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УДК 378.1:614.8
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО ФОРМУВАННЯ
БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ШКОЛЯРІВ
Р.Ю. Васильєва
У пропонованій статті розглядаються загальні теоретичні підходи до актуалізації підгото
вки майбутніх учителів із питань формування безпечної поведінки школярів.

ТНе %епегаІ іИеогеїісаІ арргоасіїех іо асшаїігаїіоп о/іИе/иіше іеасНегх хтаіпїщ іп Іпе/огігшііо
іке зсИооІЬоу.ч .ча/е ЬеИа\'іоиг аге сотіа'егесі іп зиЬтіиеа'рарег.
Соціально-економічні й політичні зміни в суспільстві, зміцнення державності України, входження її
у світове співтовариство неможливі без структурної реформи національної системи вищої освіти. Пріоритетним завданням сьогодення є модернізація вищої освіти відповідно до європейських стандартів. За
Болонською конвенцією, умовами входження в єдиний освітній простір, Концепцією ООН про «сталий
людський розвиток», теоретичними положеннями освіти з напряму «Безпека життєдіяльності, важливим у
формуванні гармонійно розвиненої особи є становлення, насамперед, духовних якостей як пріоритетних
і вирішальних у системі цінностей сучасної людини. Головне в діяльності школи - здоров'я та безпека її
учнів. [4]. Одне з важливих положень Концепції національного виховання якраз і пов'язане з проблемами
безпеки життя і діяльності підростаючого покоління. Пропоновані проблеми є особливо актуальними і
стосовно наших досліджень [1].
Свого часу відповідні напрямки досліджень знайшли відображення не лише у суто педагогічних
працях видатних педагогів світового значення (О. Декролі, Дж.Дьюї, Г. Лай, Е. Менман, Г. Кершенштейнер та ін.) та вітчизняних педагогів (К. Вентцель, М. Корф, П. Лесгафт, М.І. Пирогов та ін.), а й в
педагогічних поглядах таких українських просвітителів, як П.А. Грабовський, М.М.Коцюбинський, Л.
Українка, І.Я.Франко та інших.
Основними напрямками підготовки наших студентів як майбутніх висококваліфікованих педагогів
у плані освіти згідно з вимогами Болонської конвенції передбачається:
-розвиток їх творчого мислення ;
-індивідуалізація навчання;
-стимулювання організації самостійної пізнавальної діяльності студента.
Особис і існо-зорієнтована парадигма у вихованні безпечної поведінки включає положення про фор
мування та розвиток в учнів правильної соціальної позиції щодо власної безпеки, мотиваціїїї в системі
«людина-життєве середовище»; саморозвиток, уміння забезпечити власну безпеку і безпеку оточуючих,
збереження і зміцнення власного здоров'я, самоконтролю навчальних досягнень. А отже, значимими є
морально-ціннісні якості людини.
У контексті проблеми, що розглядається, формування нових морально-ціннісних орієнтацій полягає у
посиленні процесуальної сторони навчання. Успішність взаємопов'язаної діяльності має базуватися на мо
тивації, науковій та методичні аргументації, зверненні до особливостей індивідуальності. Механізми фор
мування стійкої мотивації на безпечне поводження не витримують фрагментарності, поспіху, тиску. Потрі
бне системне індивідуалізоване усвідомлення кожни м підлітком необхідності безпечної поведінки, розумін
ня ним практичного значення здобутих знань, умінь, навичок із безпеки життєдіяльності (далі БЖД).
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Рис. 1. Безпека життєдіяльності людини
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Основною метою БЖД як навчальної та наукової дисципліни є підготовка відповідних спеціалістів
до активної участі в забезпеченні соціуму до повноцінного, безпечного і довгого життя в системі «людина-життєве середовище». Одна з проблем формування безпечної поведінки — це проблема визначення
суті самого поняття «безпечна поведінка», у сучасній літературі це питання практично не розроблено.
Опитування, проведене викладачами кафедри охорони праці Житомирського державного університету
серед студентів II курсу різних спеціальностей, свідчить про неповне розуміння цієї категорії. Так части
на студентів ототожнює безпечну поведінку з категорією «безпека» або «безпека життєдіяльності люди
ни» (рис. 1, сектор І), частина - тільки з валеологічним аспектом (сектор 4), окремі опитувані звертають
увагу тільки на поведінку в побуті (сектор 3), інші взагалі не змогли відповісти (сектор 2) або дали
варіативні відповіді (сектор 5).
Безпечна поведінка істотно відрізняється від інших різновидів поведінки структурними елементами
та змістом, які знаходяться в сфері пізнання природничих (валеологічних), інженерних, гуманітарних наук
та наук про людину і суспільство. Це цілком самостійний педагогічний феномен.
Тому для розкриття сутності безпечної поведінки необхідно виділити якусь найменшу одиницю, яка
б зберігала властивості цілого. Такою найменшою одиницею, на наш погляд, є вчинок. Вчинок - реакція
особистості, форма поводження, при якому здійснюється самостійний вибір цілей і способів поводження,
іноді всупереч загальноприйнятим правилам [5]. Отже, поведінка - це сукупність вчинків, які характери
зують загальне моральне обличчя людини,її ставлення до суспільства, інших людей і до самого себе [3].
Безпечна поведінка - це сукупність вчинків, які характеризують загальне ставлення людини до власної
безпеки, життя і здоров'я, до безпеки, життя і здоров'я оточуючих, екологічно безпечного природного
середовища. Отже, метою виховання безпечної поведінки є формування в особистості стійких моральновольових якостей, що сприяють вихованню культури людини щодо безпеки, потреб, почуттів, навичок і
звичок безпечного життя; залучення учнів до участі у практичній діяльності
Нами запропонована структура моделі безпечної поведінки підлітка, в якій доцільно виділити три
компоненти: теоретичний, мотиваційний та діяльнісно-практичний.
Теоретична складова характеризує всі види знань і уявлень школяра, що є відображенням свідо
мості, об'єктивних явищ, дійсності. Вони включають підготовку школярів до розгляду небезпечних ситу
ацій, типових для певних соціальних груп громадян і окремих осіб (за ознаками статі, віку, індивідуаль
них якостей, умов існування тощо). Це також розгляд та аналіз ситуацій виконання індивідуальної систе
ми захисту життя і здоров'я на основі певних закономірностей, взаємозв'язків змісту та підбору індивіду
ального комплексу дій відповідно до вікових, статевих, соціальних особливостей.
Зміст освіти із БЖД, її структура, технологія навчання формуються на основі положень про те, що
людина є найголовнішим об'єктом захисту від чинників ризику. При визначенні структури та наповнення
змісту теоретичної складової ми виходили, передусім, із сутності понять «людина», «здоров'я», «безпе
ка», «життєдіяльність», «небезпека», «поведінка». Нами запропоновано як основний методологічний
принцип БЖД системно-структурний підхід на основі системного аналізу. Суть системно-структурного
підходу варто розуміти у відповідності з тим, що життєдіяльність розглядається як комплекс взаємозв'яз
ків у системі «людина - життєве середовище», суб'єктом якої може бути як окрема людина, так і будь-яка
соціальна група. Оскільки і група -потенційний суб'єкт системи «людина - життєве середовище», то варто
виділити різні рівні цих систем.
В основі сучасних поглядів на безпечну поведінку особистості школяра повинно бути розуміння
того, що предмет «безпека життєдіяльності» на даний час функціонує як соціально необхідне змістове
поле, засіб, освіта та виховання особистості учня. Відповідні навчальні програми мають сприяти форму
ванню безпечного типу поведінки, особистості з гуманістичними ціннісними орієнтаціями. Виховання
особистості з гуманістичними ціннісними орієнтаціями і типом поведінки сприятимутьїїактивній участі в
забезпеченні власного тривалого безпечного та повноцінного життя в суспільстві..
Мотиваційна складова зароджується в мотиваційній сфері свідомості школяра і включає прагнен
ня, потреби й інтереси. При формуванні безпечної поведінки школяра домінуючими можуть бути зовнішні
обставини, але визначальне значення мають такі мотиви, як любов до людей, радість пізнання, бажання
довгого щасливого життя, турбота про власне здоров'я, творчість та ін. Системоутворюючим компонен
том безпечної поведінки особистості є світогляд. У філософській літературі світогляд визначається як якенебудь цілісне, систематичне уявлення про світ, що включає в себе усвідомленість суб'єкта світогляду чи
визначення місця людини в світі, спрямування її діяльності або основні принципи її усвідомленого відно
шення до дійсності [2].
Вважаємо, що свідома безпечна поведінка школярів є однією з головних проблем виховання. Це
передбачає формування світогляду на особистісному, соціальному, екологічному та валеологічному
рівнях.
На індивідуальному рівні поведінки суттєвими є психологічні особливості характеру (уважність,
ризикованість, агресивність, швидкість реакції, конфліктність, врівноваженість, сугестивність ін). Важ98

ливе значення мас устрій життя, мода, оточення, нервові стани. Тому кожен учень вимаг ає індивідуальної
системи впливу на духовний та психічний аспекти його особистості.
Під соціальним рівнем поведінки розуміють те, що людина, живучи в суспільстві, постійно спілку
ється з іншими індивідами, вступаючи з ними в ідейні, виробничі, побутові, родинні та інші стосунки, чи
знаходиться в ментальному середовищі. Народившись, людина стає членом суспільства, а суспільство не
завжди формує безпечні життєві потреби, інтереси, мотиви, цінності, і може породжувати небезпеки техно
генного, соціального, валеологічного характеру (аварії, ДТП, теракти, злочинність, наркоманію, алко
голізм, паління та ін).
Щоб не деградувати, індивід повинен усвідомлювати себе особистістю, представником певного
історичного суспільства, що знаходиться в оточенні індивідуальностей, які живуть за законами конкрет
ного соціуму. Людина своєю життєдіяльністю має прагнути сприяти створенню соціально здорового сере
довища проживання [2].
Під екологічним рівнем слід розуміти те, що як природне середовище впливає на безпеку людини,
так і людина вносить своєю діяльністю змінив навколишній світ. Ці зміни можуть викликати небезпечні
для життя і здоров'я природні катаклізми (урагани, повені, зсуви, забруднення води та ін).
Валеологічний рівень передбачає розуміння формування особистісного і суспільного ідеалу, згідно
якому психічне, фізичне та духовно-моральне здоров'я є найвищою загальнолюдською цінністю.
Діяльнісно-практичну складову можна вважати найбільш важливою у формуванні безпечної пове
дінки школяра. Відомо, що в процесі навчальної діяльності школярів здійснюється засвоєння знань, роз
вивається їхнє ціннісне відношення до світу, формуються, інтегруються і виявляються різноманітні якості
особистості. У результаті практичної діяльності школярів і проявляється рівень сформованості безпечної
поведінки.
Високий рівень безпеки школяра визначається тим, що він може використовувати сучасні методи та
засоби безпеки для забезпечення захисту особи в повсякденній діяльності та НС, діяти в умовах, що загрожу
ють життю та здоров'ю, а також своєю діяльністю не створює небезпеки, як для себе, так і для оточуючих.
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