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КУЛЬТУРА БЕЗПЕЧНОЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ: АКМЕОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД 
 

Сучасна парадигма вищої освіти сьогодні має «студентоцентровану» орієнтацію. На вищий щабель на-

вчально-виховного процесу стає студент. Сьогодення у країні та світі демонструє необхідність сформова-

ності в особистості культури безпечної життєдіяльності. Тому дослідження процесу формування зазна-

ченої культури потребує методологічного обґрунтування. Акмеологічний підхід орієнтується на особис-

тість студента, розвиток особистісних якостей; підвищує у студентів мотивацію до безпеки в повсяк-

денному житті і мотивації до досягнення успіху в діяльності; формує прагнення до самовдосконалення, 

самореалізації, саморозвитку, орієнтації на досягнення висот професіоналізму. У дослідженні культури 

безпечної життєдіяльності студентів університетів необхідно уявляти її еталон і прагнути формування 

через акмеологічне підґрунтя. 
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Сучасна парадигма вищої освіти сьогодні має 

«студентоцентровану» орієнтацію. На вищий ща-

бель навчально-виховного процесу стає студент як 

доросла людина, як особистість, як основний замов-

ник послуг освіти, як майбутній фахівець та праців-

ник, який вимагає знань, умінь, навичок та інших 

здібностей, що будуть у нагоді у сучасному суспіль-

стві, умовах існування тощо. 

Сьогодення у країні та світі демонструє необхід-

ність сформованості в особистості культури безпеч-

ної життєдіяльності як здібності, що забезпечує без-

печне існування у повсякденні, у побуті, під час ви-

робничої діяльності, у надзвичайних ситуаціях, для 

захисту самої особистості та її оточення. Тому дос-

лідження процесу формування зазначеної культури 

потребує методологічного обґрунтування. 

Існують різні точки зору щодо використання ак-

меологічного підходу як методологічного для різних 

досліджень. Акмеологія (акме-вершина, логос-

наука) – напрям соціальних наук, що інтегрує знан-

ня про людину на етапі його зрілості, вивчаючі за-

кономірності досягнення дорослою людиною «ак-

ме» (вершин) в різних видах життєдіяльності, в тому 

числі в освіті, самоосвіті і в професійній діяльності 

(С. Бегидова, Н. Коршунова, О. Ростиславова, 

Т. Скуднова, О. Степанова, О. Щеголенкова, 

С. Хазова та ін..). Стародавні греки «акме» людини, 

тобто його вершину, відносили до зрілих років 

(приблизно до сорока). Однак багато вчених вважа-

ють, що вершини професіоналізму закладаються в 

ранньому дитинстві, в початкових класах, коли від-

бувається активний процес оволодіння загально ін-

телектуальними уміннями. 

У дослідженнях учених з точки зору акмеологіч-

ного підходу людина розглядається як суб'єкт про-

фесійного вдосконалення (О. Бодальов, А. Деркач, 

Н. Кузьміна, А. Леонтьев, А. Маркова, В. Шарко та 

ін..). Особливе значення має унікальна здатність 

суб'єкта змінювати різні способи власної організації 

по відношенню до об'єктивно існуючих (Б. Ломов, 

О. Погребна, Л. Подимова, Р. Бьорнс, В. Сластьонін 

та ін..). Ця обставина є ключовою для побудови су-

б'єктом освіти індивідуальних стратегій особистіс-

но-професійного розвитку відповідно до умов зов-

нішнього середовища та особливостями професійної 

діяльності підкреслюють у своїх дослідженнях учені 

С. Касаткин, Л. Кленіна, Н. Кузьміна, Л. Маркова, 

В. Медведєв, І. Шаршов, В. Якунін та ін... Однак 

суб'єкт не завжди володіє інформацією про різнома-

ніття можливих способів самоорганізації щодо фор-

мування культури безпечної життєдіяльності, вна-

слідок чого реальна його поведінка як суб'єкта про-

фесійної діяльності, не завжди є оптимальною і ви-

магає втручання інших, більш досвідчених суб'єктів 

навчально-виховного процесу у вузі. Отже, форму-

вання культури безпечної життєдіяльності у студен-

тів університетів має розглядатись через призму 

навчання зрілої особистості, яка розуміє сенс життя 

й має певний сформований шар цінностей. Метою 

статті є дослідити процес формування культури без-

печної життєдіяльності при дотриманні вимог акме-

ологічного підходу. 

Освіту дорослих необхідно розглядати як процес 

цілісного розвитку і саморозвитку людини в єдності 

процесів індивідуалізації та соціалізації, а дорослого 

учня – як суб'єкта соціально-людської діяльності і 

носія соціально-розвиваючої функції освіти [15, 

c. 25]. Студент і є тим суб’єктом соціально-людської 

діяльності, який повинен розвиватися та удоскона-

лювати себе як самостійно, так й за допомогою на-

вчальних закладів, особливо у питаннях, які стосу-

ються сьогодні безпеки, культури безпечної життє-

діяльності тощо. Етап дорослості – не застигла фор-

ма, що досягла вершин онтогенезу, це стадія, етап 

онтогенетичного розвитку, який має яскраво вира-

жений індивідуальний характер з варіативними ві-

ковими рамками і показниками досягнення «акме». 

Освіта служить тією необхідною умовою, яка 

«включає» фактори спілкування та пізнання, рух 

людини до нових вершин, до творчості, до подолан-

ня стереотипів мислення, до нових соціальних зв'яз-

ків і відносин, до мобілізації внутрішніх резервів. 

Такий рух у людини, що опікується своїм розвит-

ком, своєю безпекою має бути нескінченним, врахо-

вувати сучасний соціум та виклики сьогодення. Це 

особливо важливо в новому тисячолітті, коли нові 
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умови життя суспільства вимагають «загального 

дорослішання», придбання життєвої зрілості в 

ускладнених обставинах буття. Цьому може допо-

могти освіта, яка орієнтована на реальне життя, на 

«життєву грамотність» людини у вирішенні її про-

блем [4]. 

Предметом акмеології є цілісна людина в пору 

самореалізації її творчої зрілості. Зрілість – період у 

житті людини від самостійного вибору професії та 

навчального закладу до планування ритму і режиму 

роботи, організації свого часу і способів досягнення 

результатів, яких вона шукає. У цей період процеси 

виховання, освіти, навчання поступово змінюються 

процесами самореалізації у формі самовиховання, 

самоосвіти, самоконтролю, самовдосконалення, 

спрямованими на розвиток творчого потенціалу [8, 

c. 3]. Саме в акмеології освіта вперше розглянута як 

самоорганізована система, підвладна законам само-

реалізації природних потенціалів людини в продук-

тах культури, які забезпечують утворення нових, 

духовних продуктів в людині. 

Методологічні аспекти акмеології базуються на 

загальнонаукових уявленнях про розвиток, який 

розглядається як постійне вдосконалення людини, 

досягнення їм максимальної досконалості в творчій 

і продуктивної діяльності на базі природних потен-

ціалів. Існує дві точки зору на акмеологію: перша – 

класична (психологічна), коли під предметом акме-

ології розуміється пошук вдосконалення і закономі-

рностей досягнення вершин особистістю та суспіль-

ством на різних рівнях соціальної взаємодії. Згідно з 

другою – «акме» розглядається як предмет, як соці-

альне явище, яке стало підсумком розвитку не тіль-

ки окремої людини, але і всього соціуму, тому по-

няття «людина» вживається тут у збірному значенні 

і «розглядається, як основний компонент будь-якої 

соціальної системи, носій соціального системного 

якості» [2]. І оскільки в рамках акмеологічного під-

ходу особлива увага приділяється досягненню ре-

зультату в діяльності людини і суспільства, то мож-

на говорити про його акмеологічність, яка характе-

ризується конкретним реалізованим станом продук-

ту діяльності, представленого в виражених фізич-

них, психічних і акмеологічних потенціалах [12]. 

Визнання універсальності феномена «акме» об-

ґрунтовує розуміння сутності акмеології освіти як 

науки про закономірності досягнення вершин у цілі-

сному розвитку людини, дорослого і зростаючого, 

на кожному віковому етапі і на кожному ступені 

безперервної освіти. Акмеологічний підхід до освіти 

спрямований на самовдосконалення людини в осві-

тньому середовищі, на його розвиток, рух зростаю-

чої і дорослої людини від однієї вершини до іншої, 

досягнення акме на різних рівнях його зрілості, у 

творчості, здоров'ї і т.д. Акмеологічний підхід конк-

ретизує ідеї гуманізації освіти та створює основу 

сучасної ідеології навчально-виховного процесу [4]. 

Акмеологічний підхід до професійної підготовки 

полягає у розгляді особистості самої людини як зна-

ряддя, інструменту привласнення собі родової сут-

ності, тобто можливості повної самореалізації, не-

скінченного саморозвитку, досягнення вершин своїх 

креативних можливостей [14]. 

З теоретичних позицій Л. Рибалко [13] розглядає 

«акме» як феномен людської природи, вершину зрі-

лості, багатомірну характеристику стану особистос-

ті, процес досягнення найвищих показників в особи-

стісно-соціальному розвиткові, творчості. До акмео-

логічних засад самореалізації особистості віднесено 

також акмеологічні ідеї розвитку особистості а саме: 

«Я – концепції» (самопізнання, само сприйняття, 

рефлексія, само ідентифікація, самовизначення, са-

мообмеження тощо); переведення потенційних мо-

жливостей в актуальні, що вимагає актуалізації сут-

нісних сил людини (розкриття, розгортання сутніс-

них сил, самопрогнозування); досягненню оптимуму 

(стан самозабезпечення, самоорганізації, самоупра-

вління); якість самовдосконалення на рівні самомо-

ніторінгу, самокоригування, саморегуляції, самоко-

нтролю, самооцінювання, саморозвитку [5]. 

Основне досягнення акмеології полягає в тому, 

що результати досягнень (чи недосягнення) профе-

сіоналізму фахівців різних рівнів повинні визнача-

тися на основі попередньо сформульованих критері-

їв оцінки рівня продуктивності їх діяльності (оцінка 

відмінних, хороших, досить посередніх фахівців), а 

також які критерії оцінки досягнень учнів, студентів 

і т.д. [1]. 

При акмеологічному підході домінує проблема-

тика розвитку творчих здібностей, особистісних 

якостей, що сприяють реалізації індивідуальних 

якостей майбутніх випускників [9; с. 194]. Його 

впровадження у навчально-виховний процес класи-

чного та інших університетів забезпечує підвищення 

якості щодо безпечної життєдіяльності і полягає в 

спрямованості педагогічних впливів на актуалізацію 

творчого потенціалу студентів, підвищення у них 

мотивації до безпеки у повсякденні і мотивації до 

досягнення успіху в діяльності, формування праг-

нення до самовдосконалення та успішної самореалі-

зації в професії, здібностей і потреб у постійному 

оновленні професійних знань і умінь, в творчому 

саморозвитку, орієнтації на досягнення висот про-

фесіоналізму. 

Акмеологія виступає як теоретико-

методологічний підхід, що орієнтується на вищі 

досягнення в цілісному розвитку зростаючої і доро-

слої людини в умовах освітніх систем. Акмеологіч-

ний підхід передбачає: 

1) цілісне вивчення зростаючої і дорослої люди-

ни в освітньому середовищі – як індивіда, особисто-

сті, індивідуальності і суб'єкта життєдіяльності; 

2) створення педагогічних умов для мотивації 

успіху, актуалізації потреби в досягненнях у суб'єк-

тів освітнього процесу, їх прагнення до високих ре-

зультатів, до творчості; 

3) організацію творчої діяльності як варіативного 

освітнього простору, організації інтелектуального і 

творчого потенціалу кожної індивідуальності; 

4) оцінку якості освіти з позицій інтегральних 

критеріїв саморозвитку та самовдосконалення педа-

гога та учня в синергетичних освітніх системах: 

творча індивідуальність як вищий рівень цілісного 

розвитку людини; здоров'я як інтегральний критерій 

життєвих сил людини; творчість як вищий рівень 

активності і самостійності людини; зрілість як інте-
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гральний критерій єдності розвитку, освіти і вихо-

вання на кожному віковому етапі дорослішання зро-

стаючої людини; професіоналізм як вищий рівень 

практичної реалізації сутнісних сил людини в її 

професійній діяльності; духовність [10, с. 23-24]. 

Особливості акмеологічних технологій обумов-

лені внутрішньою установкою суб'єкта на її розроб-

ку і впровадження. Об'єктом технологізації стають 

особистісні зони розвитку людини, способи і засоби 

життєдіяльності, професійного становлення. Основ-

не завдання акмеологічних технологій у вищій осві-

ті – сформувати і закріпити у самосвідомості люди-

ни затребувану необхідність у самосвідомості, са-

морозвитку та самореалізації, що дозволяють спеці-

альними прийомами і техніками само актуалізувати 

особистісне та професійне «Я» [6]. 

Акмеологічний підхід спрямований на виявлення 

характеру, етапів, рушійних сил розвитку як цілісної 

особистості, так і її характеристик в системному 

полі просування по шляху самореалізації [11]. 

Впровадження акмеологічного підходу у дослі-

дженні щодо формування культури безпечної жит-

тєдіяльності є дієвим фактором, що забезпечує по-

силення професійної мотивації майбутніх фахівців 

взагалі і викладачів з безпеки життєдіяльності зок-

рема Мотивація стимулює розвиток творчого поте-

нціалу студентів, дозволяє виявити і плідно викори-

стовувати особистісні ресурси для досягнення успі-

ху у професійній діяльності за допомогою форму-

вання акмеологічної спрямованості особистості як 

стрижневої властивості і найважливішого показника 

професіоналізму особистості, її бажання сформува-

ти самий високий рівень культури безпечної життє-

діяльності. Реалізація акмеологічного підходу у дос-

лідженні культури безпечної життєдіяльності є здій-

снення акмеолого-педагогічних впливів на студентів 

з тим, щоб у них формувалася означена культура як 

стрижнева властивість і найважливіший показник 

сталості та сформованості особистості в сучасному 

суспільстві. 

З іншої точки зору, слід враховувати, що студен-

ти університетів знаходяться у порі ранньої дорос-

лості (за даними А. Бодалева [3]) і акмеологічний 

підхід є саме тим інструментом, який вивчає особи-

стість у період розквітання її життєвих сил. Розви-

ток особистості на етапі зрілості, його соціалізація 

мають свої специфічні особливості, які необхідно 

враховувати під час навчання дорослих, а саме: для 

дорослого учня вимушеність та примус у навчанні 

не має ніякого сенсу, тому що у більшості випадків 

він сам виступає ініціатором навчання; необхідно 

під час навчання використовувати нові інноваційні 

технології та методики для отримання максимально-

го результату; під час навчання в університеті, сту-

денти зазвичай працюють та дехто реалізує себе у 

сімейних відносинах, отже більшій акцент у навчан-

ні іноді необхідно робити на самостійність – самоо-

світу та самовдосконалення та ін. 

І. Зимня зазначає, що «в соціально-

психологічному аспекті студентство порівняно з 

іншими групами населення відрізняється найбільш 

високим освітнім рівнем, найбільш активним спо-

живанням культури і високим рівнем пізнавальної 

мотивації». Студентство характеризується їй як со-

ціальна спільність, що має найвищий ступінь соціа-

льної активності і в якій гармонійно поєднуються 

інтелектуальна і соціальна зрілість. Дана особли-

вість, на її думку, «лежить в основі відношення ви-

кладача до кожного студента як партнеру педагогіч-

ного спілкування, цікавою для викладача особистіс-

тю» [7]. 

Акмеологія досліджує за рахунок яких чинників 

досягаються високі, середні, низькі результати. Та-

ким чином, порівняльний принцип результатів дос-

ліджень є основоположним в акмеології. Його мож-

ливо реалізувати лише спираючись на апарат вимі-

рювань досягнень суб'єктів педагогічного процесу. 

Для ефективного вимірювання досягнень особисто-

сті акмеологія розробляє науково-практичний ін-

струментарій, головною особливістю якого є ство-

рення продуктивних моделей діяльності керівників, 

педагогів та учнів. У моделях виділяються орієнти-

ри, розраховані на стимулювання саморуху особис-

тості до вершин професіоналізму. Вимірювання до-

сягнень професіоналізму за певними критеріями і 

показниками стимулюють педагогів, викладачів ви-

щої школи до пошуку найбільш ефективних спосо-

бів організації пізнавальної діяльності учнів [1, 

с. 124]. Таким чином, акмеологический підхід до 

проблем навчання у вузі являє собою нову парадиг-

му у вдосконаленні підготовки майбутніх фахівців. 

У центрі акмеологічних досліджень стоїть проблема 

факторів, що детермінують прогресивний розвиток 

людини як суб'єкта життєдіяльності. Акмеологіч-

ність сьогодні розглядається як ознака «вершини» в 

самореалізації та самовдосконаленні, множенні тво-

рчих ресурсів суб'єкта. А сама людина розуміється 

як суб'єкт самореалізації. 

Таким чином, формування культури безпечної 

життєдіяльності має орієнтуватися на особистість 

студента, його «акме», визначення його особистості 

як найвищої цінності в суспільстві, забезпечення 

умов для самореалізації студентів в освітньому про-

цесі як особистості на етапі ранньої дорослості, са-

морозвитку, досягненні найвищих особистих ре-

зультатів в навчальній діяльності щодо формування 

культури безпечної життєдіяльності. Отже, студента 

необхідно розглядати не як ідеальний образ, а як 

постійний рух до нього. При цьому необхідно вра-

ховувати не тільки особливості освітнього процесу у 

вищого навчального закладу, а й специфіку кожної 

спеціальності та фахової спрямованості. 

Під час навчально-виховного процесу у вишах 

дослідні і формуючі впливи необхідно спрямовува-

ти на актуалізацію творчого потенціалу студентів, 

підвищення у них професійної мотивації і мотива-

цію до досягнення успіху в діяльності, що передба-

чає створення умов для освоєння студентами про-

гресивних сучасних методик і технологій навчання і 

виховання, самовиховання і саморозвитку. 

Для реалізації акмеологічного підходу у дослі-

дженні культури безпечної життєдіяльності необ-

хідно: чітко відрізняти ціннісні орієнтації студента 

щодо безпечної життєдіяльності (соціально-

обумовлені, особистісні, загально-філософські то-

що); розуміти, у контексті безпечної діяльності мету 
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та особливості його професійної діяльності, значи-

мість у соціальному оточенні, бажання професійно-

го самовдосконалення та самоосвіти; мотивувати 

особистість на розуміння та використання культури 

безпечної життєдіяльності у своєму повсякденному 

житті та професійній діяльності, спонукати до само-

розвитку та безпеки тощо. У дослідженні зазначено-

го феномену ми маємо добре уявляти собі еталон 

або ідеальний образ вершини культури безпечної 

життєдіяльності у студентів класичного та інших 

університетів і прагнути до її досягнення. 
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КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ: АКМЕОЛОГИЧЕСКИЙ 

ПОДХОД 
 

Современная парадигма высшего образования Украины имеет «студентоцентрированную» ориентацию. 

На высшую ступень учебно-воспитательного процесса становится студент как взрослый человек, как лич-

ность, как основной заказчик услуг образования, как будущий специалист и работник, который требует зна-

ний, умений, навыков и других способностей, которые будут полезны в современном обществе и условиях 

существования. 

Ситуация в стране и мире демонстрирует необходимость культуры безопасной жизнедеятельности у 

личности как способности, которая обеспечивает безопасное существование в повседневной жизни, в быту, 

во время производственной деятельности, в чрезвычайных ситуациях, для защиты самой личности и ее 

http://www.sociosphera.com/publication/journal/2011/167/akmeologicheskij_podhod_k_professionalnoj_podgotovke_buduwih_pedagogov_v_usloviyah_kolledzha/
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окружения. Поэтому исследование процесса формирования указанной культуры требует методологического 

обоснования. 

Студент университета, как субъект учебного процесса, его образование должно рассматриваться через 

призму обучения зрелой личности, которая понимает смысл жизни и имеет свои определенные, сложившие-

ся ценности. Целью статьи является исследование процесса формирования культуры безопасной жизнедея-

тельности у студентов при соблюдении требований акмеологического подхода. 

При акмеологическом подходе доминирует проблематика развития творческих способностей, личност-

ных качеств, способствующих реализации индивидуальных качеств будущих специалистов. Предложенный 

подход ориентируется на личность студента, его «акме»; определяет личность студента как высшую цен-

ность в обществе; повышает у студентов мотивацию к безопасности в повседневной жизни и мотивации к 

достижению успеха в деятельности; формирует стремление к самосовершенствованию, самореализации 

личности в образовательном процессе на этапе ранней взрослости, саморазвитию, ориентации на достиже-

ние высот профессионализма. Студент рассматривается не как идеальный образ, а как постоянное движение 

к нему. Внедрение акмеологического подхода в учебно-воспитательный процесс классического и других 

университетов обеспечивает повышение качества обучения в формировании культуры безопасной жизнеде-

ятельности студентов. 

Для реализации акмеологического подхода в исследовании культуры безопасной жизнедеятельности 

необходимо: четко отличать ценностные ориентации студента по безопасной жизнедеятельности (социально 

обусловленные, личностные, общефилософские и т.п.); мотивировать личность на понимание и использова-

ние культуры безопасной жизнедеятельности в своей повседневной жизни и профессиональной деятельно-

сти, побуждать к саморазвитию в области безопасности. В исследовании культуры безопасной жизнедея-

тельности у студентов университетов необходимо представлять ее эталон и стремиться к формированию с 

использованием акмеологического подхода. 
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CULTURE OF STUDENTS’ SAFE LIFE ACTIVITY: ACMEOLOGICAL APPROACH 
 

Modern paradigm of higher education in Ukraine has a "studentcentric" orientation. A student rises up at the 

highest level of the educational process as an adult, as a person, as a major customer of education services, as a fu-

ture specialist and an employee who requires knowledge, skills and other abilities which will be useful in the mod-

ern society and conditions of existence. 

The situation in the country and in the world demonstrates the need for a safe life activity culture associated with 

a person’s ability which provides a safe existence in everyday life, at home, while performing an industrial activity, 

in an emergency, to protect a person and his/her environment. Therefore, the study of the formation of this culture 

requires a methodological foundation. 

A university student is proved to be the subject of the educational process; his/her education should be consid-

ered through the prism of education targeted for a mature person who understands the meaning of life and has cer-

tain prevailing values. The aim of the article is to study the process enabling the creation of student’s safe life activi-

ty culture in accordance with the requirements of the acmeological approach. 

The problematics concerning the development of creative abilities, personal qualities which contribute to mani-

festation of future specialists’ individual qualities dominates within the acmeological approach. The proposed ap-

proach focuses on student's personality, his "acme"; determines student's personality as the highest value in society; 

increases both students' motivation for security in everyday life and motivation to succeed in work; generates self-

improvement, self-realization of a person in the educational process at the stage of early adulthood, self-

development, and orientation to achieve the heights of professionalism. The student is not seen as an ideal image, 

but as a constant movement to it. Implementation of the acmeological approach into the educational process of the 

classical and other universities provides the improvement of education quality while building student’s safe life ac-

tivity culture. 

It is necessary to implement acmeological approach in the research of the safe life activity culture and we must: 

clearly distinguish students’ value orientation on a safe life activity (socially stipulated, personal, general philosoph-

ical, etc.); motivate a person to understand the culture and use safe life activity culture in their daily and professional 

activity, to encourage self-development in the field of safety. 

Для реализации акмеологического подхода в исследовании культуры безопасной жизнедеятельности 

необходимо: четко отличать ценностные ориентации студента по безопасной жизнедеятельности (соци-

ально обусловленные, личностные, общефилософские и т.п.); мотивировать личность на понимание и ис-

пользование культуры безопасной жизнедеятельности в своей повседневной жизни и профессиональ-ной 

деятельности, побуждать к саморазвитию в области безопасности. 
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While researching safe life activity culture of university students, we need to represent its standard and strive for 

its formation by means of the acmeological approach. 
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