
ВСТУП 
 

На межі тисячоліть проблема безпечної життєдіяльності стала 
однією з основних проблем світової спільноти. Відтак Організація 
Об’єднаних Націй визначила лейтмотивом своєї діяльності на 
найближчі роки, поряд з проблемами безпеки держав, вирішувати не 
менш гострі питання безпеки особи. 

Причини, які зумовили актуалізацію безпеки життєдіяльності, 
сьогодні детально вивчають та аналізують. Серед них вирізняють: 
виснаження природних ресурсів, зростаюче забруднення довкілля, 
демографічний вибух, низький рівень екологічної та технічної куль-
тури. У світовій спільноті вже розробляють наукові, економічні та 
правові засади стійкого розвитку суспільства, яке б могло гаран-
тувати безпеку життєдіяльності. Змінюється також саме розуміння 
проблеми безпечної життєдіяльності. 

До останнього часу поняття забезпечення безпечної життєді-
яльності ґрунтувалося на концепції абсолютної безпеки. Її суть поля-
гала в тому, що з розвитком науково-технічного прогресу людство 
навчиться пізнавати всі закономірності природних явищ, записувати 
їх у вигляді математичних формул, відтворювати у технологічних 
процесах і за допомогою чутливих датчиків та потужних комп’ю-
терів контролювати й прогнозувати розвиток як природних явищ, 
так і технологічних процесів, уникаючи можливих небезпечних 
ситуацій. Проте життя засвідчує неспроможність цієї концепції. 

Наприкінці ХХ ст. світова наукова спільнота переходить до 
іншої концепції забезпечення безпеки життєдіяльності, протилежної 
попередній – до концепції допустимого ризику. Суть її полягає в 
тому, що будь-яке середовище перебування людини, яке володіє 
енергією, хімічно чи біологічно активними речовинами або іншими 
чинниками, несумісними з умовами життя, має потенційні небезпе-
ки. Кожна така небезпека має свій логічний процес розвитку до 
реального небажаного наслідку. Оскільки передбачити з цілковитою 
гарантією цей розвиток неможливо, то у разі переходу від концепції 
абсолютної безпеки до концепції допустимого ризику змінюється 
роль особи у забезпеченні власної та суспільної безпеки. 

Згідно з концепцією абсолютної безпеки, людині відводилася 
пасивна роль. Досить знати і виконувати правила з техніки безпеки, 
щоб середовище перебування людини вважалося повністю безпеч-



 2 

ним. Про відповідність таких правил до певної виробничої ситуації 
повинен подбати інженер-конструктор нової техніки чи організатор 
тих чи інших робіт. Це призводило до зниження відповідальності 
особи за власну та колективну безпеку. 

Згідно з концепцією допустимого ризику, середовище пере-
бування людини завжди є потенційно небезпечним, тому недос-
татньо знати певну кількість правил, які регламентують поведінку 
людини в N  ситуаціях. Життя є складнішим, ніж ми його знаємо, і 
може призвести до 1N +  ситуації, для якої правила ще не розро-
блені. Недаремно спеціалісти з безпеки праці стверджують, що 
чимало правил з техніки безпеки “написані кров’ю”, тобто засте-
рігаюче правило виникає лише після того, як відбудеться нещасний 
випадок. 

Безперечно, рівень знань населення з питань охорони праці, 
безпеки руху, пожежної та радіаційної безпеки, цивільного захисту 
за останні десятиріччя зріс, однак він ще не є достатнім. Сьогодні із 
збільшенням технічної оснащеності виробничого та побутового 
середовища і зростанням антропогенного впливу на довкілля роз-
виток потенційних небезпек не завжди є передбачуваним. Звичайно 
він проходить не в одну, а в декілька стадій, які можуть бути 
розділені як відстанню, так і часом, і тому їх важко простежувати у 
всій послідовності. Виживання людства потребує не тільки 
глибокого осмислення небезпек, які породжуються негативними 
наслідками науково-технічного прогресу, але й нового погляду на 
них. Майбутнє людства залежить не стільки від вирішення 
технічних проблем безпеки життєдіяльності, скільки від зміни 
внутрішньої суті людини, трансформування її життєвих цінностей. 

Відтак навчання з питань безпеки життєдіяльності треба 
розглядати як формування гуманного світосприйняття, елементів 
технічної та екологічної культури, переконань про можливість 
встановлення гармонійних відносин між людиною, технікою і 
природним середовищем та підвищення відповідальності особи за 
збереження власного й суспільного здоров’я і життя. 

Такий підхід до забезпечення безпечної життєдіяльності і 
зниження рівня ризику вимагає, щоб суспільна свідомість адек-
ватно відображала сукупність наявних потенційних небезпек, а 
наукова спільнота володіла знаннями про закономірності їхнього 
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розвитку і вміла їх відвернути та знизити ризик до допустимого 
рівня. Особлива роль у цьому відводиться вищій освіті, яка, згідно з 
критеріями підготовки студентів з питань безпеки життєдіяльності, 
повинна формувати у майбутніх спеціалістів вміння не тільки 
забезпечити індивідуальний захист від шкідливого і небезпечного 
впливу довкілля, а й організувати захист певних соціальних груп 
людей. 

“ Всі наші біди – від напівосвіченості” , – стверджував М. Мон-
тень (1533–1592). Ця теза повно висвітлює сучасний стан безпеки 
людства. Сьогодні безпека людства залежить не стільки від 
досягнень науки і техніки, скільки від самої людини, переорієн-
тування її життєвих цінностей. Цей факт зумовив і підхід до 
викладання матеріалу не у вигляді заборонних правил, які строго 
регламентують дії людини в тій чи іншій ситуації, а в спробі 
формування техногенно-екологічних елементів світогляду, елемен-
тів культури безпеки, які дають змогу кожній людині самостійно 
оцінювати середовище свого перебування щодо особистої безпеки. 
Це сприятиме підвищенню особистої відпові-дальності особи за 
власну безпеку та утвердженню її активної ролі у вирішенні 
проблем безпеки як таких, що мають найвищий пріо-ритет. 

Навчальний матеріал курсу поділений на чотири модулі, 
кожний з яких є продовженням та розвитком попереднього: 

1. Наукові основи безпеки життєдіяльності. 
2. Людина в системі "людина–середовище". 
3. Середовище в системі "людина–середовище". 
4. Забезпечення безпечної життєдіяльності. 
Після вивчення теоретичного матеріалу кожного модуля 

студент перевіряє рівень його засвоєння за допомогою тестів. У разі 
успішного вирішення 50% запропонованих завдань прийнято 
вважати, що студент засвоїв необхідний обсяг знань і може перехо-
дити до вивчення наступного модуля.  

Основою для вивчення цього курсу слугує навчальний 
посібник З. Яремка "Безпека життєдіяльності", виданий Видавничим 
центром ЛНУ імені Івана Франка у 2005 р. 

У нижче поданому переліку літератури можна знайти 
навчальні посібники, де, крім розглянутих нами, викладені інші 
питання, які можуть зацікавити студента. 



 4 

Перелік додаткової літератури 

1. Бакка М.Т., Редчиць В.С., Сивко В.Й. Основи безпеки життє-
діяльності людини: Навч. посібник. – Житомир: РВВ ЖІТІ, 1997. 
– 340 с. 

2. Гайченко В.А., Коваль Г.М. Основи безпеки життєдіяльності лю-
дини: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2002. – 232 с. 

3. Даценко І.І., Грабович Р.Д., Йонда М.Є. Умови праці з комп’ю-
тером і їх оптимізація. – Львів, 1998. – 43 с. 

4. Даценко І.І. Гігієна та екологія людини: Навч. посібник. – Львів: 
Афіша, 2000. – 248 с. 

5. Дмитрук О.Ю., Щур Ю.В. Безпека життєдіяльності. – К.: Видавн. 
центр “Київський університет”, 1999. – 209 с. 

6. Джигирей В.С. Жидецький В.Ц. Безпека життєдіяльності. – Львів: 
Афіша, 1999. – 254 с. 

7. Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяль-
ності. – К.: Каравелла; Львів: Новий світ, 2000. – 320 с. 

8. Заплатинський В.М. Безпека життєдіяльності. – К.: КДТЕУ, 1999. 
– 208 с. 

9. Заплатинський В.М. Основи кримінологічної безпеки сучасного 
бізнесу. – К.: КДТЕУ, 2000. – 141 с. 

10. Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності. – К.: Ельга, Ніка-
Центр, 2003. – 400 с. 

11. Крушельницька Я.В. Фізіологія і психологія праці: Навч. посіб-
ник. – К.: КНЕУ, 2000. – 232 с. 

12. Кучерявий В.П. Екологія. – Львів: Світ, 2000. – 500 с. 
13. Лук’янова Л.Б. Основи екології. – К.: Вища шк., 2000. – 327 с. 
14. Лапін В.М. Безпека життєдіяльності. – Львів: ЛБКНБУ; К.: Знан-

ня, 2000. – 186 с. 
15. Миценко І.М. Забезпечення життєдіяльності людини в навколиш-

ньому середовищі. – Кіровоград, 1998. – 292 с. 
16. Пістун І.П., Березовецький А.П., Тубальцева А.Н. Безпека життє-

діяльності. – Львів: СПОЛОМ, 2003. – 184 с. 
17. Пістун І.П., Піщенюк В.Ф., Березовецький А.П. Безпека життєді-

яльності. – Львів: Світ, 1995. – 288 с. 
18. Рожков А.П. Пожежна безпека на виробництві. – К., 1997.  

– 448 с. 
19. Чирва Ю.О., Баб’як О.С. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб-

ник. – К.: Атіка, 2001. – 204 с. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

