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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ
ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ У СТУДЕНТІВ
Малннівська Л.І.
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Досліджено теоретичні питання та педагогічні умови формування культури безпечної поведінки у студентів. Виокремлено чотири етапи формування безпечної поведінки. Для реалізації формування культури безпечної поведінки
запропоновано технологію підготовки вчителів, яка передбачає реалізацію ціле-мотиваційного, змістового, операційнодіяльнісного, контрольно-оцінного та результативного компонентів.

Ключові слова: поведінка, культура, безпечна поведінка, вольова сфера, безпека життєдіяльності,
цивільний захист

П

остановка проблеми. Одним із пріоритетів системи
освіти визначено необхідність формування безпечної
поведінки підростаючого покоління, навичок поведінки в
небезпечних ситуаціях різного походження, стійкої
мотивації щодо безпечної життєдіяльності та здорового
способу життя, згідно із законами.
В умовах нестабільності соціально-економічного і
політичного життя країни відбувається стійка тенденція
до показників здоров'я дітей. Тому перед навчальними
загальноосвітніми закладами виник цілий комплекс нових
завдань, що вимагають конкретних і негайних рішень.
Найважливішою із них є розробка методичних підходів до
формування у дітей звичок здорового способу життя.
Актуальність проблеми також підтверджуються
державними документами про освіту (закон України «Про
освіту», Національна доктрина розвитку освіти, закон
України про загальну середню освіту, Концепція
національного
виховання,
Концепція
позакласної
Виховної роботи в загальноосвітній школі). Ці документи
орієнтують освітньо-виховний процес на здійснення
підготовки людини до життя в суспільстві на засадах
гуманізму й толерантності, а також підтверджують
важливе значення всебічного розвитку особистості як
найвищої цінності суспільства.
Аналіз літературних джерел. Методику навчання
основам безпечної життєдіяльності розглянуто в
дослідженнях С.П. Гвоздій, Л.Г. Горяної, О.В. Жабокрицької, В.В. Нестеренко, Л.А. Сидорчук та ін. Відповідні проблеми знайшли відображення в педагогічних
працях видатних учених світового значення (О. Декролі,
Дж. Дьюї, Г. Кершенштейнер, Г. Лай, Е. Менман та ін.) та
вітчизняних педагогів (К.Н, Вентцель, М.О. Корф, П.Ф.
Лесгафт, М.І. Пирогов та ін.).
Окремі теоретичні та методологічні питання з
формування основ безпечної життєдіяльності відображено в працях В.І. Бабич, М.Р. Батіщевої, Р.Ю. Васильєвої, С.П. Гвоздій, О.В. Жабокрицької, Г.І. Лук'яненко, ТА. Пєтухової, О.В. Пуляк, Л.Є. Пундик, Є.Р.
Чернишова, Є.В. Яковенка-Глушенкова.
Ряд дослідників виокремлює чотири етапи у
формуванні безпечної поведінки. Першим етапом
формування є ознайомлення із загальними нормами,
алгоритмами, правилами безпечної поведінки. Студент
має знати як потрібно себе поводити в надзвичайних
ситуаціях і чому саме так. Другий етап - етап формування
ставлень. Вчителю необхідно викликати позитивне
ставлення студентів до норм і правил безпечної
життєдіяльності, сприяти готовності сприйняти їх як
значущі для себе. Третій етап - етап формування поглядів
і переконань. Цей етап характеризується сприйняттям і
перетворенням норм, правил безпеки, алгоритмів дій в
особисте надбання. Четвертий етап передбачає формування спрямованості особистості [3, с. 69].
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Мета: теоретично обґрунтувати, розкрити педагогічні
умови формування культури безпечної поведінки у
студентів.
Виклад основного матеріалу. Формування безпечної
життєдіяльності в умовах навчального закладу є процесом
комплексним
і
повинно
відбуватися
поетапно,
охоплюючи всі періоди. Пов'язані в єдину систему окремі
знання, уміння та навички спроможні забезпечити
готовність до збереження життя в XXI ст. Ця готовність
змогу забезпечити свою безпеку та побудувати свою
життєдіяльність з позиції безпеки суспільства.
Під час формування безпечної поведінки, вчитель не
повинен забувати про шкільну періодизацією, щоб можна
було визначити особливості підготовки до безпечної
життєдіяльності на кожному етапі розвитку за
структурними компонентами: мотиваційно-вольовим,
змістовним, операційним. Потрібно створювати для
студентів формування вольових якостей (самостійності,
впевненості у своїх силах, витримки, наполегливості,
самоконтролю). Також формувати логічну пам'ять, на
основі якої, стає можливим засвоєння як теоретичних
знань, так і практичних умінь та навичок - складових
змістовного й операційного компонентів готовності, що
виявляється у формуванні ставлення до себе, свого життя
як до чогось унікального, неповторного; набуття уявлень,
умінь і навичок із збереження і зміцнення здоров'я,
пожежної й дорожньої безпеки, правил поведінки в побуті, на вулиці, щоб запобігти отриманню побутових травм і
зберегти життя. Вчитель формує готовність до безпечної
життєдіяльності,
оскільки
відбувається
засвоєння
найважливішої інформації, пов'язаної із забезпеченням
власної безпеки, визначаються фундаментальні життєві
принципи,
відбувається
інтенсивна
робота
над
формуванням
своєї
особистості,
виробляється
індивідуальний
стиль
поведінки,
розвивається
критичність мислення, інтенсивно формується здатність
до самопізнання і самосвідомості. Тобто мається основа
для формування всіх компонентів готовності до безпечної
життєдіяльності.
Безпечна поведінка формується на основі педагогічних умов:
• глибоке і всебічне знання особистості та виявлення
його здібностей і нахилів, звичок поведінки і захоплень на
всіх етапах його розвитку;
• запобігання негативних явищ, а не боротьба з їх
наслідками;
• сформованість
мотиваційно-потребової
сфери
особистості у збагаченні уявлень про безпечну поведінку
та усвідомленні правових норм, прийнятих в суспільстві:
• створення безпечних умов середовища в
навчальному закладі;
• організація культурно-дозвіллєвої діяльності,
націленої на закріплення знань, вмінь та навичок
безпечної поведінки.
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Фундамент безпечної поведінки закладається ще з
шкільному віці, що визначає подальший гармонійний
розвиток особистості і суспільства в цілому.
Згідно з Постановами Кабінету Міністрів України
про затвердження Державного стандарту початкової. загальної освіти й Державного стандарту базової
і повної загальної середньої освіти метою освітньої
галузі «Здоров'я і фізична культура» є формування
й у подальшому розвиток здоров'я збережувальної
компетентності шляхом набуття учнями навичок
збереження, зміцнення, використання здоров'я та
дбайливого ставлення до нього, розвитку культури
особистості та готовності до дій в умовах надзвичайних
ситуацій і захисту Вітчизни [11; 12].
Провідна роль у вирішенні зазначеної проблеми
належить учителю, який усвідомлює необхідність
цілеспрямованої діяльності щодо збереження життя й
зміцнення здоров'я, спроможний ефективно сприяти
формуванню
безпечної
поведінки
підростаючого
покоління.
Як озброїти майбутнього фахівця знаннями щодо
загальних закономірностей виникнення небезпек, їх
властивостей, наслідків їх впливу на організм людини,
основ захисту здоров'я та життя людини і середовища її
проживання, вміннями, необхідними для розробки та
реалізації засобів та заходів здорових і безпечних умов
життя і діяльності, бажання і здатності розглядати
предмет що вивчається з орієнтацією на школу?
Безпека життєдіяльності є важливою ланка сучасного
виховання. Уся робота з навчання безпечної поведінки
має вестися з урахуванням трьох головних чинників:
1. Вона не має обмежуватися лише навчанням норм та
правил поведінки. їх треба також навчати обачності,
вмінню орієнтуватися та швидко реагувати в
екстремальних та надзвичайних ситуаціях.
2. Максимальний ефект досягається, якщо навчальновиховна робота ведеться всесторонньо та з урахуванням
особливості психіки, їх підвищеної вразливості.
3. Важливе значення має і психологічна готовність
дітей до сприйняття відповідної інформації про небезпеку
та до практичних дій у надзвичайних ситуаціях.
Навчальні
дисципліни
такі
як
«Безпека
життєдіяльності», «Цивільний захист» та інші є нормативними дисциплінами, що включаються в навчальні плани
як дисципліни обов'язкового вибору. Мета вивчення
дисциплін полягає у набутті студентами компетенції,
знань, умінь і навичок для здійснення діяльності з
урахуванням ризику природних небезпек, які можуть
спричинити надзвичайні ситуації та привести до
несприятливих наслідків на об'єктах господарювання, а
також формування в студентів відповідальності за
особисту та колективну безпеку.
Володіючи знаннями, отриманими під час вивчення
даних дисциплін, вчителі в процесі своєї професійної
діяльності зможуть не лише сформувати у студентів
навички поведінки в небезпечних ситуаціях, а й
спрямувати їх до безпечного життя і діяльності.
Процес формування безпечної поведінки відбувається
в послідовності певних етапів:
- на першому етапі вчитель повинен ознайомити з
небезпеками, що можуть виникати навколо них та з
правилами поведінки у різноманітних небезпечних
ситуаціях і що головне - їх попередження;
- наступний етап передбачає оволодіння моделями
безпечної поведінки, а саме: визначення небезпеки, аналіз
її рівня, прийняття рішення відносно алгоритму дій та
свідомі дії для її відвертання
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або зменшення;
- третій етап являє собою удосконалення та створення
моделей поведінки з урахуванням власних фізичних,
психологічних можливостей,, досвіду, вмінь та
можливостей зміни умов життєвого середовища.
Для реалізації даного процесу запропоновано технологію підготовки вчителів до формування безпечної
поведінки. Вона передбачає реалізацію ціле-мотиваційного, змістового, операційно-діяльнісного, контрольно-оцінного та результативного компонентів.
Ціле-мотиваційний компонент передбачає орієнтацію
на роль та місце навчальної діяльності в процесі
формування безпечної поведінки. Зазначений компонент
спонукає до оволодіння знаннями і способами
діагностики, стимулює вольові зусилля щодо подолання
труднощів, що виникають під час навчання.
Операційно-діяльнісний компонент визначає й
характеризує основні засоби, форми та методи діяльності
як вчителя, так і студента, спрямовані на більш ефективне
досягнення мети - забезпечення безпечної поведінки.
Серед них тренінгові ігри, ділові ігри, аналіз та вирішення
конкретних ситуацій, розв'язання графічних завдань,
завдання дослідницького характеру, проекти тощо [3, с.
59].
Контрольно-оцінний компонент характеризує оцінку,
контроль, самооцінку і самоконтроль рівня підготовки до
визначеної діяльності з метою їх аналізу формування
безпечної поведінки. Зміст компоненту включає методи
оцінки рівня підготовки до навчальної чи поза навчальної
роботи з безпеки життєдіяльності, виявлення недоліків
підготовки для подальшої корекції (розв'язування
педагогічних задач, графічних задач, анкетування, спостереження, бесіди, тестові завдання).
Результативний компонент зумовлюється рівнем
сформованості готовності до формування безпечної
поведінки,
який
проявляється
через
сукупність
розглянутих вище компонентів [8].
Подальше ознайомлення з сучасними технологіями
освіти щодо формування безпечної поведінки сприяє
становленню їх компетенції.
На думку науковців, однією з ефективних педагогічних технологій є метод проектів. Даний метод
являє собою форму навчально-пізнавальної активності,
що полягає в мотивованому досягненні свідомо
поставленої мети для створення творчих проектів,
забезпеченні єдності та наступності всіх аспектів процесу
навчання.
Л. В. Тополя характеризує поняття «проект" як
прототип, ідеальний образ передбачуваного або
можливого об'єкта, стану, у деяких випадках - план, задум
якої-небудь дії. Дослідник пояснює проект як об'єднану
навчально-пізнавальну творчу діяльність, що мають
спільну проблему, мету, способи діяльності, узгодженні
методи, спрямовані на досягнення загального результату
сумісної діяльності [4].
Провідна роль у вирішенні зазначеної проблеми
належить учителю, який усвідомлює необхідність
цілеспрямованої діяльності щодо збереження життя і
зміцнення здоров'я, спроможний ефективно сприяти
формуванню
безпечної
поведінки
підростаючого
покоління.
Таким чином, введення у шкільні навчальні плани
курсу «Основи безпеки життєдіяльності» та «Основи
здоров'я» дозволило зосередити увагу на підготовці
вчителя, що володіє необхідною професійною компетентністю педагогічної діяльності щодо формування
безпечної поведінки підлітків [7, 2].
■ Водночас аналіз теорії та практики показав, що в
дослідженнях, присвячених культурі, корек-
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ції безпечної поведінки недостатньо .уваги приділяється
розкриттю педагогічних умов формування культури
безпечної поведінки школярів. Також залишаються
маловивченими питання аналізу обставин середовища
життєдіяльності дітей, при яких формування культури
безпечної поведінки відбувається ефективніше. Кожна з
умов, що забезпечує формування культури безпечної
поведінки школярів цілком самостійна в силу своєї
специфіки та

призначення, але свій потенціал вони розкривають
найбільш повно лише в сукупності.
Висновок. Таким, чином, підґрунтям для формування
безпечної поведінки є система взаємопов'язаних наукових
і емпіричних знань, умінь і навичок, що необхідні для
формування
мотиваційно-вольового,
змістовного,
операційного компонентів готовності студентів до
культури безпечної поведінки.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ У
СТУДЕНТОВ
Аннотация
Исследованы теоретические вопросы и педагогические условия формирования культуры
безопасного поведения у студентов. Выделены четыре этапа формирования безопасного
поведения. Для реализации формирования культури безопасного поведения предложена
технология подготовки учителей, которая предусматривает реализацию мотивационного,
содержательного, операционо-деятельностного, контрольно-оценочного и результативного
компонентов.
Ключевые слова: поведение, культура, безопасное поведение, волевая сфера, безопасность
жизнедеятельности, гражданская защита.
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STUDENTS HAVE PEDAGOGICAL TERMS OF
FORMING OF CULTURE OF SAFE BEHAVIOUR
Summary:
Theoretical questions and pedagogical terms of forming of culture of safe behavior are
investigational for students. For stages of forming of safe behavior are distinguished. Technology of
preparation of teachers, that envisages realization whole-motivational, semantic, offers for
realization of forming of culture of safe behavior, operational activity, control-evaluation and
effective components.
Keywords: behavior, culture, safe behavior, volitional area, life safety, civil protection.

