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БЕЗПЕКОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ  
У СВІТОГЛЯДНО-ОСВІТНІХ РАКУРСАХ СУЧАСНОСТІ
SAFE COMPETENCE IN MODERN EDUCATIONAL AND WORLD VIEWS

У статті актуалізовано проблему роз-
робки заходів із формування у громадян, 
зокрема у цивільного населення та спе-
ціалістів у сфері безпеки, особливих ком-
петенцій, що стосуються орієнтирів  
у питаннях безпеки, котрі у сучасних кон-
текстах є різнорідними, подекуди глоба-
лізованими, вузькоспецифікованими, але 
однаково злободенними як для України, 
так і для інших країн світу. Окреслено 
геополітичну ситуацію та соціальні 
чинники, що виводять компетентності 
з безпеки у розряд першочергових, вима-
гаючи також інтеграції стратегічних 
рішень щодо сприяння встановленню 
безпеки в державі та світі до освіт-
ніх нормативно-правових документів. 
З’ясовано, як саме ідея інтеграції без-
пекової компетентності корелює зі 
змістом цілей сталого розвитку. Вста-
новлено, що компетентнісний підхід до 
питання дасть змогу досягти комплек-
сних та ефективних рішень щодо запо-
бігання загрозам і викликам національній 
та індивідуальній безпеці. З аналізу літе-
ратури вдалося виявити невиправдано 
вузьке трактування терміна «безпекова 
компетентність» і подібних, котре не 
відповідає сьогочасному розумінню дихо-
томії «безпека/загроза» та не сприяє 
навчанню особистості на всіх етапах 
життя тонкощів реалізації безпекових 
ліній поведінки у межах та особливо поза 
межами офіційних інститутів безпеки 
держави. Основна ідея статті полягає 
в обґрунтуванні необхідності доповне-
ння безпековою компетентністю (під 
номером дванадцять у Законі України 
«Про освіту» й похідних від нього та під 
номером дев’ять у європейській і світо-
вій рамках компетенцій у межах ідей 
про навчання впродовж усього життя). 
Проаналізовано також національні 
директивні документи у галузі безпеки 
на предмет імплементованості до них 
компетенцій із безпеки громадянина, як 
і загалом ідей активного громадянства, 
особливо популярного на Заході, де вже 
існує певна традиція використання 
активної громадянської позиції (та закрі-
плення такої на рівні освітянських пара-
дигм) на користь пропагування ідей осо-
бистісної, міжособистісної безпеки та 
пацифізму загалом. Стаття окреслила 
лише загальні інсайти інтеграції без-
пекової компетенції освітніми докумен-
тами та є першою із серії запланованих 
статей щодо категоризації поняття 
«безпекова компетентність».

Ключові слова: безпекова компетент-
ність, рамка компетентностей, 
загрози безпеці, активне громадян-
ство, сталий розвиток.

The article highlights the problem of deve-
loping measures for the formation of citi-
zens, in particular civilians and security pro-
fessionals, special competencies related to 
security benchmarks, which in modern con-
texts are heterogeneous, sometimes glo-
balized, and narrowly specific, but equally 
relevant for Ukraine. as a relatively young 
state of Europe, but also for other coun-
tries. The geopolitical situation and social 
factors that make security competencies 
a priority are outlined, also requiring the 
integration of strategic decisions to pro-
mote security in the state and the world to 
educational regulations. It is found out how 
the idea of integrating security competence 
correlates with the content of Sustainable 
Development Goals (SDGs). It is estab-
lished that a competency-based approach 
to the issue will make it possible to achieve 
comprehensive and effective solutions to 
prevent threats and challenges to national 
and individual security. The analysis of the 
literature revealed an unjustifiably narrow 
interpretation of the term “security compe-
tence” and the like, which does not corres-
pond to the current understanding of the 
dichotomy “security / threat” and does not 
contribute to the training of the individual 
at all stages of life. The main idea of the 
article is to substantiate the need to supple-
ment security competence (number twelve 
in the Law of Ukraine “On Education” and 
its derivatives and number nine in the Euro-
pean and global competences within the 
ideas of lifelong learning). National policy 
documents in the field of security were also 
analyzed for the implementation of citizens’ 
security competencies, as well as the ideas 
of active citizenship, especially popular in 
the West, where there is already a tradition 
of active citizenship (and consolidation of 
existing educational paradigms) in favor 
of promoting the ideas of personal, inter-
personal security and pacifism in general. 
The current article outlines only the general 
insights into the integration of security com-
petence with educational documents and is 
the first in a series of planned articles on 
the categorization of the concept of “secu-
rity competence”.
Key words: security competence, compe-
tence framework, security threats, active 
citizenship, sustainable development.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Сьогодні питання безпеки є вкрай акту-
альним у всьому світі. Пов’язано це зі зростанням 
рівня загроз безпеці людини через новітні гібридні 
методи репрезентації небезпек, некомпетентність 
у протистоянні котрим становить загрозу не тільки 
добробуту особистості, але і збереженню її життя. 

Так, у межах 17 цілей сталого розвитку ціль номер 
16 «Мир, правосуддя й ефективні інститути» звучить 
як «сприяти мирному й інклюзивному суспільству в 
інтересах сталого розвитку...» [19]. В інфографіці на 
сайті ООН, доданій до статті, яка окреслює зміст цілі, 
статистичні дані свідчать про те, що попри захист, 
передбачений міжнародним правом, під час зброй-
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них конфліктів щоденно гине 100 цивільних осіб. 
Особливо загрозлива ситуація у разі прояву жорсто-
кості між дітьми та щодо дітей [21], що, безсумнівно, 
створює міцне, однак соціально вкрай негативне 
підґрунтя для подальшого наростання загроз без-
пеці у світі. Так, за статистикою, поданою на сайті 
ООН щодо окреслення цілей SDGS (Sustainable 
Development Goals – цілі сталого розвитку):

– мільярд дітей у всьому світі щорічно зазнають 
певної форми емоційного, фізичного чи сексуаль-
ного насильства;

– одна дитина гине внаслідок насильства 
щоп’ять хвилин;

– 25–50% дітей стали жертвами булінгу 
(насильства з боку однолітків);

– зростання кібербулінгу викликає тривогу 
через швидкість і масштабну, необмежену геогра-
фію поширення, що ще більше підсилюється ано-
німністю (а також потенційно та фактично майже 
завжди – безкарністю) злочинців [19].

І це лише за статистикою доковідних часів.
Останнім часом визначено нові типи загроз:  

1) спровоковані науково-технологічним прогресом 
(кіберзагрози, маніпулятивні технології в медіапрос-
торі); 2) епідеміологічної генези (COVID-19, вірусні 
інфекції). Так, наслідками коронавірусної пандемії 
стало ще більше загострення ситуації у сфері без-
пеки особистості, до того ж не лише епідеміологіч-
ного характеру. Пандемія та карантинні обмеження, 
які її супроводжують, мають виразний деструктив-
ний вплив на соціальний лад, позначаючись на рівні 
насилля, злочинності загалом, злочинності за посе-
редництвом інтернет-мережі. Щодо впливу панде-
мії COVID-19 на злочинність (Impact of the COVID-
19 pandemic on crime) навіть з’явилася відповідна 
стаття у Вікіпедії 2021 р. (нині доступна п’ятьма 
мовами) [13]. Йдеться про загрозливе зростання 
злочинів за низкою статей, таких як: організована 
злочинність, тероризм, вулична злочинність, кіберз-
лочинність, незаконні ринки й контрабанда, торгівля 
людьми й дикими тваринами, рабство, грабежі та 
крадіжки зі зломом. Новацією останніх років стало 
використання вірусу COVID-19 як своєрідної зброї: 
випадки зараження коронавірусом людиною-зло-
чинцем інших осіб не є поодинокими й зафіксовані у 
багатьох країнах світу [13; 16]. До того ж, окрім інди-
відуальних загроз, пандемія актуалізувала питання 
колективних загроз безпеці громадян внаслідок 
зростання випадків тероризму. Цьому сприяють 
негативні наслідки ідеологічного сприйняття коро-
навірусу деякими релігійними лідерами [16]. Так, 
окремі лідери Ісламської держави через власні офі-
ційні ЗМІ рекомендували використовувати пандемію  
з метою вчинення терористичних актів. Також від-
мова від рекомендацій ВООЗ змушує перебувати 
решту суспільства у постійному відчутті загрози, 
оскільки у баченні ісламістів вірус є божествен-
ним покаранням за людські гріхи: як на Заході, так  

і в мусульманських країнах. Міжнародна кризова 
група заявила, що пандемія завдасть шкоди міжна-
родним антитерористичним зусиллям [16].

Окрім ковідного контексту, категорично неспри-
ятливим фактором для безпеки окремої особис-
тості й соціального середовища загалом є воєнні 
конфлікти, зокрема на Сході України, у Сирії  
й Афганістані. Вогнища воєнних конфліктів досі 
спалахують у різних куточках планети. У стані 
неспокою повсякчасно виникають загрози життю 
та безпеці громадян, не лише у межах їх власної 
країни, а й, під впливом небувалої активізації гло-
балізаційних процесів, у всьому світі.

У досить невтішних щодо безпекових перспек-
тив контекстах сучасності зростає актуальність пре-
вентивних заходів щодо запобігання подальшому 
розвитку чинників, котрі негативно впливають на 
сферу безпеки у суспільстві. Зокрема, йдеться не 
тільки про інституційне регулювання явища, але  
й про спектр заходів із виховання та навчання насе-
лення щодо збережності цінностей миру й толерант-
ності у соціумі на всіх рівнях (особистісному, сімей-
ному, у навчальних і професійних колективах тощо)  
у дійсному й віртуальному просторах. Питання, без-
перечно, потребує глобальних і національних комп-
лексних стратегій, аби охопити всі напрями й реа-
лізувати ідейні концепції. На нашу думку, важливим 
чинником, здатним запустити процес світоглядно-
соціальних перетворень із метою врегулювання 
питань безпеки, є концептуалізація поняття безпе-
кова компетентність та інтеграція безпекової ком-
петентності до нормативно-правової бази у галузі 
освіти на рівні з усіма іншими, уже прописаними  
у міжнародних і державних регуляторних і стратегіч-
них документах. Довідково зауважимо, що в англо-
мовній літературі через несформованість терміно-
логічного поля та загалом інноваційний характер 
цього терміна у компетентнісному втіленні помітне 
варіативне використання лексем safety/security. 
Вважаємо за доцільне англійською окреслювати це 
поняття як security competence. Мотивуємо це тим, 
що в Oxford Learner’s Dictionaries Online натрапля-
ємо на пояснення safety як стану перебування у без-
пеці, захищеності від небезпеки та насильства (саме 
в пасиві – the state of being safe and protected from 
danger or harm) [18], а security – як діяльності із залу-
ченості до захисту країни, будівлі чи людини від атак, 
небезпек тощо (the activities involved in protecting  
a country, building or person against attack, danger, etc) 
[17], тобто з підкреслено активною позицією суб’єкта 
безпеки. Через те перевагу надаємо другому із них, 
яке наперед визначає суб’єктну позицію особистості, 
що теж відповідає природі компетентнісного підходу. 
Таке розрізнення вважаємо принципово важливим 
через ідею інтеграції безпекової компетентності як 
до національних, так і глобальних освітніх доктрин.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Компетентнісне окреслення питання безпеки 
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більш притаманне працям закордонних дослідників, 
однак і вони його розуміють як суто технічні правила 
з дотримання норм безпечної поведінки, особливо 
на виробництві під час виконання робіт, що мають 
підвищений рівень небезпеки. У ракурсі цього поши-
рені випадки трактування безпекової компетентності  
у синонімічному значенні з охороною праці та техніч-
ними інструктажами з техніки безпеки на підприєм-
стві загалом чи під час здійснення окремих різнови-
дів діяльності (у межах safe workplace – безпечного 
робочого місця) [12; 14; 22]. Хоч це й окреслюється 
конкретно терміном «безпекова компетентність», 
хочемо наголосити на тому, що термін, будучи похід-
ним від слів із широкою й ідейномісткою семанти-
кою (безпека+компетентність), неодмінно пови-
нен мати інтерпретацію, що би відповідала всім 
конотаціям, котрі виникають у сучасних контекстах  
і відповідно до яких сучасна людина може вважа-
тися справді компетентною у питаннях безпеки.

Т.П. Поведа [7] наголошує на загрозливості ста-
новища, у котре потрапили безпекові дисципліни під 
впливом освітніх реформ, зокрема у сфері вищої 
освіти, де регулятивні документи останніх років вно-
сять серйозні непорозуміння щодо того, «бути чи не 
бути» безпековим дисциплінам («Безпека життєді-
яльності», «Основи охорони праці», «Охорона праці 
в галузі» та «Цивільний захист») у переліку норма-
тивних у навчальних планах для студентів рівнів 
«Бакалавр» і «Магістр». У праці Т.А. Авакяна акту-
алізовано необхідність удосконалення безпекової 
політики під впливом назрілих геополітичних фак-
торів НЕбезпеки [1]. Тут поставлено також вимогу 
формулювання загальної конструкції доктриналь-
ної концепції безпекової політики. Нашій ідеї про 

окреслення й інтеграцію в освітню нішу безпекової 
компетенції імпонує визначення Т.А. Авакяном без-
пекової політики як «напряму державної політики, 
метою якої є виявлення, попередження, усунення та 
відбиття загроз, що можуть спричинити шкоду пра-
вам і свободам людини та громадянина, власності, 
інтересам суспільства й держави, яку реалізовують 
лише уповноваженими суб’єктами у межах та у спо-
сіб, визначені законодавством України» [1].

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Поточне дослідження відпо-
відає одному із напрямів наукових пошуків учених-
безпекознавців щодо розвитку організаційно-право-
вих засад системи безпекової підготовки населення 
в Україні. Основною ідеєю, яку вдалося сформулю-
вати на основі проаналізованої літератури та яка 
потребує ґрунтовного розроблення та планомірного 
стратегічного впровадження, є проблема відсутності 
цілісного підходу до формування та пропагування 
безпекових компетенцій цивільного населення, з 
одного боку (у межах soft skills), і працівників держав-
них інститутів безпеки, з іншого (у межах hard skills).

Мета статті полягає в актуалізації питання 
безпекової компетентності, зокрема через аналіз 
історико-ситуативних контекстів, що роблять про-
блему формування компетенцій із безпеки над-
важливою у синхронному зрізі й у перспективі 
близького майбутнього, а також інсайтів, які ство-
рюють нормативно-правове підґрунтя в уже наяв-
них ключових документах щодо освіти та безпеки 
на національному та міжнародному рівнях.

Виклад основного матеріалу. У Законі «Про 
національну безпеку України» [9] виокремлено 
різні рівні поняття «безпека» (рис. 1). На наше 

Рис. 1. Рівні інтерпретації поняття «безпека» у чинному законодавстві України 

Джерело: укладено авторами на основі [9]
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переконання, не тільки у відомстві спеціальних 
державних органів і структур, але й на рівні пере-
січного громадянина, а саме у контексті фор-
мальної освіти на всіх етапах наскрізно має бути 
передбачене формування безпекової культури та 
комплексу знань, навичок, цінностей підтримки 
державної безпеки: розуміння структури безпеки 
(воєнної, зовнішньополітичної, державної, еконо-
мічної, інформаційної, екологічної безпеки, кібер-
безпеки), безпекової ситуації залежно від геополі-
тичних обставин та особливостей функціонування 
системи безпеки загалом. Ця необхідність зумов-
лена зростанням загроз безпеці в Україні та світі.

Як бачимо з офіційного трактування понять, 
взятих із Закону «Про національну безпеку Укра-
їни», виокремлено різні рівні терміна «безпека» 
[9], однак навіть побіжний аналіз поданих тут 
дефініцій дає змогу констатувати: позиція пере-
січного громадянина тут цілком інтерпрету-
ється як об’єктна (позиція громадянина така, 
що безпосередньо не належить до сектору без-
пеки й оборони, натомість громадянин позиціо-
нується як об’єкт захисту, який має надаватися 
й гарантуватися йому інституційними суб’єктами 
сектору безпеки й оборони). Це при тому, що 
Конституцією України захист України визначено 
«обов’язком громадян України» [6]. На нашу 
думку, таке потрактування радикально застаріле 
та не відповідає прогресивним концепціям актив-
ного громадянства (англ. active citizenship). Вод-
ночас є необхідність діяльнісної інтеграції прин-
ципів активного громадянства до чинних освітніх 
програм і стратегій. Так, громадянське навчання 
(англ. citizenship education) як освітній курс уже 
зараз є обов’язковим для британських шкіл (для 
учнів до 14 років), а також доступне для альтер-
нативного вибору в межах варіантивної складо-
вої частини (для учнів і студентів старшого віку). 
Ознакою позитивної динаміки у межах чинного 
регулювання освітньої сфери є те, що у новому 
Стандарті освіти [2] серед ціннісних орієнтирів 
базової середньої освіти уже є концепт «активна 
громадянська позиція та патріотизм», який похо-
дить із суміжних, зокрема йдеться про концепти 
«довіра та безпека», «утвердження людської гід-
ності, повага до прав людини».

Безпека людини, її життя і здоров’я визнаються  
в Україні найвищою соціальною цінністю. Також  
у ст. 27 Конституції України зазначено, що «кожен 
має право захищати своє життя і здоров’я, життя  
і здоров’я інших людей від протиправних посягань» 
[6], однак насправді ця лінія не реалізується сповна, 
оскільки на різних етапах становлення особистості 
державою не передбачено спеціальні, відповідні 
віковим характеристикам учнів/студентів заходи 
із навчання всіх тонкощів реалізації ідей безпеки 
особистісної та безпеки держави у сучасних і про-
гностичних соціополітичних контекстах саме на 

цінностях активного громадянства й активним фор-
муванням не тільки знань, але й навичок. Насампе-
ред корекції потребує навіть більше праксеологічна 
складова частина. Однією з цілей оновленого Стан-
дарту освіти є «формування компетентностей, необ-
хідних для соціалізації та громадянської активності, 
свідомого вибору подальшого життєвого шляху та 
самореалізації» [2]. Вважаємо, що безпекова ком-
петентність є невід’ємною і неодмінно потребує 
репрезентованості не на периферії чи у підтекстах, 
а в переліку ключових компетентностей у базових 
документах, котрі регулюють сферу освіти як на між-
народному, так і національному рівнях.

Якщо проводити паралелі й порівнювати з іде-
ями курсу «Захист України» (нагадаємо, що назву 
змінено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 
України від 26 лютого 2020 р. № 143 «Про внесення 
деяких змін до постанов Кабінету Міністрів Укра-
їни», попередня назва – «Захист Вітчизни»), то теж 
стає зрозуміло, що принципи цієї навчальної дисци-
пліни через низку обмежень не реалізують всі зміс-
тові лінії поняття «активного громадянства», адже:

– обов’язковий для вивчення лише у 10–11 кла-
сах (бракує наскрізності, курс обмежений темпо-
рально, не маючи ні фундаментальної попередньої 
бази, ні належного продовження поза школою);

– мета дисципліни – надати учням знання й уміння 
для оборони країни, навчити їх діяти у надзвичайних 
ситуаціях (бракує компетенцій із самобезпеки);

– курс ділиться на тематичний план № 1 – вивчення 
предмета «Захист України» юнаками та тематичний 
план № 2 – вивчення предмета «Захист України» 
(«Основи медичних знань») дівчатами. Через ген-
дерне розрізнення курс ідейно досить не цілісний  
і різнорідний (хоч тематичний план № 1 можуть опа-
новувати й дівчата, якщо вони виявили вмотивоване 
бажання та мають на те згоду батьків/опікунів; ана-
логічно і для хлопців щодо тематичного плану № 2 –  
за умови наявності спеціальних медичних довідок і 
довідок, виданих релігійними громадами);

– як видно з Пояснювальної записки до програми 
курсу таі з самої структури курсу (містить 9 розділів: 
«Основи національної безпеки України», «Збройні 
Сили України на захисті України», «Статути Зброй-
них Сил України», «Стройова підготовка», «Вогнева 
підготовка», «Тактична підготовка», «Прикладна 
фізична підготовка», «Основи цивільного захисту», 
«Домедична допомога»), акцентується знову-таки 
не позиція «Я-громадянин», а позиція формаль-
ного набуття знань і поодиноких навичок оборони.

Щодо другого зауваження, то треба додати, що 
трансформації у цьому напрямку вже почалися: 
керівництво МОН, декларуючи початок активної 
фази оновлення підходів до викладання «Захисту 
України», наголошує на необхідності відобразити 
зміни у підручниках, за якими навчаються учні. 
Метою цього є досягнення системності та ґрунтов-
ності змін, задля чого вже запустили аудит чинних 
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підручників, за якими навчаються учні [3]. Також 
необхідно додати, що у процесі громадських обго-
ворень щодо «Громадянської та історичної освіт-
ньої галузі» учасниками обговорення вже звер-
нено увагу на те, що йому має передувати базовий 
курс «Особиста безпека».

Так, Д. Купер і Л. Фінлі, вивчаючи проблему 
розвитку культури безпекових компетенцій 
(англ. safety competencies), ключовими векторами 
вважають вміння оцінити весь контекст здійснення 
робочих операцій і визначити ключові безпекові 
знання й навички, необхідні для безпечного вико-
нання роботи [12]. Таке розуміння компетентності 
з безпеки найбільш типове, однак дуже обме-
жене, особливо з огляду на сучасні геополітичні 
та внутрішньосистемні контексти функціонування 
поняття «безпека». Розвиток і підтримка компе-
тентності з безпеки охоплює три взаємопов’язані 
аспекти: 1) постійне вдосконалення знань; 
2) забезпечення доступності відповідної інфор-
мації щодо безпеки людей; 3) послідовне засто-
сування здобутих професійних та особистісних 
навичок і знань із питань безпеки [14]. Водночас  
із метою підтримки належного рівня компетент-
ності у контексті професійної діяльності застосо-
вують регулярні компетентнісні тренування з без-
пеки (англ. сompetency-based safety training) [14].

Однак ми стоїмо на позиціях, що зміст компетент-
ностей із безпеки сьогодні має бути значно розши-
реним. Окрім того, необхідна єдина концепція фор-
мування безпекових компетенцій упродовж життя 
людини з урахуванням усіх особливостей прояву 
феномену загроз і викликів на різних етапах станов-
лення особистості та із проєкцією на все життя.

Насправді наскрізна ідея безпеки навіть зараз 
наявна у провідних директивних документах щодо 
питань освіти й охорони дитинства, але вона  
не має цілісного фундаментального окреслення 
та програми формування відповідних навичок, 
цінностей (ставлення) на основі засвоєння реле-
вантних знань і практик на різних рівнях у межах 
безперервної освіти.

Захист дітей від усіх форм насильства є осно-
вним правом, закріпленим у Конвенції ООН про 
права дитини [5]. У відповідному пункті 3.3, де 
йдеться про те, що держави-учасниці ООН пови-
нні забезпечувати належну роботу установ, служб 
і органів, відповідальних за піклування та захист 
дітей, вважаємо за необхідне додати зауваження 
про принципову роль школи та ЗВО для форму-
вання у дітей (особи до 18-річного віку) спектру 
компетенцій із безпеки. Вважаємо, що формування 
безпекової компетентності перебуває на перетині 
компетенції діяльності закладів освіти та органів 
цивільного захисту населення України, подеколи 
також спеціальних служб (у разі існування більш 
глобальних проблем безпекового характеру, осо-
бливо що стосується загроз тероризму).

Для формування термінологічного змісту 
поняття безпекова компетентність важливо 
розуміти семантику терміна компетентність  
в окресленні директивних документів провідних 
міжнародних організацій. Так, Європейською комі-
сією [15] визначено, що це поєднання знань, умінь 
і ціннісних установок, відповідних контексту, де:  
а) знання охоплюють факти та цифрові дані, кон-
цепції, ідеї та теорії, які засвоєні здобувачем освіти 
та сприяють розумінню ним певної галузі чи пред-
мета; б) навички, що визначаються як здатність  
і можливість діяти й використовувати наявні зна-
ння з метою досягнення відповідних результатів; 
в) установки, котрі формують схильність і настрої 
діяти чи реагувати на ідеї, людей і ситуації.

Ключові компетенції (англ. key competences) – 
це ті, що потрібні всім людям для особистої реа-
лізації та розвитку, працевлаштування, соціальної 
інклюзії й активного громадянства. Вони розро-
бляються у руслі ідей навчання впродовж усього 
життя: від раннього дитинства й упродовж життя, 
через формальне, неформальне й інформальне 
навчання (самонавчання). Отже, під ключовими 
компетенціями розуміються ті універсальні зна-
ння, навички й установки, що необхідні будь-якій 
сучасній людині для самореалізації в усіх контек-
стах життя: і особистісному, і професійному.

У такій семантичній парадигмі необхідність 
здобуття формальної освіти (оскільки насамперед 
саме її стосуються нормативно-правові документи, 
котрі регулюють цю сферу), а також володіння 
аналогічними високорозвиненими безпековими 
компетенціями педагогічних працівників, як і воло-
діння ними спеціальними й універсальними мето-
диками навчання цих навичок і формування від-
повідних цінностей (ставлення) в учнів/студентів, 
вважається невід’ємною частиною сучасних освіт-
ніх програм, однак нині поодинокі вкраплення ідей 
формування у здобувачів освіти таких компетен-
цій, хоч і наявні у ключових законодавчих актах 
щодо освіти, проте не оформлені у єдину концеп-
тологічну лінію.

Так, у чинному Законі «Про освіту» (2017) [8] 
і європейському документі «Ключові компетен-
ції для навчання впродовж життя у європейських 
школах» (англ. Key Competences for Lifelong 
Learning in the European Schools) натрапляємо на 
таку парадигму ключових компетенцій (таблиця 1).

На наше переконання, у такому варіанті закрі-
плені документально компетенції не акцентують 
на надактуальних питаннях безпеки, а отже, не 
виконують сповна задекларовану мету «сприяти 
покращенню розвитку ключових компетентностей 
для всіх людей впродовж усього життя та сприяти 
заходам, необхідним для досягнення цієї мети», 
заохочуючи належну підготовку до «трансформа-
цій на ринках праці та до активного громадянства  
у різноманітному, мобільному, цифровому гло-
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бальному соціумі й розвиваючи вміння й установки 
на навчання на всіх етапах життя» [8]. Ідейно та 
сутнісно найближчими до змісту безпекової компе-
тентності, викладеного нижче, є компетенція № 9 
із чинного «Закону про освіту» [8] та № 6 із Key 
Competences for Lifelong Learning in the European 
Schools [15], однак найкращим рішенням, як ми 
переконані, є не додавання чи уточнення вказаних 
двох компетенцій чи їхня корекція після додавання 
безпекової складової частини, а виокремлення, 
категоризація, кодифікація терміна і власне дода-
вання безпекової компетентності до парадигми 
основних компетентностей здобувача освіти на 
будь-якому етапі здобуття формальної освіти.

На нашу думку, безпекова складова частина є 
необхідною та достатньою умовою для належного 
набуття всіх вищезазначених компетентностей.

Закріплення у вертикалі компетентнісної складо-
вої частини освітніх концепцій безпекової компетент-
ності також гармоніюватиме із чинною Стратегією 
національної безпеки та цивільного захисту України, 
оновленою від 29 червня 2021 р. [10]. У Стратегії 
одним із домінантних принципів визнано «стиму-
лювання особистої відповідальності людини за 
формування безпекового середовища; наукову 
обґрунтованість підходів до формування безпе-
кового середовища; комплексний підхід до фор-
мування безпекового середовища; інституційну 
ефективність і міжсекторальну взаємодію суб’єктів 
формування та реалізації державної політики у 
сфері громадської безпеки та цивільного захисту», 
зокрема «інститутів громадянського суспільства 

Таблиця 1
Порівняльна таблиця компетентнісної складової частини освітньої концепції у ключових 

директивних документах України та Європи

Закон «Про освіту» (2017) [7]
Ключові компетенції для навчання впродовж 

усього життя у європейських школах  
(англ. Key Competences for Lifelong Learning  

in the European Schools) [14]
1. К№1. Вільне володіння державною мовою. К№1. Компетентність грамотності.
2. К№2. Здатність спілкуватися рідною (у разі відмін-

ності від державної) та іноземними мовами.
К№2. Багатомовна компетентність.

3. К№3. Математична компетентність. К№3. Математична компетентність і компетентність 
у галузі науки та техніки.4. К№4. Компетентності у галузі природничих наук, 

техніки та технологій.
5. К№5. Інноваційність. –
6. К№6. Екологічна компетентність. –
7. К№7. Інформаційно-комунікаційна компетентність. К№4. Цифрова компетентність.
8. К№8. Навчання впродовж життя. К№5. Особисті, соціальні та навички навчання.
9. К№9. Громадянські та соціальні компетент-

ності, пов’язані з ідеями демократії, справедли-
вості, рівності, прав людини, добробуту  
та здорового способу життя, з усвідомленням  
рівних прав і можливостей.

К№6. Громадянська компетентність.

10. К№10. Культурна компетентність. К№8. Культурна обізнаність і компетентність вира-
ження.

11. К№11. Підприємливість і фінансова грамотність. К№7. Підприємницька компетентність.

Джерело: укладено авторами на основі [8], [15]

та приватного сектору для досягнення цілей 
цієї державної політики» [10]. До того ж у Стра-
тегії зазначено про проблемність недостатнього 
рівня культури безпеки життєдіяльності насе-
лення та, як наслідок, низьку обізнаність цивіль-
ного населення України щодо питань безпеки, 
як і низьку активність населення й інститутів 
громадянського суспільства у здійсненні заходів 
цивільного захисту [10].

Висновки. Отже, у парадигмі сучасної гео-
політичної ситуації в Україні та світі під впливом 
наростання загроз, зокрема гібридного характеру, 
безпеці України та загалом унаслідок наростання 
чинників, загрозливих для безпеки як феномену 
буття окремої держави й на міжнародному рівні 
гостро актуалізується питання планомірної та 
цілеспрямованої освітньо-регуляторної політики 
щодо превентивних заходів із мінімізації загроз 
національній та індивідуальній безпеці грома-
дянина. Це корелює також із принципами актив-
ного громадянства. Недосконалість інститутів 
активного громадянства, зумовлена почасти саме 
недосконалістю державних та інтернаціональних 
стратегії освіти, на нашу думку, має бути мінімізо-
вана, що так само мінімізуватиме у проєкції явища 
загроз національній та особистій безпеці через 
долучення до рамок компетенцій у провідних доку-
ментах про освіту (національних, європейських, 
світових) компетентності у галузі безпеки, або 
безпекової компетентності.

Стаття окреслила лише загальні інсайти інте-
грації безпекової компетенції до освітніх документів  
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і є першою із серії запланованих статей щодо репре-
зентації, змістового наповнення, імплементації, 
регулювання, перцепції тощо цього поняття у ракур-
сах сучасності. Подальші праці закономірно й послі-
довно реалізуватимуть намічені ідеї, утверджуючи їх, 
наголошуючи на їхній непересічності та невід’ємній 
ролі у досягненні мети синергізації всіх ланок соці-
уму та державного апарату щодо мінімізації індиві-
дуальних і загальних загроз безпеці людини.
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