні розроблена й прийнята Концепція освіти з напряму 

«Безпека життя і діяльності людини», основними принципами якої є: кожен має 

право на здорове та продуктивне життя у гармонії з природою; теперішнє та 

майбутні покоління мають рівні права на це; охорона довкілля має розглядатись 

як невід’ємна частина будь-якого процесу розвитку; кожна країна має право 

використовувати власні ресурси, не здійснюючи вплив на довкілля за межами її 

території; економічна діяльність має бути поєднана з принципом реалізації 

запобіжних заходів у сфері охорони довкілля; найефективніший спосіб 

розв’язання екологічних проблем – залучення всіх зацікавлених осіб, держави 

повинні розвивати та заохочувати поінформованість населення та його участь в 

процесі прийняття рішень, впроваджувати ефективне законодавство у сфері 

охорони довкілля; до охорони довкілля мають залучатись усі соціальні групи.  

Пріоритетним напрямом підготовки вважається формування правильної 

соціальної позиції особи щодо власної безпеки, мотивація її безпечної 

поведінки в побуті, на виробництві, в інших сферах існування, засвоєння 

певних знань та вмінь з акцентом на запобігання можливої шкоди, підготовка 



до дій у небезпечних ситуаціях, що об’єктивно склалися, заради зменшення 

потенційно можливих втрат (пошкоджень). 

Популяризація культури безпеки життєдіяльності серед дітей та молоді 

організовується і здійснюється центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти і науки, 

громадськими організаціями шляхом: проведення шкільних, районних 

(міських), обласних та всеукраїнських змагань з безпеки життєдіяльності; 

проведення навчально-тренувальних зборів і польових таборів; участі команд-

переможниць у заходах міжнародного рівня з цих питань. Навчання учнів, 

студентів та дітей дошкільного віку діям у надзвичайних ситуаціях та правилам 

пожежної безпеки є обов’язковим і здійснюється під час навчального процесу. 

Навчання дітей дошкільного віку діям у надзвичайних ситуаціях та 

запобігання пожежам від дитячих пустощів з вогнем проводиться шляхом 

формування у них поведінки, відповідної віку дитини, щодо власного захисту 

та рятування. 

Наукова галузь знань про безпеку людини ще молода і знаходиться в 

процесі свого становлення. Вона повинна взаємодіяти з іншими науковими 

дисциплінами для того, щоб широко висвітлювати всі проблеми безпеки 

сучасного суспільства. Сьогодні вже всім зрозуміло, що впровадження у вищих 

навчальних закладах нормативної дисципліни БЖД, без сумніву, відповідає 

потребам сьогодення, саме вона є основною ланкою формування сучасного 

світогляду щодо безпеки людства та його майбутнього. 
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