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Анотація. В роботі розглянуто питання, які пов’язані з формуванням деяких аспектів 

безпеки життєдіяльності, а також визначено межі безпечної поведінки особистості. 

Ключові слова: безпека, небезпека, особа безпечного типа, 

мотиви поведінки, цільові установки, способи діяльності. 

 

Аннотация. В работе рассмотрены вопросы, связанные с формированием некоторых 

аспектов безопасности жизнедеятельности, а также определены границы безопасного 

поведения личности.  

Ключевые слова: безопасность, опасность, личность безопасного типа, мотивы 

поведения, целевые установки, способы деятельности. 

 

Annotation. The issues related to the formation of certain aspects of health and safety are 

shown in this paper. The limits of safe behavior are identified. 

Keywords: safety, danger, personality of safe type, motives, target setting, ways of working. 

 

 У житті людини поняття небезпеки і безпеки грають роль ключових 

світоглядних орієнтирів, довкола яких групуються фундаментальні цінності людського 

буття. Вони невід'ємно пов'язані з людським існуванням в світі, до певної міри 

прагненням уникнути тих багаточисельних небезпек, які підстерігають людину на 

життєвому шляху. Голод, хвороби, природні стихії – до цих природних джерел 

небезпек слід додати набагато більш багаточисельні погрози людського життя, 

витікаючи від самої людини, такі, як техногенні катастрофи, війни, злочини і так далі. 
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 Запобігання, ослабіння, нейтралізація цих негативних і деструктивних чинників, 

що порушують нормальне функціонування людини, дає уявлення про безпеку 

життєдіяльності. Що стосується особистісної безпеки, мова отже йде тоді, коли дані 

негативні дії обернені на діяльність індивіда. А тому під безпекою особи розуміється 

стан захищеності людини від погроз, що формуються на рівні особистих сприйнять і 

потреб, яке забезпечує він сам. 

 Змістовно питання формування основних аспектів безпеки життєдіяльності 

включає як безпеку самої особи (особисту, виробничу, національну, інформаційну і ін.), 

так і безпеку її поведінки (для держави, суспільства, нації). В рамках реалізації 

названих змістовних пріоритетів, кожен факт, будь-яка учбова інформація 

розглядається як істотний для виживання людини, нації, держави і суспільства факт, як 

істотний для реалізації життєвих траєкторій кожної особи. Усесторонній розгляд 

питань безпеки особи, суспільства, держави, що зачіпає всі напрями людській 

життєдіяльності від принципів здорового способу життя і стимул-реакцій діяльності до 

розвитку життєвих стратегій особи і філософії буття. 

 Мета виховання зводиться до формування життєздатної особи, що швидко 

пристосовується до умов, що змінюються, високою духовністю, що володіє, 

активністю, цілеспрямованістю. Підготовка особи безпечного типа повинна тепер стати 

метою, в першу чергу, загальної освіти, що є одним з найбільш дієвих механізмів 

управління світоглядом і менталітетом людини і суспільства. 

 Головна мета педагогічної діяльності викладача дисципліни «Безпека 

життєдіяльності» – формування і розвиток особи безпечного типа поведінки (ОБТ). 

Вміст життя людини визначається можливостями і здібностями людини 

задовольняти потреби в самореалізації, самовизначенні, самоствердженні, 

самостійності і самооцінці, що складає ядро особи. Але до даного формулювання в 

аспекті безпеки життєдіяльності слід додати – особі, яка поважно та відповідально 

відноситься до питань безпеки та здатна повною мірою забезпечити особистісну та 

колективну безпеку діяльності. Різні люди в різній мірі володіють якостями та 

властивими. Значною мірою це залежить від їх природжених здібностей, але свою роль 

грають і умови існування людини в суспільстві, а також виховання і освіта. 

 До типологічних меж ОБТ відносяться мотиви поведінки, цільові установки і 

способи діяльності. 

 Мотиви: общинно-колективістські, які спонукають людину-громадянина до 

життєдіяльності в традиціях взаємної допомоги, такі, що виключають здобуття користі 
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із скрути, слабкості навколишніх людей і що не допускають хижацького відношення до 

природи. 

 Цільові установки: постійне продукування потенціалу безпеки існування 

людини, включаючи самого себе, природи і суспільства. 

 Способи діяльності: мінімізація внутрішніх погроз, вироблених (свідомо або 

несвідомо) самому собі, і запобігання (обмеження) активності, що містить небезпеку 

для людей і місця існування. 

 Таким чином, поняття «Особа безпечного типу» позначає здібність людини до 

безпечної самореалізації у навколишньому світі. Ця здатність базується на певних 

мотиваційних установках, вольових якостях особи і зачіпає її емоційну і інтелектуальну 

сферу. Крім того, умовою безпечної поведінки виступає компетентність в питаннях 

забезпечення політичною, правовою, соціальною, етичною, фізичною та ін. 

захищеністю людини. 
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Анотація. Статтю присвячено опису актуального питання забруднення атмосферного 

повітря міст України. Забруднення атмосферного повітря являє більшу загрозу для людини, ніж 

забруднення води, тому що від забруднення повітря неможливо врятуватись. Тому, можна 

зробити висновок, що у сучасних умовах питання забруднення атмосферного повітря великих 

міст достатньо серйозне. 

Ключові слова: атмосферне повітря, забруднення, небезпека, люди, місто. 

  

Аннотация. Статья посвящена описанию актуального вопроса загрязнения 

атмосферного воздуха городов Украины. Загрязнение атмосферного воздуха представляет 

большую опасность для человека, чем загрязнение воды, т.к. от загрязненного воздуха 

невозможно спастись. Поэтому, можно сделать вывод, что в современных условиях вопрос 

загрязнения атмосферного воздуха больших городов достаточно серьезный. 

Ключевые слова: атмосферный воздух, загрязнение, опасность, люди, город. 

 

Abstract. The article is devoted to description of topical problem of atmospheric air pollution 

of Ukrainian towns. Pollution оf atmospheric air is very dangerous to people. It is more dangerous 

than pollution оf water, because to save from air pollution impossibly. Sо, can do the conclusion: 

problem of atmospheric air pollution of big towns is very serious in contemporary condition.           

Key words: atmospheric air, pollution, dangerous, people, town. 

 


