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життя і діяльності майбутніх учителів технологій. Ми розглядаємо підготовку
майбутнього вчителя технологій з питань безпеки життєдіяльності як систему, що
включає в себе безліч взаємопов'язаних і незалежних елементів, які обумовлюють
упорядковану послідовність її різних компонентів і рівнів. Важливо, що з точки зору
системного підходу специфіка системи методики формування і розвитку фахових
компетентностей з безпеки життєдіяльності у майбутніх учителів не повинна
завершуватися на особливостях складових елементів: безпека життєдіяльності, основи
охорони праці, цивільний захист, ергономіка, а взаємодоповнюватися механізмом зв’язків
між ними, що забезпечить цілісність системи і її функціонування.

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН, ПОВ’ЯЗАНИХ З
БЕЗПЕКОЮ, У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Чорна Т.М.
Університет державної фіскальної служби України
oksanachorna98@gmail.com
Існуючі природні, техногенні, соціальні й політичні джерела небезпек становлять
потенційну загрозу здоров’ю і життю людей. Щоб створити безпечні умови життя і
діяльності людини, потрібні знання, які навчать її формувати світогляд, приймати
адекватні рішення у відповідних життєвих ситуаціях і запобігати небезпечним проявам
життя. Відповідно, важливим завданням вищої школи є формування в майбутніх
спеціалістів свідомого і відповідального ставлення до питань особистої безпеки і безпеки
оточуючих, належна підготовка з питань захисту населення, оскільки рівень безпеки
суспільства значною мірою визначається саме якістю освіти в даній сфері. Нормативні
курси «Безпека життєдіяльності» та «Цивільний захист» є основними дисциплінами,
спрямованими на виховання загальної культури безпеки особистості, її відповідних
моральних цінностей, поглядів, поведінки; формування правильної соціальної позиції
щодо власної безпеки, мотивація безпечної поведінки в побуті, на виробництві. Вивчення
зазначених дисциплін дозволяє підготувати майбутніх фахівців до вирішення складних
проблем, пов’язаних з прогнозуванням надзвичайних ситуацій, побудовою моделей
їхнього розвитку та оцінкою соціально-економічних наслідків, а також прийняття
ефективних рішень щодо розроблення та реалізації вимог до проектних рішень за
критеріями ризику і безпеки об’єктів в зонах впливу надзвичайних ситуацій.
Компетентнісний підхід в освіті ґрунтується на міждисциплінарних, інтегрованих
вимогах до результату освітнього процесу. Під поняттям «компетентнісний підхід»
розуміють спрямованість освітнього процесу на формування та розвиток ключових
(соціальних і особистісних) і професійних компетенцій особистості. Вивчення курсу
«Безпека життєдіяльності» на основі копметентнісного підходу повинно передбачати
формування у бакалаврів ряду загальнокультурних та професійних компетенцій. При
цьому слід зазначити, що дисципліна «Безпека життєдіяльності» не вирішує спеціальних
проблем безпеки. Це прерогатива спеціальних дисциплін (галузевої безпеки праці,
електробезпеки, ядерної, пожежної тощо). Вона має на меті забезпечити загальну
грамотність у сфері безпеки, є науково-методичним фундаментом для всіх без винятку
спеціальних дисциплін. Людина, яка має знання з питань безпеки життєдіяльності,
свідома небезпек, не нашкодить іншій людині, здатна грамотно діяти в екстремальних
умовах. Застосування компетентнісного підходу до викладання дисципліни «Цивільний
захист» дозволить сформувати фахівця, здатного до гнучкої адаптації у мінливих
життєвих ситуаціях, генерування нових ідей, самостійного та критичного мислення;
спроможного бачити та формувати проблему (в спроможного бачити та формувати
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проблему (в особистому та професійному плані), знаходити шляхи раціонального її
вирішення; усвідомлювати, де і яким чином здобуті знання можуть бути використані в
оточуючій його дійсності; здатного грамотно працювати з інформацією (збирати потрібні
факти, аналізувати їх, висувати гіпотези вирішення проблем, робити необхідні
узагальнення, зіставлення з аналогічними або альтернативними варіантами розв’язання,
встановлювати статистичні закономірності, робити аргументовані висновки,
використовувати їх для вирішення нових проблем) тощо.
Удосконалення системи вищої освіти України вимагає перегляду підходів, змісту
та технологій підготовки фахівців для різних сфер діяльності, в тому числі й під час
викладання нормативних дисциплін «Безпека життєдіяльності» та «Цивільний захист».
Застосування компетентнісного підходу в практиці викладання курсів дозволить готувати
фахівців, здатних до швидкого реагування на постійно мінливі зовнішні чинники,
спроможних приймати самостійні компетентні рішення, свідомо обирати ефективні
способи і методи діяльності із широкого спектра альтернатив з метою забезпечення
належного рівня як особистої, так і колективної безпеки.

КУЛЬТУРА БЕЗПЕКИ В УМОВАХ СУЧАСНОСТІ:
ВІД ПЕРЕКОНАНЬ ОСОБИСТОСТІ ДО СВІДОМОСТІ СУСПІЛЬСТВА
Шароватова О.П.
Національний університет цивільного захисту України, м. Харків
sharovatova.elen@ukr.net
Демографічна та екологічна ситуації в умовах сьогодення зумовлюють необхідність
невідкладних заходів для створення належної системи протидії небезпекам існуючого
світу, підвищення рівня загальної безпеки громадян. При цьому практично доведено, що
успіх у будь-якій сфері залежить не лише від нормативно-правових, організаційнотехнічних та освітніх заходів, а й від якостей і здібностей людини, мотивів її поведінки,
впевненості у необхідності і дієвості проведених нею заходів.
Відтак, забезпечення безпеки має стати вищим пріоритетом і внутрішньою потребою
кожної людини протягом усього її життя, потребою кожної родини, кожного трудового
колективу, всього суспільства, держави, всієї цивілізації. Тому слід прагнути прийняття
цих норм дітьми, їхніми батьками, педагогами, що у повсякденному житті відобразиться у
відповідних особистісних установках і цінностях.
Усвідомлення нинішнього стану безпеки кожної особи призводить суспільство до
актуальності масштабного завдання щодо перегляду існуючого ставлення до питань
безпеки шляхом формування нової масової культури – культури безпеки, коли кожен
українець свідомо обирає певну позицію, набуває необхідні знання та навички у сфері
забезпечення безпеки, в той же час держава створює сприятливі умови для його
життєдіяльності, збереження здоров’я і працездатності. Тож, зрозуміло, що написані
норми і правила – це ще не культура безпеки, це лише зовнішні ознаки цивілізації, тоді як
культура - це рівень самосвідомості кожного співвітчизника і всього суспільства.
Зміст культури безпеки особистості включає пріоритетні напрями базової культури
цієї особистості, тобто світоглядну, моральну, психологічну та інші різновиди культури.
Розвиток такої культури на індивідуальному рівні передбачає формування ідеалу і
цінностей у сфері безпеки життєдіяльності, її мотивування, розвиток вроджених і
формування набутих якостей особистості.
Сьогодні культура безпеки - це культура з великої літери, це норма поведінки
громадянина, частина його сутності, його натура. Це природна реакція, набутий рефлекс
цивілізованої людини відносно потенційної можливості прояву загрози небезпеки. Це
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