
  

 

Тема 2. Людина як елемент системи «Людина - життєве 
середовище».. 

Вид заняття: лекція 

 

Мета:  

Набуття студентом компетенцій, знань, умінь і навичок для здійснення професійної діяльності 

за спеціальністю з урахуванням ризику виникнення техногенних аварій й природних небезпек, 

які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на 

об'єктах господарювання, а також формування у студентів відповідальності за особисту та 

колективну безпеку і усвідомлення необхідності обов'язкового виконання в повному обсязі всіх 

заходів гарантування безпеки праці на робочих місцях 

Міжпредметні (міждисциплінарні) зв’язки: 

Дисципліни, що забезпечують: фізика, біологія, основи охорони праці, захист Вітчизни. 

Дисцтпліни, які забезпечуються: торговельне устаткування, товарознавство продовольчих 

товарів, товарознавство непродовольчих товарів, організація та технологія торговельних 

процесів, виробництво харчової продукції, організація харчування туристів в готелях та інші. 

Забезпечення заняття: конспект лекції 

Проведення заняття 

І  Організаційний момент: 
 перевірка готовності групи та аудиторії до заняття, забезпечення санітарного стану 

аудиторії 

ІІ Вступна частина 
 Мотивація заняття, визначення та значення заняття в темі та курсі в цілому 

 Актуалізація знань, постановка навчальної проблеми 

 Роз’яснення технології проведення заняття 

План 

1. Система «Людина – життєве середовище» та її компоненти 

2. Рівні системи «Людина – життєве середовище». 
 

Дисципліна: Основи охорони праці 

та безпека життєдіяльності 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ЖИТОМИРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ  
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1. Система "Людина – життєве середовище" та її компоненти 

Система «людина—життєве середовище» є складною системою, до неї, як правило, 

входить велика кількість змінних, між якими існує багато зв'язків. Тому математична обробка 

даних і виведення універсальних законів у цьому напрямку будуть дуже складними. Складність 

вивчення систем «людина — життєве середовище» зумовлюється тим, що ці системи є 

багаторівневими, містять у собі позитивні, негативні й гомеостатичні, прямі й зворотні зв'язки 

та мають багато емерджентних властивостей. 

 

Людина є одним з елементів — суб'єктом зазначеної системи, в якій під терміном 

«людина» розуміється не тільки одна істота, індивід, а й група людей, колектив, мешканці 

населеного пункту, регіону, країни, суспільство, людство загалом. Людина розглядається як 

самоціль розвитку суспільства. 

 

Життєве середовище — другий елемент системи «людина — життєве середовище», її 

об'єкт. Життєве середовище є частиною Всесвіту, де перебуває або може перебувати в даний 

час людина і функціонують системи її життєзабезпечення. Життєве середовище людини 

складається з трьох компонентів—природного, соціального, або соціально-політичного, та 

техногенного середовищ: 

 

1) природне середовище (людина знаходиться в оточенні земного ґрунту, повітря, 

водоймищ, рослин, тварин, сонця, місяця, планет тощо). Сформоване незалежно від волі 

людини і має свої закони розвитку, які певним чином впливають на людину; 

 

2) соціальне, соціально-політичне середовище (форми спільної діяльності людей, єдність 

способу життя). Людину оточують інші люди, набуті ними політичні системи, інтереси, 

суперечності, непорозуміння та ін.; 

 

3) техногенне середовище (житло, транспорт, знаряддя праці, промислові та енергетичні 

об'єкти, зброя, свійські тварини, сільськогосподарські рослини тощо). Створене самим 

людством для задоволення власних потреб, за рахунок природи. Це середовище є 

антагоністичним з природним. 

 

Техногенне середовище, як правило, поділяють на побутове й виробниче. 

 

- Побутове середовище — це середовище проживання людини, що містить сукупність 

житлових будівель, споруд спортивного і культурного призначення, а також комунально-

побутових організацій і установ. Параметрами цього середовища є розмір житлової площі на 

людину, ступінь електрифікації, газифікації житла, наявність централізованого опалення, 

наявність холодної та гарячої води, рівень розвитку громадського транспорту та ін. 

 

- Виробниче середовище — це середовище, в якому людина здійснює свою трудову 

діяльність. Воно містить комплекс підприємств, організацій, установ, засобів транспорту, 

комунікацій тощо. Виробниче середовище характеризується передусім параметрами, які 

специфічні для кожного виробництва і визначаються його призначенням. Це вид продукції, яка 

виробляється на ньому, обсяги виробництва, кількість працівників, продуктивність праці, 

енергоємність, сировинна база, відходи виробництва тощо. Крім цих параметрів є такі, що 

визначають умови праці та її безпеку: загазованість, запиленість, освітленість робочих місць, 

рівень акустичних коливань, вібрації, іонізуючої радіації, електромагнітного випромінювання, 

пожежо- та вибухонебезпечність, наявність небезпечного обладнання, засобів захисту 

працівників, ступінь напруженості праці, психологічний клімат та багато інших. 
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Враховуючи те, що одна і та ж людина постійно може перебувати і в одному, і в другому 

середовищі, будь-які системи «людина – життєве середовище» будуть розглядатись у взаємодії 

двох зазначених середовищ, як побутового, так і виробничого. 

 

Параметри побутового середовища регламентуються відповідними санітарно-

гігієнічними нормативними документами, які встановлюються державними або місцевими 

органами влади й охорони здоров'я. Ці параметри підтримуються спеціальними службами і 

самими людьми, які проживають у регіоні. 

 

Параметри виробничого середовища регламентуються державними нормативними 

актами з охорони праці та нормативними актами з охорони праці окремих підприємств і 

відповідальність за їхнє дотримання покладається на власників підприємств або уповноважених 

ними осіб. 

 

Але під впливом тих чи інших факторів, передусім природного чи військового 

характеру, параметри життєвого середовища можуть вийти за межі встановлених норм і тоді 

може виникнути загроза не тільки здоров’ю, а й життю людей. 

 

Як правило, ми не можемо назвати приклади окремого існування кожного з названих 

вище компонентів життєвого середовища — природного, соціального або техногенного. Кожен 

з компонентів життєвого середовища взаємозв'язаний з іншими, і людина чи соціальна 

спільнота відчуває вже результат їх комплексної дії. е її оточує. 

 

2. Рівні системи "Людина – життєве середовище" 

Суб'єктом системи «людина — життєве середовище» може бути як окрема людина, так і 

будь-яка спільнота, членом якої є ця людина. Соціальні спільноти, в свою чергу, можуть бути 

складовими частинами інших спільнот, а ті, в свою чергу, входять до ще більших. Завжди 

можна говорити про певну ієрархію соціальних спільнот. В одних випадках ця ієрархія жорстко 

визначена і регламентована, наприклад, у різного роду виробничих структурах і в армії. В 

інших випадках вона існує, незважаючи на відсутність такої регламентації. Сім'я або двоє 

студентів, які проживають разом у гуртожитку, - це мікроколектив, що належить до більшого 

колективу — мешканців будинку (гуртожитку). Мікроколективи входять до більш високого 

рівня спільнот – макроколективу (мікрорайон міста, населення міста, області, країни, 

континенту і, нарешті, людство). 

 

Отже, можна говорити про рівень системи «людина — життєве середовище» з однієї 

особи, сім'ї, мешканців житлового будинку, мікрорайону, населеного пункту тощо. 

 

Для окремої людини, тобто коли ми говоримо про систему «людина — життєве 

середовище» з однією особою, всі інші люди та будь-які спільноти є елементами життєвого 

середовища, а саме соціального середовища. 

 

Для глобальної системи «людина — життєве середовище» всі люди є складовими 

загальнолюдської спільноти, а життєве середовище складається з природного — Землі та 

космічного простору, що її оточує, та техногенного середовища, створеного людством за всю 

історію його існування. 

 

Для систем будь-якого іншого рівня завжди необхідно визначити, які люди і спільноти є 

внутрішніми складовими тієї спільноти, для якої розглядається система «людина — життєве 

середовище», а які є елементами соціального середовища, що оточує цю спільноту. 

 

В основі системного аналізу лежить емерджентність, тобто здатність систем мати такі 

властивості, яких немає і навіть не може бути в елементів, що її складають. Емерджентність 
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притаманна також соціальним спільнотам. Соціальна спільнота будь-якого рівня має 

властивості, притаманні лише їй і які відсутні або присутні неповною мірою в спільнот іншого 

рівня. Це необхідно чітко усвідомлювати, пам'ятати і використовувати при вирішенні 

конкретних завдань безпеки життєдіяльності. 

 

 
 


