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Ïåðåäìîâà
Пропонований підручник містить системний виклад матеріалу з
безпеки життєдіяльності, що має допомогти студентам навчити&
ся розпізнавати небезпеки, запобігати їм, захищати від них лю&
дей, ліквідовувати наслідки їх проявів, сприяти вихованню в
людині гуманного, свідомого ставлення до питань особистої без&
пеки та безпеки оточуючих в усіх сферах життєвих і трудових
відносин.
Сучасний стан соціально&політичного і науково&технічного
розвитку суспільства, його вплив і наслідки цього впливу на лю&
дину та довкілля вже не можна уявити як щось стабільне, що
обумовлює життя людини, її здоров’я і майбутнє.
Сучасна людина живе у світі природних, техногенних, соціа&
льних та інших небезпек, які постійно загрожують її здоров’ю, а
інколи навіть самому життю. За таких обставин безпека життє&
діяльності, як і безпека самої людини, стає першорядною, оскі&
льки стосується сутності людського життя.
Запровадження в навчальний процес змістових частин ГСВО
є передумовою запровадження в країні кредитно&модульної сис&
теми підготовки фахівців і започатковує новий етап розвитку без&
пеки життєдіяльності як навчальної дисципліни. Згідно з Інстру&
ктивним листом МОН України від 19.06.02 р. № 1/9–307, яким
введені в дію змістові частини ГСВО, навчальна дисципліна «Без&
пека життєдіяльності» містить два блоки модулів – «Забезпечен&
ня соціальної, природної та техногенної безпеки» та «Цивільний
захист об’єктів господарювання».
Блоку «Забезпечення соціальної, природної та техногенної
безпеки» відповідає навчальна програма нормативної дисциплі&
ни «Безпека життєдіяльності», а блоку «Цивільний захист об’є&
ктів господарювання» – частина II програми підготовки студен&
тів вищих навчальних закладів з дисципліни «Безпека життєді&
яльності», яка називається Програмою підготовки фахівців і ма&
гістрів загальнотехнічних, будівельних, транспортних, економі&
чних та інших вищих навчальних закладів технічного профілю
з дисципліни «Цивільна оборона».
Якщо дисципліна БЖД входить лише до стандартів рівня
«Базова вища освіта», логічно було б зберегти в змістовій час&
тині ГСВО загальноосвітню компоненту, необхідну для всіх спе&
ціальностей. Це можуть бути законодавче забезпечення БЖД,
теорія ризик&орієнтованого підходу в загальному вигляді, пси&
хологічні аспекти БЖД, небезпеки повсякденного життя і побу&
6

ту, здоровий спосіб життя, безпека життєдіяльності в надзвичай&
них ситуаціях.
Бакалаврат вивчає ризик&орієнтовний підхід (РОП) у курсі
БЖД у загальному вигляді поряд з іншими питаннями безпеки,
а детальна конкретизація методології РОП, згідно з принципом
наступності, має бути доведена до рівня умінь у процесі підгото&
вки спеціаліста, причому лише для інженерних спеціальностей
у курсі «Цивільний захист об’єктів господарювання».
Структура підручника побудована таким чином, щоб можна
було, спираючись на теоретичні знання, ознайомитися з основ&
ними небезпеками, які формують і виховують соціальний імуні&
тет особистості до шкідливих звичок, сформувати вміння розпі&
знавати небезпеки в довкіллі та їх наслідки та опанувати навич&
ками запобігання небезпек та збереження власного здоров’я, ро&
зв’язання побутових та сімейних конфліктних ситуацій, а також
захисту від небезпек під час роботи з технікою на виробництві, у
побуті і на транспорті.
У результаті вивчення курсу студенти повинні знати: анато&
мо&фізіологічні і психологічні властивості людини; психофізіо&
логію життєдіяльності і шляхи її оптимізації; характеристики
довкілля; небезпечні й шкідливі фактори середовища та наслід&
ки їхніх негативних дій; засоби і методи підвищення безпеки й
екологічності технічних засобів та технологічних процесів; ос&
новні положення теорії ризику; способи захисту людини від ура&
жаючих факторів аварій, катастроф, стихійного лиха; основи ор&
ганізації і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт.
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Òåîðåòè÷í³ çàñàäè áåçïåêè
æèòòºä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè

1.1. Ïðåäìåò ³ çàâäàííÿ êóðñó áåçïåêè æèòòºä³ÿëüíîñò³
Під безпекою розуміють певний стан середовища, за якого від&
сутні загрози. Безпека є предметом вивчення багатьох галузей
наук: природничих, технічних, медичних, сільськогосподар&
ських, суспільних та спеціальних наукових дисциплін.
Слово «безпека» вживають у різноманітних контекстах – від
безпеки глобального, регіонального та локального характеру до
безпеки дорожнього руху, праці, приватного життя та різнома&
нітних форм співіснування. Відсутність безпеки чи процес її зме&
ншення трактують як загрозу (явище чи процес) для існування
життя та його збереження.
Отже безпека – це певний об’єктивний стан, який характе&
ризується відсутністю загрози і який суб’єктивно відчувають
окремі люди чи їх групи.
У цілому поняття безпеки охоплює:
- об’єктивний стан безпеки (наявність чи відсутність загрози)
у загальному, місцевому чи індивідуальному вимірах;
- відчуття безпеки (усвідомлення існування безпеки, відсут&
ності небезпеки чи можливості протидії загрозі) у загально&
му, місцевому чи індивідуальному вимірах.

Багатозначність терміна «безпека» зумовлює різні його тлу&
мачення. Найбільш прийнятним, на нашу думку, є такі:
1) безпека – це форми існування, які забезпечують тривалість,
стабілізацію, удосконалення та розвиток;
2) безпека – це загрози, які спричинені середовищем, хоча та&
кож можуть існувати в основі кожної організації та в потоках
інформації, які пов’язують дану особу із середовищем.
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У ДСТУ 2293&99 термін «безпека» визначається як «стан за&
хищеності особи від ризику зазнати шкоди».
Безпека людини – поняття складне і багатовимірне. За обся&
гом і змістом воно охоплює весь комплекс людських відносин у
соціальній і виробничій сферах, саму сутність людського життя,
рівень національного розвитку і безпосередньо впливає на осно&
вний показник благополуччя населення – індекс людського роз&
витку. Тому виховання в кожної людини навичок організації без&
пеки власного життя та довкілля повинне починатися з дитинст&
ва і тривати впродовж усього життя.
Оскільки подальший розвиток цивілізації неминуче пов’я&
заний з розширенням виробництва і, як наслідок, виникненням
додаткових видів небезпек стосовно кожної людини, то одним з
актуальних завдань сучасності є подальше підвищення науко&
во&освітнього і виховного рівня населення, його здатності й умін&
ня комплексно оцінювати рівень загроз і рівень ефективності
захисту.
Діяльність людини – форма свідомої активної її взаємодії з
навколишнім середовищем, яка є рушійною силою особи і суспі&
льства, умовою їх існування.
Потреби життєдіяльності – сукупність потреб, задоволен&
ня яких забезпечує існування й можливість розвитку особистості
та суспільства.
Безпека життєдіяльності (БЖД) – стан діяльності, за яко&
го з визначеною ймовірністю виключений вияв небезпеки як у
виробничій, так і невиробничій сферах з урахуванням взаємного
впливу навколишнього середовища, людини та суспільства.
Безпека життєдіяльності населення – це галузь знань та
науково&практичної діяльності, спрямованої на вивчення зага&
льних закономірностей виникнення небезпек, їх властивостей,
наслідків впливу на організм людини, основ захисту її здоров’я,
життя і середовища існування від небезпек, а також на розроб&
лення й реалізацію відповідних засобів та заходів щодо створен&
ня та підтримки здорових і безпечних умов життя й діяльності
людини як у повсякденних умовах виробництва та побуту, так і
в умовах надзвичайних ситуацій.
Метою вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності» є за&
безпечення відповідних сучасним вимогам знань студентів про
загальні закономірності виникнення і розвитку небезпек, над&
звичайних ситуацій, у першу чергу техногенного характеру, їх
властивості, можливий вплив на життя і здоров’я людини та фо&
рмування необхідних у майбутній практичній діяльності
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спеціаліста умінь і навичок для їх запобігання, ліквідації, захи&
сту людей та навколишнього середовища.
Завдання дисципліни «Безпека життєдіяльності» полягають
у тому, щоб навчити студентів:
















ідентифікувати потенційні небезпеки, тобто розпізнавати їх
вид, визначати просторові та часові координати, величину та
ймовірність їх прояву;
визначати небезпечні, шкідливі та вражаючі фактори, що
породжуються джерелами цих небезпек;
прогнозувати можливість і наслідки впливу небезпечних та
шкідливих факторів на організм людини, а вражаючих фак&
торів – на безпеку системи «людина – життєве середовище»;
використовувати нормативно&правову базу захисту особис&
тості та навколишнього середовища, прав людини на працю,
медичне забезпечення, захист у надзвичайних ситуаціях
тощо;
розробляти заходи та застосовувати засоби захисту від дії не&
безпечних, шкідливих та вражаючих факторів;
запобігати виникненню надзвичайних ситуацій, а в разі ви&
никнення приймати адекватні рішення та виконувати дії,
спрямовані на їх ліквідацію;
використовувати у своїй практичній діяльності громадсько&
політичні, соціально&економічні, правові, технічні, природо&
охоронні, медико&профілактичні та освітньо&виховні заходи,
спрямовані на забезпечення здорових і безпечних умов існу&
вання людини в сучасному навколишньому середовищі;
планувати заходи щодо створення здорових і безпечних умов
життя та діяльності в системі «людина – середовище існування».

Зауважимо, що безпека життєдіяльності як навчальна дис&
ципліна не вирішує спеціальних проблем безпеки. Це предмет
спеціальних дисциплін – охорони праці, цивільної оборони, про&
мислової екології, комунальної гігієни тощо. Безпека життєдія&
льності забезпечує загальну освіту в галузі безпеки, що є науко&
во&методичним підґрунтям для всіх спеціальних дисциплін з без&
пеки. Безпека життєдіяльності не засіб особистого захисту, а ди&
сципліна, що навчає основ захисту особистості, суспільства, дер&
жави, людства.
Тобто, предметом вивчення дисципліни «Безпека життєдія&
льності» (БЖД) є діяльність людини в умовах техно& і біотехнос&
фери. Досвід показує, що результатом будь&якої її діяльності зав&
жди, крім користі, є й негативні наслідки: травматизм, захво&
рюваність, часом повна втрата працездатності або смерть.
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Аналіз небезпеки будь&якої діяльності дозволив вітчизняним
ученим у галузі безпеки сформулювати таку аксіому: будь&яка ді&
яльність людини є потенційно небезпечною. Ця аксіома, що ді&
стала назву аксіоми про потенційну небезпеку діяльності люди&
ни, має, щонайменше, два важливі висновки, необхідні для фор&
мування систем безпеки: перший – не можна розробити абсолютно
безпечного виду діяльності людини (абсолютно безпечну техніку або
технологічний процес, вид навчальних занять і т.ін.); другий – у
жодному виді діяльності людини не може бути нульових ризиків.

1.2. Êëàñèô³êàö³ÿ íåáåçïåê
Небезпека – сукупність факторів, що діють постійно або виника&
ють унаслідок певної ініціюючої події чи певного збігу обставин,
які становлять загрозу для життя або благополуччя людей, об’єк&
тів господарювання чи навколишнього природного середовища.
З метою забезпечення організаційної взаємодії центральних
і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та ор&
ганізацій у процесі вирішення питань, пов’язаних з надзвичай&
ними ситуаціями, ліквідацією їх наслідків та веденням держав&
ної статистики в Україні запроваджена класифікація з надзви&
чайних ситуацій.
Класифікація здійснюється на підставі Порядку класифікації
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
за їх рівнями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 24 березня 2004 року № 368, Державного класифі&
катора надзвичайних ситуацій, затвердженого наказом Держ&
стандарту України від 19.11.2001 р. № 552 та Класифікаційних
ознак надзвичайних ситуацій, затверджених наказом МНС Укра&
їни від 19 квітня 2003 року № 119.
Залежно від причин походження подій, що зумовили або мо&
жуть зумовити виникнення надзвичайних ситуацій на території
України, розрізняють надзвичайні ситуації техногенного, при&
родного, соціально&політичного та воєнного характеру, і залеж&
но від обсягів заподіяних збитків, технічних і матеріальних ре&
сурсів, необхідних для їх ліквідації, розрізняють небезпеку дер&
жавного, регіонального, місцевого та об’єктового рівня.
До надзвичайних ситуацій техногенного характеру відносять
транспортні аварії (катастрофи), пожежі, неспровоковані вибу&
хи чи їх загрозу, аварії з викидом (загрозою викиду) небезпеч&
них хімічних, радіоактивних, біологічних речовин, раптове
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руйнування споруд та будівель, аварії на інженерних мережах і
спорудах життєзабезпечення, електроенергетичних системах,
аварії в системах нафтогазового промислового комплексу, на очи&
сних спорудах, гідродинамічні аварії на греблях, дамбах.
До надзвичайних ситуацій природного характеру належать
небезпечні геологічні, метеорологічні, гідрологічні явища, дегра&
дація ґрунтів чи надр, пожежі в природних екосистемах, зміни
стану повітряного басейну, інфекційна захворюваність та масо&
ве отруєння людей, інфекційні захворювання сільськогосподар&
ських тварин, масова загибель диких тварин, ураження сіль&
ськогосподарських рослин хворобами та шкідниками.
Надзвичайні ситуації соціально&політичного характеру, по&
в’язані з протиправними діями терористичного і антиконститу&
ційного характеру:
& збройні напади, захоплення й утримання важливих об’єктів
або реальна загроза вчинення таких акцій;
& збройні напади, захоплення й утримання атомних електро&
станцій або інших об’єктів атомної енергетики чи реальна за&
гроза вчинення таких акцій;
& замах на керівників держави та народних депутатів України;
& напад, замах на членів екіпажу повітряного або морського
(річкового) судна, викрадення або спроба викрадення, зни&
щення або спроба знищення таких суден;
& захоплення заручників із числа членів екіпажу чи пасажирів,
встановлення вибухового пристрою в громадському місці,
установі, організації, підприємстві, житловому секторі, на
транспорті;
& зникнення або викрадення озброєння та небезпечних речовин
з об’єктів зберігання, використання, переробки та під час тра&
нспортування;
& виявлення застарілих боєприпасів, аварії на арсеналах, скла&
дах боєприпасів та інших об’єктах військового призначення
з викидом уламків, реактивних та звичайних снарядів, не&
щасні випадки з людьми.

Надзвичайні ситуації воєнного характеру пов’язані з наслід&
ками застосування звичайної зброї або зброї масового ураження,
під час якого виникають вторинні фактори ураження населення.
Ураховуючи те, що життєдіяльність людини здійснюється в
системі «людина – природа – техніка», ми подаємо класифіка&
цію джерел небезпек залежно від їх походження (рис. 1.1).
Під час вивчення людських чинників увагу потрібно звертати
на фізіологічну надійність людини, зокрема на аналізатори (зоро&
вий, слуховий, вестибулярний, смаковий, нюховий, шкірний,
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Джерела небезпеки

людський чинник

- фізіологічні
- психологічні
- соціальні/соціальнополітичні

природний чинник

- геліофізичні
- геофізичні
- метеорологічні

техногенний чинник

- надійність техніки
- організація служби
безпеки життєдіяльності
- санітарно-гігієнічні умови

Рис. 1.1. Класифікація джерел небезпек за їх походженням

руховий, вісцеральний), за допомогою яких здійснюється контакт
з довкіллям, а також психологічну надійність (пам’ять, емоції,
сенсомоторні реакції, увага, мислення, воля, характер, темпера&
мент, соромливість тощо). Важливо також знати фактори, які зни&
жують працездатність людини (конфлікти, захворювання, втома
та перевтома, алкоголізм, наркоманія, нікотиноманія тощо), та
ті, що її підвищують (аеробна підготовка, медико&біологічні мето&
ди, професійний відбір та професійна освіта тощо).
Вивчаючи середовище існування, необхідно враховувати ге&
ліофізичні фактори (сонячне випромінювання, магнітні бурі, па&
рниковий ефект, кріологічні ритми); геофізичні фактори (зем&
летруси, виверження вулканів, обвали й обрушення гірських по&
рід, раптові викиди викопних порід і газів, гірські удари, прори&
ви пливунів, карстових вод, а також сипких порід, горіння, ви&
бухи метану і вугільного пилу, отруєння природними газами);
метеорологічні фактори (атмосферний тиск, температура повіт&
ря, вологість, кислотні дощі та тумани, блискавки і грім, грози і
зливи, град, бурі та урагани, шквали і смерчі).
До технічних факторів слід у першу чергу віднести надійність
техніки (конструктивні недоліки, технологічні й експлуатаційні
порушення, катастрофічне руйнування деталей машин, особли&
во зі зварними з’єднаннями, унаслідок корозійної втоми і коро&
зійного розтріскування), організацію служби безпеки життєдія&
льності (документація, стандартизація, правові норми, методи
навчання тощо), а також санітарно&гігієнічні умови в приміщен&
нях та на робочому місці (шкідливі речовини в робочій зоні, про&
мислове освітлення, шум, вібрація, світлові, електромагнітні, ра&
діоактивні випромінювання тощо).
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