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У статті здійснено категоріально-понятійний аналіз дефініції «культура безпеки професійної діяльності 
майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю». Встановлено її значення у педагогічній науці, 
розкрито зміст, виокремлено сутнісні ознаки та наведено її повне визначення. Проведено семантичний 
аналіз понять «культура безпеки», «культура безпеки життєдіяльності», «культура безпеки професійної 
діяльності», «корпоративна культура» та «професійна культура», а також визначено понятійні зв’язки між 
ними. Побудовано етимологічну ієрархію визначуваної дефініції, що сприятиме узагальненню поглядів 
сучасних науковців щодо неї, уточненню педагогічного змісту досліджуваного явища та виокремленню 
значущої наукової інформації. Показано її важливість у контексті освіти для сталого розвитку та форму-
вання у молоді «зеленого» мислення.
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Постановка проблеми. Стрімкий розвиток 
світової промисловості, швидка зміна ви-

робничих технологій, автоматизація та робото-
техніка, впровадження розробок генної інженерії 
та біотехнологій на підприємствах, зокрема й бу-
дівельної галузі, призводять до того, що їхній 
персонал не в змозі негайно вибудувати доскона-
лі системи виробничої безпеки. По-перше, пра-
цівникам не вистачає відповідних знань, умінь 
та навичок, по-друге, вони не встигають вчасно 
реагувати на виклики сучасного виробництва, 
а, по-третє, все ще не можуть позбутися норм, 
установок і правил поведінки тоталітарного ми-
нулого, за якими безпекою та життям робітника 
нехтували заради «великої мети». Отже, постійні 
зміни в економічному та суспільно-політичному 
житті висувають нові вимоги до підготовки сучас-
ного фахівця – будівельника у професійно-тех-
нічному навчальному закладі (ПТНЗ) та зумов-
люють потребу у формуванні в нього культури 
безпеки професійної діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Поняття «культура безпеки» та її формування 
у фахівців і майбутніх фахівців досліджува-
ли провідні науковці в галузі професійної осві-
ти: В. Бегун, Л. Власова, Ю. Воробьев, Р. Дур-
нев, А. Єперін, О. Запорожець, Ф. Кармазинов, 
В. Кузнецов, В. Михайлюк, В. Пучков, О. Русак, 
В. Сапронов, Є. Фрумкін, Л. Шершнев, та ін. По-
няттю «культура безпеки життєдіяльності» при-
діляли увагу в своїх наукових працях такі вчені, 
як Ю. Воробьев, Л. Горина, І. Долиніна, О. Дронов, 
Р. Дурнев, М. Зоріна, С. Косинкіна, О. Кушнарьо-
ва, О. Михайлов, І. Немкова, В. Пучков, О. Русак, 
Р. Цаликов та ін.

Поняття «професійної культури» як складової 
загальної культури людства розглядали дослід-
ники: С. Батишев, М. Гриньова, І. Ісаєв, Є. Кле-
ментьєв, Н. Крилова, Н. Ліфінцева, О. Матвієнко, 
І. Михайліченко, Н. Підбуцька, В. Правоторов, 
Е. Соколов, М. Цивін, Я. Черньонков та ін. 

Формування такого поняття як «корпоратив-
на культура» ґрунтувалося на наукових працях 
таких учених як Т. Діл, А. Кеннеді, Т. Пітерс, 

Р. Уотермен, Е. Шейн, Дж. Зонненфельд, Ю. Кра-
совський, О. Віханський, А. Наумова, О. Антіпіна, 
С. Іноземцева, С. Іноземцева, А. Субетто та ін.

Однак, ще не існує усталеного визначення до-
сліджуваної дефініції, не виокремлено її суттєві 
ознаки, що, у свою чергу, унеможливлює корек-
тне проектування педагогічного процесу з метою 
її формування у майбутніх фахівців. Більш того, 
педагогічні працівники не в повній мірі усвідом-
люють важливість означеного поняття у контек-
сті освіти для сталого розвитку та формування 
у молоді «зеленого» мислення, слабко уявляють 
його зв’язки з такими поняттями як професійна 
та корпоративна культура, що на сьогодні є до-
сить актуальним.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Різноманітні тлумачення на-
уковцями цієї дефініції призводять до зайвої 
концентрації їхньої уваги на її обговоренні, а, 
в багатьох випадках неспроможності педагогів 
цілеспрямовано впливати на майбутніх фахівців 
з метою її формування під час навчально-ви-
робничого процесу. Вважаємо за необхідне про-
вести детальний категоріально-понятійний ана-
ліз досліджуваної дефініції, а також суміжних 
з нею понять, що дозволить сформулювати її 
визначення, уточнити педагогічний зміст дослі-
джуваного явища, виокремити значущу науко-
ву інформацію та узагальнити погляди сучасних 
науковців на вихідну наукову категорію. 

Мета статті полягає у формулюванні визна-
чення дефініції «культура безпеки професій-
ної діяльності майбутніх кваліфікованих робіт-
ників будівельного профілю», розкритті змісту 
та виокремленні її сутнісних ознак на основі 
здійснення категоріально-понятійного аналі-
зу та семантичного аналізу понять: «культура 
безпеки», «культура безпеки життєдіяльності», 
«професійна культура», «корпоративна культу-
ра» та «культура безпеки професійної діяльності 
майбутнього фахівця», а також визначенні поня-
тійних зв’язків між ними.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Аналізуючи дефініцію «культура безпеки про-
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фесійної діяльності майбутніх кваліфікованих 
робітників будівельного профілю» необхідно, на 
нашу думку, визначити зміст загального поняття 
«культура безпеки професійної діяльності май-
бутнього фахівця». З цією метою доцільно побу-
дувати етимологічну ієрархію досліджуваної де-
фініції, визначити її окремі риси, що знаходяться 
у споріднених поняттях і з’ясувати пов’язаний 
з ними зміст. Серед таких понять ми виокремили 
наступні: «культура безпеки», «культура безпе-
ки життєдіяльності», «корпоративна культура» 
та «професійна культура».

Першим базовим поняттям у роботі є «куль-
тура безпеки», що складається з таких дефіні-
цій як «культура» і «безпека». Зазначимо, що 
«культура» – це загальне й універсальне понят-
тя, вона має надзвичайно великий обсяг. Наразі 
у світовій науковій спільноті виокремлюють до 
700 різних визначень поняття «культура» [1, с. 6]. 
На нашу думку, його доцільно розглядати з по-
зиції тих підходів, на які ми безпосередньо спи-
раємося у нашому дослідженні: антропологічного 
та діяльнісного.

Відповідно до антропологічного підходу (А. Бє-
лік, Л. Іонін, М. Каган, К. Клахкон, А. Кребер, 
Дж. Мердок, Л. Уайт та інші) визначаються цін-
ності, завдяки яким поняття «культура» зберіга-
ється і відтворюється [2, с. 16-19]. Призначення 
культури, «обов’язки», роль, яку вона відіграє 
у людському житті, відбивається в її функціях. 
Як основні функції культури, що дають змогу 
суспільству існувати тривалий історичний пері-
од, виділяють такі: гуманістичну, креативну, ко-
мунікативну, семіотичну, нормативну, релакса-
ційну, пізнавальну, інформативну, регулятивну, 
захисну тощо.

К. Клахкон та А. Кребер систематизува-
ли й узагальнили поняття «культура» з пози-
ції функцій, котрі їй притаманні та описані ба-
гатьма науковцями. Так, за змістом культура 
складається із знання, вірувань, мистецтва, мо-
ральності, законів, звичаїв і деяких інших зді-
бностей і звичок, засвоєних людиною як членом 
суспільства (Е. Тайлор). Відповідно до соціаль-
ного наслідування і традицій – культура є со-
ціально успадкованим комплексом способів ді-
яльності і переконань, що складають тканину 
нашого життя (Е. Сепір). Згідно з нормативною 
функцією культуру розглядають з позиції обра-
зу життя або ідеалів та цінностей – культура є 
способом життя або сукупністю стандартизова-
них вірувань і практик, яким слідує суспільство 
(К. Уіслер). Подібну точку зору висловлюють 
і вітчизняні науковці, на їхню думку, культу-
ра – це сукупність цінностей, норм та ідеалів, 
що виконують як конструктивну, так і передусім 
регулятивну роль у тому чи іншому конкретному 
суспільстві [3, с. 387]. Деякі науковці уособлю-
ють поняття «культура» з процесом адаптації до 
середовища або процесом навчання та форму-
вання звичок – культура є поведінкою, що має 
засвоюватися кожним новим поколінням шляхом 
навчання (Р. Бенедикт). Відповідно до структур-
ної організації – культура складається з соці-
ально стандартизованої поведінки та мислення 
деякої групи людей і матеріальних продуктів її 
діяльності (Дж. Хонігман). Така позиція спостері-
гається і в концепціях К. Клакхона, А. Кребера 

та Л. Уайта, які вважали, що культура має вну-
трішні складові, котрі проявляються зовні у ви-
гляді норм, що визначають патерни людської по-
ведінки. До того ж, вона виникає у результаті 
діяльності людей, втілюючись у матеріальних 
засобах, а її ядро складають традиційні ідеї, що 
склалися історично, зокрема ті, що мають осо-
бливу цінність. Таким чином, з одного боку, вона 
є результатом діяльності людей, а з іншого – її 
регулятором [2, с. 16-19].

З позиції діяльнісного підходу (М. Каган, 
В. Келле, М. Ковальзон, Е. Маркарян, В. Межуєв, 
М. Туровський та ін.) культуру розглядають як 
специфічно людський, вироблений «спосіб діяль-
ності» або технологію її здійснення, тобто куль-
тура відбиває технологічну складову суспільного 
життя людей [4, с. 119-123]. 

Підсумовуючи наведене у якості базового по-
няття виокремимо таке. Культура – специфічний 
спосіб організації людської життєдіяльності, який 
представлено у продуктах матеріальної та духо-
вної праці, системі соціальних норм і переконань, 
духовних цінностях, сукупності відносин людей 
до природи, між собою та до себе особисто. 

Підкреслюючи поліфункціональність культу-
ри, зауважимо, що в межах нашого дослідження 
на особливу увагу заслуговує її захисна функ-
ція, котра є універсальною. За допомогою штуч-
но створених знарядь і пристосувань – знарядь 
праці, ліків, зброї, транспортних засобів, дже-
рел енергії – люди неймовірно збільшили свої 
можливості пристосування до навколишнього 
середовища. Але на зміну одним несприятливим 
факторам, усунутим технічним прогресом, при-
ходять інші, породжені людиною. Розв’язані про-
довольча та частково епідеміологічна проблеми, 
але виснажується ґрунт, знищуються ліси, за-
бруднюються водойми, з’являються нові хвороби 
(СНІД, променева хвороба тощо). Таким чином, 
матеріальна культура, технічний прогрес, з од-
ного боку, знижують загрозу життю і здоров’ю 
людей, а з іншого – підвищують її, потребуючи 
відповідних заходів з безпеки. До того ж, культу-
ра як соціальне явище, що протистоїть зовніш-
ній природі, виникла саме як фактор виживання 
людини, тобто їй споконвічно властива «захисна» 
функція. У тім, світове суспільство, що наразі 
досягло високого розвитку, як у технологічному 
так і культурному сенсі, свої подальші «дії» має 
проектувати на основі «зеленого» мислення, за-
кладаючи пріоритет безпеки ще на стадії плану-
вання будь-якої діяльності. 

Стосовно поняття «безпека» ми погоджує-
мося з визначенням, що це стан повного фізич-
ного, соціального і духовного благополуччя, що 
визначається внутрішніми (спадковість, фізичне 
і психічне здоров’я) і зовнішніми (навколишнє 
природне, антропогенне, техногенне, соціальне 
середовище) факторами [5, с. 44].

До обмеження родового поняття «культура» 
привело поєднання його з видоутворюючою озна-
кою «безпека». Таке об’єднання понять вперше 
було здійснено Міжнародним агентством з атом-
ної енергії у 1986 р. у процесі аналізу причин і на-
слідків аварії на Чорнобильській АЕС. Визнано, 
що відсутність культури безпеки з’явилася одні-
єю з її основних причин. Надалі цей термін було 
уточнено в «Загальних положеннях забезпечення 
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безпеки атомних станцій» (ОПБ-88/97) [6]. У цьо-
му документі зазначено, що культура безпеки 
характеризується кваліфікаційною та психологіч-
ною підготовленістю персоналу, а її формування 
є одним з фундаментальних принципів керування 
і підлягає нормативному регулюванню в атомній 
енергетиці. Під час Рамочної конвенції Міжна-
родної організації праці з питань охорони праці 
та техніки безпеки (2006 р.) було проголошено таке 
визначення превентивної культури безпеки: «Це 
культура, в якій право на безпечне та сприятливе 
для здоров’я робоче середовище дотримується на 
всіх рівнях, у якій уряд, роботодавці і працівники 
активно беруть участь у її забезпеченні за допо-
могою системи встановлених прав та обов’язків, 
а також, у якій принципу запобігання надається 
найвищий пріоритет» [7, с. 15]. Нині склалося ро-
зуміння того, що дана категорія має бути засто-
сована не тільки до персоналу потенційно небез-
печних об’єктів, але і до кожної людини окремо 
та суспільства в цілому.

Для уточнення поняття «культура безпеки» 
необхідно визначитися з її найближчою родовою 
ознакою. Серед найпоширеніших родових ознак 
дефініцій науковці найчастіше виокремлюють 
такі як «набір характеристик і особливостей ді-
яльності та поведінки», «складова корпоративної 
культури», «способи та результати розумної жит-
тєдіяльності людини», «певний рівень розвитку 
творчих сил і здібностей людини», «процес збе-
реження та розвитку» тощо. Отже, йдеться про 
сукупність певних характеристик, особливостей, 
способів та результатів поведінки людини. Вони 
логічно пов’язані з певним змістом – забезпечен-
ням безпеки, і в значній мірі в умовах організа-
ції (підприємства). Відповідно до здійсненого уза-
гальнення визначень культури безпеки, спільним 
у розумінні цього поняття є ціннісне ставлення 
людини (фахівця) до безпеки, що впливає на її по-
ведінку та діяльність. Таким чином, підсумуємо: 
культура безпеки – це система поглядів, переко-
нань та цінностей людини (фахівця), що визна-
чають її ставлення до безпеки (особистої, вироб-
ничої, корпоративної тощо) і впливають на ділові 
відносини, поведінку та діяльність.

Усі різноманітні прояви безпеки на досягнення 
яких спрямована індивідуальна та соціальна ді-
яльність людини є основною системоутворюючою 
ознакою такого поняття як «культура безпеки 
життєдіяльності». Воно відбивається у викорис-
танні методів, способів і прийомів побутової (поза 
трудової діяльності) і професійної (під час праці) 
поведінки людини для мінімізації ризиків та за-
гроз. До родових ознак цієї понятійної категорії 
вітчизняні та зарубіжні автори відносять: «стан 
розвитку особистості», «рівень розвитку людини 
та суспільства», «структурно-рівневе утворен-
ня», «діяльність людини», «складний феномен, 
що відбиває різні види культур», «комплексна 
характеристика знань і умінь», «сукупність пра-
вил, норм і дій індивіда, групи та суспільства», 
«інтегральна якість особистості» тощо. Таким чи-
ном, більшість науковців розуміють «культуру 
безпеки життєдіяльності» і як явище (феномен, 
стан, рівень, утворення, сукупність, якість, ха-
рактеристика), і як процес (діяльність), що спря-
мовані на забезпечення мотивації до безпечних 
життя та діяльності людини (фахівця). Ми по-

годжуємося з поглядами І. Немкової, яка вважає 
культуру безпеки життєдіяльності – інтеграль-
ною якістю особистості, що визначає її спрямо-
ваність на розвиток потреби в безпеці на основі 
сукупності професійних і спеціальних знань, по-
стійного вдосконалення вмінь і навичок безпечної 
реалізації професійної і соціальної діяльності [8].

Цікавою у контексті нашого дослідження є 
думка М. Зоріної. Вона пропонує розглядати по-
няття культури безпеки життєдіяльності пред-
ставників певної професійної групи (фахівців) 
як таке утворення, що має власну специфіку 
та складається з трьох компонентів (культури, 
професійної культури і спеціальних знань, умінь 
та навичок), котрі становлять безпеку майбутньої 
професії і визначають її сутнісні характеристи-
ки. М. Зоріна вважає, що культура безпеки жит-
тєдіяльності фахівця – це сукупність позицій, 
цінностей і зразків поведінки, яка відбиває його 
відносини з професійним середовищем і містить 
такий вимір безпеки, що пов’язаний і зумовле-
ний безпосередньо професією (професійною ді-
яльністю) [9, с. 149-153.]. Отже, культуру безпеки 
життєдіяльності майбутнього фахівця, необхідно 
розглядати і як структурний компонент його ба-
зової культури, і як обов’язкову складову профе-
сійної культури, що формується в процесі про-
фесійної підготовки робітника в умовах ПТНЗ.

До речі, професійна культура робітника, на 
нашу думку, є комплексом компетенцій, знань, 
умінь, навичок, якостей, що визначають готов-
ність до реалізації власних сутнісних сил у кон-
кретній галузі суспільної праці [10]. У працях 
В. Байденка, Е. Зеєра, І. Зимньої, Н. Кузьміної, 
А. Марковой та ін. професійна культура фахів-
ця трактується як середньозважений показник, 
який корелює з певним рівнем компетентності, 
що й відбиває ступінь засвоєних компетенцій 
[11, с. 34-42.]. Готовність до праці передбачає 
усвідомлення робітником усіх аспектів профе-
сійної діяльності, з-поміж яких одне з основних 
місць посідає саме його безпека. До того ж питан-
ням дотримання безпеки на суб’єктах господа-
рювання приділяється значна увага. Зрозуміло, 
що корпоративна культура підприємства, полі-
тика, якої дотримується його керівництво, сут-
тєво впливають на досягнення безпечних умов 
праці робітників. Клімат, що панує в колективі, 
особистісні взаємовідносини, традиції та звички 
визначають пріоритетні напрями розвитку кор-
поративної культури. 

На думку І. Ігнатьєвої та О. Гарафонової, кор-
поративна культура – це система цінностей, пе-
реконань, вірувань, уявлень, очікувань, символів, 
а також дійових принципів, норм поведінки, тра-
дицій, ритуалів тощо, які склалися в організації 
або її підрозділах за час діяльності та які при-
ймаються більшістю співробітників [12, с. 398]. 
Світовий досвід ведення господарчої діяльності 
переконує, що впровадження в корпоративні від-
носини норм, дотримання яких створює атмосфе-
ру єдності цілей кожного учасника управління, 
дає змогу досягати високих рівнів організації ді-
яльності корпорації, особливо з питань безпеки. 
Зазначимо, що на кожному підприємстві, зокрема 
будівельної галузі, існує система управління охо-
роною праці. З метою профілактики травматизму 
та небезпечних ситуацій на будівельному майдан-
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чику активно працюють інженери й інспектори 
з охорони праці. До речі, їхня діяльність безпо-
середньо спрямована на розвиток у працівників 
культури безпеки професійної діяльності.

М. Усачев пропонує визначати цей термін, 
з одного боку, як частину культури безпеки жит-
тєдіяльності, а, з іншого, як частину професійної 
культури фахівця (сукупність позицій, цінностей 
та зразків професійної поведінки). На його думку, 
з якою ми погоджуємося, культура безпеки про-
фесійної діяльності є інтегральною якістю осо-
бистості фахівця, що характеризується цілісною 
єдністю його потреб, знань, умінь щодо поперед-
ження небезпечних ситуацій і загроз, і ступеня 
готовності до саморозвитку, заснованою на гли-
бокому усвідомленні пріоритету безпеки під час 
розв’язання будь-яких професійних завдань [13]. 

Наше розуміння етимологічної ієрархії дефіні-
ції «культура безпеки професійної діяльності фа-
хівця» та її понятійного зв’язку з іншими вихід-
ними поняттями дослідження наведено на рис. 1.

 
Культура

Професійна культура

Корпоративна культура

Культура безпеки
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ціннісна;

нормативна;

Рис. 1. Етимологічна ієрархія дефініції  
«Культура безпеки професійної діяльності фахівця»

Найбільш загальним поняттям є «культура», 
однією з функцій якої є захисна. Саме її наяв-
ність уможливлює поєднання понять «культура» 
і «безпека».

Доцільно врахувати, також, думку С. Обухо-
ва, який під професійною культурою майбутнього 
робітника будівельного профілю розуміє інтегра-
тивне утворення, що містить стійку мотивацію 
до оволодіння професією та вдосконалення про-
фесійної майстерності, ціннісне ставлення до про-
фесії будівельника, професійні знання, вміння їх 
застосовувати, володіння будівельними технологі-
ями, особистісні якості (відповідальність за якість 
та результати професійної діяльності), що забез-
печують конкурентоспроможність майбутнього 
робітника в умовах сучасного виробництва [14].

У цьому контексті при визначенні досліджу-
ваної дефініції доцільно, на наш погляд, обрати 
професійно значущі якості особистості майбут-
нього кваліфікованого робітника будівельного 
профілю. Під якими науковці розуміють окремі 
динамічні риси особистості, психічні та психо-
моторні властивості (відбиваються рівнем роз-
витку відповідних психічних та психомоторних 
процесів), а також фізичні якості, що відповіда-
ють вимогам до людини будь-якої певної профе-

сії і сприяють успішному оволодінню цією про-
фесією [15, с. 136]. Т. Пятничук, для майбутніх 
опоряджувальників будівельних визначає такі: 
працелюбність, витривалість, наполегливість, 
самостійність, організованість, ініціативність, 
здатність розвивати природні здібності, боротися 
з труднощами та помилками (вивчення нових ви-
дів професійних робіт, матеріалів, інструменту, 
творчість, креативність) [16, с. 26].

Під час підготовки майбутніх кваліфікованих 
робітників будівельного профілю до безпечної 
професійної діяльності, набуття навичок попе-
реджати впливи небезпечних чинників техноген-
ного середовища їм необхідні певні якості, серед 
яких ми виокремлюємо [17, с. 52-53]:

– емоційну стійкість при використанні та об-
слуговуванні технологічного обладнання, керу-
ванні транспортними засобами, коли існує реаль-
на можливість виникнення аварійних ситуацій;

– фізичну силу і витривалість, м’язову, вести-
булярну, кінестетичну чутливість, здатність дов-
гостроково підтримувати м’язову напругу і вико-
нувати рухи, що вимагають значних зусиль;

– швидкість реакції та переключення з одного 
виду роботи на інший;

– окомір, зір, слух, вібраційні, м’язово-
суглобові й інші види відчуттів та сприйняття, 
розвинене кольоросприймання;

– точність і швидкість рухів, дій, добру коор-
динацію та обдуманість рухів, наявність різних 
рухових навичок, ручну вправність, спритність;

– характерологічні особливості (відповідаль-
ність, акуратність, старанність, точність, чіткість 
і терпіння, логічність, увагу, пунктуальність, об-
разну і мовно-логічну пам’ять (в тому числі й ру-
хову пам’ять), розвинене просторове мислення, 
спостережливість і допитливість;

– вміння працювати в бригаді, підтримувати 
у відносинах з колегами високу виконавську дис-
ципліну.

Таким чином за результатами проведеного 
нами аналізу можна виокремити основні суттєві 
ознаки дослідженої дефініції:

– ціннісне ставлення до питань професійної 
та особистої безпеки; 

– спрямованість на розвиток потреби в безпе-
ці у професійному середовищі (на будівельному 
майданчику); 

– мотивацію до опанування професійними 
знаннями й уміннями, що дадуть можливість по-
переджувати небезпечні ситуації і загрози, що 
виникають на будівництві; 

– готовність до саморозвитку, що забезпечу-
ватиме відповідні дії у разі виникнення небезпек; 

– усвідомлення пріоритету безпеки під час 
розв’язання професійних завдань; 

– володіння професійно значущими якостя-
ми, важливими для досягнення умов безпеки 
у професійному середовищі (фізична сила і ви-
тривалість, м’язова, вестибулярна, кинестетична 
чутливість, швидкість реакції, окомір, точність 
і швидкість рухів і дій, хороша координація і об-
думаність рухів, терпіння, увага, розвинене про-
сторове мислення, спостережливість).

Результати проведеного категоріально-по-
нятійного аналізу вихідних понять дослідження 
дали нам можливість сформулювати його ключо-
ву дефініцію. Культура безпеки професійної ді-
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яльності майбутнього кваліфікованого робітника 
будівельного профілю – це інтегральна якість його 
особистості, що виявляється в її ціннісному став-
ленні до питань професійної та особистої безпеки, 
мотивації до опанування сукупності професійних 
і спеціальних знань, умінь та навичок у галузі 
будівництва, що дадуть можливість попереджу-
вати небезпечні ситуації і загрози, готовності до 
саморозвитку, що забезпечуватиме відповідні дії 
у разі виникнення небезпек на будівельному май-
данчику, володінні професійно значущими якос-
тями, важливими для досягнення умов безпеки 
у професійному середовищі (фізична сила і ви-
тривалість, м’язова, вестибулярна, кинестетична 
чутливість, швидкість реакції, окомір, точність 
і швидкість рухів і дій, хороша координація і об-
думаність рухів, терпіння, увага, розвинене про-
сторове мислення, спостережливість).

Висновки з даного дослідження і перспекти-
ви. Проведений категоріально-понятійний аналіз 
дефініції «культура безпеки професійної діяль-

ності майбутніх кваліфікованих робітників буді-
вельного профілю» дозволив розкрити її зміст, 
виокремити сутнісні ознаки та сформулювати її 
наукове визначення. Крім цього, здійснений се-
мантичний аналіз понять «культура безпеки», 
«культура безпеки життєдіяльності», «культу-
ра безпеки професійної діяльності», «корпора-
тивна культура» та «професійна культура» до-
зволив виявити взаємозв’язки, що існують між 
ними та визначуваною дефініцією. За його до-
помогою було побудовано етимологічну ієрар-
хію дефініції «культура безпеки професійної ді-
яльності фахівця», що сприятиме узагальненню 
поглядів сучасних науковців щодо визначува-
ної дефініції, уточненню її педагогічного змісту 
та виокремленню значущої наукової інформації. 
У якості перспектив подальших досліджень вба-
чаємо розроблення педагогічного інструментарію 
формування культури безпеки професійної ді-
яльності у майбутніх кваліфікованих робітників 
будівельного профілю.
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КАТЕГОРИАЛЬНО-ПОНЯТИЙНЫЙ АНАЛИЗ ДЕФИНИЦИИ  
«КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БУДУЩИХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОФИЛЯ»

Аннотация
В статье осуществлен категориально-понятийный анализ дефиниции «культура безопасности профес-
сиональной деятельности будущих квалифицированных рабочих строительного профиля». Установле-
но ее значение в педагогической науке, раскрыто содержание, выделены сущностные признаки и дано 
ее полное определение. Проведен семантический анализ понятий «культура безопасности», «культура 
безопасности жизнедеятельности», «культура безопасности профессиональной деятельности», «корпо-
ративная культура» и «профессиональная культура», а также определены понятийные связи между 
ними. Построена этимологическая иерархия определяемой дефиниции, способствующая обобщению 
взглядов современных ученых на нее, уточнению педагогического содержания исследуемого явления 
и выделению важной научной информации. Показана ее важность в контексте образования для устой-
чивого развития и формирования у молодежи «зеленого» мышления.
Ключевые слова: культура безопасности профессиональной деятельности, будущие квалифицирован-
ные рабочие строительного профиля, образование для устойчивого развития, «зеленое» мышление, 
культура безопасности, корпоративная культура, профессиональная культура.
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CATEGORY-CONCEPTUAL ANALYSIS OF A DEFINITION  
«THE SAFETY CULTURE OF A PROFESSIONAL ACTIVITY  
OF FUTURE SKILLED WORKERS OF A CONSTRUCTION PROFILE»

Summary
The article carries out a category-conceptual analysis of the definition of «safety culture of professional 
activity of future skilled construction workers». Its importance in pedagogical science is established, the 
content is revealed, essential signs are identified and its full definition is given. Semantic analysis of the 
concepts «safety culture», «safety culture of life», «safety culture of professional activity», «corporate 
culture» and «professional culture», as well as conceptual links between them are defined. An etymological 
hierarchy of the defined definition has been constructed, contributing to the generalization of the views 
of modern scientists on it, clarifying the pedagogical content of the phenomenon under investigation and 
highlighting important scientific information. Its importance in the context of education for sustainable 
development and the formation of «green» mind among young people is shown.
Keywords: safety culture of professional activity, skilled workers of the construction profile, education for 
sustainable development, «green» mind, safety culture, corporate culture, professional culture.


