
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ  

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ Г. С. СКОВОРОДИ 

 

 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису 

 

ТАЙМАСОВ ЮРІЙ САФІРОВИЧ 

 

УДК 378.091.2:614.842.83-049.65 

 

ДИСЕРТАЦІЯ 

ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ  

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ  

ДО САМОЗБЕРЕЖЕННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти 

 

Подається на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. 

  

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей,  

результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело. 

 

Ю. С. Таймасов 

 

 

Науковий консультант: – Бойчук Юрій Дмитрович, доктор педагогічних 

наук, професор, член-кореспондент НАПН України. 

 

 

Харків – 2020 



2 

 

АНОТАЦІЯ 

Таймасов Ю. С. Теоретичні і методичні засади підготовки 

майбутніх фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у 

професійній діяльності. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук 

за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – 

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, 

Харків, 2020. 

У дисертації визначено теоретичні і методичні засади готовності 

майбутніх фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у 

професійній діяльності, на основі суттєвих положень методологічних підходів 

(системного, аксіологічного, компетентнісного, акмеологічного, 

діяльнісного, особистісно орієнтованого та рефлексивного). 

На основі суттєвих положень науково-методологічних підходів, 

результатів педагогічної теорії й практики обґрунтовано концепцію 

підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту до 

самозбереження у професійній діяльності як авторське розуміння передумов 

виникнення проблеми, висунення новизни дослідження й проєктування 

практичної значущості наукової роботи, розробляння провідних положень і 

рекомендацій щодо удосконалення такої підготовки.   

Суть концепції підготовки майбутніх фахівців служби цивільного 

захисту до самозбереження у професійній діяльності полягає в такому:  

наукове пізнання в педагогічній площині теми дослідження розширюють 

суттєві ідеї системного, аксіологічного, компетентнісного, акмеологічного, 

діяльнісного, особистісно орієнтованого та рефлексивного підходів; 

фундаментальних ідей психології, педагогіки, професійної педагогіки 

поглиблюють розуміння стратегії й тактики удосконалення зазначеного 

процесу; звернення до готовності майбутніх фахівців служби цивільного 

захисту до самозбереження у професійній діяльності змінює освітні 
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орієнтири професійної підготовки; моделювання унаочнює необхідні 

структурні елементи і функціональні зв’язки, необхідні для розробляння  

науково-методичної системи підготовки майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності;  

підвищенню ефективності підготовки майбутніх фахівців служби цивільного 

захисту до самозбереження у професійній діяльності сприяють педагогічні 

умови, реалізовані на етапах підготовки, навчально-методичне забезпечення. 

Розроблено науково-методичну систему підготовки майбутніх фахівців 

служби цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності та 

побудовану відповідну модель, яка містить взаємопов’язані структурні блоки 

(підсистеми): концептуально-цільовий (виконує функцію наукового опису 

поставленої проблеми й відображає запланований результат навчання (через 

мету та завдання) та теоретико-методологічну основу дослідження, що 

охоплюють методологічні підходи й дидактичні принципи підготовки 

майбутніх фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у професійній 

діяльності); організаційно-змістовий (відображає суть, функції та педагогічні 

умови реалізації науково-методичної системи підготовки майбутніх фахівців 

служби цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності); 

процесуально-технологічний (презентує етапи підготовки, як: мотиваційно-

діагностичний, активно-діяльнісний, оцінно-аналітичний та залучає методи, 

форми і засоби навчання); аналітико-результативний (відображає структурні 

компоненти готовності, як: мотиваційний, когнітивний, операційно-

діяльнісний та рефлексивно-аналітичний та містить критерії з відповідними 

показниками рівнів сформованості готовності майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності). Метою і 

результатом є готовність майбутніх фахівців служби цивільного захисту до 

самозбереження у професійній діяльності.  

Визначено педагогічні умови, що впливають на ефективність процесу 

підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту до здійснення 

самозбереження у професійній діяльності (формування позитивного 
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ставлення майбутніх фахівців служби цивільного захисту до проблеми 

самозбереження у професійній діяльності; оновлення змісту й практики 

підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту до 

самозбереження у професійній діяльності; використання новітніх 

педагогічних засобів у підготовці майбутніх фахівців служби цивільного 

захисту до самозбереження у професійній діяльності). 

Теоретично обґрунтовано структурні компоненти (мотиваційний, 

когнітивний, операційно-діяльнісний, рефлексивно-аналітичний) та їх 

взаємозв’язки, уточнено критерії, показники й рівні готовності майбутніх 

фахівців служби цивільного захисту до здійснення самозбереження у 

професійній діяльності. 

Представлено сутність понять «професійна діяльність», 

«самозбережувальна діяльність», «підготовка фахівців служби цивільного 

захисту до самозбереження у професійній діяльності».  

Розроблено навчально-методичний супровід процесу професійної 

підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту до  

самозбереження у професійній діяльності. Таке навчально-методичне 

забезпечення сприяло реалізації науково-методичної системи підготовки 

майбутніх фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у 

професійній діяльності та рекомендовано використовувати в освітньому 

процесі ЗВО ДСНС України, у яких здійснюється професійна підготовка 

майбутніх фахівців служби цивільного захисту, а також у системі 

неперервної освіти фахівців служби цивільного захисту з метою зростання 

їхнього професійного потенціалу та розвитку здатності до самозбереження у 

професійній діяльності. 

Ключові слова: цивільний захист, фахівець, готовність, професійна 

діяльність, професійна підготовка, самозбереження, безпека життя і здоров’я. 
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ВСТУП 

Актуальність дослідження. Загострення соціально-політичної та 

екологічно-техногенної ситуації в Україні, вихід темпів зростання науково-

технічного прогресу за межі безпеки людини, збільшення масштабів 

надзвичайних ситуацій (далі НС) різного характеру обумовлюють потреби 

суспільства й населення у висококваліфікованих фахівцях служби цивільного 

захисту. Професійна діяльність таких фахівців передбачає виконання 

службових обов’язків в екстремальних (особливих) умовах, які 

характеризуються раптовістю виникнення, непередбачуваністю та 

непрогнозованістю розвитку, ризиконебезпечністю. Для ефективного 

реагування на зазначені обставини фахівці служби цивільного захисту мають 

успішно протистояти впливу різноманітних стресогенних чинників, 

приймати правильні рішення за дефіциту інформації та часу, а також долати 

наслідки впливу фізичних і психоемоційних навантажень. 

Професійна підготовка майбутніх фахівців служби цивільного захисту 

відбувається в закладах вищої освіти (далі – ЗВО) Державної служби України 

з надзвичайних ситуацій (далі – ДСНС України). Під час підготовки вони 

опановують професійні функції, пов’язані із запобіганням і ліквідацією 

надзвичайних ситуацій та їх наслідків, наданням домедичної допомоги 

потерпілим, розробленням і впровадженням заходів щодо виконання 

службових обов’язків, підтриманням належного рівня готовності органів і 

підрозділів служби цивільного захисту відповідно до вимог галузевих 

нормативно-правових документів тощо. 

Загалом про відповідність професійної підготовки майбутніх фахівців 

служби цивільного захисту сучасним вимогам ідеться у Стратегії 

національної безпеки України, Воєнній доктрині України та Концепції 

розвитку сектора безпеки й оборони України. Концептуальні та нормативно-

правові засади підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту до 

професійній діяльності визначені у ст. Законів України «Про освіту», «Про 

вищу освіту», Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-
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2021 роки, Кодексу Цивільного захисту України, нормативно-правових актах 

ДСНС України, що регламентують їхню діяльність.  

Як свідчить досвід власної педагогічної роботи в таких закладах, 

недостатньо приділяється уваги питанням підготовки майбутніх фахівців 

служби цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності. 

Результати пілотного експерименту (опитано 150 осіб) свідчать про те, що 

курсантам бракує: знань і вмінь своєчасно оцінити під час ліквідації НС 

ступінь власної небезпеки, оскільки переважає прагнення рятувати людей, 

тварин та матеріальні цінності – 40%; знань про способи самозбереження та 

вмінь використовувати для цього технічний інструментарій – 35%;  низький 

рівень усвідомлення ризиків самозбереження у професійній діяльності – 25%. 

Тому тема проблеми підготовки фахівців служби цивільного захисту до 

самозбереження у професійній діяльності є актуальною й доцільною. 

Різні аспекти проблеми підготовки майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності були та є 

предметом дискурсу у вітчизняній і зарубіжній педагогіці. 

Особливості підготовки майбутніх фахівців до виконання професійних 

обов’язків у складних і небезпечних для життя умовах знайшли 

відображення в дослідженнях О. Діденка, С. Кубицького, М. Мар’їна, 

В. Пліска, С. Полторака, Є. Потапчука, І. Радванського, Н. Сторожук, 

В. Уліча, С. Яворського, В. Ягупова та ін.  

Сучасні вітчизняні дослідники в царині професійної підготовки 

фахівців служби цивільного захисту (C. Безрукавий, В. Бикова, В. Бут, 

Н. Вовчаста, В. Гора, А. Демченко, Л. Дідух, М. Завада, О. Іващенко, 

М. Козяр, О. Колесніченко, М. Кришталь, А. Литвин, С. Миронець, 

М. Омельченко, О. Островерх, М. Пелипенко, В. Садковий, О. Тесленко, 

Т. Ткаченко, Є. Школяр, Л. Хрипунова та ін.) спрямували свої зусилля 

насамперед на поліпшення виконання завдань в екстремальних умовах праці. 

Важливе значення мають психологічні дослідження, які присвячені 

професійно важливим якостям фахівців екстремальних видів діяльності, 
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зокрема: начальників караулів оперативно-рятувальної служби цивільного 

захисту (В. Асоцький), газодимозахисників-рятувальників (В. Бут), фахівців 

оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (М. Фомич), кінологів-

рятувальників (С. Мордюшенко) та інші. Професіографічному аналізу 

діяльності фахівців служби цивільного захисту присвячено наукові роботи 

Н. Гонтаренка (робота фахівців чергово-диспетчерської служби екстреного 

виклику), М. Кришталя, В. Бута, В. Садкового, О. Тимченка (особливості 

роботи керівників підрозділів оперативно-рятувальної служби), Ю. Середи 

(особливості роботи психологів служби цивільного захисту). 

Дослідження феномену самозбереження започатковано соціологічною 

наукою у площині вивчення впливу самозбережувальної поведінки на 

тривалість життя людини та її зв’язку з профілактикою шкідливих звичок у 

молоді. Ці питання висвітлені у працях А. Антонова, В. Борисова, 

О. Виговської, Л. Горяної, Д. Жукова, В. Медкова, Є. Рев’якіна, 

О. Жабокрицької, І. Карася, О. Новоян, Г. Талалаєвої та ін. 

Питання формування готовності особистості до різних видів діяльності 

стало предметом наукового вивчення А. Балицької, О. Бойка, К. Дурай-

Новакової, М. Дяченка, Л. Кондрашової, В. Крутецького, А. Линенко, 

Л. Нерсесяна, Л. Орбан-Лембрик, А. Пуні та ін.  

Теоретичні аспекти проблеми формування культури здоров’я та 

здорового життя майбутніх фахівців використання здоров’язбережувальних 

технологій висвітлено у працях Г. Апанасенко, Н. Башавець, Н. Бєлікова, 

Ю. Бойчука, С. Гвоздій, М. Гончаренко, М. Гриньової, О. Іонової, Л. Сущенко, 

О. Міхеєнка, Г. Мешко, Ю. Лянного, О. Шукатки та інші. Проблематику 

збереження здоров’я в середовищі військовослужбовців досліджують 

Ю. Давигора, О. Лаврут, К. Пантелєєв, Є. Потапчук, А. Турчинов та ін. 

Проте, незважаючи на розроблену наукову базу і практичне втілення 

результатів досліджень вітчизняних і закордонних учених, слід відзначити 

недостатню розробленість теоретичних і методичних засад проблеми 
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підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту до 

самозбереження у професійній діяльності. 

Водночас у педагогічній науці проблема готовності майбутніх фахівців 

служби цивільного захисту до самозбереження у професійної діяльності 

лишається поза увагою науковців. Це зумовлює необхідність розв’язання 

низки існуючих суперечностей стосовно досліджуваної проблеми, а саме:  

на державно-освітянському рівні: між вимогами Замовника ДСНС 

України щодо якісного кадрового забезпечення підрозділів служби 

цивільного захисту, здатних до виконання складних завдань із ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального і 

воєнного характерів та недостатньо високим рівнем готовності майбутніх 

фахівців служби цивільного захисту у ЗВО ДСНС України до 

самозбереження у професійній діяльності; 

на змістово-процесуальному рівні: між потребами в оновленні змісту, 

методів і форм професійної підготовки майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту та недостатньою розробленістю змісту методів і форм 

самозбережувальної діяльності фахівців служби цивільного захисту; 

на організаційно-результативному рівні: між потребами в підвищенні 

ефективності освітнього процесу у ЗВО ДСНС України та недостатньою 

організацією цілеспрямованої підготовки майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності; 

на технологічному рівні: між декларуванням та заповненням освітнього 

простору новими педагогічними технологіями, зокрема інформаційно-

комунікаційніми технологіями (далі – ІКТ), педагогічним моделюванням, та 

недостанім використанням їх у процесі підготовки майбутніх фахівців 

служби цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності; 

на особистісно-професійному рівні: між потребами у формуванні 

готовності до самозбереження у професійній діяльності та недостатньо 

створеними умовами для цього; 

на методичному рівні: між потребами в реалізації науково-методичної 
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системи підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту до 

самозбереження у професійній діяльності та недостатнім розробленням  

навчально-методичного забезпечення цього процесу. 

Причиною цих суперечностей є неузгодженість траційної професійної 

підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту з новітніми 

підходами до ліквідації НС, зокрема до самозбережувальної діяльності. 

Зазначене потребує переосмислення теоретичних і методичних підходів до 

підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту до 

самозбереження у професійній діяльності у ЗВО ДСНС України. 

Тож, у зв’язку з теоретичною та практичною значущістю зазначених 

суперечностей і необхідністю їх вирішення сформульована проблема 

дослідження, яка полягає в розкритті теоретичних і методичних основ 

забезпечення якісної професійної підготовки майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності.   

Актуальність, недостатня обґрунтованість теоретичних і практичних 

аспектів розв’язання окресленої проблеми, необхідність усунення визначених 

суперечностей зумовили вибір теми дослідження: «Теоретичні і методичні 

засади підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту до 

самозбереження у професійній діяльності».   

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація виконана згідно з темою науково-дослідної роботи кафедри 

початкової і професійної освіти Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди «Інноваційні технології в підготовці 

фахівців різних галузей» (державний реєстраційний № 0120U104987). Тему 

дисертації затверджено Вченою радою Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (протокол № 3                   

від 25.04.2017 р.) й узгоджено в бюро Міжвідомчої ради з координації 

наукових досліджень із педагогічних і психологічних наук в Україні 

(протокол № 5 від 26.09.2017 р.). 

Мета роботи – полягає в обгрунтуванні теоретичних і методичних 
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засад підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту до 

самозбереження у професійній діяльності, розробленні та експериментальній 

перевірці науково-методичної системи підготовки майбутніх фахівців 

служби цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності.  

Відповідно до мети визначено такі завдання: 

1. З’ясувати стан розробленості проблеми підготовки майбутніх 

фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у професійній 

діяльності в теорії і практиці, визначити термінологічне поле дослідження. 

2. Виокремити структурні компоненти готовності майбутніх фахівців 

служби цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності, 

уточнити критерії та показники рівнів сформованості відповідної готовності. 

3. На основі суттєвих положень науково-методологічних підходів, 

результатів педагогічної теорії й практики обґрунтувати концепцію 

підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту до 

самозбереження у професійній діяльності. 

4. Розробити науково-методичну систему підготовки майбутніх 

фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у професійній 

діяльності та побудувати її модель.  

5. Теоретично обґрунтувати та запровадити педагогічні умови 

реалізації науково-методичної системи підготовки майбутніх фахівців 

служби цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності 

відповідно розроблених етапів. 

6. Експериментально перевірити ефективність науково-методичної 

системи підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту до 

самозбереження у професійній діяльності.  

7. Розробити навчально-методичне забезпечення підготовки майбутніх 

фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у професійній 

діяльності. 

Об’єкт дослідження – професійна підготовка фахівців служби 

цивільного захисту.  
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Предмет дослідження – теоретико-методологічне і навчально-

методичне забезпечення професійної підготовки майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності. 

Концепція дослідження ґрунтується на положеннях методологічних 

підходів (системний, аксіологічний, компетентнісний, акмеологічний, 

діяльнісний, особистісно орієнтований та рефлексивний), а також на базових 

знаннях психології та педагогіки, що визначають особливості підготовки 

майбутніх фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у 

професійній діяльності та відповідної їхньої готовності до 

самозбережувальної діяльності.  

Усебічне вивчення наукової літератури з досліджуваної проблеми 

дозволило виявити передумови підготовки майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності, зокрема 

здоров’язбережувальні (пов’язані з негативними наслідками в результаті 

виникнення НС техногенного, природного, соціального та воєнного 

характерів, що призводять до погіршення стану здоров’я людини) та 

педагогічні (пов’язані з потребами в поглибленні змісту професійної 

підготовки, що забезпечується використанням новітніх педагогічних 

технологій). 

Авторська концепція базується на таких положеннях: 

Аналіз надзвичайних ситуацій різних характерів свідчить про щораз 

більшу роль фахівців служби цивільного захисту в їх ліквідації, причому 

ефективність функціонування пожежно-рятувальних підрозділів залежить від 

результативності та надійності професійних дій осіб рядового й 

начальницького складу підрозділів. Екстремальний характер професійної 

діяльності фахівця служби цивільного захисту та підготовки до неї висуває 

підвищені вимоги до фізіологічної, фізичної, психічної, соціальної сфер 

особистості. Саме тому важливо в межах ЗВО ДСНС України підвищувати 

ефективність підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту до 

самозбереження у професійній діяльності, яке цілеспрямовано має впливати 
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на всі сфери особистості курсанта: біолого-соматичну – через дію на 

фізіологічний стан здоров’я; психічну – шляхом впливу на інтелект, емоції, 

волю особи для забезпечення її психоемоційної стійкості, належного 

морально-психологічного стану, формування необхідного типу пізнавальних 

психічних процесів; соціально-професійну – завдяки передачі професійних 

знань, спеціальних умінь і навичок, трансляції норм і цінностей служби в 

ДСНС України.  

Якісна професійна підготовка фахівців служби цивільного захисту у 

ЗВО ДСНС України потребує формування готовності до самозбереження у 

професійній діяльності такими компонентами, а саме: мотиваційним, 

когнітивним, операційно-діяльнісним і рефлексивно-аналітичним. Розгляд 

готовності майбутніх фахівців служби цивільного захисту до самозбереження 

у професійній діяльності орієнтує на визнання життя та здоров’я людини як 

найвищої цінності та створення належних умов для її саморозвитку.  

Методологічну основу концепції визначають системний, аксіологічний, 

компетентнісний, акмеологічний, діяльнісний, особистісно орієнтований та 

рефлексивний підходи. Механізми реалізації концепції дослідження 

відображені в моделі науково-методичної системи підготовки майбутніх 

фахівців служби цивільного захисту до самозбереження в професійній 

діяльності. 

Ефективність науково-методичної системи підготовки майбутніх 

фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у професійній 

діяльності забезпечується реалізацією педагогічних умов (формування 

позитивного ставлення майбутніх фахівців служби цивільного захисту до 

проблеми самозбереження у професійній діяльності; оновлення змісту й 

практики підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту до 

самозбереження у професійній діяльності; використання новітніх 

педагогічних засобів у підготовці майбутніх фахівців служби цивільного 

захисту до самозбереження у професійній діяльності та реалізацією відповідного 

навчально-методичного забезпечення. 
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Взаємопов’язані властивості процесу підготовки майбутніх фахівців 

служби цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності 

(релевантність професійному середовищу, інноваційність, комунікативність, 

трансформованість, комфортність, демократизація та випереджуючий 

розвиток) і його принципи (суб’єктності, неперервності, гуманізації, 

інтеграції, відкритості і динамічності, науковості, міждисциплінарності, 

індивідуалізації, проблемності, інноваційності, інтерактивності, креативності, 

самостійності, рефлективності, орієнтації на самозбережувальну діяльність) 

виступають ядром цього процесу. 

Методологічною основою дослідження є положення діалектики, 

гносеології та аксіології; наукові принципи суб’єктності, неперервності, 

гуманізації, інтеграції, науковості, самостійності, креативності, 

проблемності, міждисциплінарності, інтерактивності, відкритості, 

динамічності, інноваційності, рефлексивності, орієнтації на самозбереження 

у професійній діяльності; положення системного, аксіологічного, 

акмеологічного, діяльнісного, компетентнісного, особистісно орієнтованого, 

професійно особистісного та рефлексивного підходів; концепції загальної, 

професійної, військової педагогіки, професійної освіти. 

Теоретичною основою дослідження слугують: концепції розвитку 

професійної освіти (Г. Бордовський, Б. Гершунський, Ю. Конаржевський, 

В. Кричевський, В. Садовничий та ін.); наукові знання про сутність 

особистості (Б. Ананьєв, А. Асмолов, Л. Виготський, А. Леонтьєв, 

К. Платонов, С. Рубінштейн та ін.); концепції гуманізації освітньої діяльності 

(Ш. Амонашвілі, Є. Бондаревська, C. Кульневич, В. Сєріков, В. Зінченко, 

В. Слободчиков та ін.); наукові роботи з проблем здорового способу життя 

(Н. Авдєєв, І. Ашмарин, М. Амосов, І. Парчевський, В. Петленко, 

Г. Соловйов, Г. Степанова, Д. Ендрюс та ін.); роботи по реалізації 

здоров'язберігаючих технологій в освітньому процесі вузу (В. Петров, 

І. Степанюк, Т. Сущенко, К. Хабібуллін та ін.); дослідження понять 

«здоров'я» та «здоровий спосіб життя» (H. Амосов, Г. Апанасенко, 
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H. Аршавский, В. Афанасьєв, П. Анохін, Н. Граевская, В. Казначеєв, 

А. Щедріна та ін.); концепція І. Брехмана про здоров'я як основоположному 

компоненті людської особистості; наукові знання про особливості 

професійної підготовки фахівців служби цивільного захисту у профільних 

навчальних закладів ДСНС України (C. Безрукавий, В. Бикова, В. Бут, 

Н. Вовчаста, В. Гора, А. Демченко, Л. Дідух, М. Завада, О. Іващенко, 

М. Козяр, О. Колесніченко, М. Кришталь, С. Миронець, М. Омельченко, 

О. Островерх, М. Пелипенко, В. Садковий, О. Тесленко, Т. Ткаченка, 

Л. Хрипунова та ін.). 

Методи дослідження. Задля досягнення мети дослідження 

використовувалися такі методи:  

- теоретичні: аналіз і синтез, порівняння, систематизація й 

узагальнення зазначених літературних джерел психологічного, 

педагогічного, філософського спрямування – для формулювання й уточнення 

понятійно-категорійного апарату, визначення мети, завдань, об’єкта і 

предмета дослідження, зіставлення різних поглядів на проблему, що 

досліджується; теоретичне моделювання та проєктування – для розробки 

моделі науково-методичної системи підготовки майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності;  

- емпіричні: спостереження за процесом професійної підготовки 

майбутніх фахівців служби цивільного захисту, анкетування, опитування, 

бесіди з курсантами, професорсько-викладацьким складом, фахівцями 

відділів психологічного забезпечення та соціально-гуманітарної і виховної 

роботи, керівниками підрозділів, аналіз педагогічної документації, експертне 

оцінювання – для дослідження особливостей формування та стану готовності 

майбутніх фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у 

професійній діяльності; педагогічний експеримент – для експериментальної 

перевірки ефективності реалізації науково-методичної системи підготовки 

майбутніх фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у 
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професійної діяльності під час навчання у профільному навчальному закладі 

ДСНС України. 

- методи математичної статистики: t-критерій Стьюдента для 

з’ясування значущості розбіжностей незалежних вибірок, χ2-критерій 

узгодження Пірсона для доведення статистичної значущості результатів 

експерименту з формування готовності майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту до самозбереження у професійної діяльності.. 

Експериментальна база дослідження. Дослідницько-

експериментальну роботу проводили на базі відомчих закладів освіти ДСНС 

України: Національного університету цивільного захисту України 

(м. Харків), Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, 

Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля, 

Навчального пункту аварійно-рятувального загону спеціального призначення 

Головного управління ДСНС України у Харківській області. До 

експерименту на різних етапах залучено 234 курсанта, 160 викладачів 

профільних закладів освіти ДСНС України, 38 співробітників пожежно-

рятувальних підрозділів. 

Загальна гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні про те, що 

в сучасних умовах відбувається збільшення кількості НС техногенного, 

природного, соціального та воєнного характерів, які супроводжуються 

негативними наслідками, що впливають на стан здоров’я та життя фахівців 

служби цивільного захисту, а тому ефективність підготовки фахівців служби 

цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності може 

суттєво покращити цю ситуацію, якщо розробити науково-методичну 

систему відповідної підготовки, теоретично обрунтувати та запровадити 

педагогічні умови її реалізації, використати розроблене навчально-методичне 

забезпечення процесу підготовки майбутніх фахівців служби цивільного 

захисту до самозбереження.   
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Загальна гіпотеза конкретизована в часткових припущеннях, відповідно 

до яких підготовка майбутніх фахівців служби цивільного захисту до 

самозбереження у професійній діяльності буде успішною, якщо:  

1) виокремити структуру готовності майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності, як 

інтегративне утворення індивіда, що складається з мотиваційного, 

когнітивного, операційно-діяльнісного і рефлексивно-аналітичного 

структурних компонентів та визначається мотивами і переконаннями до 

здійснення самозбереження при виконанні службових обов’язків, а також 

професійно спрямованими знаннями, уміннями й навичками та професійно-

важливими властивостями, які орієнтовані на збереження власного життя та 

здоров’я при ліквідації НС техногенного, природного, соціального та 

воєнного характерів; 

2) розробити та експериментально перевірити науково-методичну 

систему підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту до 

самозбереження у професійній діяльності та побудувати її модель; 

3) теоретично обґрунтувати та запровадити педагогічні умови 

реалізації науково-методичної системи підготовки майбутніх фахівців 

служби цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності 

відповідно до розроблених етапів;  

4) розробити навчально-методичне забезпечення процесу підготовки 

майбутніх фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у 

професійній діяльності, а саме: навчальний посібник «Надання першої 

домедичної допомоги постраждалим при ліквідації надзичайних ситуацій»; 

методичні рекомендації до вивчення спецкурсу «Самозбереження фахівців 

служби цивільного захисту»; зошит на друкованій основі слухача для 

вивчення навчальної дисципліни «Домедична допомога»; збірник тестових 

завдань із навчальної дисципліни «Домедична допомога»; робочі навчальні 

програми з навчальних дисциплін з дисциплін «Психологічна підготовка», 

«Охорона праці», «Підготовка з надання домедичної допомоги, ІІ рівень», 
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«Домедична допомога», «Спеціальна фізична та психологічна підготовка 

пожежного-рятувальника до дій у надзвичайних ситуаціях». 

Наукова новизна та теоретичне значення одержаних результатів 

дослідження полягає в тому, що:  

уперше на основі суттєвих положень методологічних підходів 

(системного, аксіологічного, компетентнісного, акмеологічного, 

діяльнісного, особистісно орієнтованого та рефлексивного), а також на 

базових знаннях психології, педагогіки, професійної педагогіки обгрунтовано 

концепцію та розроблено науково-методичну систему підготовки майбутніх 

фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у професійній 

діяльності як єдність узаємообумовлених елементів, охоплених причинно-

наслідковими зв’язками та зв’язками координування; 

- побудовано модель науково-методичної системи підготовки 

майбутніх фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у 

професійній діяльності, підсистемами якої є концептуально-цільова, 

організаційно-змістова, процесуально-технологічна, аналітико-

результативна, що пов’язані функціональними зв’язками; 

- обґрунтовано педагогічні умови реалізації науково-методичної 

системи, а саме: формування позитивного ставлення майбутніх фахівців 

служби цивільного захисту до проблеми самозбереження у професійній діяльності; 

оновлення змісту й практики підготовки майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності; 

використання новітніх педагогічних засобів у підготовці майбутніх фахівців 

служби цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності;  

- розроблено етапи підготовки майбутніх фахівців служби цивільного 

захисту до самозбереження у професійній діяльності (мотиваційно-цільовий, 

активно-діяльнісний, оцінно-аналітичний);  

уточнено: структуру та змістове наповнення компонентів готовності 

майбутніх фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у 
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професійній діяльності (мотиваційний, когнітивний, операційно-діяльнісний, 

рефлексивно-аналітичний); 

- методику діагностики стану сформованості готовності майбутніх 

фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у професійній 

діяльності на основі використання критеріїв із відповідними показниками 

(мотиваційним, когнітивним, операційно-діяльнісним і рефлексивно-

аналітичним) рівнів сформованості відповідної готовності (високий, 

середній, низький); 

набули подальшого розвитку: узагальнення вітчизняного та 

зарубіжного досвіду підготовки майбутніх фахівців служби цивільного 

захисту до самозбереження у професійній діяльності; 

- уявлення про особливості, теоретичні, змістові, організаційні, 

методичні засади підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту 

до самозбереження у професійній діяльності, а також про педагогічну 

сутність понять «професійна діяльність», «самозбережувальна діяльність», 

«підготовка фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у 

професійній діяльності»; 

- методи, форми, і засоби підготовки майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту до здійснення самозбереження у професійній діяльності; 

- навчально-методичне забезпечення процесу підготовки майбутніх 

фахівців служби цивільного захисту до здійснення самозбереження у 

професійній діяльності. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці та 

впровадженні навчально-методичного забезпечення процесу підготовки 

майбутніх фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у 

професійній діяльності, яке включає: монографію «Підготовка майбутніх 

фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у професійній 

діяльності: теорія та практика»; навчальний посібник «Надання першої 

домедичної допомоги постраждалим при ліквідації надзичайних ситуацій»; 

методичні рекомендації до вивчення спецкурсу «Самозбереження фахівців 
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служби цивільного захисту»; зошит на друкованій основі слухача для 

вивчення навчальної дисципліни «Домедична допомога»; збірник тестових 

завдань з навчальної дисципліни «Домедична допомога»; робочі навчальні 

програми з навчальних дисциплін: «Психологічна підготовка», «Охорона 

праці», «Підготовка з надання домедичної допомоги, ІІ рівень», «Домедична 

допомога», «Спеціальна фізична та психологічна підготовка пожежного-

рятувальника до дій у надзвичайних ситуаціях». 

Розроблені теоретичні і методичні матеріали дослідження доцільно 

використовувати в освітньому процесі ЗВО ДСНС України, у яких 

здійснюється професійна підготовка майбутніх фахівців служби цивільного 

захисту, а також у системі неперервної освіти фахівців служби цивільного 

захисту з метою зростання їхнього професійного потенціалу та розвитку 

здатності до самозбереження у професійній діяльності. 

Основні результати дослідження впроваджено в освітній процес 

Інституту державного управління у сфері цивільного захисту (м. Київ) 

(довідка № 107-0250-19/1 від 03.02.2020 р.), Львівського державного 

університету безпеки життєдіяльності (довідка від 26.03.2020 р.), 

Національного університету цивільного захисту України (м. Харків) (акт       

від 23.04.2020 р.), Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв 

Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України (акт від 

19.05.2020 р.), Навчального центру Оперативно-рятувальної служби 

цивільного захисту (м. Харків) (довідка № 42-03/189 від 27.05.2020 р.), 

Навчального пункту аварійно-рятувального загону спеціального призначення 

Головного управління ДСНС України в Миколаївській області (довідка 

№ 75/620 від 01.06.2020 р.), Національної академії Національної гвардії 

України (м. Харків) (довідка від 22.06.2020 р.), Навчального пункту аварійно-

рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС 

України в Харківській області (довідка № 86/235 від 04.08.2020 р.), 

Навчального пункту аварійно-рятувального загону спеціального призначення 

Управління ДСНС України в Чернігівській області (довідка № 08-01/452      
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від 13.08.2020 р.), Харківського національного педагогічного університету 

імені Г. С. Сковороди (довідка № 01/10-755 від 01.09.2020 р.). 

Особистий внесок здобувача у статтях, написаних у співавторстві, 

полягає: [16; 30] – у теоретичному обґрунтуванні сутності й структури 

готовності майбутніх фахівців служби цивільного захисту до самозбереження 

у професійній діяльності; [14; 32; 33] – розробці моделі науково-методичної 

системи підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту до 

самозбереження у професійній діяльності; [59] – розробці методичних 

рекомендацій до вивчення спецкурсу «Самозбереження фахівців служби 

цивільного захисту»; [63] – розробці концепції зошита на друкованій основі 

для вивчення навчальної дисципліни «Домедична допомога»; [62] – розробці 

збірника тестових завдань з навчальної дисципліни «Домедична допомога»;  

[61] – підготовці навчального посібника «Надання першої домедичної 

допомоги постраждалим при ліквідації надзичайних ситуацій»; [55 – 58; 60] – 

розробці тематики занять, які використовувались у процесі формувального 

етапу експерименту. 

Апробація результатів дисертаційної роботи здійснювалася шляхом 

її оприлюднення на науково-практичних конференціях, а саме:  

міжнародних: «Пріоритетні напрями розвитку сучасних педагогічних 

та психологічних наук» (м. Одеса, 2016), «Психологія та педагогіка 

сучасності: проблеми та стан розвитку науки і практики в Україні» 

(м. Львів, 2016), «Стан та перспективи розвитку педагогіки та психології в 

Україні та світі» (м. Київ, 2016), «Актуальні питання педагогіки та 

психології: наукові дискусії» (м. Харків, 2016, 2017), «Методологія сучасних 

наукових досліджень» (м. Харків, 2016), «Педагогіка в системі гуманітарного 

знання» (м. Хмельницький, 2016), «Становлення і розвиток педагогіки» 

(м. Івано-Франківськ, 2016), «Пріоритети розвитку педагогічних та 

психологічних наук у ХІІ столітті» (м. Одеса, 2017), «Нове та традиційне у 

дослідженнях сучасних представників психологічних та педагогічних наук» 

(м. Львів, 2017), «Актуальные научные исследования в современном мире» 
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(м. Переяслав-Хмельницький, 2017), «Педагогіка і психологія: актуальні 

проблеми досліджень на сучасному етапі» (м. Київ, 2017), «Людина та 

соціум: сучасні проблеми взаємодії (психологічні та педагогічні аспекти)»   

(м. Львів, 2017), «Здоров’я людини : теорія і практика» (м. Суми, 2017), 

«Педагогіка та психологія: необхідність впливу науки на розвиток практики в 

Україні» (м. Львів, 2018), «Сучасні досягнення вітчизняних учених у галузі 

педагогічних та психологічних наук» (м. Київ, 2018). 

всеукраїнських: «Сучасна педагогіка та психологія: від теорії до 

практики» (м. Запоріжжя, 2016), «Шкільна філософія здоров’язбереження» 

(м. Кривий Ріг, 2016), «Педагогіка здоров’я» (м. Чернігів, 2017), «Педагогіка 

здоров’я» (м. Харків, 2018 – 2020).  

Публікації. Результати дисертаційної роботи висвітлено в 63 наукових 

публікаціях автора (46 – одноосібних), серед яких: 2 монографії; 2 статті в 

колективних монографіях; 29 статей у наукових фахових виданнях України, з 

них 6 – у виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз даних 

(з них 1 входить до бази Web of Science); 21 – у збірниках наукових праць і 

матеріалах конференцій; 1 навчальний посібник, 5 навчальних програм, 

1 авторський спецкурс, 1 робочий зошит, 1 збірник тестових завдань. 

Матеріали кандидатської дисертації. «Розвиток професійної 

компетентності фахівців пожежно-рятувальної служби у системі підвищення 

кваліфікації» зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 

захищеної 29 січня 2016 року, у тексті докторської дисертації не 

використовувалися.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

п’яти розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку 

використаних джерел (556 найменувань, з них 30 – іноземними мовами), 

12 додатків. Загальний обсяг роботи становить 522 сторінки, основний зміст 

– 394 сторінки. Робота проілюстрована 27 таблицями та 30 рисунками. 



35 

 

РОЗДІЛ 1 

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО 

ЗАХИСТУ ДО САМОЗБЕРЕЖЕННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

ЯК АКТУАЛЬНА ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

 

В даному розділі з’ясовано ступінь дослідження порушеної проблеми в 

педагогічних студіях; визначено термінологічне поле дослідження; наведено 

результати аналізу досвіду підготовки фахівців рятувальної справи у 

вітчизняних і зарубіжних закладах вищої освіти. 

 

1.1 Аналіз підходів до понять «майбутній фахівець», «фахівець», 

«підготовка», «професійна підготовка», «готовність» у психолого-

педагогічній літературі 

До найважливіших чинників, які визначають рівень розвитку будь-якої 

держави у сучасному світі, відноситься ефективність діяльності системи 

органів управління та установ, що складають її державний апарат. Україна 

також не стала виключенням, тому процес становлення її як повноцінного 

члена міжнародної спільноти може проходити тільки за умови постійного 

пошуку оптимального варіанту діяльності державних органів, а також їх 

структури, кількісного і якісного складу, наданих доручень та призначених 

обов’язків тощо.  

Незважаючи на чималий масштаб процесів розвитку країни, їх 

проходження залежить не лише від вищих органів законодавчої та 

виконавчої гілок влади. Поліпшення промислового виробництва, збільшення 

висоти будинків і щільності міської забудови, інші наслідки розвитку 

цивілізації та бажання людства до комфорту завдають неабияку аварійну і 

пожежну небезпеку, зумовлюють збільшенню кількості, масштабності та 

небезпечності для населення й навколишнього середовища пожеж, аварій, 

стихійних лих і надзвичайних ситуацій природнього та техногенного 

характеру.  
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У Конституції України стверджується: «Людина, її життя і здоров’я, 

честь і гідність, недоторканність і безпека вважаються в Україні найвищою 

соціальною цінністю» [187]. Захист життя та здоров’я громадян України 

являє собою термінове завданням держави, а тому рівень підготовки служб 

та відомств, що займаються цим питанням, мають відповідати викликам 

сьогодення.  

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС України) є 

однією з них, їй доручено відповідати за збереження життя, здоров’я й 

благополуччя громадян. Збагачення спектру професійних завдань з ліквідації 

надзвичайних ситуацій висуває нові вимоги до підготовки особового складу 

служби цивільного захисту, зокрема її соціальних, педагогічних, 

психологічних, виховних аспектів. Одним з головних завдань цього процесу 

мусить стати формування готовності майбутніх фахівців служби цивільного 

захисту до самозбереження у професійній діяльності, що зменшить 

вірогідність отримання ними травм і позитивно позначиться на виконанні 

призначених їм обов’язків з попередження і ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій.  

До основних понять професійної підготовки майбутніх фахівців 

служби цивільного захисту до самозбереження ми віднесли поняття «майбутній 

фахівець», «професійна підготовка», «готовність», «самозбереження індивіда». 

Проналізуємо значення поняття «майбутній фахівець». На думку 

В. Сєрікова, поняття «майбутній фахівець» як особистість людини, що 

впродовж всього навчання у закладі освіти опановує систему професійних 

компетентностей, що розкриває не лише обсяг засвоєних знань, умінь та 

навичок у певній сфері професійної діяльності, але й особистісні якості, що 

розкривають вміння людини працювати, а в майбутньому дозволять 

ефективно діяти у суспільстві [393, с. 9].  

Вчені А. Баймурзін і У. Сундетова тлумачать поняття «майбутній 

фахівець» як людину, що отримує деякі знання, уміння і навички, тобто 
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особистість, яка засвоює попередній досвід, що був отриманий до неї 

великою кількістю її попередників [412, с. 48].  

На думку О. Черкашиної, поняття «майбутній фахівець» розуміється як 

людина, яка завдяки комплексу форм і методів навчання опановує знання, 

вміння та навички, які найбільш відповідають майбутній професійній 

діяльності [504, с. 128]. 

Погоджуємося з вченим В. Сєріковим, який розуміє поняття «майбутній 

фахівець» як особистість людини, яка впродовж усього навчання у навчальному 

закладі опановує систему професійних компетентностей, які розкривають не 

тільки обсяг здобутих знань, умінь та навичок в тій чи іншій сфері професійної 

діяльності, але і особистісні якості, які показують вміння особистості жити, а в 

майбутньому сприятимуть ефективній діяльності у суспільстві [393, с. 9]. 

А. Дзундза стверджує, що «майбутні фахівці повинні конкретизувати 

професійні проблеми, знаходити нові вирішення в умовах безперервного 

розвитку, становлення державних, економічних, соціальних, етичних 

принципів розвитку сучасного суспільства, робити наукові та професійні 

відкриття, які не з’являються безпосередньо із вже існуючих знань» [103, 

с. 9].  

Дослідниця А. Маркова виділяє дві групи якостей майбутнього 

фахівця, які у майбутньому дозволять йому успішно виконувати професійну 

діяльність: до першої групи відносяться мотиви, цілі, інтереси; до другої 

групи – професійні здібності, свідомість, мислення [238, с. 14]. 

Розглянемо зміст поняття «фахівець». У «Великому тлумачному 

словнику сучасної української мови» поняття «фахівець» розкрито як «той, 

хто майстерно володіє якимось фахом, має високу кваліфікацію, глибокі 

знання з конкретної галузі науки, техніки, мистецтва тощо; спеціаліст» [54]. 

За «Педагогічним енциклопедичним словником» поняття «фахівець» 

трактується як «представник певної спеціальності (наукової, художньої, 

технічної тощо), людина, яка професійно займається деяким видом 

спеціальної праці» [326]. 
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У нашому науковому досліджені ми будемо користуватися поняттям 

«фахівець» у поясненні авторів «Сучасного економічного словника». Вони 

говорять про «фахівця» як «людину, яка володіє спеціальними знаннями, 

навичками, досвідом роботи в деякій галузі економіки або науки, що 

одержала спеціальність за освітою або в практичній діяльності» [364, с. 432]. 

На думку О. Лугової, «підготовка» і «готовність» дуже тісно пов’язані і 

взаємозумовлені. Вчена говорить, що це спричинено тим, що підготовка до 

роботи є формуванням готовності до неї, а перелік установок на роботу, стійка 

спрямованість на виконання професійної діяльності, загальна готовність до 

праці є психічним результатом професійної підготовки [226, с. 68]. 

За логікою нашого дослідження проаналізуємо значення поняття 

«підготовка» на основі аналізу словників. За «Великим тлумачним 

словником сучасної української мови» поняття «підготовка» трактується як 

обсяг знань, навичок, досвід, отриманий у процесі навчання, практичній 

діяльності 53.  

У «Психолого-педагогічному словнику» поняття «підготовка» 

пояснюється як формування та збільшення вказівок, знань та умінь, які 

необхідні людині для правильного виконання професійних завдань 357, 

с. 40.  

За «Словником російської мови» поняття «підготовка» значиться як 

обсяг знань, одержаний будь-ким. У ньому вказано, що термін «підготовка» 

походить від слова «підготувати», головним значенням якого є «результат 

навчання як процес здобуття необхідних знань для чогось» та «сукупність 

попередніх дій, що полегшують реалізацію певних подальших дій чи 

процесів» 302, с. 504.  

А. Троцко вважає, що поняття «підготовка» це формування готовності 

майбутніх фахівців до професійної діяльності [483, с. 9].  

У нашому дослідженні ми будемо користуватися роз’ясненням поняття 

«підготовка» в «Енциклопедії професійної освіти» 516. Автори говорять, 
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що поняття «підготовка» як «загальний термін відносно прикладних завдань 

освіти, коли передбачається засвоєння певного соціального досвіду з метою 

його наступного використання під час виконання специфічних завдань 

практичного, пізнавального чи навчального характеру». В енциклопедії 

йдеться про, що сутність поняття «підготовка» визначено у двох його 

значеннях: як навчання, тобто як деякий спеціально організований процес 

формування готовності до виконання професійних задач, та як готовність, під 

якою розуміється перелік компетенцій, знань, умінь та навичок, що потрібні 

для ефективного виконання службових завдань 516. 

Розглянемо зміст поняття «професійна підготовка». Проаналізувавши 

психолого-педагогічну літературу, ми прийшли до висновку, що «професійна 

підготовка» має різні тлумачення. У «Педагогічному енциклопедичному словнику» 

поняття «професійна підготовка» пояснюється як комплекс професійного 

навчання, головним завданням якого є як найшвидше набуття учнями 

навичок, що необхідні для виконання деякої сукупності робіт [326]. 

Вчений Ю. Дорошенко говорить, що поняття «професійна підготовка» - 

це «сукупність уже одержаних людиною спеціальних знань, умінь та 

навичок, особистісних якостей, власного досвіду роботи та усвідомлених 

норм поведінки, які забезпечують можливість успішної роботи з певної 

професії»; або, з іншого боку, «як процес повідомлення учням потрібних 

знань та формування в них умінь і навичок» [110].  

На думку О. Лугової, поняття «професійна підготовка» означає 

динамічне, складне і структурне утворення, центром якого є потрібні 

установки, мотиви, цінності професійної діяльності. До них відносяться теж 

здібності, професійно важливі якості особистості, сукупність професійних 

знань, умінь і навичок, необхідний досвід втілення їх на практиці. Автор 

говорить, що професійна підготовка поєднується для майбутньої професійної 

діяльності [226, с. 68].  

Дослідник О. Павлик характеризує поняття «професійна підготовка» як 

«складну психолого-педагогічну систему із особливим змістом, наявністю 
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структурних елементів, формами відношень, особливостями навчального 

процесу, специфічного для певної професії знаннями, вміннями та 

навичками» 317, с. 4. 

Поняття «професійна підготовка» має кілька значень та аналізується як 

процес (навчання) та як результат (готовність) та окреслюється сукупністю 

вимог, що пред’являються до майбутнього фахівця. 

У своєму дисертаційному досліджені ми будемо користовутися 

трактуванням «професійна підготовка» за Т. Осадчою [311, с. 8]. Вчена під 

«професійною підготовкою» розуміє «процес формування фахівця для однієї 

з галузей трудової діяльності, що поєднана з опануванням певного роду 

занять, професії» [311, с. 8].  

Дослідниця В. Коновалова стверджує, що «система професійної 

підготовки має забезпечити багатоаспектну готовність майбутнього фахівця» 

183, с. 38.  

Вчені І. Лапичак та О. Куц говорять, що «професійна підготовка фахівця 

характеризується певними критеріями якості, за які відповідає вищий 

навчальний заклад» 211, с. 539. У загальному вигляді складові професійної 

підготовки науковці описують таким чином: 1) професійні знання: психолого-

педагогічні, методичні, спеціальні; 2) професійні вміння: комунікативні, 

конструктивні, дидактичні, прогностичні, організаційні; 3) професійно-

особистісні якості: риси характеру, ціннісні, здібності 211, с. 539. 

Т. Осадча вважає«метою професійної підготовки є отримання 

професійної освіти, що, у свою чергу, є результатом засвоєння 

систематизованих знань, умінь, навичок та потрібних особистісно-

професійних якостей» [311, с. 8].  

Автор В. Семиченко підкреслює, що система професійної підготовки 

(або професійної освіти) повинна одночасно забезпечувати і виконувати 

необхідне державне замовлення на фахівців (тобто діяльність є 
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зорієнтованою), та бути потрібним етапом і засобом реалізації особистості 

(тобто є особистісно значущою) [392, с. 16]. 

Актуалізація наукових досліджень відносно категорії готовності у 

вітчизняній психологічній та педагогічній науках здійснювалася у 70-80-х 

роках минулого століття, виявила деякі присутні проблеми, що пов’язані із 

розширенням видів професійної діяльності та системою підготовки до них, і 

поруч з протіканням процесу концептуалізації призвела до виникнення 

значного інтересу до себе, що не тьмяніє і понині [130, с. 117; 411, с. 10].  

На сучасному етапі розвитку наукової думки явище готовності 

одержало свій розвиток головним чином у площині аналізу психологічних, 

педагогічних та акмеологічних особливостей у таких напрямах: готовність до 

праці (А. Балицька [13], М. Левітов [218], В. Моляко [262; 484], В. Рибалка 

[368; 369); готовність військовослужбовців (Л. Кандибович [114; 115], 

С. Кубіцький [202], Є. Потапчук [348], Н. Сторожук [411], В. Ягупов [519]); 

готовність спортсменів (Т. Кириленко [158], А. Пуні [360], 

О. Хуртенко [500]); готовність до навчання (Л. Ахтирєв [9], Н. Кусакіна 

[208], А. Мельничук [250], Ю. Самарін [381]); готовність до педагогічної 

діяльності (Л. Кондрашова [182], А. Линенко [219], А. Міщенко [258], 

Г. Новікова [299], В. Сластьонін [401; 402], В. Щьоголь [515]); управлінська 

готовність (О. Бойко [38], Л. Орбан-Лембрик [309], В. Уліч [488]); готовність 

до діяльності в екстремальних умовах (О. Барабанщиков [14], В. Варваров 

[50], В. Пліско [333]); професійна готовність (С. Занюк [114], В. Крутецький 

[198], С Кубіцький [202], О. Макаревич [230], А. Маркова [238], Л. Нерсесян 

[293], І. Окуленко [305], Б. Смірнов [404]). 

Різномаїття характеристик поняття «готовність», що тлумачаться 

різними вченими, дозволяють міркувати про розбіжність різних поглядів 

науковців стосовно цього поняття. «Великий тлумачний словник сучасної 

української мови» поняття «готовність» трактує як «бажання щось 

зробити» 54. За «Словником російської мови» термін «готовність» 

пояснюється як стан, в якому вся робота, все зроблене, все що необхідне для 
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реалізації чогось: функції, процесу, дії тощо 302. У «Тлумачному словнику 

з інформаційно-педагогічних технологій» поняття «готовність» 

характеризується як «стан особистості, що дає змогу їй успішно влитися в 

професійне середовище» 480. 

Проаналізувавши психолого-педагогічну літературу, ми виділили два 

підходи до тлумачення терміну «готовність». Частина вчених вивчає її з 

точки зору комплексного, цілісного, особистісного підходу, що допомагає 

вивчити готовність до діяльності як інтегративної якості, до якої входять 

властивості, які різняться за значимістю, місцем та функціями у структурі 

особистості. Інші дослідники зосереджуються на виявленні в готовності 

властивостей, що відбиваються на діяльності, та їх послідовне розташування 

Автор М. Демент пояснює термін «готовність майбутнього офіцера 

ДСНС України до професійної діяльності як складне, інтегративне утворення 

особистості, результат професійної підготовки майбутнього офіцера, що може 

успішно виконувати професійні завдання (ліквідація аварій, пожеж, рятування 

людей, знешкодження боєприпасів, створення об’єктів утилізації 

радіоактивних відходів тощо), втілення професійних функцій (пошук і 

рятування людей, ліквідація надзвичайних ситуацій тощо) в надзвичайних 

умовах» [96; 148; 149; 390; 499]. 

На думку Н. Байбакової, поняття «готовність майбутніх психологів до 

консультативної діяльності як здатність психолога до успішної 

консультативної взаємодії з клієнтом, що з’являється на основі позитивного 

відношення до проблем клієнта, виявлення глибоких і міцних знань 

консультативної роботи, особистісно-професійних якостей, сформованих 

умінь пояснювати клієнтові причини і наслідки життєвих ситуацій, допомагати 

їх вирішувати» [323]. 

Дослідниця Л. Безкоровайна звужує поняття «готовність» (до 

опанування і здійснення діяльності) переліком індивідуальних та 

психологічних властивостей людини, відмежувавши знання, уміння, навички 

[19, с. 8]. Науковиця говорить, що«людина добре технічно підготовлена і 
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освічена може бути не спроможною до будь-якої діяльності» [19, с. 8].  

Автор О. Лугова поділяє термін «готовність» на якість і на стан 

особистості [226, с. 67]. У одному випадку «готовність» вивчається як 

психічний стан особистості, що протікає між психічними процесами і 

властивостями особистості, тобто говориться про тимчасову готовність і 

працездатність, передстартову активізацію психічних функцій, вміння 

мобілізувати психічні і фізичні ресурси для виконання практичної діяльності. 

У іншому випадку готовність розглядається як професійно потрібна якість 

особистості, що включає в себе позитивне ставлення до праці, яке 

визначається високими мотивами діяльності, примітивні вміння, знання і 

навички, сформовані професійно важливі особливості процесів мислення та 

відображення [266, с. 68]. 

На думку Н. Терещенко, «готовність» це «особливий психічний стан, 

попередня умова здійснення будь-якої діяльності» [477, с. 11].  

Вчений В. Фадєєв, проаналізувавши науково-педагогічну літературу 

виділяє кілька підходів до визначення поняття готовності, що пов’язані один з 

одним, а скоріш, навпаки, розкривають і поглиблюють уявлення про складність 

терміну «готовність»: функціональний (у контексті якого готовність 

характеризується як певний стан психологічних функцій, які забе зпечують 

високий рівень досягнень при виконанні того чи іншого виду діяльності 

(А. Пуні, О. Ухтомський та ін.); особистісний (готовність тлумачиться як 

інтегративне утворення особистості, що поєднує в собі мотиваційну, 

когнітивну, операційну та інші складові, які є адекватними до тих вимог змісту 

та умов діяльності, що у комплексі дають змогу суб’єкту більш чи менш 

успішно здійснювати діяльність (К. Дурай-Новакова, М. Дьяченко, 

Л. Кандибович, Л. Карамушка, В. Моляко, В. Сластьонін) [489, с. 14]. 

Ми погоджуємося з науковицею Л. Кондрашовою щодо трактування 

терміну «готовність» [182, с. 13]. Вона описує його як «інтегративне 

особистісне утворення, що включає ідейно-моральні та професійно-

педагогічні погляди і переконання, професійну спрямованість психічних 
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процесів, самокконтроль, педагогічний оптимізм, спрямованість на 

професійну працю, здатність до подолання труднощів, самооцінку 

результатів цієї праці, потребу у професійному самовихованні» [182, с. 13]. 

Науковець Н. Сторожук додає також [411] особистісно-діяльнісний 

рівень, згідно якого готовність – це цілісне вираження всіх сторін 

особистості, що дає змогу ефективно виконувати свої функції (М. Дяченко 

[114; 115], О. Сафін [385]). 

Готовність є складним сталим формуванням особистості. Ми дійшли до 

такого висновку, проаналізувавши різні формулювання терміну «стан»: це 

сукупність ознак, рис, що характеризують предмет, явище в даний момент 

відповідно до деяких вимог відносно якості, ступеня готовності та ін. [54, 

с. 1383]; один із можливих режимів діяльності людини, який на 

фізіологічному рівні відрізняється певними енергетичними ознаками, а на 

психологічному – системою психологічних фільтрів, які забезпечують 

специфічне сприйняття навколишнього світу (уточняється, що психічний 

стан позначається на перебігу психічних процесів, а при частому повторенні 

може втрутитися у структуру особистості як її якість та містить 

психологічний, фізіологічний та поведінковий компоненти) [356]; комплекс 

основних параметрів і характеристик певного об’єкту, явища чи процесу у 

деякий момент (інтервал) часу [298].  

Отже, помічаємо, що із характеристики рівнів дослідження готовності, 

стан є активацією психологічних функцій особистості, а стійке утворення 

складається з якостей, які, на нашу думку, більш глибоко і точно 

характеризує багатоаспектну суть готовності до самозбереження. Поняття 

«стан» в описаних трактуваннях міцно пов’язується з хронологічним 

критерієм, скажімо, стан актуалізується тільки у деякий конкретний 

проміжок часу, а стати стійким утворенням особистості (якістю або (як у 

нашому дослідженні) єдністю якостей) і вплинути на її структуру він може 

лише за умови «частого повторення». Тобто, про стан варто говорити 

відносно коротких проміжків часу, тоді як особистісне утворення 
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характеризується постійністю і тривалістю за рахунок об’єднання в 

психологічну структуру особистості. Помітно, що готовність до 

самозбереження потрібна рятувальнику впродовж усього часу його служби, 

пов’язаного із екстремальними умовами професійної діяльності, тому вона 

цікавить нас саме як особистісне утворення.  

Звернемо увагу, що в проаналізованих нами джерелах чітко 

спостерігається присутність вікового критерію напрямків досліджень, 

окремими значними галузями яких є вивчення готовності дітей молодшого 

шкільного віку (Н. Черепаня [502]), юнаків та дівчат старшого шкільного віку 

(А. Балицька [13], П. Горностай [81; 82], В. Дорохіна [109], І. Кон [179-181]) 

та студентів (Л. Кондрашова [182], С. Коришенко [191], А. Линенко [219], 

В. Моляко [484]). 

Незважаючи на значну увагу, яка відводилася проблемі готовності в 

науковій літературі, трапляються суперечливі точки зору відносно її сутності 

та протиріччя в поясненні її структури та чинників формування. Це 

становище відображає складність та багатоаспектність цього явища і 

доводить потребу більш досконалого його вивчення. Причинами цього 

Г.Новікова бачить у: а) особливостях теоретичної концепції автора; б) 

дослідженні готовності на різних рівнях перебігу психічних процесів, якими 

керується поведінка особистості відносно зовнішнього середовища (рівень 

включення у діяльність або рівень регуляції соціальної поведінки); в) 

довільному тлумаченні авторами готовності стосовно категорій, як явища, 

компоненти, критерії тощо [299, с. 4].  

Різноманітні формулювання готовності, які відомі науці, дають змогу 

стверджувати, що вона визначається сформованими якостями особистості, 

потрібними для досягнення підсумкових цілей [525]. Науковці виділяють 

психологічну, мотиваційну, морально-психологічну, професійну, моральну, 

професійнопедагогічну та власне готовність [38, с. 42; 57].  

Вчений В. Даль у своєму тлумачному словнику трактує готовність як 

стан або властивість готового. У свою чергу, цей прикметник науковець 
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відносить до людини та предмету, називаючи готову людину такою, що 

«приготувалася, повністю зібралася, адаптувалася до чогось; може і бажає 

щось зробити» [95, с. 160-161]. Схоже пояснення знаходимо і в тлумачному 

словнику сучасної української мови, згідно якого готовність – це стан 

готового або бажання зробити що-небудь; поняття «готовий» має декілька 

дефініцій, найцікавішим для нас є «той, що зробив потрібне приготування, 

підготувався до чогось» [54, с. 257]. Та необхідно згадати і розмовну форму 

трактування цього поняття: «який уже склався, отримав досвід, досяг високої 

майстерності» – ми вважаємо таке формулювання певною мірою можна 

вважати більш високим рівнем готовності, тим, що межує із поняттям 

«майстер своєї справи». Із сказаного вище випливає, що готовність 

називається станом, що пов’язується із можливістю виконати деяку справу, 

причому зауважимо, що мова не йде про виконання наосліп, чітко 

обговорюється підготовка до конкретної роботи. Також підкреслимо 

згадування про наявність та вірогідно важливе значення бажання у цьому 

процесі.  

У словнику практичного психолога С. Головіна визначення «готовність 

до дії» означає інструкцію, орієнтовану на виконання деякої дії, реалізується 

за рахунок прояву складових частин: нейродинамічної сформованості дії, 

фізичної підготовленості, психологічних факторів – і передбачає:  

1) наявність певних знань, умінь, навичок, а також готовності до опору 

перешкодам, які трапляються під час виконання дії;  

2) надання дії певного особистісного смислу [76, с. 108].  

На думкуС. Рубінштейна, кожна вольова дія повинна починатися з 

деякого «відправного пункту», тобто зі стану, що виникає в результаті 

попередньої відносно складної та довготривалої внутрішньої роботи і може 

бути описаний як стан готовності, внутрішньої мобілізованості. Вчений 

говорив, що перехід людини до дій на основі готовності може відбуватися з 

внутрішньою необхідністю природнього процесу і бути швидким або, 

незважаючи на вже прийняте рішення, їй потрібно зібратися, щоб перейти до 
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втілення рішення у життя [375, с. 574]. Бачимо, що психолог звертає увагу 

насамперед на ролі готовності у вольових діях людини. Ми вважаємо, що 

такій позиції потрібне уточнення, так як вона має ширші функції. Це 

підтверджується висновками, що готовність є складним внутрішнім 

процесом та має значний вплив на ставлення особистості до майбутньої 

діяльності та на саму діяльність, наприклад, дослідниця Г. Кручініна називає 

готовність первинною фундаментальною умовою здійснення будь-якої 

діяльності [199, с. 139].  

Науковиця В. Жукова вважає готовність властивістю особистості, що 

розвивається в результаті набуття життєвого досвіду, що починається на 

формуванні позитивного відношення до даної діяльності, усвідомленні 

мотивів і потреби в ній, об’єктивізації її предмету та способів взаємодії з ним 

[130, с. 118].  

Психологічну готовність у широкому значенні слова В. Шадриков 

тлумачить як складний цілісний прояв особистості, який має бажання 

активно, зацікавлено, впевнено та повною віддачею йти до досягнення мети, 

оптимальний рівень емоційного збудження, високим ступенем психічної 

стійкості до дії значущих негативних зовнішніх та внутрішніх факторів, 

здатність управляти своїми діями, почуттями, поведінкою у змінних, 

збудливих та напружених умовах діяльності [506, с. 124]. У більш вузькому 

сенсі вчений наділяє готовність такими характеристиками, як впевненість, 

здатністю до мобілізації, емоційний підйом, легкість, висока концентрація 

уваги, вказівка на виявлення вольових якостей тощо [505]. З огляду на 

сказане, науковець тлумачить готовність як складну властивість особистості, 

яка складається насамперед з емоційної та мотиваційної складових частин, 

особливе місце в яких належить здатності до виявлення вольових якостей, 

впевненості у собі, емоційній активності та збуджуваності, тобто 

властивостей, які допомагають швидкому та ефективному включенню до 

виконання діяльності.  
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Вчені М. Дяченко та Л. Кандибович характеризують готовність як 

ексклюзивну, прогнозовану активність особистості на етапі її підготовки до 

діяльності [155; 223; 224]. Науковці також підкреслюють двобічність 

готовності і розрізненні її як: 

-  складного особистісного утворення (загальна або довготривала) – 

сукупність стійких якостей та характеристик особистості (знання, уміння, 

мотиви діяльності), а також завдання, змісту і умов діяльності; такий 

комплекс зрештою допомагає суб’єкту виконувати діяльність;   

- психічного стану особистості (тимчасова або ситуативна) – 

актуалізація всіх психічних сил, що створює можливості для здійснення 

діяльності в певний момент часу [114, с. 37; 233; 234].  

Згідний з описаним вище поділом готовності на довготривалу та 

ситуативну і А. Мельничук, додаючи декілька суттєвих зауважень:  

а) ситуативна готовність не може з’явитися без довготривалої, хоча 

наявність останньої не є гарантом виникнення ситуативної;  

б) наявний рівень ситуативної готовності може мати суттєві зміни при 

незмінному рівні довготривалої;  

в) низький рівень ситуативної готовності затрудняє реалізацію 

довготривалої та потенціалу особистості у цілому [250, с. 57].  

Не входять у протиріччя із зазначеними твердження О. Панченка, який 

описує готовність вчителя ступенем відповідності отриманого досвіду 

вимогам, які висуваються до нього [323, с. 48], а професійну готовність – 

передстартовим станом щодо певної діяльності.  

Розглядаючи спорідненість об’єкта досліджень, особливу цікавість 

викликає формулювання В. Пліска, який тлумачить готовність особистості як 

стан психіки, що допомагає людині бути готовою до перебування в складних 

умовах і долати їх з найменшими власними втратами. Вчений говорить, що 

готовність є остаточним фактором успішної результативної професійної 

діяльності [333, с. 36].  
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На думку В. Моляка, психологічна готовність до праці – це складне 

особистісне утворення, структура якого складається з психофізіологічних 

якостей особистості та психологічних компонентів. Науковець підкреслював 

поділ виконавчої та творчої праці і зробив висновок, що готовність до кожної 

з них має свої особливості [262; 484 с. 8], а також виділив три рівні 

готовності до діяльності: непрофесійний; передпрофесійний та професійний; 

останній в свою чергу розділяється на два підрівні – звичайний і професійної 

майстерності [484, с. 8-10].  

На думку М. Левітова, готовність з’являється у людини перед початком 

будь-якої діяльності, та розуміє її як придатність або непридатність до 

конкретного виду праці з огляду на рівень потрібних для цієї праці 

здібностей. Вчений виділяє три види стану готовності:  

- знижений (при порушенні рівноваги збудження та гальмування); 

- звичайний (при виконанні знайомої діяльності);  

- підвищений (при новизні, творчому характері діяльності, хорошому 

фізичному стані тощо) [218, с. 221-226].  

Б. Ананьєв переконаний, що формування готовності до праці залежить 

від наявності навчальної та практичної складових та разом із мотивацією є 

показником утворення працездатності, процес чого, таким чином, 

дійснюється до безпосереднього початку трудової діяльності [2].  

Готовність льотного складу в умовах тривалих перерв між польотами 

описується І. Окуленком як інтегральна властивість особистості, стан 

психіки, який забезпечує оптимальний рівень її функціонування та 

виражається в мотиваційній, когнітивній, емоційно-вольовій готовності, а 

факторами цього процесу, на його думку, є дія механізму мобілізаційної 

готовності та психічна саморегуляція [305, с. 41]. Говорить про явище 

мобілізованості (зокрема, мова йде про мобілізацію духовних сил, що 

спричиняє деякий рівень психічного напруження) і В. Бараннік, пояснюючи 

її ступінь (поряд із якістю підготовленості) як характеристику психологічної 

готовності [15]. Науковець розрізняє суть термінів готовності та 
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підготовленості, розглядаючи останню як фактор виникнення першої, що 

залежить від процесу підготовки особистості, включає отримання знань та 

навичок стосовно майбутньої діяльності.  

Окремим напрямом дослідження готовності є спортивна діяльність, у 

якій виділяються свої особливі аспекти. Дослідження свідчать, що Вчений 

О. Хуртенко описує психологічну готовність спортсменів як можливість 

успішної участі в змаганнях. Та автор не визнає готовність за стан, 

схиляючись до структурно-функціонального аналізу психічної діяльності 

[500].  

Досліджуючи готовність спортсмена до змагань, А. Пуні говорить, що 

вона хоч і є психологічною за предметом, формується педагогічними 

засобами. На його думку, готовність – це стан, який є проявом особистості і 

розкривається об’єктивними умовами у деякому виді спортивної діяльності 

[360, с. 9-15].  

Багато уваги було приділено дослідженню психологічної готовності 

військових. Вчений В. Ягупов уподібнює її до спрямованості та 

мобілізованісті психіки воїнів на подолання труднощів, що поєднаних із 

виконанням бойових завдань [519, с. 376]. Є. Потапчук стверджує, що 

психологічна готовність є аспектом готовності прикордонників до службової 

діяльності, яка визначається постійною небезпекою несподіваного 

виникнення та змінення умов екстремальних ситуацій, що затрудняє 

постановку завдань прикордонникам та їх підготовку. Оптимальна готовність 

у таких ситуаціях вбачається в «переналаштуванні» психіки на адекватні 

обставини та дії. Тобто, тривала готовність – це здатність прикордонника 

постійно переналаштовуватись на конкретне службове завдання, яке 

починається на морально-психологічних якостях особистості. Ситуативна 

готовність (психологічна стійкість) – психічний стан, який допомагає 

виконанню конкретного службового завдання [348].  

Ю. Самарін підкреслює зв’язок готовності фахівця та поведінки, що 

полягає у підготовці психіки при появі психологічного стану готовності на 
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деяку поведінку під час виконання завдань. Готовність поліпшує процес 

пристосування та досягнення успіху у діяльності та залежить від розвитку 

операційних, моральних, психічних, організаторських факторів деякої 

професії [381]. Вчений О. Барабанщиков пов’язує формування готовності з 

ефективним виконанням працівником своїх функцій, вважаючи їх 

пов’язаними процесами. Цьому допомогає сукупність його мотивів, вказівок, 

якостей, знань, умінь, навичок [14]. На думку Л. Ахтирєва [9] та 

В. Крутецького [198], рівень психологічної готовності залежить від 

тривалого формування структури особистості професіонала, головну роль у 

якому відіграє пристосування, професійні розуміння та орієнтація, 

особистісні якості. 

Дослідник П. Горностай виділяє свідомий характер готовності, 

називаючи її відбиттям у свідомості професійних знань, навичок, умінь, 

потреб, психологічних якостей тощо, які дають змогу особистості успішно та 

оптимальним способом виконувати професійну діяльність [82, с. 8-9].  

Дослідниця О. Бикова тлумачить готовність в аспекті професійної 

діяльності офіцерів пожежної охорони як психолого-педагогічну таксономію 

потрібної і достатньої сукупності професійно важливих якостей і 

властивостей особистості [29, с. 9].  

Необхідно виділити щільний взаємозв’язок готовності особистості з 

категорією «діяльність». Він не викликає подиву з причини очевидної 

неможливості наявність готовності окремо, «відірвано» від будь-яких 

проявів. Тобто ми розглядаємо готовність тільки у сукупності з іншими 

категоріями, у яких вона може проявлятись, наприклад, у межах даного 

дослідження нас цікавить категорія «самозбереження». Її не можна назвати 

формою діяльності у «класичному» розумінні цього слова, проте вона щільно 

пов’язана із явищем поведінки особистості, тобто і з її діяльністю. Тому ми 

вважаємо допустимим пов’язувати поняття «готовність» і «самозбереження». 

Таким чином, на основі проведеного теоретичного аналізу психолого-

педагогічної літератури виконано системний аналіз ключових понять 
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професійної підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту до 

самозбереження у професійній діяьності, до яких ми віднесли терміни: 

«майбутній фахівець», «фахівець», «підготовка»,  «професійна підготовка», 

«готовність». 

Базовий понятійний апарат характеризує термінологічне поле 

досліджуваного процесу і допомагає максимально точно окреслити змістову 

сторону наукового знання головної проблеми. 

 

1.2 Сучасний стан підготовки майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту у профільних навчальних закладах ДСНС України 

Головною метою державної політики у сфері захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій є забезпечення гарантованого рівня 

безпеки суспільства і держави в рамках науково-обґрунтованих критеріїв 

можливого ризику. 

Пожежна охорона формується для захисту життя і здоров’я громадян, 

приватної, колективної та державної власності від пожеж, забезбечення 

необхідного рівня пожежної безпеки на підприємствах, установах, 

організаціях і в населених пунктах. 

До основних завданнь пожежної охорони відносяться: підтримання 

пожежної безпеки; перешкоджати появі пожеж та нещасних випадків під час 

пожеж; гасіння пожеж, рятування населення, а також надання допомоги в 

усуненні наслідків інших надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру. 

Забезпечення державної пожежної охорони відповідно до повноважень 

покладається на:  

- органи і підрозділи центрального органу виконавчої влади, що 

виконує державний нагляд у сфері техногенної і пожежної безпеки; 

- державні пожежно-рятувальні підрозділи (частини) Оперативно-

рятувальні служби цивільного захисту;  

- допоміжні служби, призначені для забезпечення пожежної безпеки; 
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- навчальні заклади цивільного захисту тощо;  

- державний центр сертифікації центрального органу виконавчої влади, 

що забезпечує становлення та втілює державну політику у сфері цивільного 

захисту [119, с. 71-72]. 

Згідно Закону «Про освіту» [140], «Про професійно-технічну освіту» 

[139], Національної доктрини розвитку освіти [284], Концепції розвитку 

професійно-технічної (професійної) освіти в Україні [190], Концепції 

Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011– 

2015 роки [190] головним завданням вищої школи в Україні є «підготовка 

висококваліфікованого фахівця, що не тільки має деякий комплекс знань та 

умінь, а й здатен оперативно відповідати на потреби сучасного 

технологічного та інформаційного суспільства».  

Професійна підготовка будь-яких фахівців - це складний, 

багатоплановий процес, успішність якого обумовлена великою кількістю 

факторів: це і кадровий, викладачі закладів вищої освіти, його 

матеріальнотехнічна база та аудиторний фонд, і організація навчально-

виховного процесу, і можливості для проведення вільного часу та участі в 

роботі спортивних гуртків і секцій, наукових товариств і гуртків 

самодіяльності та ін.  

Наголошення особливостей професійної підготовки майбутніх фахівців 

служби цивільного захисту викликано специфікою її організації у 

профільних навчальних закладах ДСНС України відносно підготовки будь-

яких інших фахівців (юристів і лікарів, програмістів та вчителів). Таким 

чином, на сьогодні поглибленість зазначених досліджень мусить бути 

всебічним підходом до вирішення проблемного питання – підготовки 

фахівців до діяльності в умовах усунення наслідків надзвичайних ситуацій.  

Так як ефективне функціонування майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту можливе тільки за умови повноцінної підготовленості до 

цього, а дії в таких ситуаціях для них повинні бути звичною нормою, то 

професійна підготовка до діяльності в екстремальних умовах мусить зважати 
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на сучасні світові тенденції, принципи розвитку вітчизняної та світової 

системи освіти, її теоретикометодологічні та методичні сторони, зміст і 

складність завдань, фізичне й психічне навантаження, а також специфічне 

призначення професійної діяльності рятувальників [124].  

Згідно всеохоплюючого характеру діяльності сфери цивільного захисту 

держави, Кабінет Міністрів України своєю постановою [346] 

охарактеризував завдання та порядок підготовки кадрів із числа цивільних 

осіб, дії яких передбачають виконання обов’язків у сфері цивільного захисту. 

Також в цій постанові говориться, що «підготовка, перепідготовка та 

підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців відбувається для 

забезпечення потреб центральних і місцевих органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, на 

яких поширюється діяльність законів у сфері цивільної оборони, захисту 

населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру, а також аварійно-рятувальних служб у працівниках, здатних 

компетентно та відповідально виконувати функції управління техногенною 

та природною безпекою населення, територій та об’єктів господарської 

діяльності, втілювати технології, орієнтовані на зменшення ризиків появи та 

пом’якшення наслідків надзвичайних ситуацій та їх усунення» [351]. 

 Результативна підготовка персоналу для органів, служб та підрозділів 

служби цивільного захисту України можлива тільки за умови існування 

системи відомчої освіти ДСНС України [178, с. 55]. Остання забезпечує 

необхідну професійну підготовку майбутніх працівників органів і підрозділів 

цивільного захисту щодо проведення профілактичних заходів із забезпечення 

пожежної й техногенної безпеки виробництв, захисту населення від 

надзвичайних ситуацій, що пов’язані з хімічним, радіологічним, біологічним 

та іншим забрудненням навколишнього середовища, здійснення аварійно-

рятувальних робіт на воді, пошкоджених, висотних та хімічно-небезпечних 

об’єктах, а також психологічного супроводження діяльності персоналу 
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ДСНС України та психологічної роботи з населенням під час усунення 

наслідків надзвичайної ситуації [353-355] (рис.1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1 - Структура професійної підготовки та післядипломної освіти осіб 

рядового і начальницького складу  
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закладах ДСНС України ефективно займаються: О. Бикова, М. Варій, 

Н. Вовчаста, О. Євсюков, М. Козяр, М. Коваль, В. Козлачков, П. Образцов, 

О. Тімченко, Т. Ткаченко, Б. Шуневич та ін. Соціологічна наука є 

основоположником вивчення феномену самозбереження у площині 

дослідження впливу самозбережувальної поведінки на тривалість життя 

людини та її зв’язку з профілактикою шкідливих звичок у молоді. Важливе 

значення мають роботи А. Антонова [4-6], В. Борисова [44], О. Віговської 

[57], Л. Горяної [83], Д. Жукова [129], В. Медкова [247], В. Пелипенко, 

Є. Рев’якіна [366], О. Жабокрицької [128], І. Карася [153], О. Новоян [300], 

Г. Талалаєвої [476] що описують проблеми професійного навчання. 

Нижче наведено загальний процес організації професійної підготовки 

та післядипломної освіти фахівців служби цивільного захисту в умовах 

сьогодення. 

Професійна підготовка майбутніх фахівців служби цивільного захисту 

у профільних навчальних закладах регулюється такими законодавчими 

актами та нормативноправовими документами щодо професійно-технічної 

освіти кадрів для сфери цивільного захисту: Положенням про порядок 

проходження служби цивільного захисту особами рядового і начальницького 

складу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 

2016 р. № 910 [351], Дисциплінарним статутом служби цивільного захисту, 

Порядком організації внутрішньої, гарнізонної і караульної служб в органах 

управління і підрозділах Оперативно-рятувальної служби цивільного 

захисту, Наказом МНС від 08.11.2010 № 979 «Про затвердження Примірного 

положення про відділ (сектор) професійної підготовки та післядипломної 

освіти ГУ МНС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах 

Київ та Севастополь» та ін. 

Таким чином, професійна підготовка та післядипломна освіта – 

організований та цілеспрямований процес отримання особами рядового і 

начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту знань, умінь 

та навичок, потрібних для виконання професійно-службових завдань. 
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У профільних навчальних закладах ДСНС України, на відміну від 

цивільних, спрямованих на підготовку фахівців широкого профілю, 

відбувається підготовка фахівців для деякої професійної діяльності служби 

цивільного захисту. Під час навчання майбутні фахівці в процесі підготовки 

в навчальних закладах набувають таких спеціальностей: «Психологія 

(практична психологія», «Екологія (екологія та охорона навколишнього 

середовища)», «Цивільна безпека (цивільний захист)», «Цивільна безпека 

(охорона праці)», «Пожежна безпека», «Кібербезпека (управління 

інформаційною безпекою)», «Цивільна безпека (інженерне забезпечення 

саперних, піротехнічних та вибухових робіт)», «Транспортні технології 

(транспортні технології (автомобільний транспорт))». 

Професійна підготовка осіб рядового і начальницького складу 

складається з первинної професійної підготовки за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем «кваліфікований робітник»; підготовки фахівців з вищою освітою за 

освітньо-кваліфікаційними рівнями «молодший спеціаліст», «бакалавр», 

«спеціаліст», «магістр»; підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів 

вищої кваліфікації.  

Післядипломна освіта осіб рядового і начальницького складу усіх 

освітньо-кваліфікаційних рівнів включає перепідготовку, підвищення 

кваліфікації, спеціалізацію, стажування.  

Професійна підготовка та післядипломна освіта відбувається за 

напрямами, спеціальностями (спеціалізаціями) професійної орієнтації усіх 

освітньо-кваліфікаційних рівнів у системі відомчої освіти, до якої входять:   

- вищі навчальні заклади (Національний університет цивільного 

захисту України, який знаходиться у місті Харкові; Львівський державний 

університет безпеки життєдіяльності);  

- професійно-технічні навчальні заклади (Вінницьке професійне 

училище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності);  

- навчальні та навчально-методичні центри цивільного захисту та 

безпеки життєдіяльності областей;  
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- навчальні пункти аварійно-рятувальних загонів спеціального 

призначення Головних управлінь ДСНС України.  

Професійно-технічнимі навчальні заклади, навчальні та навчально-

методичні центри, структурні підрозділи вищих навчальних закладів ДСНС 

України здійснюють первинну професійну підготовку осіб рядового та 

молодшого начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту 

за освітньокваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник».  

Первинна професійна підготовка фахівців освітньокваліфікаційного 

рівня «кваліфікований робітник» зі спеціальностей 5161 Пожежний-

рятувальник, 8333 Машиніст насосних установок пожежно-рятувального 

транспортного засобу та 4223 Радіотелефоніст здійснюються за освітньо–

професійними програмами навчання, що складаються навчальними 

закладами відповідно до вимог нормативно–правових актів МОН і ДСНС 

України. 

Первинна професійна підготовка – отримання професійно-технічної 

освіти особами рядового і молодшого начальницького складу, що раніше не 

мали робітничої професії, або спеціальності іншого освітньо-

кваліфікаційного рівня, що забезпечує належний рівень професійної 

кваліфікації, потрібний для професійної діяльності.  

Особи, прийняті на службу в органи і підрозділи цивільного захисту на 

посади рядового та молодшого начальницького складу, незалежно від 

одержаного ними раніше освітньо-кваліфікаційного рівня, спеціальності та 

спеціалізації, крім осіб, що мають робітничу кваліфікацію за непрофільними 

спеціальностями та зараховані на службу на посади, заміщення яких 

відповідає отриманій професійній кваліфікації і не передбачає наявності 

професійнотехнічної освіти у сфері цивільного захисту, направляються для 

проходження первинної професійної підготовки.  

Перелік професійно-технічних навчальних закладів, навчальних та 

навчально-методичних центрів, що займаються первинною професійною 

підготовкою осіб рядового та молодшого начальницького складу органів і 
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підрозділів цивільного захисту за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«кваліфікований робітник», кількісні показники та категорії осіб, які 

підлягають навчанню, визначаються планами-графіками, які затверджуються: 

- для професійно-технічних навчальних закладів, навчальних центрів – 

ДСНС України;  

- для навчально-методичних (учбових) центрів – начальниками 

головних управлінь ДСНС України в областях, місті Києві.  

Заявки на проведення професійної підготовки осіб рядового та 

молодшого начальницького складу створені на основі розрахунків потреби у 

місцях для навчання на базі професійно-технічних навчальних закладів, 

навчальних центрів по кожній посадовій категорії осіб керівники органів і 

підрозділів цивільного захисту подають до органу управління рятувальними 

силами у складі центрального апарату ДСНС України. 

Відповідно до Закону України «Про професійно-технічну освіту» 

заклад вищої освіти цивільного захисту – це «освітня установа зі 

специфічними умовами навчання, що здійснює на певних рівнях вищої 

освіти підготовку курсантів для подальшої служби на посадах офіцерського 

(сержантського, старшинського) або начальницького складу для задоволення 

потреб центрального органу виконавчої влади, що забезпечує становлення та 

втілює державну політику у сфері цивільного захисту» [139]. 

Підготовка фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними 

рівнями «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» для 

заміщення посад начальницького складу органів і підрозділів цивільного 

захисту, наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації 

відбувається у вищих навчальних закладах ДСНС України, а також у 

навчальних закладах інших центральних органів виконавчої влади, що 

готують фахівців з вищою освітою за певними напрямами, спеціальностями 

(спеціалізаціями) непрофільної для ДСНС орієнтації (через систему 

державного замовлення).  
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Проаналізувавши праці вітчизняних вчених (О. Бикової, А. Каплі, 

В. Гори, О. Островерх, В. Покалюка, С. Полторака, В. Садкового, 

М. Кришталя, О. Іващенко, Л. Мохнар, М. Козяра, А. Турчинові, Є. Яковлєва 

та інших), ми дійшли до висновку, що для професійної підготовки майбутніх 

військовослужбовців в умовах профільного навчального закладу властивим 

є: особливий соціальний статус курсанта; постійне знаходження в 

курсантських колективах, що відзначаються спеціальною організацією, 

своєрідним побутом, статутними відносинами; чітка регламентація всієї 

життєдіяльності; службово-професійна орієнтація – підготовка фахівців до 

виконання спеціальних обов’язків із захисту населення і територій від 

екстремальних ситуацій техногенного, природного, соціального, воєнного 

наслідків; визначення виховання органічною складовою професійної 

підготовки особового складу.  

Зупинимось більш детально на статусі курсанта профільного 

навчального закладу. В першу чергу, вважаємо за необхідне надати 

тлумачення терміну «курсант». За військовим енциклопедичним словником, 

курсант – це «військове звання військовослужбовця, який навчається у 

військово-навчальному закладі та не має офіцерського військового звання» 

[80, с. 807].  

Визначення «курсант» трактується й у нормативно-правових актах – 

Законі України «Про вищу освіту», «Положенні про вищі навчальні заклади 

МВС», «Дисциплінарному статуті органів внутрішніх справ України» тощо. 

Відповідно до цих документів під «курсантом» розуміється особа, яка в 

певному порядку зарахована до військового закладу вищої освіти (або 

закладу вищої освіти із специфічними умовами навчання) для отримання 

вищої освіти за деякимим ступенем. Заклади вищої освіти ДСНС України 

відносяться до категорії закладів вищої освіти зі специфічними умовами 

навчання.  

«У Положенні про порядок проходження служби цивільного захисту 

особами рядового і начальницького складу» говориться, що статус курсанта 



61 

 

невійськового закладу вищої освіти надається громадянам, яких у 

визначеному порядку зачислено до закладів вищої освіти за денною формою 

навчання для одержання вищої освіти за деяким ступенем 

(освітньокваліфікаційним рівнем) і яким присвоєно спеціальні звання 

рядового і молодшого начальницького складу [283].  

Саме це формулювання найбільш глибоко розкриває відмінності між 

термінами «курсант» і «студент». Насамперед, різниця між курсантом і 

студентом у їх правах, а також в їх обов’язках.  

У законі України «Про вищу освіту» і студент, і курсант мають такі 

права: моральне та (або) матеріальне стимулювання за успіхи в навчанні та 

активну участь у науково-дослідній роботі; участь у науково-дослідних, 

дослідно-конструкторських роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, 

конкурсах, публікація своїх робіт; користування навчальною, науковою, 

виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою 

закладу вищої освіти; участь в обговоренні та вирішенні питань поліпшення 

навчальновиховного процесу, науково-дослідній роботі, призначенні 

стипендій, організації вільного часу, побуту, оздоровлення; захист від будь-

яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства; безпечні і 

нешкідливі умови навчання, праці та побуту; безкоштовне користування у 

закладах вищої освіти бібліотеками, інформаційними фондами, послугами 

навчальних, наукових, медичних та інших підрозділів закладу вищої освіти 

[137]. 

Розглянемо більш детально перелік обов’язків курсантів, які пояснені у 

нормативно-правових актах, а саме: виконувати вимоги Дисциплінарного 

статуту служби цивільного захисту, Присяги, контракту, накази командирів; 

захищати життя, здоров’я та майно громадян у разі виникнення НС; законів 

України, Кодексу цивільного захисту України, бути чесним, відважним і 

дисциплінованим; дотримуватись професійної та службової етики, не 

вчиняти дій, що можуть призвести до неналежного виконання службових 

обов’язків; сприяти зміцненню службової дисципліни, з повагою ставитись 



62 

 

до старших за званням, бути ввічливим, дотримуватись правил внутрішнього 

розпорядку, носити встановленої форми одяг; стійко переносити всі 

труднощі та обмеження, пов’язані із службою, не шкодувати сил під час 

виконання поставлених завдань; берегти та підтримувати в належному стані 

передані у користування майно і техніку; постійно вдосконалювати 

професійну майстерність, підвищувати свій професійний рівень; бути 

готовим у будь-який час надати допомогу людям [138; 167; 173; 174]. 

За період навчання курсант «проживає» у колективі закладу вищої 

освіти значний етап формування особистості, опановує фахові знання, 

уміння, навички. У колективі здобуваються важливі особистісні властивості 

курсанта, розвивається світогляд, професійна компетентність майбутнього 

фахівця служби цивільного захисту. [267; 269; 270]. 

Стосунки між курсантами в колективі мають важливу роль у 

пристосуванні до фахового середовища [47; 48; 78], особливістю взаємин у 

курсантському колективі є їх типовість, підпорядкованість основним 

вимогам законів України та підзаконними актами у сфері діяльності ДСНС 

України, обмеженість в особистісному спілкуванні та переважання 

моностатевого спілкування [85; 89] .  

Дослідник Л. Мандрик підкреслює, що в курсантському колективі існує 

двобічна система внутрішніх взаємовідносин – формальна (офіційні стосунки 

між курсантами, що характеризуються принципом дотримання суворої 

субординації, управляються відповідними статутами, наказами, інструкціями, 

розпорядженнями і відбуваються шляхом нормування поведінки) та 

неформальна (стосунки, зумовлені існуванням неформальної структури 

колективу, наявністю неформальних груп, як соціально позитивних, так і 

соціально негативних) [237, с. 4].  

Серед описаних ознак необхідно виділити високий рівень 

колективності професійного спілкування курсанта у профільному 

навчальному закладі: курсант постійно знаходиться в середовищі 

однокурсників, в умовах переплетіння індивідуальних моделей спілкування, 
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утвердження домінантної моделі особистісного спілкування, розвитку 

стратегії професійного спілкування під впливом лідера групи [34; 43;66]. До 

того ж, рисою професійної підготовки курсантів є соціальнореферентна 

депривація: обмеження прямого контакту із соціально значущими людьми – 

батьками, родичами, друзями [69; 79; 99].  

На думку В. Гори, ці умови ускладнюють активність курсантів 

відносно вираження власної думки, що потрібно визнати своєрідною 

особливістю професійної підготовки, зокрема, підготовки до професійно 

спрямованої комунікативної діяльності [78]. В умовах суворої регламентації 

й режиму, безперечно, розвивається дисциплінованість, самоорганізованість, 

відповідальність курсантів, але з іншого боку, як доречно говорить 

Л. Фрідман: «…традиційна педагогіка вивчає і вирішує питання виховання й 

навчання не конкретних суб’єктів, що мають свій темперамент і характер, а 

абстрактних об’єктів педагогічного впливу, які слухняно виконують усі 

вказівки вчителів» [7; 27; 28]. 

Найважливішими елементами педагогічного процесу в закладі освіти є 

навчання й виховання, що викликають значні зміни освіченості, професійної 

підготовки, вихованості й розвитку молоді, а також рівня сформованості 

їхніх особистісних властивостей [105; 162; 204].  

Виховання у профільних навчальних закладах ДСНС України є 

органічною складовою професійної підготовки майбутніх фахівців та 

працівників для органів і підрозділів цивільного захисту, і регламентується 

основними вимогами держави та відомства. Виховання курсантів у 

профільних навчальних закладах складне та комплексне, воно вплетене в 

контекст навчання, службової діяльності та життя курсантів і містить в собі 

їх риси згідно вимог професійної діяльності. Цілі, методи та засоби виховної 

діяльності у профільному закладі освіти визначені соціальними та відомчими 

установками, вимогами держави і суспільства, потребами учасників 

освітнього процесу [11; 90; 150].  
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Заходи із здійснення виховної діяльності орієнтовані на формування 

патріотів, свідомих громадянин держави, соціально компетентних майбутніх 

офіцерів служби цивільного захисту України та відповідають Стратегії 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016–2020 рр. (Указ 

Президента України від 13 жовтня 2015 р. № 580/2015).  

Виховний процес у закладах освіти включає широкий спектр заходів, 

направлених на виховання та розвиток у майбутніх фахівців національної 

свідомості та громадянської відповідальності, культурних і фізичних даних, 

забезпечення статутного порядку і згуртованості колективів: організаційних, 

патріотичних, інформаційно-пропагандистських, правових, культурно-

просвітницьких та соціальних заходів [143; 170; 175].  

Основні положення виховання майбутніх фахівців служби цивільного 

захисту відображені в статутах, наказах та інших нормативно-правових актах 

[275; 281; 345]. Так у Дисциплінарному статуті служби цивільного захисту 

описані ідеї виховання високих професійних і морально-психологічних 

властивостей осіб рядового і начальницького складу на національно-

історичних традиціях, засадах патріотизму, свідомого ставлення до 

виконання службових обов’язків, вірності Присязі, особистої 

відповідальності за дотримання вимог статутів, наказів, інших нормативно-

правових актів, виконання наказів начальників [271; 272; 273]. 

Розглянемо систему післядипломної освіти, яка здійснюється: 

професійно-технічними навчальними закладами, навчальними та навчально-

методичними центрами ДСНС України - осіб рядового та молодшого 

начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту за 

освітньокваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник»; вищими 

навчальними закладами ДСНС України та вищими навчальними закладами 

інших центральних органів виконавчої влади (для окремих категорій осіб) - 

осіб середнього та старшого начальницького складу органів і підрозділів 

цивільного захисту за освітньо-кваліфікаційними рівнями «молодший 

спеціаліст»,  «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр» [197; 228; 241;242 ].  



65 

 

Навчальні заклади, навчальні та навчально-методичні центри ДСНС 

України звітність щодо здійснення освітньої діяльності подають у порядку і в 

терміни, встановлені службою.  

Керівники органів і підрозділів цивільного захисту несуть персональну 

відповідальність за якісний відбір кандидатів на службу, своєчасне 

направлення їх для проходження первинної професійної підготовки з 

робітничих професій, підготовки, перепідготовки, спеціалізації та 

підвищення кваліфікації у навчальних закладах, навчальних та навчально-

методичних центрах ДСНС України [312; 327; 328].  

Керівники органів і підрозділів цивільного захисту завчасно планують і 

забезпечують осіб, що направлені на навчання, грошовим та речовим 

постачанням за місцем проходження служби у встановленому порядку, 

контролюють готовність осіб до навчання (рівень готовності, психологічний 

стан, зовнішній вигляд, екіпірування відповідно до сезону тощо) та 

проводять інструктаж щодо дотримання правил поведінки і безпеки під час 

проїзду до навчального закладу і під час навчання [382; 383; 518].  

Особи рядового і начальницького складу, що направлені на навчання, 

мусять прибути до навчального закладу напередодні дня початку занять у 

визначеній формі одягу та мати при собі: припис про направлення на 

навчання; службове посвідчення встановленого зразка; паспорт; посвідчення 

про відрядження; медичну довідку про стан здоров’я; спортивну форму 

одягу; речі особистої гігієни; необхідне письмове приладдя; реферат за 

завданням (лише для підвищення кваліфікації та спеціалізації) [509; 521; 

522].  

Навчання осіб начальницького складу у навчальних закладах інших 

центральних органів виконавчої влади відбувається відповідно до чинного 

законодавства.  

Навчання осіб начальницького складу за кордоном здійснюється 

відповіднодо дійсного законодавста на підставі угод, договорів або окремих 

запрошень [330; 337; 339].  
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Професійна підготовка та післядипломна освіта осіб начальницького 

складу, які відносяться до категорій педагогічного, науковопедагогічного та 

наукового складу навчальних та наукових закладів, підрозділів та установ 

ДСНС України, здійснюється згідно з чинним законодавством та 

відповідними нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки 

України (далі МОН України) та ДСНС України [88; 362; 160]. 

 Під час підготовки курсантів за освітньо-кваліфікаційними рівнями 

«молодший спеціаліст», «бакалавр» вони проходять первинну професійну 

підготовку з отриманням робітничої професії на першому курсі навчання з 

одержанням диплому (свідоцтва) державного зразка [116; 151; 372].  

Особи рядового і молодшого начальницького складу після завершення 

навчання з первинної професійної підготовки отримують диплом (свідоцтво) 

державного зразка про проходження первинної професійної підготовки та 

отримання робітничої кваліфікації та припис про направлення до місця 

служби [163; 164; 203].  

Після закінчення стажування та складання заліків до самостійного 

виконання службових обов’язків допускаються особи, що пройшли первинну 

професійну підготовку наказом керівника органу (підрозділу) цивільного 

захисту [207; 213; 214]. 

При прийняті на службу в органи і підрозділи цивільного захисту на 

посади рядового та молодшого начальницького складу осіб, що раніше (не 

більше ніж за 5 років до зарахування на службу) проходили первинну 

професійну підготовку за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем, що 

підтверджується конкретними документами встановленого зразка відповідно 

до чинних на час його отримання нормативно-правовими актами, для 

повторного проходження первинної професійної підготовки не 

направляються. Вони допускаються до самостійного виконання службових 

обов’язків після проходження ними перепідготовки за відповідною 

робітничою посадою та стажування за місцем служби [235; 266; 289].  
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На весь період навчання особи рядового складу, що проходять 

первинну професійну підготовку, забезпечуються безкоштовним 

проживанням та харчуванням за нормами, встановленими чинним 

законодавством.  

Для забезпечення потреби органів і підрозділів цивільного захисту 

відбувається підготовка фахівців з вищою освітою: професійно-технічними 

навчальними закладами ДСНС – за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«молодший спеціаліст»; за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», 

«спеціаліст» та «магістр» – вищими навчальними закладами ДСНС України 

[254; 336; 358].  

Отримання вищої освіти певного освітньо-кваліфікаційного рівня 

здійснюється відповідно до чинного законодавства та відповідних 

нормативноправових актів МОН та ДСНС України.  

Галузевими стандартами вищої освіти з конкретних напрямів та 

спеціальностей регулюють терміни та сутність підготовки, а будова 

навчального процесу – нормативно-правовими актами МОН і ДСНС України.  

Під час навчання у вузах ДСНС України за денною формою навчання 

та освітньо-кваліфікаційними рівнями «молодший спеціаліст», «бакалавр», 

«спеціаліст», «магістр» особи рядового і начальницького складу, які 

отримують вищу освіту на весь період навчання перебувають на повному 

утриманні, відповідно до норм та у порядку визначеному чинними 

законодавчими та нормативно-правовими актами України [389; 398; 399].  

Післядипломна освіта - спеціалізоване покращення освіти та 

професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу органів і 

підрозділів цивільного захисту, що дає змогу поглибити, розширити та 

розвивати їх професійні знання, уміння та навички або одержання іншої 

спеціальності на основі отриманого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня 

та практичного досвіду [255; 376; 380].  
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Післядипломна освіта створює умови для безперервності та 

наступності освіти і складається з: перепідготовки; підвищення кваліфікації; 

спеціалізації; стажування [121; 156; 157].  

Терміни та зміст навчання з підвищення кваліфікації та спеціалізації 

для кожної посадової категорії осіб рядового і начальницького складу органів 

і підрозділів цивільного захисту визначаються відповідними навчальними 

програмами [193; 222; 231].  

Керівники головних управлінь ДСНС України в областях, містах Київ 

та Севастополь створюють та затверджують плани-графіки, в яких 

перераховано професійно-технічні навчальні заклади, навчальні та 

навчально-методичні центри, що займаються підвищенням кваліфікації та 

перепідготовкою осіб рядового і молодшого начальницького складу органів і 

підрозділів цивільного захисту за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«кваліфікований робітник», а також враховані кількісні показники та 

категорії осіб, які підлягають навчанню у професійно-технічних навчальних 

закладах, навчальних центрах, у навчально-методичних центрах. 

На підставі розрахунків потреби місць для навчання на базі 

професійно-технічних навчальних закладів, навчальних центрів по кожній 

посадовій категорії осіб керівники органів і підрозділів цивільного захисту 

подають заявки на проведення підвищення кваліфікації та перепідготовки 

осіб рядового і молодшого начальницького складу до органу управління 

рятувальними силами у складі центрального апарату ДСНС України.  

Перелік вищих навчальних закладів, які можуть займатися 

підвищенням кваліфікації, спеціалізацією та перепідготовкою осіб 

середнього і старшого начальницького складу органів і підрозділів 

цивільного захисту, кількісні показники та категорії осіб, які підлягають 

навчанню, визначаються планами-графіками, які затверджуються ДСНС 

України. Заявки на здійснення післядипломної освіти осіб середнього та 

старшого начальницького складу, створені з урахуванням потреб в місцях 

для навчання по кожній посадовій категорії осіб керівники органів і 
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підрозділів цивільного захисту подають до органу управління освітою у 

складі центрального апарату ДСНС України [414-416; 419; 420 ].  

При атестуванні, просуванні по службі, присвоєнні чергових 

спеціальних звань завжди враховуються результати підготовки, 

перепідготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації.  

Перепідготовка – це здобуття особою рядового і начальницького 

складу іншої спеціальності на базі отриманого раніше освітньо-

кваліфікаційного рівня вищої освіти та практичного досвіду або опанування 

іншої професії робітника, за наявності первинної професійної підготовки 

[426-428; 431; 432].  

До перепідготовки зараховуються: особи, прийняті на службу в органи 

і підрозділи цивільного захисту і призначені на посади рядового та 

молодшого начальницького складу за іншою робочою професією, що 

передбачає опанування нових знань, умінь та навичок, незалежно від раніше 

одержаного освітньо-кваліфікаційного рівня; особи, прийняті на службу в 

органи і підрозділи цивільного захисту на посади рядового та молодшого 

начальницького складу, які раніше (менше ніж за 5 років до прийняття на 

службу) здобули первинну професійну підготовку за деяким освітньо-

кваліфікаційним рівнем. Особи середнього та старшого начальницького 

складу ДСНС України, що не мають фахової вищої освіти, можуть змінити її 

на іншу спеціальність у галузі цивільної безпеки шляхом перепідготовки у 

вищих навчальних закладах ДСНС України [434-438].  

Перепідготовка також може відбуватися у навчальних закладах інших 

центральних органів виконавчої влади, які випускають фахівців відповідних 

освітньо-кваліфікаційних рівнів за непрофільною для ДСНС України 

професією або спеціальністю [439-443].  

Підвищення кваліфікації (розширення профілю) – набуття особами 

рядового і начальницького складу здатностей здійснювати додаткові 

професійні завдання та обов’язки, оновлювати і поглиблювати раніше 

отримані професійні знання, вміння і навички в межах спеціальності за 
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певним освітньопрофесійним рівнем. Підвищення кваліфікації осіб рядового 

та начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту 

відбувається як без відриву, так і з відривом від роботи. Підвищення 

кваліфікації без відриву від роботи проводиться на постійній основі в системі 

службової та самостійної підготовки за місцем служби [444; 445; 451-453].  

Службова підготовка – це сукупність навчально-виховних заходів з 

розвитку знань, умінь, навичок та професійних властивостей осіб рядового і 

начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту з метою 

забезпечення успішного виконання ними професійно-службових завдань і 

посадових інструкцій за конкретними посадами.  

Самостійна підготовка – це постійний процес самостійної роботи осіб 

рядового і начальницького складу з оволодіння, збагачення та розвитку 

знань, навичок і умінь, потрібних для успішного виконання ними 

функціональних обов’язків, окреслених посадовими інструкціями за певними 

посадами.  

Самостійна підготовка передбачає: аналіз законодавчих та 

нормативних документів; безперервне ознайомлення з новою юридичною, 

економічною, спеціальною та іншою літературою згідно напрямку 

діяльності; вивчення положень, наказів, інструкцій та інших нормативних 

документів з використання протипожежної, аварійно-рятувальної, 

спеціальної техніки, аварійно-рятувального спорядження та інженерно-

технічного обладнання, які мають оперативно-рятувальні підрозділи, та 

правил техніки безпеки при користуванні ними; підготовку до занять, заліків, 

екзаменів у ході первинної професійної підготовки з робітничих професій, 

підготовки, перепідготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації; 

підготовку до зборів керівного складу, занять зі службової підготовки,  

навчань, тренувань, інспектувань, перевірок тощо; практичну роботу із 

спеціальними технічними засобами, засобами зв’язку і транспорту; 

дослідження району можливих дій реагування на надзвичайні ситуації та 

оперативно-тактичних особливостей найбільш важливих та можливих 
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ризикових об’єктів; постійне підтримання та розвиток фізичної 

підготовленості [455-459]. 

Вибір питань для самостійного навчання може бути обумовлений 

зацікавленістю та спрямуванням особи до поглиблення своїх знань і навичок 

напрямку діяльності, а також виходячи з необхідності усунення 

недосконалісті знань, що може викликати помилки під час роботи.  

Керівник органу (підрозділу) цивільного захисту під час самостійної 

підготовки може дати індивідуальне завдання на свій розсуд (наприклад, 

написання реферату, складання проекту документа, вивчення науково-

технічних засобів тощо) за певний час.  

Не рідше одного разу на п’ять років проходять підвищення кваліфікації 

з відривом від роботи у вищих навчальних закладах, навчальних та 

навчально-методичних центрах ДСНС України, а окремих спеціальних 

посадових категорій осіб, що працюють в умовах підвищеного ризику.  

Особи рядового та начальницького складу направляються на 

підвищення кваліфікації не раніше ніж через три роки після закінчення 

навчального закладу, навчального або навчально-методичного центру, 

проходження підвищення кваліфікації.  

Для обов’язкового для підвищення кваліфікації направляються до 

навчальних закладів, навчальних та навчально-методичних центрів особи, у 

яких закінчується термін дії документів (дозволів) на виконання деякого виду 

робіт, а також особи, що переведені до ДСНС України для подальшого 

проходження служби цивільного захисту зі Збройних Сил України, інших, 

утворених згідно законів України, військових формувань, правоохоронних 

органів, а також державних органів, що комплектуються 

військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу.  

Термін навчання для робітничих професій повинен відповідати 

загальному обсягу навчального часу, який установлено державним 

стандартом професійнотехнічної освіти з певної робітничої професії. У 

проведення занять з підвищення кваліфікації можуть брати участь відповідні 
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працівники органів і підрозділів цивільного захисту за напрямками служб 

[464-468].  

Загальна необхідність у підвищенні кваліфікації визначається, 

відповідно до штатної чисельності по кожній категорії осіб рядового і 

начальницького складу, з огляду: некомплекту штатів; осіб, які знаходяться 

на навчанні в аспірантурі, ад’юнктурі, докторантурі, у відомчих навчальних 

закладах за заочною формою навчання; осіб, що цього року підлягають 

звільненню зі служби; жінок, які перебувають у декретній відпустці; осіб зі 

стажем роботи на посаді менше трьох років, або які проходили підвищення 

кваліфікації на протязі останніх трьох років (крім осіб, зазначених у додатку 

5, яким визначено термін підвищення кваліфікації менше трьох років).  

Спеціалізація – це формування у особи начальницького складу 

можливості виконувати окремі професійні завдання, та обов’язки, які 

відрізняються в межах спеціальності за деяким освітньо-кваліфікаційним 

рівнем. 

Спеціалізації підлягають: особи середнього та старшого 

начальницького складу ДСНС України, що здобули вищу освіту у галузі 

цивільної безпеки та призначаються на посади, яким необхідні додаткові 

знання для виконання окремих завдань, пов'язаних із діями за призначенням з 

використанням спеціальних знань та обов’язків у рамках цієї спеціальності; 

особи, знову призначені на посади середнього та старшого начальницького 

складу ДСНС України, що мають вищу освіту у галузі цивільної безпеки за 

деяким освітньо-кваліфікаційним рівнем; особи, які мають вищу освіту за 

певними непрофільними спеціальностями та вперше будуть виконувати 

обов’язки середнього та старшого начальницького складу ДСНС, заміщення 

яких відповідає здобутій професійній кваліфікації за відповідним 

освітньокваліфікаційним рівнем, і не враховує наявність фахової вищої 

освіти у галузі цивільної безпеки; особи середнього та старшого 

начальницького складу ДСНС України з вищою освітою у галузі цивільної 
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безпеки та яким будуть доручені додаткові завдання, що стосуються 

виконання дій за призначенням з використанням спеціальних знань.  

Професійна підготовка майбутнього фахівця служби цивільного 

захисту [429; 430; 460] складається з кількох складових: навчання (заняття за 

програмою професійної підготовки), праця (різні види господарських робіт), 

несення служби, спортивні заняття та практика бойових дій в надзвичайних 

умовах рятування людей, гасіння пожеж, усунення аварій на промислових 

підприємствах, в інших екстремальних ситуаціях, стажування [469-473]. 

Стажування – це накопичення особами рядового і начальницького 

складу практичного досвіду виконання професійних завдань та обов’язків за 

конкретною спеціальністю відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня на 

відповідних посадах.  

Стажування осіб рядового і начальницького складу органів і 

підрозділів цивільного захисту відбуваються за місцем проходження служби 

або в інших органах і підрозділах ДСНС, а якщо є потреба – в органах і 

підрозділах інших центральних органів виконавчої влади (за погодженням) 

на займаних посадах, або посадах, на які вони стоять у черзі для просування 

по службі. Відповідно до вимог чинного законодавства та нормативно-

правових актів МОН та ДСНС України курсанти та слухачі навчальних 

закладів ДСНС України проходять стажування у посадах, на які вони будуть 

призначені по завершенню навчального закладу [461-463; 474; 475].  

Стажування проходять: особи, які прийняті на службу цивільного 

захисту і призначені на посади осіб рядового і начальницького складу в 

органах і підрозділах цивільного захисту – після проходження первинної 

професійної підготовки з робітничих професій або перепідготовки; особи, які 

зараховані до резерву кадрів для просування по службі і які плануються для 

призначення на вищі посади в органах і підрозділах цивільного захисту; 

особи, які зараховані до резерву кадрів ДСНС України.  

За рішенням Міністра стажування проходять особи, яких зарахували до 

резерву кадрів ДСНС України, в структурних підрозділах центрального 
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апарату ДСНС. Вони призначаються на посади після закінчення стажування 

та успішного складання заліків.  

В оперативних відділах ГУ ДСНС України проходить стажування осіб 

середнього та старшого начальницького складу, що призначені на посади, 

пов’язані з проведенням аварійно-рятувальних робіт та ліквідації пожеж.  

Термін стажування визначається безпосереднім керівником відповідно 

до досвіду роботи, рівня професійно-службових якостей стажиста та 

продовжується від одного до двох місяців. Суть програми стажування 

встановлюється керівництвом органу або підрозділу, у яких відбувається 

стажування тієї чи іншої категорії осіб. Дозволяється розробка та 

затвердження типового плану стажування, на базі якого створюються 

індивідуальні плани стажистів на конкретних посадах.  

Організацією стажування займаються начальники відповідних органів і 

підрозділів цивільного захисту, які повинні: визначити наказом час, місце 

стажування, кількість стажистів та керівників стажування; затвердити 

індивідуальний план стажування та звіт про його виконання; створити 

необхідні умови та постійно контролювати перебіг стажування; після 

завершення стажування організувати проведення заліків. 

Керівник стажування мусить: спільно із стажистом розробити 

індивідуальний план стажування і затвердити його у начальника, якому 

доручено організацію стажування; надавати стажисту потрібну методичну і 

практичну допомогу у вивченні передбачених планом питань; здійснювати 

постійний контроль за реалізацією плану стажування; здійснювати 

контрольні перевірки знань стажиста з питань плану стажування; після 

закінчення терміну стажування підготувати характеристику-відгук і подати її 

на затвердження керівнику, який відповідає за організацію стажування. 

Особи, що проходять стажування, повинні: старанно та вчасно виконувати 

вказані в індивідуальному плані заходи стажування; брати участь у нарадах і 

заняттях, які проводяться за місцем стажування; вести облік проведеної 

роботи відповідно плану стажування; по закінченні стажування підготувати 
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звіт та подати його на затвердження керівнику органу (підрозділу), на якого 

покладено організацію стажування.  

Таким чином, професійна підготовка майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту традиційно відбувається в умовах імперативного 

пресингу нав’язаних стереотипів поведінки, регламентації її дій. Вказане, 

поєднуючись із складнощами процесів професійної підготовки майбутніх 

рятувальників, оволодіння ними соціальними цінностями і нормами 

поведінки, може ускладнювати розвиток готовності до самозбереження у 

подальшій професійній діяльності. Тому своє дисертаційне дослідження ми 

зорієнтували саме на вирішення цього питання та поліпшення системи 

підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту. 

 

1.3 Аналіз зарубіжного досвіду підготовки фахівців рятувальної 

справи 

У сучасному світі набагато зросли вимоги до професійної діяльності 

фахівців служби цивільного захисту. Тим самим, інтенсифікувавши, в свою 

чергу, процес підготовки під час навчання у профільних навчальних закладах 

ДСНС України, що, однозначно, призведе до підвищення розумових і 

фізичних навантажень на курсантів . 

В Україні цю спеціальність можна отримати в профільних навчальних 

закладах, які готують фахівців для ДСНС України: 

- Національний університет цивільного захисту України. В університеті 

здійснюється підготовка бакалаврів за шістьма напрямками: «Пожежна 

безпека», «Цивільний захист», «Охорона праці», «Екологія, охорона 

навколишнього середовища та збалансоване природокористування», «Хімічні 

технології», та «Психологія»; спеціалістів та магістрів за десятьма 

спеціальностями.  

З 2012 року університет вперше в Україні розпочав випуск спеціалістів 

та магістрів за спеціальностями «Охорона праці», «Цивільний захист», 
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«Управління у сфері цивільного захисту», а також магістрів за спеціальністю 

«Управління пожежною безпекою».  

У ВНЗ навчається близько трьох тисяч студентів з усіх областей 

України та країн близького зарубіжжя, щорічний набір становить близько 

600 осіб.  

Університет має тісні зв’язки з профільними освітніми закладами Росії, 

Білорусі, Німеччини, Польщі, Угорщини, з якими налагоджено тісну працю. 

Навчання проходить на 6 факультетах: «Цивільного захисту населення і 

територій», «Оперативно-рятувальних сил», «Соціально-психологічний 

факультет», «Підготовки фахівців цивільного захисту», «Заочного навчання», 

«Післядипломної освіти». 

- Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, є 

провідним вищим навчальним заскладом системи ДСНС України в галузі 

безпеки людини, який розпочав свою історію з невеликого навчального 

закладу – Київських курсів удосконалення офіцерського складу пожежної 

охорони МВС СРСР. У 1954 році Київське пожежно-технічне училище 

передислокували у місто Львів і відповідно до наказу  МВС СРСР воно 

перейменовано у Львівське пожежно-технічне училище МВС СРСР. Для 

розташування училища було надано історичну споруду у центральній частині 

Львова. 

На теперішній час університет є членом асоціації вищих навчальних 

закладів Європейського Союзу, які працюють в галузі безпеки людини -  

Europian Fire Servise Colleges Association (EFSCA). 

В університеті здійснюється підготовка фахівців ступенів бакалавра та 

магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста для підрозділів ДСНС 

України, інших міністерств, відомств та служб, приватних організацій, які 

займатимуться питаннями безпеки у всіх її сферах. Це інформаційна і 

транспортна безпека, пожежна і техногенна безпека, екологія та охорона 

навколишнього середовища, охорона праці тощо. 
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Підготовка фахівців служби цивільного захисту проводиться за сьома 

напрямками: «Пожежна безпека», «Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування», «Практична 

психологія», «Транспортні технології», «Управління інформаційною 

безпекою», «Охорона праці», «Цивільний захист», навчання проводиться на 6 

факультетах: «Пожежної та техногенної безпеки», «Пожежно-рятувальної 

справи», «Інформаційної та транспортної безпеки», «Цивільного захисту», 

«Заочного та дистанційного навчання», «Післядипломної освіти». 

Також у Вінницькому вищому професійному училище цивільного 

захисту. Освітній процес в Училищі - це система організаційно-педагогічних, 

методичних і технічних заходів, спрямованих на реалізацію змісту і завдань 

професійної (професійно-технічної), вищої та фахової передвищої освіти 

відповідно до затверджених стандартів. Освітній процес в Училищі 

ґрунтується на принципах гуманістичної особистісно-орієнтованої 

педагогіки, демократизму, незалежності від політичних, громадських, 

релігійних об’єднань, на спільній діяльності педагогічних працівників, 

курсантів, учнів, слухачів, батьків і включає гуманітарну та соціально-

економічну, математичну та природничо-наукову, професійно-теоретичну, 

професійно-практичну, загальнопрофесійну підготовку, а також виховну 

роботу із здобувачами освіти.  

Надання професійної (професійно-технічної) освіти, навчання за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст», освітньо-

професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр» (денної та заочної 

форм навчання), підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації 

робітничих кадрів та незайнятого населення здійснюється за професіями 

згідно з Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 

003:2010 та відповідно до отриманих в установленому порядку ліцензій на 

провадження освітньої діяльності. 

Також, підготовка фахівців служби цивільного захисту за напрямом 

професійно-технічне навчання, проводиться навчальними пунктами 
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аварійно-рятувальних загонів спеціального призначення Головних управлінь 

ДСНС України областей зі спеціальностей 5161 Пожежний-рятувальник, 

8333 Машиніст насосних установок пожежно-рятувального транспортного 

засобу та 4223 Радіотелефоніст за освітньо–професійними програмами 

навчання, що розробляються навчальними закладами з урахування вимог 

нормативно–правових актів Міністерства освіти і науки України (далі МОН 

України) і ДСНС України. 

У Німеччині - в Рурському університеті Бохума [485]. Студентів 

магістерської програми закордонного "Гуманітарна допомога", вчать діяти в 

надзвичайних ситуаціях. Допомагати людям і кожен день робити цей світ 

трохи краще - виявляється, це покликання теж вимагає спеціальної 

підготовки [534; 538; 539]. З 1993 року Рурський університет в Бохумі 

пропонує магістерську спеціальність під назвою "Гуманітарна допомога", в 

рамках якої в кооперації з шістьма іншими вузами Європи готують фахівців з 

попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій. 

Рятувальники, вперед! По суті, Рурський університет залишають 

кваліфіковані менеджери, здатні працювати і організовувати роботу інших у 

критичній ситуації, як, наприклад, це було після землетрусу на Гаїті в січні 

2010 року. " Гуманітарна допомога приходила на Гаїті з усього світу. Однак 

на ділі в постраждалому регіоні виник неймовірний хаос. Одна з основних 

задач в подібних кризових ситуаціях - вміти правильно управляти, 

розпоряджатися і робити роботу ефективною" - впевнений Ханс-Йоахім 

Хайнце (Hans -Joachim Heintze), доцент кафедри Міжнародного 

гуманітарного права", в Бохумському університеті. 

Умови для вступу. Вивчати " Гуманітарну допомогу", в Бохумі можуть 

лише ті, у кого вже є одна вищу освіта (як мінімум бакалаврська). В якій саме 

галузі - неважливо: медична, економічна, юридична, інженерна або 

етнологічна. Навчання в Рурському університеті Бохума відрізняється 

міждисциплінарної орієнтацією. Всього магістратура розрахована на 3 

семестри. В ході першого обов'язковими для відвідування є такі предмети: 
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менеджмент, антропологія, геополітика, медицина і правознавство. У 

другому семестрі студенти можуть вибирати, чи залишитися їм у Бохумі або 

поїхати на навчання до одного з європейських університетів-партнерів, 

оскільки відділення в Рурському університеті - не єдине в Європі. Вивчати 

спеціальність можна ще в шести інших вузах, наприклад, в Більбао, Дубліні, 

Марселі або Уппсалє. 

Де і як вчаться Польські рятувальники. Головна школа пожежної 

служби (далі - ГШПС) є єдиною в країні і одним з небагатьох в світі вищим 

державним вузом, навчаючим пожежні офіцерські кадри і фахівців галузі 

пожежної та цивільної безпеки з найвищими професійними кваліфікаціями. 

ГШПС є державним технічним вузом відомства внутрішніх справ і 

адміністрації, які мають повні вузівські права, а також є організаційною 

частиною Державної пожежної охорони [527; 528; 530]. 

В системі організації підготовки і навчання співробітників пожежних і 

рятувальних служб особливо важливим є обумовленість формою державного 

устрою. Дослідження, пов'язані з останніми змінами в російському 

законодавстві, визначають основи забезпечення пожежної безпеки в 

Російській Федерації (правові, економічні, соціальні). Основними завданнями 

державної протипожежної служби є: профілактика пожеж, порятунок людей і 

майна, гасіння пожеж, і проведення аварійно-рятувальних робіт.  

«Для вирішення поставлених завдань необхідно готувати фахівців з 

урахуванням сучасних вимог до їх кваліфікації в галузі цивільної оборони, 

пожежної безпеки, захисту в надзвичайних ситуаціях (В.С. Артамонов, 

2012)». 

У зв'язку з цим представлений комплекс заходів щодо вдосконалення 

системи забезпечення пожежної безпеки та підвищення ефективності 

пожежогасіння. Одними з них є вдосконалення системи підготовки кадрів та 

впровадження сучасних технологій і технічних засобів боротьби з пожежами. 

Пожежна служба Великої Британії організована за територіальним 

принципом. У Великобританії існує три рівні управління протипожежної 
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службою країни. Кожному рівню відповідає певна компетенція [531;533; 

536]. 

1. Перший рівень - національний (Англія, Уельс, Шотландія, Північна 

Ірландія). У кожній з історично сформованих частин Великобританії створені 

головні управління пожежної служби, зона відповідальності яких - кадрова 

політика, підвищення кваліфікації співробітників, інспекція протипожежних 

служб, обмін досвідом, технічна підтримка, антитерористичні заходи. 

2. Другий рівень - регіональний. Великобританія поділена на 9 регіонів, 

в кожному діє управління пожежної охорони, в компетенцію якого входять 

наступні питання: підбір кадрів, їх початкова підготовка, а також керівництво 

регіональними центрами управління пожежогасіння та роботою рятувальних 

служб при надзвичайних ситуаціях. Прикладом регіонального рівня 

управління в пожежній охороні є Управління пожежної охорони графства 

Великий Манчестер. Підвідомча територія охоплює 500 квадратних миль 

(близько 1000 кв. Км), 2 великих історичних центра - Манчестер і Салфорд, 8 

великих промислових міст із приміською зоною. До складу Управління 

пожежної охорони Великого Манчестера входять начальник, заступник 

начальника, 3 помічника начальника, менеджер з фінансів, менеджер по 

кадрам. У підпорядкуванні у начальника управління знаходяться 3 

начальника зони, 41 пожежна станція. 

3. Третій рівень - місцевий. Головними завданнями пожежних 

підрозділів на місцях є оперативна діяльність, пожежогасіння, 

протипожежний захист і профілактика, робота при надзвичайних ситуаціях, 

зв'язки з громадськістю [3]. 

Особливість організації навчання співробітників пожежних і 

рятувальних служб в Сполучених штатах Америки зумовлена формою 

державного устрою [487]. Сполучені Штати є федеративною державою, в 

якому штатам історично надана велика ступінь самостійності. Кожен штат 

має свою конституцію і законодавство, в тому числі і регламентує 

організацію і діяльність пожежної охорони. Таким чином, в США діють 
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державна пожежна охорона і пожежна охорона штатів. Цим обумовлено 

різноманіття в організації підготовки співробітників пожежної охорони. 

Кожен штат має право організувати підготовку і підвищення кваліфікації 

співробітників місцевих пожежних і рятувальних служб на свій розсуд [532; 

537; 540]. 

У всіх штатах мінімальним освітнім цензом для надходження на 

службу в муніципальну пожежну охорону США є наявність середньої освіти. 

Однак в більшості штатів від кандидатів на посади в пожежній охороні 

потрібна додаткова підготовка. Наприклад, в штаті Флорида кандидат на 

посаду в муніципальній пожежній охороні повинен пройти попередню 

підготовку і отримати дипломи за спеціальностями «Пожежний» і «Медбрат / 

медсестра швидкої допомоги». У кожному штаті існує власна система 

підготовки фахівців. Навчання проводять викладачі-інструктори 

безпосередньо в пожежних частинах або в навчальних центрах, що створені 

та фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету. 

Система управління Міністерства Російської Федерації у справах 

цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних 

лих це сукупність функціонально пов'язаних органів управління, пунктів 

управління, систем зв'язку та оповіщення, систем і засобів автоматизації 

управління, а також спеціальних систем, що забезпечують збір, 

ідентифікацію, обробку, зберігання та передачу інформації. Система має два 

основних напрямки діяльності: управління власними силами, засобами і 

ресурсами МНС Росії в мирний і воєнний час; методичне керівництво 

органами управління та координація дій сил федеральних органів виконавчої 

влади, органів виконавчої влади суб'єктів РФ, органів місцевого 

самоврядування та організацій щодо виконання завдань у сфері захисту 

населення і територій в НС, забезпечення пожежної безпеки, а також захисту 

від небезпек, що виникають при веденні військових дій чи внаслідок цих дій 

[16; 17; 73]. 
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Основними елементами системи забезпечення пожежної безпеки є 

органи державної влади, органи місцевого самоврядування, організації, 

громадяни, які беруть участь у забезпеченні пожежної безпеки відповідно до 

законодавства Російської Федерації. Пожежна охорона поділяється на такі 

види: державна протипожежна служба; муніципальна пожежна охорона; 

відомча пожежна охорона; приватна пожежна охорона; добровільна пожежна 

охорона. Основними завданнями пожежної охорони є: організація і 

здійснення профілактики пожеж; порятунок людей і майна при пожежах, 

надання першої медичної допомоги; організація і здійснення гасіння пожеж 

та проведення аварійно-рятувальних робіт [504; 508; 513]. 

Одним з лідерів професійної освіти є Інститут пожежних інженерів 

Великого Манчестера. Основною метою Інституту, заснованого в 1918 році 

групою начальників пожежних частин Англії, є сприяння розвитку науки і 

практики запобігання та гасіння пожеж, а також сприяння пожежним і 

суспільству в цілому. В даний час Інститут є міжнародною організацією, що 

представляє пожежних з усього світу (11 тисяч чоловік з понад 20 країн). 

Інститут розробляє програми навчання і підготовки фахівців пожежної 

охорони, а також програми щодо запобігання і боротьби з пожежами і 

надзвичайними ситуаціями. Інститутом розроблені навчальні програми, 

розраховані на різні вікові групи, що охоплюють дітей, школярів, студентів, 

громадян працездатного віку і пенсіонерів. Забезпечення освітніх навичок з 

пожежної безпеки є ефективним методом зниження ймовірності виникнення 

пожежі. Протипожежна служба має інформаційну програму «Безпека 

життєдіяльності», що поєднує в собі природу ризику з урахуванням вікових 

та особистісних особливостей. Маленьким дітям даються дуже прості 

приклади про те, що гратися із сірниками або запальничками небезпечно. 

Дітей старшого віку вчать, як викликати службу порятунку і визначити місце 

розташування пожежі. Молодим людям, що надходять в Університети, і 

вперше приїхали жити далеко від дому пояснюється, як треба себе вести, 

коли спрацює сигнал тривоги і як уникнути попадання в епіцентр вогню в 
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студентському містечку, тому що їм подобається нове відчуття свободи і 

відповідальності студентського життя. Людей, які проводять свій день в 

офісах, навчають техніці пожежної безпеки на робочих місцях, а літнім 

людям постійно нагадують про необхідність бути уважними, щоб уникнути 

пожежі в їх будинках [541-543]. 

Єдиним державним навчальним закладом, що здійснює підготовку та 

підвищення кваліфікації фахівців пожежних і рятувальних служб США і 

штатів, є Національна Академія Протипожежної Служби. Академія була 

створена в 1974 році. Головним завданням Академії вважається підвищення 

ефективності роботи пожежних і надзвичайних служб. Академія розташована 

в місті Еммітсбург, штат Меріленд. Але заняття проходять не тільки тут. 

Академія співпрацює з місцевими організаціями, що здійснюють 

підготовку пожежних, коледжами та університетами. Таким чином, навчання 

за програмами Академії поширене по всій Америці. З 1975 року по даний 

момент в Академії пройшли підготовку понад 1,400,000 студентів. 

Академія має сучасну навчальну базу: сучасними класами, 

гуртожитком, спеціальними лабораторіями, зокрема, лабораторією з 

розслідування підпалів, лабораторією запобігання пожеж, лабораторіями, в 

яких моделюються реальні ситуації, з якими пожежні стикаються в 

повсякденній роботі [4]. 

Найбільш інтенсивною є очна форма навчання, яка передбачає 

проживання студентів на території Академії. Цей вид навчання розрахований 

на співробітників пожежної охорони середньої та вищої ланки, пожежних 

інструкторів, інженерів і представників будь-яких інших професій, діяльність 

яких пов'язана з попередженням пожеж, швидкою медичною допомогою, 

рятувальною службою, пожежною технікою. Академія пропонує наступні 

програми очного навчання: 

1. Програма для керівників пожежних підрозділів різних рівнів. 

Розроблено з метою підвищення професійних навичок. Ця програма 

розрахована на 4 роки, складається з 4 рівнів: «Розвиток навичок 
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керівництва», «Зниження ризиків на підвідомчій території», «Керівництво 

діями пожежних служб при пожежі та надзвичайні ситуації», «Загальні 

питання управління» навчання на кожному з рівнів триває 2 тижні. 

В Академії щорічно проводиться симпозіум випускників цієї програми. 

Це своєрідний форум, на якому керівники підрозділів пожежної охорони 

обговорюють свої досягнення, діляться досвідом і обговорюють проблеми 

своєї роботи. 

2. Програми для співробітників служби швидкої медичної допомоги: 

«Охорона здоров'я населення підвідомчої території», «Управління в службі 

швидкої допомоги», «Діяльність швидкої допомоги при надзвичайних 

ситуаціях», «Робота швидкої допомоги при надзвичайних ситуаціях, 

пов'язаних з небезпечними матеріалами». Курс по кожній програмі 

розрахований на 2 тижні. 

3. Програма для керівників служб безпеки великих об'єктів (залізниць, 

універмагів, готелів тощо), а також керівників, що мають у підпорядкуванні 

кілька різних рятувальних підрозділів (наприклад, пожежних і лікарів 

швидкої допомоги). Програма розрахована на 2 тижні. 

4. Програма для співробітників пожежних і рятувальних служб, в 

обов'язки яких входить планування і управління бюджетом організації. 

Програма розрахована на 2 тижні. 

5. Програма для співробітників служб, що працюють з небезпечними 

матеріалами. У курс навчання включені заняття з хімії, стратегії зниження 

ризику роботи з небезпечними матеріалами, ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій, пов'язаних з небезпечними матеріалами. Програма 

розрахована на 2 тижні. 

6. Програми «Розслідування пожеж / підпалів», «Запобігання підпалів», 

«Техніка опитування / допиту і судові докази» розроблені для співробітників 

пожежної охорони і експертів, що займаються розслідуванням причин пожеж 

та підпалів. Курс по кожній програмі розрахований на 2 тижні. 



85 

 

7. Програми «Запобігання пожеж», «Стратегічний аналіз зниження 

ризиків на підвідомчій території», «Принципи пожежного інспектування», 

«Навчання населення заходам протипожежної безпеки» розраховані на 2 

тижні і призначені для керівників і співробітників підрозділів пожежної 

охорони, а також співробітників територіальних громадських організацій. 

Курс по кожній програмі розрахований на 2 тижні. 

З 1980 року на базі Академії підготовку проходять пожежні-

добровольці. Їм пропонуються двотижневі курси за програмами «Причини 

виникнення пожеж», «Адміністративна робота в пожежній охороні», 

«Діяльність пожежного інструктора», «Навчання населення заходам 

протипожежної безпеки». 

Навчання для всіх категорій студентів є безкоштовним. Всі навчальні 

посібники та навчальні матеріали також надаються безкоштовно. Крім того, 

студентам, які представляють пожежні і рятувальні служби США або штатів, 

надається стипендія для відшкодування витрат на переїзд і проживання на 

території Академії, але не частіше, ніж 1 раз протягом фінансового року. 

Адаптація державної протипожежної служби в системі МНС Росії 

почалася з 2002 року. До цього часу вона перебувала в складі МВС Росії. 

Необхідно відзначити, що підготовка кадрів з вищою професійною 

освітою сама по собі передбачає постійний пошук нових, більш ефективних 

засобів, форм і методів навчання і виховання. Тим більше це актуалізується в 

зв'язку з переходом ДПС в структуру МНС і появою нових, що раніше не 

ставилися, завдань. 

Підготовка фахівців пожежно-технічного профілю проводиться за 

програмою підготовки «Спеціаліст». Міністерство Російської Федерації у 

справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків 

стихійних лих готує фахівців за даною спеціальністю самостійно, у 

відомствах вищих навчальних закладах. На даний момент Міністерство 

налічує 6 навчальних закладів. 
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Основним напрямком діяльності університету є підготовка фахівців в 

рамках напряму - «техносферна безпека», разом з тим організована 

підготовка і по інших напрямках, затребуваним в системі МНС Росії. Це 

фахівці в області вищої математики, системного аналізу, законодавчого 

забезпечення та правового регулювання діяльності МНС Росії, психології 

ризику і надзвичайних ситуацій, бюджетного обліку та аудиту в організаціях 

МНС, пожежно-технічної експертизи і дізнання у справах про пожежі. В 

рамках спеціальності «Юриспруденція» університет здійснює підготовку 

фахівців зі спеціалізацією «Проведення перевірок та дізнання у справах про 

пожежі» і «Правове забезпечення національної безпеки». 

Починаючи з 2010-2011 навчального року Санкт-Петербурзький 

університет Державної протипожежної служби МНС Росії в рамках навчання 

за спеціальністю «пожежна безпека» приступив до підготовки фахівців зі 

спеціалізацією «Керівництво проведенням рятувальних операцій особливого 

ризику», а з 2011-2012 навчального року введена спеціалізація " надзвичайне 

гуманітарне реагування ". Навчання таких фахівців - це інноваційний проект 

в системі освітніх установ МНС Росії. В процес освіти за даними 

спеціальностями в число профілюючих предметів була включена дисципліна 

«Фізична культура». З 2010 року ведуться дослідження по формуванню 

професійно-важливих якостей засобами фізичного виховання. 

Головною умовою якісної підготовки випускників університету є 

науковий потенціал ВНЗ. Широта наукових інтересів, високий 

професіоналізм, великий досвід науково-педагогічної діяльності, володіння 

сучасними методами наукових досліджень, постійний пошук оптимальних 

шляхів вирішення сучасних проблем дозволяють колективу університету 

примножувати науковий і науково-педагогічний потенціал ВНЗ, 

забезпечувати безперервність і спадкоємність освітнього процесу. 

Дослідивши процеси підготовки і навчання в країнах США, Німеччині, 

Великобританії, Польші та Росії необхідно відзначити основи забезпечення 

пожежної безпеки тісно пов'язані з чинним законодавством (правових, 
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економічних, соціальних). Основними завданнями державної протипожежної 

служби є: профілактика пожеж, порятунок людей і майна, гасіння пожеж, і 

проведення аварійно-рятувальних робіт. 

Для вирішення поставлених завдань підготовка і навчання фахівців 

служби цивільного захисту проходить з урахуванням сучасних вимог до їх 

кваліфікації в галузі цивільної оборони, пожежної безпеки, захисту в 

надзвичайних ситуаціях різних характерів, а також прогнозування 

перспективного розвитку фахівців і технологій. 

Отже, проведений аналіз зарубіжного досвіду підготовки фахівців 

рятувальної справи та практикою останніх років коли держави виходять з 

проханням надати їм практичну допомогу у гасінні великих пожеж 

(Австралія, Грузія, США та інші) показує, що наша система підготовки 

фахівців для роботи з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного, 

природного, соціального і воєнного характерів потребує корегування та 

вдосконалення щоб бути у відповідності з європейськими стандартами. Наше 

дослідження присвячено вирішенню однієї з найголовніших питань 

професійної діяльності сучасних фахівців служби цивільного захисту, а саме 

їхньому самозбереженню, тому що для рятувальника найголовніше зберегти 

власне здоров’я та життя під час виконання професійних обов’язків. 

 

Висновки до першого розділу  

У даному розділі проведено аналіз основних понять професійної 

підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту до самозбереження. 

Проналізовано трактування поняття «майбутній фахівець» настуними 

нуковцями: В. Сєріковим, А. Баймурзіним, У. Сундетовою, О. Черкашиної, 

А. Дзундзою, А. Марковою та ін.  

Розглянуто зміст поняття «фахівець» наведеного у «Великому 

тлумачному словнику сучасної української мови» як «той, хто майстерно 

володіє якимось фахом, має високу кваліфікацію, глибокі знання з 

конкретної галузі науки, техніки, мистецтва тощо; спеціаліст» та 
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«Педагогічним енциклопедичним словником» як «представник певної 

спеціальності (наукової, художньої, технічної тощо), людина, яка професійно 

займається деяким видом спеціальної праці». 

Проведено аналіз понять «підготовка» і «готовність» яку наводять 

О. Лугова, А. Троцко та ін. Автори говорять, що поняття «підготовка» як 

«загальний термін відносно прикладних завдань освіти, коли передбачається 

засвоєння певного соціального досвіду з метою його наступного 

використання під час виконання специфічних завдань практичного, 

пізнавального чи навчального характеру».  

Розглянуто зміст поняття «професійна підготовка». Проаналізувавши 

психолого-педагогічну літературу, ми прийшли до висновку, що «професійна 

підготовка» має різні тлумачення. У «Педагогічному енциклопедичному словнику» 

поняття «професійна підготовка» пояснюється як комплекс професійного 

навчання, головним завданням якого є як найшвидше набуття учнями 

навичок, що необхідні для виконання деякої сукупності робіт. 

Поняття «професійна підготовка» має кілька значень та аналізується як 

процес (навчання) та як результат (готовність) та окреслюється сукупністю 

вимог, що пред’являються до майбутнього фахівця. 

Наголошено на тісному взаємозв’язку «готовності» особистості з 

категорією «діяльність». Тобто ми розглядаємо готовність тільки у 

сукупності з іншими категоріями, у яких вона може проявлятись, у межах 

даного дослідження нас цікавить категорія «самозбереження». Наголошено 

на тому що її не можна назвати формою діяльності у «класичному» розумінні 

цього слова, проте вона щільно пов’язана із явищем поведінки особистості, 

тобто і з її діяльністю. Зауважимо допустимим пов’язувати поняття 

«готовність» і «самозбереження». 

На основі проведеного теоретичного аналізу психолого-педагогічної 

літератури виконано системний аналіз ключових понять професійної 

підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту до 

самозбереження у професійній діяьності, до яких ми віднесли терміни: 
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«майбутній фахівець», «фахівець», «підготовка»,  «професійна підготовка», 

«готовність». 

Базовий понятійний апарат характеризує термінологічне поле 

досліджуваного процесу і допомагає максимально точно окреслити змістову 

сторону наукового знання головної проблеми. 

Проаналізовано роботу профільних навчальних закладів ДСНС 

України, де на відміну від цивільних, спрямованих на підготовку фахівців 

широкого профілю, здійснюється підготовка фахівців для деякої професійної 

діяльності служби цивільного захисту. Наведено перелік спеціальностей, які 

здобувають майбутні фахівці під час підготовки в навчальних закладах: 

«Психологія (практична психологія», «Екологія (екологія та охорона 

навколишнього середовища)», «Цивільна безпека (цивільний захист)», 

«Цивільна безпека (охорона праці)», «Пожежна безпека», «Кібербезпека 

(управління інформаційною безпекою)», «Цивільна безпека (інженерне 

забезпечення саперних, піротехнічних та вибухових робіт)», «Транспортні 

технології (транспортні технології (автомобільний транспорт))». Наголошено 

що професійна підготовка осіб рядового і начальницького складу ДСНС 

України складається з: первинної професійної підготовки за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник»; підготовки фахівців з 

вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями «молодший 

спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст», «магістр»; підготовки наукових та 

науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. Післядипломна освіта осіб 

рядового і начальницького складу ДСНС України усіх освітньо-

кваліфікаційних рівнів включає: перепідготовку; підвищення кваліфікації; 

спеціалізацію; стажування. Професійна підготовка та післядипломна освіта 

відбуваються за напрямами, спеціальностями (спеціалізаціями) професійної 

направленості усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів у системі відомчої освіти, 

в яку входять: Національний університет цивільного захисту України, що 

розташований у місті Харкові; Львівський державний університет безпеки 

життєдіяльності; Вінницьке професійне училище Львівського державного 
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університету безпеки життєдіяльності; навчальні та навчально-методичні 

центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності областей; навчальні 

пункти аварійно-рятувальних загонів спеціального призначення Головних 

управлінь ДСНС України.  

У даному розділі вивчено досвід зарубіжних країн з підготовки та 

навчання фахівців рятувальної справи в країнах США, Німеччині, 

Великобританії, Польші та Росії, відзначено основи забезпечення пожежної 

безпеки щільно пов'язані з діючим законодавством (правових, економічних, 

соціальних). Описано що основними завданнями державної протипожежної 

служби є: профілактика пожеж, спасіння людей і майна, ліквідація пожеж, і 

здійснення аварійно-рятувальних робіт. Підкреслено що для вирішення 

поставлених завдань підготовка і навчання фахівців служби цивільного 

захисту відбувається з урахуванням сучасних вимог до їх кваліфікації в 

галузі цивільної оборони, пожежної безпеки, захисту в екстремальних 

ситуаціях різних характерів, а також передбачення перспективного розвитку 

фахівців і технологій. Проведений аналіз зарубіжного досвіду підготовки 

фахівців рятувальної справи та практикою останніх років коли держави 

звертаються за практичною допомогою для гасінні великих пожеж 

(Австралія, Грузія, США та інші) показує, що нашій системі підготовки 

фахівців для роботи з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного, 

природного, соціального і воєнного характерів необхідна корекція та 

поліпшення для того, щоб відповідати європейським стандартам. 

Основні наукові положення розділу викладені в опублікованих працях 

413, 419, 420, 427, 447, 450, 458, 459, 463, 470, 475. 
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РОЗДІЛ 2 

ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО 

ЗАХИСТУ ДО САМОЗБЕРЕЖЕННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

ЯК МЕТА І РЕЗУЛЬТАТ ЇХНЬОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

У розділі уточнено поняття «готовність майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності»; визначено 

структурні компоненти готовності майбутніх фахівців служби цивільного 

захисту до самозбереження у професійній діяльності; схарактеризовано 

професійно-важливі якості сучасного фахівця служби цивільного захисту; 

уточнено критерії і показники рівнів сформованості зазначеної готовності. 

 

2.1 Теоретичне обґрунтування структури готовності майбутніх фахівців 

служби цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності 

Проаналізувавши літературні джерела з проблем професійної 

підготовки майбутніх фахівців, ми встановили взаємозв’язок професійної 

діяльності фахівця з процесом його підготовки та станом готовності до її 

здійснення. Він проявляється в наступності та взаємозумовленості функцій 

цих педагогічних систем (підготовка є засобом розвитку готовності до 

діяльності, а готовність - результатом і ознакою якості підготовки та 

реалізується, перевіряється у діяльності; яка виступає метою підготовки і 

одночасно виконує функції її регулювання й корекції).  

Важливим результатом підготовки майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту є розвиток їх готовності до самозбереження у 

професійній діяльності. 

Готовність індивіда до діяльності зумовлюється багатьма чинниками, 

найважливішим серед яких є система методів і цілей, наявність професійних 

знань і умінь, безпосереднє включення особистості в діяльність, у процесі 

якої найбільш активно розвиваються потреби, інтереси і мотиви отримання 

суттєвих, значущих, найбільш сучасних знань та вмінь.  
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На сьогодні у педагогічних джерелах активно вивчається проблема 

формування готовності. На думку В. Свистуна і Т. Мельничука, «вчені 

виділяють три етапи наукового розгляду цієї проблеми: І етап – середина XIX і 

початок XX ст. – готовність досліджують у зв’язку з проникненням у природу 

психічних процесів людини; сприймання готовності як настанови; ІІ етап – 

готовність розуміють як певне явище стійкості людини до зовнішнього і 

внутрішнього впливів, що зумовлено інтенсивним дослідженням 

нейрофізіологічних механізмів регуляції і саморегуляції поведінки людини; ІІІ 

етап пов’язаний з дослідженнями в галузі теорії діяльності. Готовність 

вивчають у зв’язку з емоційно-вольовим й інтелектуальним потенціалом 

особистості відносно конкретного виду діяльності і пояснюють як якісний 

фактор саморегуляції фахівця на різних рівнях перебігу процесів – 

фізіологічному, психологічному та соціальному, якими визначається його 

поведінка» [387, с. 54]. 

Одним із найскладніших завдань дослідження готовності до професійної 

діяльності є виокремлення її основних складових, тобто, її структури.  

Як вважає Є. Дзятковська, готовність можна розглядати як складне 

утворення, що має такі елементи: мотиваційний (позитивне ставлення до 

професії, зацікавленість нею та інші досить стійкі професійні мотиви); 

орієнтаційний (знання та уявлення про особливості й умови професійної 

діяльності, її вимоги до індивіда); операційний (володіння способами і 

прийомами професійної діяльності, необхідними знаннями, навичками, 

уміннями, процесами аналізу, синтезу, порівняння та узагальнення); 

вольовий (самоконтроль, уміння керувати діями, з яких складається 

виконання трудових обов’язків); оцінний (самооцінка своєї професійно-

прикладної фізичної підготовленості) [104, с. 14]. 

Дослідниця К. Дурай-Новакова у структурі готовності до професійної 

діяльності називає п’ять складових:  

- мотиваційний (професійно значущі потреби, інтереси та мотиви 

діяльності).  
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- орієнтаційно-пізнавальний (знання і уявлення про зміст професії, 

вимоги професійних ролей, способи вирішення професійних завдань).  

- емоційно-вольовий (почуття відповідальності за результат діяльності, 

самоконтроль, вміння управляти діями, з яких складається виконання 

професійних обов’язків).  

- операційно-діяльнісний (мобілізація та актуалізація професійних знань, 

вмінь, навичок і професійно значущих властивостей особистості; 

пристосування до вимог професійних ролей і до умов професійної діяльності).  

- установочно-поведінковий («налаштованість» на якісну роботу) [111, 

с. 67]. 

За О. Луговою, структура готовності до професійної діяльності має 

чотири елементи:  

- мотиваційну готовність: світогляд і орієнтація індивіда, що 

виражають потреби, інтереси, ідеали, стремління, особистісні якості, які 

відповідають обраній професійній діяльності.  

- теоретичну готовність: певний рівень професійних знань.  

- практичну готовність: наявність когнітивних, комунікативних, 

конструктивних і організаційних вмінь.  

- креативну готовність: бажання самовизначення і творчої активності у 

професійній діяльності та наявність досвіду творчої діяльності [226, с. 71-72]. 

О. Погонцева стверджує, що «компонентами професійної готовності є 

такі аспекти: зміст потреб та мотивацій педагогічної діяльності, рівень знань 

про суть професії; ступінь розуміння відповідальності за результати 

педагогічної діяльності; рівень мобілізації та активізації знань, умінь, навичок і 

професійно-значущих якостей особистості; якість соціальних установок на 

педагогічну діяльність, рівень стабільності професійних інтересів. Найбільш 

визнаними складовими педагогічної діяльності та професійної готовності, 

вважає дослідниця, є такі: теоретичні та методичні знання; професійні вміння; 

психологічні якості особистості (властивості особистості, мотивація тощо)» 

[334, с. 177-178]. 
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Як говорить К. Рейда, деякі науковці структуру готовності визначають 

так: до структури готовності входять не окремі знання, а фонд діючих знань і не 

окремі властивості особистості, а лише ті, що забезпечують певній діяльності 

найвищу продуктивність (В. Серіков); до складу готовності переважно 

включають операційно-технічні та мотиваційно-змістові складові (О. Орлов); 

виділяють тимчасову (ситуативну) і тривалу (стійку) готовність (Л. Нерсесен, 

В. Пушкін); функціональну й особистісну (Ф. Гецов, Б. Пуні); психологічну і 

практичну (Ю. Васильєв, Б. Райський); загальну і спеціальну (Б. Ананьєв); 

готовність до розумової та фізичної праці (О. Ковальов) та ін. [367, с. 9]. 

Р. Санжева переконана, що готовність до професійної діяльності має 

складну динамічну структуру та містить в себі такі елементи: мотиваційний 

(відповідальність за виконання завдань, почуття обов’язку); орієнтаційний 

(знання та уявлення про особливості й умови діяльності, її вимоги до 

особистості); операційний (володіння способами і прийомами діяльності, 

потрібними знаннями, навичками, уміннями, процесами аналізу та синтезу, 

порівняння, узагальнення); вольовий (самоконтроль, самомобілізація, вміння 

керувати діями, з яких складається виконання обов’язків); оцінний 

(самооцінка своєї підготовленості й відповідності процесу рішення 

професійних завдань найкращим шляхом) [384, с. 45-46]. 

На думку В. Семиченко, готовність до професійної діяльності – 

психічний стан, що включає: операційну готовність – моментальну 

передстартову активізацію людини, її включення на необхідному рівні в 

діяльність; функціональну готовність – розуміння людиною своїх цілей, 

оцінювання наявних умов, визначення найбільше ймовірних способів дії; 

особистісну готовність, що містить в собі пролонговану високу активність 

особистості при залученні до трудового процесу, передбачення необхідності і 

розподілу в часі мотиваційних, вольових, інтелектуальних зусиль, 

оцінювання вірогідності досягнення життєвих успіхів через діяльність [391, 

с. 99].  
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В. Сластьонін вважає, що структура готовності до професійної діяльності 

складається з: психологічної готовності, тобто сформована (різною мірою) 

спрямованість на діяльність, установка на роботу; науково-теоретичну 

готовність, тобто наявність необхідної кількості педагогічних, психологічних, 

соціальних знань, що потрібні для компетентної професійної діяльності; 

практичну готовність, тобто наявність сформованих на необхідному рівні 

професійних умінь і навичок; психо-фізіологічну готовність, тобто наявність 

відповідних передумов для опанування професійної діяльності, сформованість 

професійно значущих особистісних якостей; фізичну готовність, тобто 

відповідність стану здоров’я і фізичного розвитку вимогам професійної 

діяльності та професійної працездатності [400, с. 266]. 

Як вказує В. Трефілов, у структурі загальної готовності людини до 

професійної діяльності, що тлумачиться як відповідний біосоціальний стан особи, 

об’єктивно можна виділити такі її компоненти:  

- духовну (ідейну, політичну, етичну);  

- спеціально-трудову (теоретичну, технічну, технологічну);  

- психічну (розумову, вольову, рефлекторно-емоційну);  

- фізично-тілесну (функціональну, рухову) [383, с. 49]. 

В. Наумчук охарактеризував критерії оцінки готовності до професійної 

діяльності студентів, що дає змогу оцінювати як результати фахової 

підготовки, так і способи їх отримання, а саме: якість знань (повнота, 

системність); обсяг і рівень оволодіння професійно значущими вміннями та 

навичками; ступінь оволодіння орієнтовною основою самостійної діяльності; 

рівень сформованості самостійності як ознаки індивіда [282, с. 13].  

Як говорить Г. Степанова, критерійними рисами готовності до 

професійної діяльності є:  

- мотиваційно-ціннісне ставлення до реабілітаційної роботи; 

- інтелектуальне і комунікативне залучення до навчально-професійної 

діяльності;  
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- вияв до неї рефлексії, гнучкості і широти мобілізаційних, 

розвивально-орієнтаційних, соціально-перцептивних і операційних умінь;  

- креативність як здатність і готовність до продуктивної творчості у 

процесі розв’язання різноманітних реабілітаційно-педагогічних завдань, 

уміння складати здоров’язбережувальні програми для різних верств 

населення [410, с. 60]. 

В. Моляко класифікує рівні готовності: високий (самостійність у 

постановці та розв’язанні нових завдань, адекватність оцінки і самооцінки 

професійно важливих якостей, здатність до ефективного вирішення завдань в 

умовах обмеженого часу); середній (середній рівень вияву наведених якостей); 

низький (невміння самостійно ставити і розв’язувати важкі завдання, 

неадекватна оцінка і самооцінка професійно важливих особливостей) [263, с. 

25]. 

Для того, щоб освітнє середовище навчального закладу мало 

розвивальний здоров’язбережувальний ефект, воно мусить забезпечувати 

сукупність можливостей для розвитку готовності до здоров’язбережувальної 

діяльності всіх суб’єктів освітнього процесу.  

Н. Башавець підкреслює, що здоров’язбережувальний освітній простір 

складається з трьох структурних елементів: здоров’язбережувальний 

просторово-предметний елемент (просторові умови і предметні засоби, 

сукупність яких дає змогу реалізувати свої здоров’язбережувальні дії); 

здоров’язбережувальний соціальний елемент, що забезпечує взаєморозуміння і 

задоволення всіх суб’єктів міжособових взаємовідносин через ввічливе 

ставлення, позитивний настрій, саморегуляцію, пристосування до умов 

навчання і до студентської групи, а з часом і до умов професійної діяльності; 

психодидактичний або технологічний елемент, який передбачає врахування 

психологічних, фізіологічних та вікових особливостей розвитку студентів; 

цей елемент характеризує процес формування культури здоров’язбереження 

як світоглядного спрямування студентів, мотивації до 
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здоров’язбережувальної діяльності, здоров’язбережувальної організаційно-

виховної діяльності серед майбутніх фахівців [18]. 

Дослідник Л. Волошко виділяє критерії професійної компетентності 

майбутніх фахівців: пізнавально-змістовний, мотиваційний, рефлексивно-

оцінний, операційно-діяльнісний, суспільно-професійний [168, с. 70]. Він 

вважає, що «показниками пізнавально-змістовного критерію є: якість 

засвоєння професійних знань; міцність (довготривалість) знань − обсяг 

утриманих у пам’яті елементів професійних знань; реальний рівень 

навченості студентів. Виокремлення мотиваційного критерію пов’язане з 

потребою врахування мотивів студентів, що мотивують їх опановувати 

основи майбутньої професійної діяльності, свідомо ставитися до навчально-

професійної діяльності, проявляти пізнавальну активність. Мотиваційний 

критерій включає показники, які розкривають рівень сформованості 

пізнавальних мотивів, мотивів досягнення успіху та самовдосконалення. 

Показниками рефлексивно-оцінного критерію є ступінь самооцінки та вимог 

студентів, що мають щільні функціональні зв’язки та виступають 

психологічними регуляторами професійного становлення майбутніх 

фахівців. Операційно-діяльнісний (або критерій професійної взаємодії) 

складається з комплексу показників, що визначають процес професійного 

самовизначення та ефективної взаємодії в системі «людина – людина»: 

рівень розвитку комунікативних та організаційних здібностей, характер 

особистісної спрямованості, ступінь виразності емпатії як основи 

компетентності у спілкуванні. Показниками суспільно-професійного 

критерію є усвідомлення суті та вагомості реабілітаційної діяльності, рівень 

осмислення соціальної відповідальності за її якість і результат» [59, с. 71-73]. 

Д. Воронін вказує на те, що «структуру здоров’язбережувальної 

компетентності студентів складають взаємопов’язані і взаємозумовлені 

компоненти: цільовий, мотиваційно-ціннісний, змістово-операційний, 

програмно-орієнтований, емоційно-вольовий, діяльнісний та оцінний [61, 

с. 61]. Він вважає, що цільовий компонент здоров’язбережувальної 
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компетентності відображає усвідомлення студентом поставленої перед ним 

мети та її сприйняття. Мотиваційно-ціннісний компонент 

здоров’язбережувальної компетентності визначає ієрархію цінностей 

особистості в здоров’язбереженні. Змістово-операційний компонент 

передбачає наявність у курсантів системи знань і уявлень про здоров’я і 

здоровий спосіб життя, здоров’язбережувальні технології. Програмно-

орієнтовний компонент здоров’язбережувальної компетентності дає 

можливість розробити програму впровадження здоров’язбережувальних 

технологій. Емоційно-вольовий компонент здоров’язбережувальної 

компетентності викликає зацікавленість, вольові зусилля та внутрішнє 

бажання до енергійної (насамперед рухової) діяльності. Діяльнісний 

компонент здоров’язбережувальної компетентності показує рівень 

включення індивіда в загальну систему здоров’язбереження. Оцінний 

компонент здоров’язбережувальної компетентності розкриває емоційну 

оцінку підсумків втілення здоров’язбережувальних технологій» [61, с. 61-62]. 

Д. Воронін підкреслює, що описані компоненти існують не окремо, 

ізольовано один від одного, вони щільно взаємопов’язані між собою й 

постійно взаємодіють, складаючи єдину структуру здоров’язбережувальної 

компетентності студентів [61, с. 57]. Прийнявши рішення вести здоровий 

спосіб життя (цільовий компонент), студент починає ознайомлюватись з 

спеціальною літературою, консультуватися зі спеціалістами, тобто 

опановувати нові знання (змістово-операційний компонент); формується 

певне відношення до цього явища, і поставлена ціль в життєдіяльності 

студента набуває особистісного значення (мотиваційно-ціннісний 

компонент). Для її досягнення розробляється індивідуальна чи групова 

програма ведення здорового способу життя (програмно-орієнтовний 

компонент). Під час виконання однієї з програм, у студента можуть 

з’являтися й супровідні цілі (цільовий компонент), підвищувати рівень знань 

(змістово-операційний компонент), підвищувати рівень дієвості (діяльнісний 

компонент). Оцінний компонент існує паралельно з усіма попередніми, так 
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як дає можливість підводити деякі підсумки діяльності студента з 

упровадження здорового способу життя [61, с. 58].  

За Є. Шатровою, структура здоров’язбережувальної компетентності 

складається з таких компонентів: ціннісно-мотиваційний, який проявляється в 

зацікавленості та необхідності у фахівця до формування 

здоров’язбережувальної компетентності; когнітивний, що включає систему 

знань про закономірності збереження і розвитку здоров’я, а також стремління 

до самоосвіти у питаннях здоров’язбереження; операційно-технологічний, який 

проявляється у володінні поведінковими моделями здорового способу життя і 

здоров’язбережувальними технологіями [508]. 

До якісної підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту 

до самозбереження у професійній діяльності входить не лише його висока 

самозбережувальна компетентність, але і готовність до діяльності, спрямованої 

на зміцнення та збереження власного життя та здоров’я на фоні професійної 

діяльності, що пов’язана з усуненням надзвичайних ситуацій техногенного, 

природного, соціального і воєнного характерів. 

О. Ковальова характеризує визначення «готовність до 

здоров’язбережувальної діяльності» як професійну властивість педагога, в 

якій виражається ступінь оволодіння ним соціального досвіду в аспекті 

здоров’язбереження, орієнтованого на зберігання і зміцнення власного 

здоров’я і здоров’я учасників освіти, а також здатністю використовувати цей 

досвід у майбутній професійній діяльності [166, с. 18]. 

Ознаками готовності до здоров’язбереження, як вважає О. Ковальова, є 

обізнаність, свідомість, діяльність, умілість [166, с. 18]. Дослідниця говорить, 

що обізнаність особистості відображає знання про здоров’я, 

здоров’язбереження; основні методи, засоби та форми організації у 

професійній діяльності, а також наявність досвіду здійснення 

здоров’язбережувальної діяльності. Показники – точність, повнота, об’єм, 

розмірність будуть характеризувати обізнаність, що виказує особистість. 

Свідомість відображає рівень спрямованості особистості на 
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здоров’язбереження, свідоме бажання до поповнення і оновлення знань про 

здоров’я, здоровий спосіб життя, засоби збереження і зміцнення здоров’я. До 

ознак свідомості відносяться логіка міркування, цілеспрямованість. Під 

діяльністю мається на увазі рівень включення людини в діяльність із 

забезпечення здоров’язбереження на базі обізнаності та усвідомлення, 

сформованість позитивної мотивації на здоров’язбереження і деяких якостей 

особистості, які потрібні для здійснення здоров’язбереження. Показник – 

активність. Умілість відображає здатність застосовувати одержані знання про 

здоров’язбереження в певних професійних ситуаціях, практичне 

використання умінь у професійній діяльності. Показник – результативність 

[166, с. 18-19]. 

В. Бобрицька виділяє такі компоненти готовності до здорової 

життєдіяльності: мотиваційний (конструювання у фахівців сталих мотивацій 

до збереження і зміцнення здоров’я особистості); когнітивний (розширення 

педагогічних знань у сфері здоров’язбереження); поведінково-діяльнісний – 

опанування прийомів та способів здоров’язбережувальної діяльності; 

професійно-технологічний (розвиток практичних умінь та навичок реалізації 

здоров’язбережувального педагогічного процесу) [35, с. 239]. 

А. Москальова називає компоненти готовності до 

здоров’язбережувальної діяльності: аксіологічний – комплекс цінностей 

(головне місце серед яких посідає здоров’я), які мотивують студента на 

здоров’язбережувальну діяльність і формують позитивне відношення до неї; 

когнітивний – систему потрібних знань про теоретичні і методичні основи 

здоров’язбережувальної діяльності; діяльнісний – уміння студента 

здійснювати здоров’язбережувальну діяльність і наявність необхідних для неї 

якостей індивіда; управлінський – уміння студента передбачати, планувати, 

організовувати, контролювати, аналізувати, здійснювати рефлексію 

здоров’язбережувальної діяльності [265, с. 99].   

На думку Л. Рютіної, компонентами готовності до професійно-

прикладної діяльності відносно збереження і зміцнення здоров’я є такі: 
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теоретичний, що включає обсяг, якість знань і досвіду у сфері фізичної 

культури та спорту, необхідних для виконання цієї діяльності; мотиваційно-

особистісний, який включає наявність позитивного відношення до 

збереження здоров’я, деяких ціннісних спрямувань, які основуються на 

засвоєних знаннях про бережливе ставлення до організму і профілактики 

професійних захворювань; практичний, що включає застосування фізичної 

підготовки в побутових і виробничих ситуаціях, досвід творчого підходу до 

зміцнення здоров’я, самовдосконалення в аспекті здоров’язбереження [377, с. 

31]. 

Готовність майбутніх фахівців служби цивільного захисту до 

самозбереження у професійній діяльності розуміється нами як інтегративне 

утворення індивіда, що складається з мотиваційного, когнітивного, 

операційно-діяльнісного і рефлексивно-аналітичного структурних 

компонентів та визначається мотивами і переконаннями до здійснення 

самозбереження при виконанні службових обов’язків, а також професійно 

спрямованими знаннями, уміннями й навичками та професійно-важливими 

властивостями, які орієнтовані на збереження власного життя та здоров’я 

при ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального 

та воєнного характерів. 

У структурі готовності майбутніх фахівців служби цивільного захисту 

до самозбереження у професійній діяльності ми виокремлюємо такі 

структурні компоненти: мотиваційний, когнітивний, операційно-діяльнісний, 

рефлексивно-аналітичний (рис. 2.1). 



102 

 

 

 

Рис. 2.1 - Структурні компоненти готовності майбутніх фахівців 

служби цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності 

 

Мотиваційний компонент готовності майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності визначає 

наявність у курсантів мотивації до професійного навчання, що дасть 

можливість здійснювати самозбереження у професійній діяльності.  

Формування готовності майбутнього фахівця служби цивільного 

захисту до самозбереження у професійній діяльності означає виникнення та 

розвиток в нього таких необхідних мотивів, мотивацій і настанов, набуття 

його психічними процесами та якостями таких ознак і станів, які забезпечать 

йому можливість ефективно організовувати самозбереження у професійній 

діяльності. 

Основою для виділення мотиваційного компонента став той факт, що в 

загальнопсихологічному контексті мотивація є складним чинником впливу 

на поведінку особистості, так як реалізується як потреби, інтереси, цілі, 

ідеали, які безпосередньо визначають діяльність людини. Позитивна 

мотивація сприймається як сукупність цінностей, визначених особистістю та 
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приведених у відповідність до цінностей змісту майбутньої професійної 

діяльності. 

Діяльність людини, у тому числі й навчальна, завжди спонукається 

певними мотивами. У сучасних наукових джерелах термін «мотив» 

тлумачиться у різних аспектах. Л. Божович, Н. Морозова і Л. Славіна 

пояснюють поняття «мотив» як усе, що підштовхує активність дитини, 

відносячи до цього визначення не лише предмети об’єктивної дійсності та 

явища свідомості, але й потреби [37, с. 4]. З точки зору Б. Додонова, про мотив 

можна говорити в тому випадку, якщо предмет необхідності не лише буде 

визнаний як такий, але й спричинить той чи інший акт цілепокладання [108, 

с. 128]. В. Мерлін характеризує термін «мотив», як психічні умови і 

властивості особистості, які визначають будь-яке порівняно вузьке, приватне 

і мінливе ставлення людини до деяких предметів і явищ зовнішнього світу 

[251, с. 199]. В. Селіванов розуміє визначення «мотиви» як свідомі спонуки. 

Мотивами діяльності можуть виступати бажання, почуття, зацікавленості й 

інші явища свідомості [388, с. 107]. 

Як говорять Г. Фортунатов і А. Петровський, актуалізуючись, потреби 

стають тими або іншими мотивами діяльності, які схиляють до неї, що 

сприяють здійсненню одних дій і заважають виконанню інших [493, с. 27]. 

Поведінка та діяльність курсанта може зумовлюватися різними мотивами, 

проте серед великої їх кількості завжди можна виділити один, найголовніший. 

Такий мотив, зазвичай, стає сенсоутворювальним, тобто визначає загальну 

орієнтованість навчальної діяльності, її місце в системі відношень і цінностей 

людини.  

Відповіно до змісту діяльності, М. Артюшина, О. Котикова і 

Г. Романова виділяють такі групи мотивів: професійні (пов’язані з певною 

професійною діяльністю); пізнавальні (пов’язані з одержанням нових знань); 

широкосоціальні (стремління займати певну позицію, роль у суспільстві, 

підвищити соціальний статус, престижність); вузькосоціальні (потреба в 

спілкуванні, бажання мати статус у певній соціальній групі); процесуально-
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змістові (процес і зміст діяльності); матеріальні (можливість забезпечити 

себе високою заробітною платнею); досягнення (прагнення здобути певних 

результатів у діяльності); утилітарні (прагнення отримати безпосередні 

переваги або вберегтися від ризику (низький прохідний бал, уникнення 

служби у лавах Збройних Сил тощо) [359, с . 27].  

Б. Забута вказує, що особливу групу становлять мотиви учіння, що 

характеризуються як «спрямованість суб’єкта на ті чи інші сторони навчально-

пізнавальної діяльності» [132]. Змістову характеристику мотивів складають 

рівень усвідомлення мотиву; дієвість мотиву; особистісний сенс та значення 

учіння; самостійність виникнення та прояву мотиву; рівень впливу мотиву на 

різні види діяльності; місце мотиву у загальній структурі мотиваційної сфери. 

Форми вияву динаміки мотивів навчально-пізнавальної діяльності: стійкість 

мотиву, або рівень його актуалізації у різних навчальних ситуаціях; 

модальність мотиву, або рівень його емоційної забарвленості; сила мотиву, 

його виразність і швидкість виникнення [132]. 

Н. Сопнєва стверджує, що «мотиви стають умовою розвитку 

навчальної діяльності студентів тоді, коли вони відповідають таким вимогам: 

у структурі мотивів переважає, домінує внутрішня мотивація, змістовно 

пов’язана з навчальною діяльністю; навчальні мотиви добре усвідомлені та 

сталі (сила мотиву); навчальні мотиви реально діють, актуалізуються в 

поведінці, у навчальних діях» [407]. 

Необхідно відрізняти терміни «мотив» і «мотивація». Визначення 

«мотивація» є більш широким поняттям, ніж «мотив». А. Шопенгауер був 

першим, хто вжив термін «мотивація», який і сьогодні тлумачиться по-

різному: як комплекс спонукань: мотивів, потреб, інтересів, прагнень, цілей, 

потягів, мотиваційних установок або диспозицій, ідеалів (В. Асєєв) [8, с. 4]; 

як «система спонукальних факторів, що характеризують активність 

особистості; це всі мотиви, потреби, стимули, ситуативні фактори, які 

спонукають поведінку людини» (С. Занюк) [141, с. 7]; як сукупність 

чинників, що підтримують і координують, визначають поведінку людини; 
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система процесів, які відповідають за спонукання та діяльність (Є. Ільїн) 

[147, с. 34]; як комплекс мотивів в її певній побудові, ієрархії (В. Ковальов) 

[165, с. 112]; як «особливий стан індивіда, що сформований в результаті 

співвідношення особистих інтересів, потреб і можливостей з предметом 

діяльності у процесі фізичного виховання, який сприяє визначенню мети та 

засобів її досягнення» (Т. Палагнюк) [322, с. 136].  

Таким чином, визначення «мотивація» автори розглядають у двох 

значеннях:  

-  мотивація – це система чинників, що викликають активність 

організму і визначають орієнтованість поведінки людини (потреби, наміри, 

цілі, інтереси, бажання);  

- мотивація – це характеристика процесу, який забезпечує поведінкову 

активність на певному рівні; тобто – мотивування. 

Мотивація до професійного навчання у загальному – це не сума 

мотивацій вивчення окремих предметів, а нове складніше формування, що 

має свої специфічні риси. Мотивація навчання складається з багатьох 

факторів, які постійно змінюються і вступають в нові взаємозв’язки один з 

одним. 

Когнітивний компонент готовності майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності 

характеризує наявність у курсанта комплексу професійно спрямованих знань, 

потрібних для втілення самозбереження у професійну діяльність. 

Інтеграція процесів фізичного і духовного виховання на базі 

самовизначення в здоровому способі життя в процесі професійної 

підготовки, на думку Р. Бикмухаметова, передбачає розвитку у студентів 

таких знань у сфері культури здоров’я: усвідомлення організаційної 

структури професійної діяльності; розуміння значення діагностики і 

своєчасного коригування духовного, фізичного і психічного розвитку та 

стану людини для збереження здоров’я; знання закономірностей і 

особливостей духовного, фізичного і психічного розвитку на різних етапах 
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онтогенезу людини; знання показників оцінки норми і відхилень духовного, 

фізичного та психічного розвитку; наявність уявлень про шляхи і засоби 

корекції та реабілітації; розуміння пристосувального характеру реакцій 

(адаптації) людини до дії географічних, кліматичних, соціальних і освітніх 

факторів; наявність уявлень про вимоги до середовища існування для 

збереження здоров’я дитини, дорослої і похилої людини; знання вікових 

норм і уявлення про сенсорні, моторні і центральні порушення 

комунікативної поведінки та мови; наявність уявлень про типологічні 

особливості здорової людини 28, с. 47. 

Т. Д’яченко наголошує, що «у професійній підготовці фізичних 

реабілітологів у центрі уваги мають бути поставлені: вчення про здоров’я, 

пристосувальні реакції і резистентність організму; розробка нової 

методології фізичної реабілітації, що характеризує щільний взаємозв’язок і 

взаємодію її теоретичних положень з їх практичним втіленням в умовах 

спеціального психомоторного тренінгу; вдосконалення навиків лікувального 

комплексного психофізичного тренування; формування знань про сучасні 

методи донозологічної діагностики у практиці масових обстежень населення; 

комп’ютерне моделювання тестових програм оцінки рівня здоров’я, його 

ушкодження, фізичної підготовленості реабілітантів; моніторинг здоров’я 

різних вікових груп» [118, с. 55]. 

Операційно-діяльнісний компонент готовності майбутніх фахівців 

служби цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності 

визначає наявність у курсанта проектувально-конструктивних, виконавських 

та аналітико-рефлексивних умінь і навичок здійснення самозбереження у 

професійній діяльності. 

У процесі професійної підготовки, як говорить Р. Бикмухаметов, 

передбачається розвиток у студента таких умінь у сфері культури здоров’я: 

уміння оцінювати державні освітні стандарти, навчальні програми, навчальні 

плани та освітні технології з точки зору впливу на фізичний та духовний 

аспекти здоров’я суб’єктів навчально-виховного процесу; володіння 
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методами діагностики й вивчення систем організму людини, уміння 

оцінювати рівень функціонального стану серцево-судинної, дихальної і 

нервової систем здорової та хворої людини; уміння визначати розумову і 

фізичну працездатність, готовність до систематичних навантажень в різні 

вікові періоди; уміння оцінювати фізичні навантаження і визначати їх 

відповідність віку та фізичній підготовленості людини; уміння визначати 

ступінь стомлення здорової людини після фізичних і розумових навантажень; 

уміння визначати протипоказання до виконання фізичних і розумових 

навантажень у зв’язку з віком, станом здоров’я; уміння розробляти базу 

даних індивідуальних антропометричних і психофізіологічних показників 

людини в процесі її розвитку; уміння визначати за функціональними 

критеріями можливості людини пристосовуватися до зміни клімато-

географічних і соціальних умов; уміння керувати процесом навчання і 

виховання згідно індивідуальних особливостей духовного, фізичного та 

психічного розвитку людини, змінювати їх при діях несприятливих факторів 

зовнішнього середовища, інфекції і гіподинамії; уміння навчати людей 

оцінювати свій фізичний стан, виявляти шкідливі чинники, які негативно 

впливають на здоров’я, використовувати фізичні навантаження, природні 

фактори та інші доступні засоби для збереження та зміцнення здоров’я 28, 

с. 47. 

Рефлексивно-аналітичний компонент готовності майбутніх фахівців 

служби цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності 

включає наявність у курсанта соціальної креативності та здатності до 

самоосвіти і саморозвитку для ефективного втілення самозбереження у 

професійну діяльність. 

Професійна діяльність фахівця служби цивільного захисту мусить 

відповідати сучасним вимогам, що постійно змінюються в умовах 

збільшення кількості екстремальних ситуацій техногенного, природного, 

соціального і воєнного характерів. При цьому, недостатньо тільки 

направляти зусилля на отримання курсантами необхідних знань, умінь і 
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навичок, а потрібно також спрямувати зусилля на ініціювання у них позиції 

рефлексії і на її базі – установки на саморозвиток та самоосвіту. 

У формі спеціально організованих рефлексивних дій курсанти мають 

здійснювати мікродослідження своїх досягнень при вирішенні навчально-

професійних завдань, знаходити труднощі в діяльності і займатися їх 

осмисленням, аналізом причин і факторів, які їх викликали. Рефлексія як 

інтегральна ознака особистості фахівця служби цивільного захисту є 

необхідною складовою у професійному становленні та розвитку його 

готовності до самозбереження у професійній діяльності.  

В. Давидов вважає рефлексію як умову формування професіоналізму 

особистості та її готовності до діяльності в сучасній освітній практиці, 

спрямованій на розвиток і саморозвиток. На його думку, це здатність, яка 

розвивається, і найбільш інтенсивний її розвиток проходить в спеціально 

організованій інноваційній діяльності [94, с. 45]. В. Райко зазначає, що 

рефлексія – це «розуміння людиною передумов, закономірностей і механізмів 

власної діяльності, соціального й індивідуального способу існування; 

самоаналіз. Індивідуальна рефлексія – це не тільки інтроекція власної 

психіки, а й усвідомлення своєї життєвої програми, принципів, 

співвідношення, мети, цінностей, вимог, настанов, бажань» [365, с. 67]. 

Т. Дмітрієва та Н. Сєдова стверджують, що рефлексія як діяльність має 

такі властивості, як активність, самостійність, усвідомленість, креативність 

та ін [107, с. 35]. На думку науковців, в особистісній сфері студента 

креативність проявляється в рефлексивній змістотворчості; в тому, що 

студенти відчувають необхідність в осмисленні свого освітнього потенціалу, 

в більш глибокому трактуванні реальності, в рефлексивному самоуправлінні 

своєю діяльністю, роблять предметом аналізу кожен свій крок [107, с. 35]. 

Для ефективного здійснення майбутніми фахівцями служби цивільного 

захисту самозбереження у професійній діяльності потрібне рефлексивне 

переосмислення і креативне перетворення курсантами одержаного досвіду, 

боротьби з його стереотипами, вихід за межі класичної професійної діяльності. 



109 

 

Досягнення курсантами високого рівня професійної креативності передбачає їх 

здатність оперативно знаходити і ефективно використовувати нестандартні, 

оригінальні самозбережувальні заходи у професійній діяльності  

Отже, охарактеризовано та обґрунтовано структуру готовності 

майбутніх фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у 

професійній діяльності, що складається з мотиваційного, когнітивного, 

операційно-діяльнісного та рефлексивно-аналітичного структурних 

компонентів.  

Якщо під час професійної підготовки, орієнтуватись на принципи і 

правила саморозвитку майбутніх фахівців служби цивільного захисту, можна 

наблизити рівень професійних якостей курсантів до тих вимог, що внесено до 

моделі науково-методичної системи підготовки майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту до самозбереження і є потрібними для їх успішної 

професійної діяльності. 

 

2.2 Професійно-важливі якості сучасного фахівця служби 

цивільного захисту  

Проаналізувавши останні дослідження та публікації, в яких описано 

вирішення проблеми професійної підготовки фахівців, можна зробити 

висновок, що сьогодні перевага надається не формуванню готових знань у 

суб’єктів учіння, а всебічному розвитку їх як творчих особистостей, 

професіоналів, що можуть креативно мислити, здійснювати ефективну 

комунікацію з іншими людьми та відповідно до її результатів приймати на 

компетентні управлінські рішення [152]. Частково ці можливості 

відображаються в понятті «професійно важливі якості», що обумовлює 

актуальність дослідження вказаного явища з точки зору професійної 

діяльності майбутніх фахівців служби цивільного захисту.  

У нормативних актах (загальнодержавна цільова програма розвитку 

цивільного захисту на 2013-2017 роки, схвалена Законом України від 

07.06.2012 № 4909-VI; Закон України «Про професійно-технічну освіту» 
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№103/98-ВР [139]; Наказ МНС України від 01.12.2009 р. №808 «Про 

затвердження Довідника кваліфікаційних характеристик професій 

працівників МНС України» [276], Положення про організацію службової 

підготовки осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту 

та ін.) охарактеризовані кваліфікаційні особливості посад, встановлені 

завдання, обов’язки та вимоги до фахівців, технічних службовців та 

працівників, які є специфічними для фахівців ДСНС України. Згадані акти 

достатньо відображають професійні складові діяльності фахівців цих 

підрозділів, але, в жодному з них не описано перелік професійно-важливих 

властивостей та важливих особистісних вимог, що висуваються до сучасних 

фахівців служби ДСНС України.  

Зазначимо, що на сьогодні існують тільки окремі вивчення 

особистісних якостей фахівців, які працюють в різних підрозділах ДСНС 

України (пожежні-рятувальники, піротехніки, водолази, тощо). Наприклад, у 

працях М. Фомича охарактеризовано шляхи розвитку професійно-важливих 

властивостей фахівців служби цивільного захисту [491], В. Бута – 

формування професійно-важливих якостей газодимозахисників-

рятувальників МНС України [47], Н. Кучеренко – питання передбачення 

успішності службово-бойової діяльності майбутніх офіцерів технічного 

профілю на базі їхніх професійно-важливих якостей [212], А. Снісаренка – 

професійні якості начальника караулу оперативно-рятувальної служби 

цивільного захисту [405], С. Мордюшенка – структура професійних якостей 

кінологів-рятувальників ДСНС України [264], Є. Школяр описав якості 

фахівця оперативно-рятувальної служби цивільного захисту з точки зору 

становлення його психологічної готовності до діяльності в складних умовах 

[512], М. Кришталь, Ю. Ненько, М. Пелипенко, В.  Садковий, А. Снісаренко, 

О. Тімченко провели професіографічний аналіз діяльності начальників 

підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС 

України [355].  
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Дослідження літературних джерел свідчить, що даною проблемою 

займалася велика кількість вчених переважно у психологічній теорії і 

практиці. У контексті підготовки до самозбереження у професійній 

діяльності професійно-важливі якості у вітчизняній педагогічній науці 

обділені увагою вчених.  

Для успішної професійної діяльності фахівець мусить мати ряд 

характеристик: сформованість професійного досвіду (знань, умінь і навичок), 

готовності до конкретного виду діяльності та професійно-важливі 

властивості. Наявність останніх розуміється як професійна придатність, а 

їхній розвиток – як умова формування фахівця [353, с. 262].  

У сучасному науковому контенті є велика кількість визначень терміну 

«професійно-важливі якості». Розглянувши літературні джерела, можемо 

виділити декілька підходів до тлумачення поняття «професійно-важливі 

якості сучасного фахівця служби цивільного захисту».  

Прихильники першого підходу вважають професійно-важливі якості 

особистісними психофізіологічними, психологічними ознакаками 

особистості, її здібностями та здатностями, основаними на природній 

біологічній базі. Ці ознаки визначають успішність і рівень адаптації людини 

до діяльності.  

Прихильники другого підходу (І. Алєксєєва, О. Батаршев, Є. Майорова 

та ін.) стверджували, що професійно-важливі якості – індивідуально-

психологічні якості суб’єкта діяльності, потрібні й достатні для виконання 

цієї діяльності на нормативно вказаному рівні.  

Прихильники третього підходу (В. Вареник, О. Волков, Ю. Ірхін, 

О. Сегеда, В. Чирков та ін.) –– наголошували, що професійно-важливі ознаки 

є уміннями, здібностями й якостями особистості, що формуються під час 

навчання. Отже, визначаючи перелік професійно-важливих властивостей, 

виділяють, крім ознак, здібностей, здатностей, ще й уміння. Це пояснюється 

тим, що у науковій, методичній літературі часто зустрічаються 

взаємовизначення визначень: «уміння», «здатнoсті», «здібнoсті», «якoсті», 
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наприклад: уміння – «це ті професійні якості суб’єкта діяльності, через які 

втілюється процес регуляції трудової діяльності» [354].  

У психології порівняно часто поняття «професійні здібності» мають не 

тільки характеристики здібностей, а й специфічні для певної професії 

професійно-важливі якості. Здібності ж вивчають як якості, що 

розвиваються.  

Разом з тим, у «Комплексі нормативних документів для розроблення 

компонентів системи галузевих стандартів вищої освіти» ці терміни також 

взаємопов’язанні: «уміння – здатність людини виконувати деякі дії на основі 

відповідних знань та навичок». Здатність трактується як «властивість 

особистості здійснювати, робити що-небудь, поводити себе певним чином; у 

тому числі психічний та фізичний стан індивіда, в якому він може 

виконувати деякий вид продуктивної діяльності» [178, с. 17]. Через 

властивості особи визначаються і властивості особистості випускника 

закладу вищої освіти, а саме: це «…цілісний комплекс ознак індивіда, що 

визначає суть соціально значущих і професійно-важливих якостей особи…».  

Отже, під професійно-важливими якостями фахівця будемо розуміти 

систему індивідуальних, соціально значимих фізіологічних, психологічних 

ознак та якостей особистості, що формуються і розвиваються у процесі 

професійної підготовки, позначаються на успішності професійної діяльності 

та дають змогу майбутньому фахівцю найбільш повно реалізувати себе. 

Дослідження професійно-важливих якостей фахівця можемо 

підсумувати: кожна професійна діяльність вимагає деяких професійно-

важливих властивостей; під час професійної підготовки особистості її 

професійно-важливі ознаки формуються, розвиваються, поліпшується їх 

структура; професійно-важливі якості фахівця є закономірно організованою 

системою. Між окремими характеристиками виникають взаємозв’язки 

компенсаторного та сприяючого типу і професійно-важливі ознаки є певним 

симптомокомплексом властивостей суб’єкта професійної діяльності; у ході 

професіоналізації успішність діяльності визначається не окремими якостями, 
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а всією структурою професійно-важливих якостей. Проаналізувавши 

психолого-педагогічну літературу можна помітити, що професійно-важливі 

якості позначаються: на ефективності діяльності особистості з освоєння 

професійної діяльності під час навчання у профільному закладі вищої освіти; 

на ефективність виконання майбутньої професійної діяльності; на 

результативність професійного пристосування; та інші форми професійної 

активності.  

Отже, випускник закладу вищої освіти мусить мати сформовані основні 

професійно-важливі якості, які протягом професійної діяльності змінюються 

та набудуть більш високого рівня розвитку.  

Для виділення найбільш значних професійно-важливих ознак фахівця 

вважаємо за необхідне розглянути психолого-педагогічні джерела. По-перше, 

зазначимо, що кожна професія вимагає від фахівця своєрідної системи 

професійно-важливих якостей.  

Вчений Є. Клімов говорив, що професійно-важливі якості не є 

рядоположними, а утворюють дещо цілісну систему, яка складається з п’яти 

основних складових: громадянські якості – ідейні, моральний образ людини 

як члена колективу, суспільства; відношення до праці, професії, інтереси та 

інтерес до певної діяльності (добросовісність, інтерес до роботи); 

дієздатність – фізична й розумова дієздатність, самодисципліна, розвинений 

самоконтроль, ініціативність, активність, фізична витривалість, сила та ін.; 

одиничні, конкретні, спеціальні здібності – такі особистісні якості, що 

важливі для певної діяльності, професії чи для відносно вузького їх кола; 

навички, звички, знання, досвід [160, с. 83]. 

При створенні моделі особистості фахівця Т. Бушуєва звертає увагу на 

структуру індивіда, що складається з чотирьох ієрархічно пов’язаних між 

собою рівнів: індивідуальнo-виконавчoго, індивідуально-психолoгічного, 

соціально-психологічного та духовно-культурного. Вчена виділяє чотири 

рівні професійно-важливих якостей: діяльнісні та поведінкові, індивідуально-

психологічні, соціально-психологічні, духовно-моральні [48].  
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Системний підхід до побудови структурної моделі відкриває 

можливість не лише виділити сукупність професійно-важливих якостей, а й 

зрозуміти їхню ієрархічну підпорядкованість. Діяльнісні, поведінкові якості 

та індивідуально-психологічні якості вважаються другорядними, 

периферійними ознаками особистості. А духовно-моральні та соціально-

психологічні якості особистості відносять до глибинних характеристик, так 

як «саме ціннісносмислова орієнтація життя людини надає її активності 

професійну гуманність та викликає успіх у професійній діяльності» [48].  

Н. Ничкало поділяє якості на загальні та специфічні якості фахівця. 

Загальними якостями спеціаліста є: ставлення до навчання, роботи, 

концентрація уваги, відношення до порядку і дисципліни, правил техніки 

безпеки, ставлення до обладнання та матеріалів, інших цінностей, 

відповідальність, розуміння інструктажу, ставлення до інших членів 

колективу, поводження і манери, здатність знаходити спільну мову з членами 

колективу, здатність планувати і виконувати роботу, здатність працювати у 

стресовій ситуації, здатність адаптуватися до нових умов, старанність і 

зібраність у професійній діяльності [101, с. 105].  

Спеціальними якостями фахівця дослідник називає: майстерність у 

користуванні інструментом, проведення вимірів, діагностики, під час роботи 

на верстатах (обладнанні), побудові, монтажу схем, проведення дослідів, а 

також розуміння технічних креслень, електричних схем, інструкцій, графіків 

і діаграм, сформованість навичок обчислення тощо [101, с. 105].  

С. Полторак дослідив військовопрофесійні уміння: організаційно-

управлінські уміння, що проявляються у здатності планувати, приймати 

рішення, організовувати, регулювати роботу офіцерів, прапорщиків і 

сержантів, контролювати та надавати їм потрібну допомогу; обирати 

найбільш доречну позицію і стиль спілкування з підлеглими у тій чи іншій 

ситуації; попереджати та вирішувати міжособистісні конфлікти в підрозділі; 

тримати оптимальну соціально-психологічну дистанцію у взаємодії з 

підлеглими і командирами, забезпечувати необхідний рівень 
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персоналізованості й статусної регламентованості спілкування; мати вплив 

на підлеглих, показувати впевненість у собі, поєднувати вимогливість з 

наданням свободи для прояву особовим складом ініціативи та самостійності; 

створювати відносини взаємної поваги і довіри, бути доброзичливим і 

тактовним у стосунках з підлеглими; військово-педагогічні, до яких 

відносяться уміння систематизувати інформацію про цілі виховання, 

інформація про діагностичні дослідження курсантів і військового колективу, 

аналізувати виховні ситуації та оцінювати виховні фактори; визначати 

систему виховних завдань, конкретизувати та передбачати результати 

виховання; моделювати майбутні суб’єкт-суб’єктні виховні відносини, 

визначати головну ідею та основні види діяльності, їхню виховну 

спрямованість, забезпечувати взаємозв’язок між окремими складовими 

виховного процесу; планувати суть виховної діяльності, її послідовність, 

проводити розподіл роботи в просторі й часі; розробляти виховну діяльність 

на рівні форм і методів педагогічної взаємодії; виявляти й аналізувати 

результати виховання, виправляти виховні впливи, оцінювати ефективність 

своєї педагогічної діяльності; військово-спеціальні уміння, тобто уміння 

організовувати військовослужбовців, організовувати роботу підрозділу, 

підтримувати його постійну бойову і морально-психологічну готовність, 

керувати підрозділами як у звичайних, так і в надзвичайних умовах; 

забезпечувати умови безпеки діяльності військовослужбовців; забезпечувати 

статутний порядок, дисципліну та високий рівень матеріально-технічної 

забезпеченості підрозділу; уміння працювати з сучасними видами озброєння 

і техніки; забезпечувати особовий склад необхідними видами постачання 

[339; 340].  

В останні роки активно вивчається проблематика дослідження 

професійно-важливих якостей фахівців служби цивільного захисту. 

С. Миронець, вивчаючи працю пожежних-рятувальників пожежно-

рятувальних підрозділів, описав таку структуру їхніх професійно-важливих 

якостей: медичні (фізіологічні), психологічні, соціально-психологічні, 
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ергономічні, інженерно-психологічні. Психологічними вчений називає волю, 

пам'ять, мислення. До медичних професійно-важливих якостей відносить 

відповідність організму змістові та умовам виконання робіт з усунення 

надзвичайних ситуацій. Ергономічними якостями, на думку дослідника, є 

стан центральної нервової системи, стійкість до моногонії та імпульсивність. 

До соціально-психологічними - комунікабельність і емпатія. Стан опорно-

рухової системи та рівень самоконтролю науковець вважає інженерно-

психологічними професійно-важливими якостями [255].  

Авторка В. Шубнякова професійно-важливі якості та властивості 

фахівців служби цивільного захисту поділяє на три групи: діяльнісно-

практичні, психічні, фізичні. Перша група якостей залежить від рівня 

здоров’я майбутнього спеціаліста та його загальної фізичної підготовки. 

Друга група включає в себе когнітивні і емоційно-вольові якості та здібності 

особистості. Вони визначаються особливостями розвитку і типом нервової 

системи людини, рівнем її освіти та виховання, соціальним середовищем. На 

її думку, діяльнісно-практичні якості - рівень володіння фахівця 

професійними вміннями та навичками (спритність, швидкість), його 

професійна компетентність [513, с. 49–52].  

Вивчаючи особливості поведінки співробітників служби ДСНС 

України у екстремальних ситуаціях, О.  Собченко говорить про професійно-

важливі якості, які зазнають найбільшого навантаження під час професійної 

діяльності та відносить до них такі, як: комунікативні якості, а також 

агресивність, емоційно-вольові, самооцінка. Їхні зміни під впливом 

негативних професійних факторів зовнішього і внутрішнього професійного 

середовища ведуть до розвитку негативних посттравматичних розладів [406].  

Займаючись питанням соціально-психологічних чинників помилкових 

дій у професійній діяльності фахівців водолазних формувань ДСНС України, 

Д. Лєбєдєв [217] виділяє три рівні у структурі особистості фахівця-водолаза, 

що обумовлюють безпомилковість виклонання ним своєї професійної 
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діяльності: соціально-психологічний, індивідуально-психологічний, 

нейродинамічний.  

При цьому вчений справедливо говорить, що для кожної конкретної 

спеціальності в межах підрозділу ДСНС України співвідношення складових у 

структурі професійно-важливих якостей особистості, має бути своїм, 

специфічним, так як певний вид діяльності пред’являє цілком конкретні 

вимоги до тих або інших фахівців.  

Ознайомлення з дійсними стандартами освіти, Національної рамки 

кваліфікацій [350], затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 

23.11.11 № 1341, освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра у галузі 

знань 1702 «Цивільна безпека» та інших нормативних документів засвідчило, 

що у них на високому науково-професійному рівні охарактеризовано 

сукупність знань і вмінь, якими повинен володіти сучасний фахівець служби 

цивільного захисту, але тільки оглядово описано якості, що потрібні для 

продуктивної професійно спрямованої комунікативної діяльності.  

Серед ряду вимог до рівня професійних якостей фахівців служби 

цивільного захисту, про які йдеться у Положенні про порядок проходження 

служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7.12.2016 

№ 910, говориться, що особи рядового і начальницького складу мусять мати 

високу професійну підготовку, постійно підвищувати рівень професійних 

знань й поліпшувати свою майстерність [351].  

Нами проаналізовано складники, що відображають суть та орієнтацію 

підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту до професійної 

діяльності, це дало змогу виявити значно ширший спектр вимог, які 

висуваються до професійно-важливих якостей сучасного фахівця служби 

цивільного захисту.  

Структурування професійно-важливих якостей сучасного фахівця 

служби цивільного захисту, описаних у наукових джерелах, допомагає 

уявити їх у таких структурно-змістових блоках: інтелектуальні; духовно-
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моральні; характерологічно-мотиваційні; діяльнісні та поведінкові; 

фізіологічні; індивідуально-психологічні; комунікативні. 

Також зазначимо, що авторське структурування професійно-важливих 

якостей фахівців служби цивільного захисту представлене як опис 

конкретних якостей фахівця, вимог до його особистості, є гіпотетичним, 

варіативним та вимагає подальшого вивчення. На його базі побудовано 

концепцію підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту до 

самозбереження у професійній діяльності, а відтак – охарактеризовано 

чинники, критерії та рівні сформованості у майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту готовності до самозбереження у професійній  діяльності.  

Розглянемо інтелектуальні якості сучасного фахівців служби 

цивільного захисту, до знань відносяться: знання посадових обов’язків, 

нормативно-правових актів; постійно оновлювати знання шляхом 

ознайомлення з новітніми напрацюваннями й досягненнями; висока технічна 

грамотність; критичність та гнучкість мислення; мобільність знань; 

гармонійна інтеграція теоретичних знань і практичних навичок у галузі 

професійної діяльності; високий рівень розвитку загального, соціального та 

вербального інтелекту; універсальна функційна грамотність передбачає 

здатність до нормативного виконання соціальних ролей, що ґрунтоване на 

успішному засвоєнні теоретичних знань і практичного досвіду в різних 

сферах суспільного життя (технологія, економіка, політика, культура); знання 

особливостей міжособистісного спілкування; знання посадових обов’язків, 

нормативно-правових актів. 

Уміннями є: оперативність розумових процесів; здатність вирішувати в 

умовах недостатності інформації; здатність розв’язувати проблеми (свої та 

чужі); здатність швидко орієнтуватися в новій і незнайомій обстановці при 

усуненні пожеж; здатність оцінити ступінь важливості інформації, яка 

надходить; розвинуте просторове мислення; вміння за короткий проміжок 

часу приймати нові рішення та швидко змінювати їх у мінливій обстановці 

надзвичайної ситуації; здатність об’єктивно оцінювати свої досягнення, сили 
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і можливості; вміння вибирати при спостереженні дані (інформацію), 

потрібні для вирішення поставленого завдання; вміння об’єктивно оцінювати 

дії інших людей; вміння робити висновок з суперечливої інформації; вміння 

перетворювати інформацію; вміння виділити в інформації істотне, головне і 

прийняти рішення при її нестачі; вміння застосовувати теоретичні знання до 

практичних завдань, вміння накопичувати знання; вміння передбачати, 

прогнозувати розвиток ситуації, що склалася, знаходити ймовірне вирішення 

або невирішення в ній проблеми, а також можливі наслідки; уміння 

аналізувати, планувати й виконувати розрахунки; вміння прогнозувати 

розвиток подій з урахуванням їх ймовірності. 

Сучасний фахівець служби цивільного захисту мусить мати глибокі 

знання, уміння, навички, бути компетентним для підтримання на потрібному 

рівні бойової готовності підрозділу. Рятувальник має застосовувати на 

практиці отримані знання, уміння та навички, опановувати нові знання, 

уміння і навички, необхідність у яких викликана життям.  

Високопрофесійний фахівець служби цивільного захисту має розвинуте 

тактичне мислення, глибокі знання закономірностей роботи у сфері 

цивільного захисту; здатність глибоко аналізувати та обдумувати; уміння 

знаходити, підтримувати та використовувати у практиці управління все нове, 

передове; знання та суворе дотримання вимог статутів, настанов, наказів, 

директив та інших керівних документів; уміння максимально 

використовувати сучасну техніку. 

Розглянемо характерологічно-мотиваційні якості фахівців служби 

цивільного захисту: мотиваційна спрямованість; позитивна самооцінка; стиль 

міжособистісної поведінки; виразність ознак лідера; аналітичність, 

активність; помірна схильність до ризику; стремління до самовдосконалення; 

професійна орієнтованість; високий рівень суб’єктивного контролю; 

емоційна стабільність; толерантність до стресу; кмітливість; здатність 

обдумувати дії (не діяти імпульсивно); гнучкість, ініціативність, відкритість, 

тактовність. 
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Вказані якості безумовно впливають на професійну діяльність фахівців 

у сфері цивільного захисту та на успішність їхньої професійної діяльності. 

Емоційна стійкість, уміння мобілізуватися, самовідданість, сміливість 

допомагають правильному оцінюванню ситуації та успішному виконанню 

поставленого бойового завдання в стресових умовах професійної діяльності, 

які є звичними для фахівців служби цивільного захисту. Відсутність цих 

якостей у майбутнього фахівця служби цивільного захисту загрожує не 

тільки успішності виконання бойових завдань, а й життю особового складу 

підрозділу [69, с. 59]. 

До діяльнісних та поведінкових якостей та вмінь відносяться: 

енергійність; активність; ініціативність; гнучкість поведінки; вміння діяти в 

команді; здатність до систематизованої, планомірної, методичної 

інтелектуальної роботи; здатність прогнозувати поведінку інших людей, 

вміння працювати у високому темпі в умовах зміни екстремальної 

обстановки; вміння швидко і правильно виконувати певні дії; правильне 

використання засобів інформування підлеглих; вміння користуватися 

пожежною та спеціальною технікою й засобами, способами і прийомами 

усунення надзвичайної ситуації тощо; упертість у використанні найбільш 

ефективних методів, форм і прийомів управління і впливу на особовий склад; 

психологічний такт, який відображається в умінні знайти підхід до людей, 

тобто вибирати правильний тон і спосіб відносин з підлеглими, психологічно 

виправданий виховний та управлінський вплив; виконавча дисципліна, 

цілеспрямованість, витримка, старанність, сміливість, уміння долати 

труднощі, висока вимогливість у поєднанні із турботою, справедливістю та 

повагою до людської гідності, відсутність дратівливості, запальності; 

володіти психолого-педагогічними засобами. 

Діяльнісні та поведінкові якості майбутнього фахівця служби 

цивільного захисту, його зібраність та концентрація безпосередньо 

відображаються не тільки на прийнятті рішень, а й позначаються на 
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підлеглих, що може мати як позитивний, так і негативний вплив на розвиток 

бойових подій та ефективність виконання конкретного завдання.  

Так як одним із важливих завдань керівників підрозділів є забезпечення 

бойової готовності особового складу, очевидною є необхідність у 

відповідності командного складу органів та підрозділів ДСНС України 

висунутим до них високим вимогам. В активній життєвій позиції, ідеалах, 

мотивах вчинків та моральних якостях рятувальника помічається 

відповідальність командира перед суспільством, його відданість роботі.  

До того ж, підвищення культурного рівня та технічної підготовки 

молоді, що приходить на службу, також вимагає від командирів поліпшення 

методів навчання та виховання особового складу підпорядкованих 

підрозділів. Усе це обумовлює розвиток у сучасних фахівців служби 

цивільного захисту високих духовних і моральних властивостей. Саме 

духовно-моральні якості впливають на відношення до громадського та 

професійного обов’язку, впевненість у важливості праці. 

До духовно-моральних якостей належать: доброзичливість; 

толерантність; любов до людей; здатність співчувати, співпереживати, до 

милосердя; вимогливість до себе і підлеглих; відповідальність; розвинуте 

відчуття обов’язку; чесність; відданість справі, відданість професійному 

обов’язку; дотримання загальноприйнятих моральних норм і стандартів; 

незалежність поглядів; професійна совість, професійна честь, професійна 

гідність та професійна справедливість; принциповість; коректність; 

активність у досягненні кінцевої мети та виконанні повсякденних завдань; 

необхідність та здатність до морального самовдосконалення; любов до 

Батьківщини. 

Від сформованості національно-етнічних, військових та особистісно-

гуманістичних цінностей залежить сформованість духовно-моральних 

якостей фахівця служби цивільного захисту. Їх відсутність може зробити 

майбутнього рятувальника безпринципним, жорстоким як відносно колег, так 

і цивільного населення, що спроможний на порушення присяги працівника 
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служби цивільного захисту тощо. Усе це є недопустимим для сучасного 

фахівця служби цивільного захисту у професійній діяльності [69, с. 59].  

Професійна діяльність фахівця служби цивільного захисту є корисною 

для суспільства, але становить загрозу для його власного здоров’я та 

життєдіяльності [119, с. 4]. Особовий склад пожежно-рятувальних 

підрозділів працює у напружених, надзвичайних умовах, тому рятувальник 

мусить мати деякі професійно важливі фізіологічні якості: висока фізична 

підготовленість, витривалість, сила, спритність та швидкість в діях тощо. 

До фізіологічних якостей відносяться: гарне здоров’я, фізична 

підготовленість; хороший зір; слух; реакція і координація рухів; 

спостережливість; здатність відрізняти кольори; просторова уява; окомір на 

відстань, швидкість; пам’ять; тонкість дотику; загальна витривалість, 

швидкісна витривалість, швидкість (у поєднанні з виконанням складно-

координаційних дій); здатність тривалий час концентрувати увагу, 

незважаючи на втому і сторонні збудники; вміння орієнтуватися у темряві; 

уміння розподіляти увагу при виконанні кількох дій, функцій, завдань; 

стійкість до статичних навантажень; здатність фіксувати увагу на протязі 

достатньо тривалого періоду часу на одному предметі; здатність швидко 

переключати увагу з одного виду праці на інший; узгодженість рухів з 

процесами сприйняття (зором, слухом, дотиком, нюхом та ін.); здатність до 

швидкодії в умовах нестачі часу. 

М. Кришталь вивчаючи вплив складних умов праці на особистість 

рятувальників, підкреслює, що найбільше навантаження приходиться на 

увагу, пам’ять, мислення, як правило, їхні показники значно знижуються. 

Помічається також порушення точності рухів та дій, їх черговість, загальне 

зниження активності.  

Таким чином, професійна підготовка фахівців служби цивільного 

захисту має бути орієнтована, з-поміж іншого, на розвиток їхньої готовності 

до своєчасного подолання морально-психологічних і ситуаційно-кризових 
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труднощів, що постійно з’являються, розвитку потрібних індивідуально-

психологічних якостей фахівця служби цивільного захисту. 

До індивідуально-психологічних якостей належать: стала психологічна 

готовність до роботи в екстремальній ситуації; позитивна Я-концепція; 

самопізнання; самоприйняття; здатність до особистісного розвитку; помірний 

рівень тривожності; емоційна зрілість та стійкість; самодостатність; 

самостійність; розуміння відповідальності за підтримку боєздатності 

особового складу підрозділу тощо. 

Психологічні якості фахівців служби цивільного захисту, їхня моральна 

стійкість також впливає на ефективність діяльності підрозділу. Зрозуміло, що 

професійна діяльність фахівців служби цивільного захисту надзвичайно 

складна, відповідальна і пов’язана з величезним фізичним та морально-

психологічним напруженням, обмеженим терміном для виконання 

рятувальних завдань, суворо визначеним побутом. Виокремлені 

індивідуально-психологічні якості проявляються в здатності швидко бороти 

страх, стомлення, зберігати присутність духу для виконання одержаного 

завдання.  

Майбутній фахівець служби цивільного захисту мусить уміти не тільки 

швидко думати в екстремальних умовах професійної діяльності, що пов’язані 

з небезпекою для життя і обмеженими в часі на прийняття рішення, а й 

обирати найбільш ефективне рішення та брати на себе відповідальність як за 

свої дії, так і за дії своїх колег. Так як найчастіше діяльність фахівців служби 

цивільного захисту приходиться на екстремальні умови, розвинені 

індивідуально-психологічні якості є потрібними для рятувальника. 

До комунікативних якостей відносяться: вільне володіння мовленням; 

необхідність в співробітництві; здатність налагоджувати довірчі стосунки; 

розуміти вербальні та невербальні ознаки поведінки; комунікабельність; 

креативність професійного спілкування; здатність викликати прихильність до 

себе людей, викликати у них довіру; уміння давати чіткі, ясні формулювання 

при стислому викладі думки (при відповідях і постановці питання); уміння 
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зв’язно і логічно викладати свої думки в розгорнутій формі (доповідь, звіт, 

виступ); уміння вести бесіду, переговори, суперечку, діалог, уміння 

приводити аргументи, доводити свою точку зору; сильний, звучний і 

витривалий голос; відсутність дефектів мовлення, хороша дикція; здатність 

до передачі своїх уявлень, емоцій або почуттів за допомогою жестів, міміки, 

зміни голосу здатність розуміти підтекст мовлення (іронію, жарт, «задні» 

думки); уміння зрозуміло пояснити слухачеві свої думки і плани; здатність 

швидко знайти потрібний тон, правильну форму спілкування залежно від 

психологічного стану та індивідуальних особливостей співрозмовника; 

здатність до швидкого встановлення контактів з новими людьми; здатність 

розумно поєднувати ділові та особисті контакти з оточуючими; уміння 

координувати свою діяльність з діями інших осіб; знання основних 

принципів письмових комунікацій; знання психології й етики професійного 

спілкування; уміння об’єктивно оцінювати поведінку інших людей. 

Фахівець служби цивільного захисту має швидко орієнтуватися при 

будь-яких обставинах, логічно мислити, чітко висловлювати свої рішення, 

що можливо тільки за наявності у нього високо розвинутих комунікативних 

якостей. Високопрофесійний фахівець мусить мати високий рівень загальної 

культури та добре розвинуту командирську мову: ясну, чітку, лаконічну, 

енергійну та переконливу.  

Уміння спілкуватися, знання та ефективне використання методів 

взаємодії у процесі діяльності потрібні для майбутнього фахівця служби 

цивільного захисту, так як вони допомагають згуртувати ввірений йому 

підрозділ, впливати на їхню поведінку, сформувати відповідний світогляд 

підлеглих та ін. Погано розвинені комунікативні вміння не дадуть 

можливості фахівцю служби цивільного захисту пояснити повною мірою до 

підлеглих поставлене завдання, «заразити» їх власною впевненістю в 

успішній реалізації бойової операції, що може негативно позначитися не 

тільки на виконанні отриманого завдання, а й на професійній реалізації 

фахівця взагалі [69, с. 54].  
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Добре розвинені комунікативні якості та організаторські вміння дають 

змогу майбутньому фахівцю служби цивільного захисту швидко та надійно 

організовувати підлеглих на виконання конкретної справи, правильно 

розподілити обов’язки між ними, враховуючи індивідуальні особливості 

кожного, зрозуміти внутрішній стан підлеглих, їхній настрій та 

налаштованість на виконання поставленого завдання. Так як все це входить 

до основних професійних обов’язків фахівців служби цивільного захисту, 

погано розвинені організаторські вміння будуть доказом недостатньо 

сформованої професійної компетентності майбутнього рятувальника [69, с. 

55]. 

Зазначимо, що вказані професійно-важливі якості фахівця служби 

цивільного захисту по різному проявляються відповідно до специфіки 

виконуваних завдань і по різному сформовані у майбутніх рятувальників.  

Під час нашого дослідження встановлено, що серед професійно-

важливих якостей сучасного фахівця служби цивільного захисту найбільшу 

групу складають інтелектуальні та індивідуально-психологічні якості 

особистості. Переважання інтелектуальних якостей пояснюється, в першу 

чергу, специфікою професійних завдань, які відображають суть роботи 

рятувальника. Останні мають бути готовими до виконання таких видів 

професійної діяльності: інтелектуальної, технологічної; дослідницької; 

експлуатаційної і обслуговування; технагляду; організаційно-управлінської, 

психолого-педагогічної.  

Високий рівень інтелекту може забезпечити опанування різної 

інформації, її аналіз, систематизацію та узагальнення; дає можливість 

швидко розуміти зміст нових ідей, форм і методів, передбачати розвиток 

ситуації, оцінювати наслідки своїх і чужих рішень і дій при усуненні пожеж; 

організовувати свою діяльність і діяльність інших людей, переконувати, коли 

потрібно, оточуючих у своїй правоті, вибудовуючи логічну систему доказів; 

продукувати нові ідеї, вміти помічати елементи новизни і творчості в 
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професійній діяльності інших, що показує високий розвиток креативності 

мислення.  

У технологічній діяльності потрібно вміти формулювати цілі 

вирішення завдань, критерії і показники досягнення цілей, будувати 

структури їхніх взаємозв’язків, виявляти переваги вирішення професійних 

завдань; розробляти узагальнені варіанти вирішення проблеми, аналізувати 

ці варіанти, передбачати наслідки, знаходити компромісні рішення в умовах 

багатокритеріальності, невизначеності, планувати перебіг технологічного 

процесу; створювати проекти технічних умов, стандартів, технічних описів, а 

також описів технологічних процесів і регламентів.  

У дослідницькій діяльності потрібно вміти аналізувати особливості 

професійної діяльності при усуненні пожеж; будувати теоретичні моделі, які 

дають змогу прогнозувати властивості і поведінку об’єктів професійної 

діяльності; складати плани, програми і методики ліквідації надзвичайних 

ситуацій; застосовувати методи аналізу, синтезу та оптимізації процесів 

забезпечення протипожежної безпеки; застосовувати комп’ютерні технології 

моделювання та обробки результатів.  

В організаційно-управлінській діяльності з протипожежної безпеки 

слід вміти приходити до компромісу між різними вимогами, як при 

довготривалому, так і при короткостроковому плануванні; проводити 

технічний контроль засобів протипожежної безпеки.  

Психолого-педагогічний аспект професійної діяльності майбутнього 

фахівця служби цивільного захисту включає організацію рятувальником 

навчань особового складу пожежно-рятувальної частини, проведення ним 

службової підготовки, інструктажів, профілактичних навчальних заходів 

серед населення з протипожежної охорони та захисту навколишнього 

середовища та ін.  

Індивідуально-психологічні якості, на думку вчених, дуже важливі в 

професійній діяльності фахівців служби цивільного захисту. Знаходження в 

надзвичайних ситуаціях викликає емоційне напруження. Емоційна стійкість, 
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врівноваженість, самовладання відіграють вирішальну роль у професійній 

діяльності фахівця служби цивільного захисту. Від рівня розвитку цих 

якостей залежить здатність діяти в умовах, які небезпечні для людей.  

Діяльнісні та поведінкові якості включають вміння фахівця служби 

цивільного захисту працювати у високому темпі зміни умов надзвичайної 

обстановки, пошук нестандартних дій, виважених рішень, так як він 

відповідає за життя та здоров’я людей.  

Ми вважаємо, що усі перераховані нами групи якостей є професійно 

важливими і надзвичайно необхідними для виконання професійних завдань 

за призначенням. Але, особливий науковий інтерес для нас становлять 

професійно-важливі якості, які входять до комунікативного блоку. На базі 

оцінювання заданого переліку якостей, що мають велике значення для 

службової діяльності фахівців служби цивільного захисту, з урахуванням 

основних типових елементів професійної діяльності рятувальників, з метою 

виявлення чинників, які впливають на ефективність професійної діяльності 

фахівців служби цивільного захисту, було проведено опитування 

респондентів (фахівців територіальних органів та підрозділів ДСНС України, 

науково-педагогічний склад профільних навчальних закладів та ін.).  

Названі вміння дають можливість помітити головне, стрижневе 

комунікативне вміння, що об’єднує всі частини готовності майбутнього 

фахівця служби цивільного захисту до самозбереження у професійній 

діяльності – знаходити ефективні форми роботи у професійній діяльності. 

Ми проаналізовали основні вимоги до професійно-важливих якостей 

майбутніх фахівців служби цивільного захисту. Відповідно, у процесі 

фахової підготовки фахівців у профільних навчальних закладах ДСНС 

України варто навчальний процес організувати таким чином, щоб відбувався 

розвиваючий вплив на зазначені інтелектуальні; духовно-моральні; 

характерологічно-мотиваційні; діяльнісні та поведінкові; фізіологічні; 

індивідуально-психологічні; комунікативні якості майбутнього фахівця 

служби цивільного захисту.  
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Отже, з’ясування сутності професійної діяльності майбутніх фахівців 

служби цивільного захисту та пожежної безпеки в сучасних умовах, аналіз 

особистісних і професійних властивостей рятувальників, а також 

узагальнення специфіки підготовки кадрів служби цивільного захисту у 

профільних навчальних закладах ДСНС України викликало потребу в 

характеризуванні концептуальних засад підготовки майбутніх фахівців 

служби цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності. 

 

2.3 Критерії, показники та рівні підготовки майбутніх фахівців 

служби цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності  

Необхідною і найважливішою передумовою визначення ефективності 

підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту до 

самозбереження у професійній діяльності є охарактеризування відповідних 

критеріїв, показників та рівнів сформованості їх готовності до 

самозбереження у професійній діяльності.  

В. Мазін наголошує, що термін «критерій» пов’язаний з визначенням 

«показник», який розуміють як узагальнену ознаку властивостей об’єкта або 

процесу [229, с. 218]. Вчений говорить, що «при цьому виділяють: якісні 

показники, які фіксують наявність чи відсутність якоїсь властивості, та 

кількісні показники, які фіксують міру вираження, розвитку властивості. 

Іноді під показниками мають на увазі якісні або кількісні характеристики 

сформованості того або іншого критерію» [229, с. 218]. 

Крім того, Г. Коджаспірова стверджує, що створення критеріїв тих чи 

інших явищ у педагогіці спонукає появу певних труднощів з причини 

складності та багатоманітності проявів самого її предмету [65; 92; 196].  

На думку М. Дяченко, потрібним є встановлення показників готовності 

до діяльності, так як на ньому засновується використання різних методів її 

вивчення й оцінки, наголошуючи, що вибір показників готовності 

визначається змістом діяльності. Дослідник виділяє такі критерії, як: точність 

дій, почуття, психічний стан особистості та здатність керувати ним, мотиви її 
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поведінки у різних умовах життєдіяльності, відношення до ситуації, в якій 

здійснюється діяльність, швидкість реакцій [26]. 

Ми виокремлюємо критерії та показники, які визначають рівні 

сформованості мотиваційного, когнітивного, операційно-діяльнісного і 

рефлексивно-аналітичного компонентів готовності майбутніх фахівців 

служби цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності, як 

необхідного теоретичної основи для вивчення ефективності підготовки 

майбутніх фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у 

професійній діяльності.  

Під час виділення та характеризування критеріїв сформованості 

готовності майбутніх фахівців служби цивільного захисту до самозбереження 

у професійній діяльності ми враховували такі основні положення:  

1) критерії сформованості готовності повинні бути тісно пов’язані з 

метою формування готовності майбутніх фахівців служби цивільного захисту 

до самозбереження у професійній діяльності;  

2) критерії мусять об’єктивно, повно й адекватно відображати властивості 

та явища;  

3) комплекс критеріїв має відображати як процесуальні, так і 

результативні аспекти ефективності підготовки майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності;  

4) критерії як засіб оцінювання сформованості готовності повинні бути 

тісно пов’язані та відповідати сутності та структурі готовності майбутніх 

фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у професійній 

діяльності;  

5) кожен критерій має визначатися показником, що підлягає 

спостереженню або вимірюванню, яке відбиває інтенсивність вияву тієї чи іншої 

якісної характеристики. 

Виділено такі критерії сформованості готовності майбутніх фахівців 

служби цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності, як: 



130 

 

- мотиваційний (характеризує рівень сформованості у курсанта 

мотивації до професійного навчання, що дасть можливість йому здійснювати 

самозбереження у подальшій професійній діяльності);  

- когнітивний (визначає ступінь опанування курсантом комплексом 

професійно спрямованих знань, потрібних йому для здійснення 

самозбереження у подальшій професійній діяльності);  

- операційно-діяльнісний (характеризує рівень сформованості у 

курсанта проектувально-конструктивних, виконавських та аналітико-

рефлексивних умінь і навичок для здійснення самозбереження у подальшій 

професійній діяльності); 

- рефлексивний (визначає ступінь сформованості у курсанта соціальної 

креативності та здатності до самоосвіти і саморозвитку для ефективного 

здійснення самозбереження у подальшій професійній діяльності) (рис. 2.2.). 

Чинниками мотиваційного критерію є наявність у курсанта 

необхідності у збереженні власного життя та здоров’я, пізнавального 

інтересу до науково-практичної інформації самозбережувального характеру, 

його мотиваційно-ціннісна направленість на самозбереження у подальшій 

професійній діяльності.  

Показниками когнітивного критерію є системність, повнота і 

ґрунтовність професійно орієнтованих знань, потрібних курсанту для 

здійснення самозбереження у професійній діяльності, до яких належать знання 

про: індивідуальне та суспільне життя та здоров’я як професійну проблему; 

законодавство у сфері служби цивільного захисту; організаційну структуру 

майбутньої професійної діяльності фахівця служби цивільного захисту до 

самозбереження у професійній діяльності у пожежно-рятувальних підрозділах 

ДСНС України; закономірності розвитку духовного, фізичного і психічного 

здоров’я людини на різних етапах її онтогенезу; критерії оцінки норми і 

відхилень духовного, фізичного і психічного розвитку, пристосувальних 

реакцій організму людини до дії географічних, кліматичних, соціальних і 

фізичних факторів; чинники, що допомагають зміцненню здоров’я, 
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підвищенню розумової і фізичної працездатності; типологічні особливості 

організму здорової людини та морфофункціональні основи патологічних 

процесів, захворювань і травм; складові здорового способу життя; основи 

профілактики різних патологічних станів людини; механізми відновлення 

втрачених функцій організму індивіда з метою досягнення ним оптимальних 

фізичних кондицій; форми, методи і засоби самозбережувальної діяльності; 

механізми надання домедичної допомоги; особливості системного 

застосування засобів захисту у професійній діяльності; особливості 

використання сучасних самозбережувальних технологій, традиційних і 

сучасних оздоровчих систем. 

 

Рис. 2.2 - Критеріальна система оцінки рівнів сформованості готовності 

майбутніх фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у 

професійній діяльності 
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Показниками операційно-діяльнісного критерію є наявність у курсанта 

проектувально-конструктивних, виконавських та аналітико-рефлексивних 

умінь і навичок щодо здійснення самозбереження у професійній діяльності. 

Проектувально-конструктивні уміння та навички включають гностичні (уміння 

знаходити, поповнювати та розширювати свої знання про засоби, принципи, 

методи та форми самозбереження у професійній діяльності), проектувально-

прогностичні (уміння планувати самозбережувальні заходи згідно до загальної, 

стратегічної мети самозбереження, небезпечних факторів праці, а також 

оптимальних видів, методів та прийомів самозбереження у професійній 

діяльності) та конструктивні уміння та навички (уміння комплексно 

застосовувати різноманітні фізичні вправи, природні та преформовані фізичні 

фактори для зміцнення власного здоров’я; визначати розумову і фізичну 

працездатність, готовність до систематичних фізичних навантажень у різні 

вікові періоди). Виконавські уміння та навички включають мотиваційно-

стимулюючі (уміння розвинути позитивну мотивацію на збереження власного 

життя та здоров’я під час виконання службових обов’язків, що пов’язані з 

ліквідацією екстремальних ситуацій різного характеру; зрозуміло пояснювати 

завдання та особливості професійних дій, що даються фахівцю), розвиваючі 

(уміння проводити педагогічну та просвітницьку діяльність у процесі 

самозбережувальної діяльності навчати майбутніх рятувальників оцінювати 

свій фізичний стан, виявляти шкідливі фактори, які мають негативний вплив на 

життя та здоров’я під час виконання службових обов’язків, використовувати 

фізичні навантаження, природні чинники та інші доступні засоби для 

загартовування, зміцнення і збереження здоров’я), організаційні (уміння 

керувати процесами загартовування, зміцнення і збереження здоров’я згідно 

з індивідуальними особливостями духовного, фізичного і психічного 

розвитку фахівців служби цивільного захисту; організовувати методичне 

забезпечення при проведенні спеціальної фізичної підготовки фізичними 

вправами для фахівців служби цивільного захисту, що займаються фізичною 
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культурою самостійно) та комунікативні уміння та навички (уміння 

розвивати правильні взаємини фахівця служби цивільного захисту з 

викладачами, з колегами; використовувати різні механізми формування 

міжособистісних взаємин учасників навчального процесу, попереджувати та 

вирішувати конфлікти у спілкуванні). Аналітико-рефлексивні уміння та 

навички охоплюють контрольно-регулюючі (уміння визначати рівень 

стомлення фахівця служби цивільного захисту після фізичних навантажень 

пов’язаних з виконанням професійних обов’язків; розуміти протипоказання 

до виконання фізичних навантажень відповідно до віку, стану здоров’я) й 

оцінювально-результативні уміння та навички (уміння об’єктивно оцінювати 

результати власної діяльності; оцінювати і контролювати ефективність 

навчальних програм на всіх етапах підготовки та визначати їх відповідність 

віку та фізичній підготовленості фахівця служби цивільного захисту). 

Показниками рефлексивно-аналітичного критерію є повнота прояву 

соціальної креативності курсанта, його здатність до самоосвіти і саморозвитку з 

метою ефективного здійснення самозбереження у професійній діяльності. 

Відповідно до прояву визначених показників сформованість готовності 

майбутніх фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у 

професійній діяльності правильно розглядати на трьох рівнях: низькому, 

середньому і високому. 

Зокрема, за мотиваційним критерієм:  

низький рівень визначається відсутністю у курсанта необхідності у 

збереженні власного життя та здоров’я під час виконання службових обов’язків, 

пізнавального інтересу до науково-практичної інформації самозбережувального 

характеру, мотиваційно-ціннісної направленості на самозбереження у 

професійній діяльності;  

середній – наявністю у курсанта досить вираженої потреби у збереженні 

власного життя та здоров’я при виконанні службових обов’язків, пізнавального 

інтересу до науково-практичної інформації самозбережувального характеру, 



134 

 

мотиваційно-ціннісне спрямування на самозбереження у професійній 

діяльності;  

високий – наявністю у курсанта чітко вираженої необхідності у 

збереженні власного життя та здоров’я під час виконання службових 

обов’язків, пізнавальної зацікавленості до науково-практичної інформації 

самозбережувального характеру, мотиваційно-ціннісної орієнтації на 

самозбереження у професійній діяльності. 

За когнітивним критерієм:  

низький рівень характеризується наявністю у курсанта поверхневих 

професійно направлених знань, потрібних йому для здійснення 

самозбереження у професійній діяльності;  

середній – достатніх професійно орієнтованих знань, необхідних 

курсанту для здійснення самозбереження у професійній діяльності;  

високий – ґрунтовних професійно орієнтованих знань, необхідних 

курсанту для здійснення самозбереження у професійній діяльності. 

За операційно-діяльнісним критерієм:  

низький рівень визначається відсутністю проектувально-конструктивних, 

виконавських та аналітико-рефлексивних умінь і навичок курсанта щодо 

здійснення самозбереження у професійній діяльності;  

середній – досить вираженими проектувально-конструктивними, 

виконавськими та аналітико-рефлексивними уміннями і навичками курсанта 

щодо здійснення самозбереження у професійній діяльності;  

високий – чітко вираженими проектувально-конструктивними, 

виконавськими та аналітико-рефлексивними уміннями і навичками курсанта 

щодо здійснення самозбереження у професійній діяльності. 

За рефлексивно-аналітичним критерієм:  

низький рівень означає відсутністю соціальної креативності та здатності 

курсанта до самоосвіти і саморозвитку для ефективного здійснення 

самозбереження у професійній діяльності;  
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середній – помірно вираженою професійною креативністю та здатністю 

курсанта до самоосвіти і саморозвитку для ефективного здійснення 

самозбереження у професійній діяльності;  

високий – чітко вираженою професійною креативністю та здатністю 

курсанта до самоосвіти і саморозвитку для ефективного здійснення 

самозбереження у професійній діяльності. 

Розглянемо рівні сформованості готовності майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності (низький, 

середній, високий) (рис. 2.3). 

Низький рівень сформованості готовності майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності визначається 

відсутністю у курсанта необхідності у збереженні власного життя та здоров’я 

при виконанні службових обов’язків, пізнавальної зацікавленості до науково-

практичної інформації самозбережувального характеру, мотиваційно-

ціннісного спрямування на самозбереження у професійній діяльності; 

відсутністю проектувально-конструктивних, виконавських та аналітико-

рефлексивних умінь і навичок щодо здійснення самозбережувальної 

діяльності; відсутністю професійної креативності та здатності до самоосвіти і 

саморозвитку для ефективного здійснення самозбереження у професійній 

діяльності. 

Середній рівень сформованості готовності майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності 

характеризується наявністю у курсанта досить вираженої потреби у 

збереженні власного життя та здоров’я під час виконання службових обов’язків, 

пізнавального інтересу до науково-практичної інформації самозбережувального 

характеру, мотиваційно-ціннісної направленості на самозбереження у 

професійній діяльності; достатніми професійно спрямованими знаннями, 

потрібними для здійснення  самозбереження у професійній діяльності; 

достатньо вираженими проектувально-конструктивними, виконавськими та 

аналітико-рефлексивними уміннями і навичками щодо здійснення 
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самозбереження у професійній діяльності; помірно вираженою професійною 

креативністю та здатністю до самоосвіти і саморозвитку для ефективного 

здійснення самозбереження у професійній діяльності. 

 

 

Рис. 2.3 - Рівні сформованості готовності майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності 

 

Високий рівень сформованості готовності майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності означає 
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Наявність у курсанта чітко вираженої необхідності у збереженні власного 
життя та здоров’я при виконанні службових обов’язків, пізнавального 

інтересу до науково-практичної інформації самозбережувального характеру, 

мотиваційно-ціннісної спрямованості на самозбереження у професійній 
діяльності; ґрунтовні професійно спрямовані знання, потрібні для 

здійснення самозбереження у професійній діяльності; чітко виражені 

проектувально-конструктивні, виконавські та аналітико-рефлексивні 

уміння і навички щодо здійснення самозбереження у професійній 
діяльності; чітко виражені креативність та здатність до самоосвіти і 

саморозвитку для ефективного здійснення самозбереж. у проф. діяльності 

 

Наявність у курсанта досить вираженої потреби у збереженні власного життя 

та здоров’я при виконанні професійних обов’язків, пізнавальної зацікавленості 

до науково-практичної інформації самозбережувального характеру, 

мотиваційно-ціннісної направленості на самозбереження у проф. діяльності; 
достатні професійно орієнтовані знання, необхідні для здійснення 

самозбереження у професійній діяльності; достатньо виражені 

проектувально-конструктивні, виконавські та аналітико-рефлексивні уміння 
і навички щодо здійснення самозбереження у професійній діяльності; 

помірно виражена соціальна креативність та здатність до самоосвіти і 

саморозвитку для  ефективного здійснення самозбереж. у проф. діяльності 
 

Відсутність у курсанта необхідності у збереженні власного життя та здоров’я 

при виконанні професійних обов’язків, пізнавального інтересу до науково-

практичної інформації самозбережувального характеру, мотиваційно-ціннісної 

орієнтації на самозбереження у професійній діяльності; наявність 
поверхневих професійно спрямованих знань, потрібних для здійснення 

самозбереження у професійній діяльності; відсутність проектувально-

конструктивних, виконавських та аналітико-рефлексивних умінь і навичок 
щодо здійснення самозбереження у професійній діяльності; відсутність 

соціальної  креативності та здатності до самоосвіти і саморозвитку для 

ефективного здійснення самозбереження у професійній діяльності 
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наявність у курсанта чітко вираженої необхідності у збереженні власного 

життя та здоров’я при виконанні службових обов’язків, пізнавального 

інтересу до науково-практичної інформації самозбережувального характеру, 

мотиваційно-ціннісної орієнтації на самозбереження у професійній 

діяльності; ґрунтовними професійно направленими знаннями, необхідними для 

втілення самозбереження у професійну діяльність; чітко вираженими 

проектувально-конструктивними, виконавськими та аналітико-

рефлексивними уміннями і навичками щодо здійснення самозбереження у 

професійній діяльності; чітко вираженими професійної креативністю та 

здатністю до самоосвіти і саморозвитку для ефективного здійснення 

самозбереження у професійній діяльності. 

 Отже, для визначення ефективності підготовки майбутніх фахівців 

служби цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності 

пояснено критерії (мотиваційний, когнітивний, операційно-діяльнісний, 

рефлексивно-аналітичний), показники та рівні (низький, середній, високий) 

сформованості готовності майбутніх фахівців служби цивільного захисту до 

самозбереження у професійній діяльності. 

 

Висновки до другого розділу 

 У данному розділі ми розглянули готовність тільки у сукупності з 

іншими категоріями, у яких вона може проявлятись, у межах даного 

дослідження нас цікавить категорія «самозбереження». Наголошено на тому 

що її не можна назвати формою діяльності у «класичному» розумінні цього 

слова, проте вона щільно пов’язана із явищем поведінки особистості, тобто і 

з її діяльністю. Зауважимо допустимим пов’язувати поняття «готовність» і 

«самозбереження». 

На основі проведеного теоретичного аналізу психолого-педагогічної 

літератури виконано системний аналіз ключових понять професійної 

підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту до 

самозбереження у професійній діяьності, до яких ми віднесли терміни: 
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«майбутній фахівець», «фахівець», «підготовка»,  «професійна підготовка», 

«готовність». 

Базовий понятійний апарат характеризує термінологічне поле 

досліджуваного процесу і допомагає максимально точно окреслити змістову 

сторону наукового знання головної проблеми. 

Також, проведено аналіз феномену самозбереження який потрібно 

розуміти, такий що означає поняття, який безпосередньо тлумачить це 

явище. Вивчено довідкову літературу у цьому напрямі яка показазує, що 

даний термін не має чіткого формулювання: так, згідно з Оксфордським 

тлумачним словником з психології, це загальний термін, що позначає моделі 

поведінки, що спрямовані на збільшення шансів виживання організму, ряд 

джерел називає його прагненням зберегти своє життя або досягнутий рівень 

життя та діяльності, «закріпитися» на здобутих «висотах», певні науковці 

пов’язують його зі здоров’ям індивіда, інші, торкаючись якимсь чином цієї 

проблематики, взагалі ухиляються від конкретного визначення 

самозбереження. 

Наголошено на важливості праць І. Мечнікова та І. Павлова щодо 

фізіологічного механізму дії інстинкту самозбереження. Вони стверджували, 

що однією з фундаментальних основ всього комплексу самозбереження є 

стремління людського організму до збереження себе як біологічного об’єкту, 

яке відоме достатньо давно, оскільки формувалося ще з перших поколінь 

живих істот і основується головним чином саме на інстинктах.  

Наголошено на тісному зв’язку термінів самозбереження, інстинкту 

самозбереження та поведінки індивіда. Згідно з проаналізованими 

літературними джерелами, ми вважаємо, що самозбереження формується на 

відповідному інстинкті та виражається у поведінці, яку називають 

самозбережувальною. 

 Резюмуючи, ми дійшли висновку, що «готовність майбутніх фахівців  

служби цивільного захисту до самозбереження у професійної діяльності 

доречно тлумачити як інтегроване особистісне утворення, що має складну 
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динамічну структуру, яка складається з фізичного, інтелектуального, 

морально-ділового, ціннісно-мотиваційного і емоційно-вольового 

компонентів, та полягає в забезпеченні дотримання ними 

самозбережувальної поведінки при виконанні професійно-службових 

обов’язків в обставинах, що створюють небезпеку їхньому життю і здоров’ю 

при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій технгенного, природного, 

воєного та соціального характерів». 

У цьому розділі розкрито професійно-важливі якості сучасного фахівця 

служби цивільного захисту, а саме: інтелектуальні: знання посадових 

обов’язків, нормативно-правових актів; постійно оновлювати знання шляхом 

ознайомлення з новітніми напрацюваннями й досягненнями; висока технічна 

грамотність; критичність та гнучкість мислення; мобільність знань; 

універсальна функційна грамотність; знання особливостей міжособистісного 

спілкування; знання посадових обов’язків, нормативно-правових актів. 

Характерологічно-мотиваційні якості фахівців служби цивільного захисту: 

мотиваційна орієнтованість; позитивна самооцінка; стиль міжособистісної 

поведінки; виразність лідерських ознак; аналітичність, активність; помірна 

схильність до ризику; бажання до самовдосконалення; професійна 

спрямованість; високий рівень суб’єктивного контролю; емоційна 

стабільність; толерантність до стресу; кмітливість; здатність обмірковувати 

дії; гнучкість, ініціативність, відкритість, тактовність. Діяльнісні та 

поведінкові якості та вміння: енергійність; активність; ініціативність; 

гнучкість поведінки; вміння працювати в колективі; здатність до 

систематизованої, планомірної, методичної інтелектуальної діяльності; 

здатність прогнозувати дії інших людей, вміння працювати у високому темпі 

при змінах умов надзвичайної ситуації; вміння швидко і правильно діяти; 

уміло користуватися засобами інформування підлеглих; здатність до 

розуміння психологічних особливостей підрозділу, партнера з комунікації 

тощо; володіння навичками роботи з пожежною та спеціальною технікою й 

засобами, способами і прийомами ліквідації надзвичайної ситуації тощо; 
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наполегливість у застосуванні найбільш ефективних методів, форм і 

прийомів керування і впливу на особовий склад; психологічний такт, що 

виражається в умінні знайти підхід до людей, тобто вибирати правильний тон 

і спосіб відносин з підлеглими, психологічно виправданий виховний та 

управлінський вплив; виконавча дисципліна, цілеспрямованість, витримка, 

наполегливість, сміливість, уміння долати труднощі, висока вимогливість у 

поєднанні із турботою, справедливістю та повагою до людської гідності, 

відсутність дратівливості, запальності, гордині; володіти психолого-

педагогічними засобами. Перелік духовно-моральних якостей: 

доброзичливість; толерантність; здатність до співчуття, співпереживання, 

милосердя; вимогливість до себе і підлеглих; відповідальність; розвинуте 

почуття обов’язку; чесність; відданість справі, відданість професійному 

обов’язку; керування загальноприйнятими моральними нормами і 

стандартами; незалежність переконань; професійна совість, професійна 

честь, професійна гідність та професійна справедливість; принциповість; 

тактовність. До фізіологічних якостей відносять: добре здоров’я, фізична 

підготовленість; гострота зору; гарний слух; реакція і координація рухів; 

спостережливість; здатність відрізняти кольори; просторова уява; окомір на 

відстань, швидкість, розмір; пам’ять; тонкість дотику; загальна витривалість, 

швидкісна витривалість, швидкість; здатність тривалий час зберігати стійку 

увагу, незважаючи на втому і сторонні чинники; вміння орієнтуватися у 

темряві; уміння розподіляти увагу при виконанні кількох дій, функцій, 

завдань; стійкість до статичних навантажень; здатність зосередити на протязі 

достатньо тривалого періоду часу увагу на одному предметі; здатність 

швидко переключати увагу з одного виду роботи на інший; узгодженість 

рухів з процесами сприйняття; здатність до швидкодії в умовах обмеженого 

часу. Також перераховано індивідуально-психологічні якості: стала 

психологічна готовність до діяльності в екстремальній ситуації; позитивна Я-

концепція; самопізнання; самоприйняття; здатність до особистісного 

розвитку; помірний рівень тривожності; емоційна зрілість та стійкість; 
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самодостатність; самостійність; осмислення відповідальності за підтримання 

боєздатності особового складу підрозділу тощо. 

Розкрито критерії ефективності підготовки майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності, до яких 

віднесено мотиваційний, когнітивний, операційно-діяльнісний та 

рефлексивно-аналітичний, показники та рівні (низький, середній, високий) 

сформованості готовності майбутніх фахівців служби цивільного захисту до 

самозбереження у професійній діяльності.  

Низький рівень сформованості готовності майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності 

характеризується відсутністю у курсанта необхідності у збереженні власного 

життя та здоров’я під час виконання службових обов’язків, пізнавального 

інтересу до науково-практичної інформації самозбережувального характеру, 

мотиваційно-ціннісної спрямованості на самозбереження у професійній 

діяльності; наявністю поверхневих професійно орієнтованих знань, потрібних 

для здійснення самозбереження у професійній діяльності; відсутністю 

проектувально-конструктивних, виконавських та аналітико-рефлексивних 

умінь і навичок щодо здійснення самозбереження у професійній діяльності; 

відсутністю соціальної креативності та здатності до самоосвіти і 

саморозвитку для ефективного здійснення самозбереження у професійній 

діяльності. 

Середній рівень сформованості готовності майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності визначається 

наявністю у курсанта достатньо вираженої необхідності у збереженні 

власного життя та здоров’я при виконанні службових обов’язків, 

пізнавальної зацікавленості до науково-практичної інформації 

самозбережувального характеру, мотиваційно-ціннісної направленості на 

самозбереження у професійній діяльності; достатніми професійно 

орієнтованими знаннями, необхідними для здійснення  самозбереження у 

професійній діяльності; достатньо вираженими проектувально-
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конструктивними, виконавчими та аналітико-рефлексивними уміннями і 

навичками щодо здійснення самозбереження у професійній діяльності; 

помірно вираженою соціальною креативністю та здатністю до самоосвіти і 

саморозвитку для ефективного здійснення самозбереження у професійній 

діяльності. 

Високий рівень сформованості готовності майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності означає 

наявність у курсанта чітко вираженої потреби у збереженні власного життя 

та здоров’я при виконанні службових обов’язків, пізнавального інтересу до 

науково-практичної інформації самозбережувального характеру, 

мотиваційно-ціннісної спрямованості на самозбереження у професійній 

діяльності; ґрунтовними професійно орієнтованими знаннями, потрібними 

для здійснення самозбереження у професійній діяльності; чітко вираженими 

проектувально-конструктивними, виконавськими та аналітико-

рефлексивними уміннями і навичками щодо здійснення самозбереження у 

професійній діяльності; чітко вираженими соціальною креативністю та 

здатністю до самоосвіти і саморозвитку для ефективного здійснення 

самозбереження у професійній діяльності. 

Основні наукові положення розділу описані в опублікованих працях 

416, 434, 435, 438, 439, 442, 444, 452, 455, 465. 
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РОЗДІЛ 3 

МЕТОДОЛОГІЧНІ Й ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДО 

САМОЗБЕРЕЖЕННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

У розділі визначено методологічні підходи до підготовки майбутніх 

фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у професійній 

діяльності; розроблено теоретичні засади зазначеної підготовки, які лежать в 

основі її удосконалення; представлено авторську концепцію підготовки 

майбутніх фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у 

професійній діяльності. 

 

3.1 Методологічні підходи до дослідження проблеми підготовки 

майбутніх фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у 

професійній діяльності 

Сутність сучасних проблем освіти, теоретичний аналіз філософських, 

психолого-педагогічних джерел, наукових досліджень з досліджуваної 

проблеми зумовили вибір методологічних підстав розробки змісту і 

організації підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту до 

самозбереження у професійній діяльності. 

Використовуване поняття «підстави» у словнику української мови 

тлумачиться я к «головні положення, принципи, початку». У своєму 

дослідженні ми говоримо про методологічні підстави підготовки майбутніх 

фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у професійній 

діяльності. 

Вивчаючи проблему підготовки майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності, доречно 

підкреслити відповідні теоретико-методологічні підстави. Це обумовлюється 

необхідністю усвідомлення багатьох проблем професійної діяльності 

рятувальників, що має важливе значення не лише для розробки 
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методологічних основ підготовки, а й для фахівця-практика, для його 

професійного формування та розуміння своєї важливої місії з ліквідації 

надзвичайних ситуацій, рятування людей та матеріальних цінностей. 

Доказом цього є той факт, що рятувальники впродовж великого проміжку 

часу неодмінно виходили на осмислення своєї небезпечної практичної 

діяльності, людських цінностей, методологічних принципів вивчення 

проблем саме підготовки фахівців служби цивільного захисту до 

професійної діяльності, в тому числі і до самозбереження. 

Методологічні, ціннісно-гуманістичні основи підготовки майбутніх 

фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у професійній 

діяльності розвивають більш широкий філософські судження про них, 

допомагають переорієнтувати погляди на своє особисте здоров'я та здоров'я 

населення на нові соціальні цілі, надати цьому явищу загальногуманітарну і 

загальнокультурну спрямованість, організувати умови для формування 

самозбережувальної поведінки у професійній діяльності. 

Виявлення теоретико-методологічних основ педагогічної підтримки до 

самозбереження допоможе одержати більш обґрунтовані системні, 

конкретно-педагогічні та методичні рекомендації, сформувати теоретичну 

базу для нашого дослідження такої складної і багатоаспектної проблеми. 

В останні роки багато робіт присвячено розробці процедури 

визначення завдань, цілей, припущень, аргументації тощо, без чого 

неможливе жодне науково-педагогічне дослідження. З’явилися численні 

напрямки розуміння методології педагогіки. Достатньо точна характеристика 

розуміння методології педагогіки описана в працях Н. Никандрова. На його 

думку методологія педагогіки є знання не лише про знання, а й про 

перетворення педагогічної дійсності [185; 206]. 

 У науково-педагогічній літературі зустрічається думка, згідно з якою 

«методологія педагогіки - це, в першу чергу, вчення про педагогічну науку, її 

об'єкт - це вивчення нашої науки, процесів, що проходять в ній». 

Методологія педагогіки щільно змикається з самою педагогікою, як 
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правильно сказав Б. Гершунський, об'єктом педагогіки мусять бути 

педагогічні системи, що являють собою узагальнені знання [35]. Однак, таке 

судження не є загальноприйнятим, так як самі педагогічні системи можна 

сприймати тільки як відображення педагогічних процесів, а їх вивчення - 

дослідженням цих процесів. У сучасній науково-педагогічній літературі 

набув поширення напрямок, згідно якого методологія педагогіки 

пояснюється як теорія методів педагогічного вивчення, а також як теорія для 

формування освітніх і виховних концепцій. 

 Аналіз робіт останніх років дає змогу виділити основні функції, які 

виконує методологія педагогіки. До них можна віднести: 

 - визначення способів одержання наукових знань, що представляють 

постійно змінну педагогічну дійсність (В. Сластьонін, Л. Подимова та ін.) 

[248, 251, 352]. 

 - визначення логіки наукового дослідження, забезпечення 

цілеспрямованості і послідовності науково-дослідницької діяльності 

(Н. Нікандров, A. Мудрик та ін.) [185; 161]. 

- забезпечення всебічності здобуття інформації про процес або явище, 

що вивчається (Ш. Амонашвілі, М. Скаткін, В. Жог та ін.) [3; 58; 246]. 

- забезпечення збільшення наукового знання за рахунок введення нової 

інформації до фонду теорії педагогіки (В. Загвязинський, В. Краєвський, 

Ф. Корольов та ін.) [56; 102] 

- уточнення, збагачення, систематизація термінів і понять у 

педагогічній науці (В. Матросов, В. Сластьонін, П. Капнін та ін.) [185; 187; 

279; 413]. 

Ці основні ознаки методології педагогіки, які характеризують її 

функції в науці, дають змогу зробити висновок про те, що методологія 

педагогіки - це концептуальний виклад мети, змісту, методів дослідження, 

що забезпечують одержання найбільш достовірної та систематизованої 

інформації про педагогічні процеси та явища. Виходячи з розглянутого нами 

сучасного трактування поняття методології педагогіки, можна почати 
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розгляд питання про методологічні основи дослідження проблеми 

підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту до 

самозбереження у професійній діяльності [420]. 

Як теоретико-методологічна основа дослідження будь-якої проблеми 

виступає комплекс відповідних методологічних підходів, що характеризують 

взаємозв'язок і взаємозумовленість підтримки самозбереження особистості. 

Роз’яснювання самого поняття «підхід» на думку Д. Іллясова являє 

собою комплекс парадигматичних (онтологічна картина, схема і опис 

об'єктів), синтагматических (способи, методи, докази, аргументації, мови 

опису, пояснення і розуміння) і прагматичних (цілі і цінності, приписи, 

дозволені і заборонені форми вживання синтагми і парадигми) структур і 

механізмів в пізнанні і (або) практиці, що описує конкуруючі між собою (або 

історичні заміщують одне одного) стратегії і програми в науці, політиці або 

організації життєдіяльності людини [63]. 

При цьому термін «підхід» ми вивчаємо як теоретичне 

аргументування, базу дослідження, що визначають: вибір предмета 

дослідження; постановку мети, формулювання завдань дослідження; процес 

вирішення завдань; оцінку одержаних результатів [23]. 

Методологічну роль підходів ми бачимо в поданні комплексу 

узагальнених наукових положень з досліджуваної проблеми, в 

характеристиці різних шляхів її дослідження і в організації теоретичної та 

практичної діяльності самого дослідника (виявленні потрібних для вивчення 

аспектів, вказівки зв'язків між ними, визначення напрямків наукового 

пошуку і ступеня видозміни досліджуваних об'єктів тощо). У своєму 

дослідженні ми будемо керуватися судженнями І. Блауберг і Є. Юдіна, які 

говорять, що методологічний підхід можна розумітити як «принципову 

методологічну орієнтацію дослідження, як точку зору, з якої вивчається 

об'єкт вивчення (спосіб визначення об'єкта), як поняття або принцип, що 

керує загальною стратегією дослідження». 
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Вивчаючи різницю між теорією і методологією, І. Блауберг і Є. Юдін 

стверджують, що теорія орієнтована на здобуття знання про саму дійсність, а 

методологія на процес одержання цього знання. Вчені пропонують таку 

схему рівнів методології [26, с. 19-21]. 

Вищий рівень - філософська методологія. До неї належать загальні 

принципи пізнання і категоріальний лад науки в цілому. Дана сфера 

методології є розділ філософського знання і розробляється специфічними 

для філософії методами. 

Другий рівень методології - рівень загальнонаукових принципів і форм 

дослідження, широко пронизують самі різні сфери сучасного пізнання. Сюди 

належать загальнонаукові концепції, що здійснюють методологічні функції і 

що позначаються на всіх або, хоча б, на більшій частині наукових дисциплін, 

різного роду формальні розробки і теорії, пов'язані з рішенням широкого 

кола методологічних завдань. Загалом характер опрацьованих проблем на 

цьому рівні абсолютно не означає, що вони обов’язково ставляться до всіх і 

будь-яким галузям науки, їх специфіка визначається відносною неуважністю 

до конкретних типів предметного змісту і разом з тим зверненням до певних 

ознак наукового пізнання в його достатньо розвинених формах (кібернетика, 

системний підхід). 

Наступний рівень - це конкретно-наукова методологія, тобто комплекс 

методів, принципів досліджень і процедур, які використовуються якійсь 

спеціальній науковій дисципліні. 

Четвертий рівень складає методика і техніка дослідження, тобто 

сукупність процедур, які забезпечують одержання однакової і достовірної 

емпіричної інформації та її первинну обробку, після якої вона може бути 

включена до складу наукового знання. На цьому рівні методологічні знання 

мають високоспеціалізований і нормативний характер. 

Практика підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту у 

профільних навчальних закладах ДСНС України завжди проводиться з 

пошуком кращих способів, кращих засобів, за переконанням В. Бабанського, 
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найліпших засобів, інтенсивних шляхів, нового змісту освіти. Причому всі ці 

пошуки відбуваються на основі різних підходів, серед яких найчастіше 

трапляються системний, гуманістичний, аксіологічний, компетентнісний, 

акмеологічний, та особистісно-діяльнісний та ін. 

Системний підхід - це загальнонауковий метод розгляду всіх факторів, 

які позначаються на досліджуваному педагогічному явищі, що потрібно 

враховувати перед прийняттям певного рішення [347]. У 20 столітті була 

усвідомлена потреба особливого системного підходу до аналізу складних 

об'єктів. Системний підхід ретельно розроблений і є одним з методологічних 

підстав в педагогіці. Системний підхід є напрямком методології наукового 

пізнання і соціальної практики, в основі якого лежить вивчення об'єктів як 

систем [200]. 

Методологія системного підходу розглядається в роботах 

О. Авер'янова, В. Афанасьєва, І. Блауберг, В. Садовського, Є. Юдіна та ін. 

Проблеми розвитку ідеї системного підходу в педагогіці вивчають 

В. Беспалько, Ю. Конаржевский, Н. Кузьміна, В. Сластьонін, В. Якунін та ін. 

Таким чином, системний підхід - це методологічне спрямування в 

науковому пізнанні об'єктивної дійсності і практики керування складними 

системами; системне сприймання дійсності, особлива «пізнавальна 

технологія», що вживається при вивченні складних систем, в тому числі і 

підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту до 

самозбереження у професійній діяльності. 

Основним терміном, з яким безпосередньо пов'язана реалізація 

системного підходу, є поняття «система». 

За філософським енциклопедичним словником поняття «система» 

пояснюється як комплекс елементів, які знаходяться у відносинах і зв'язках 

один з одним, що складає деяку цілісність, єдність [122; 125; 144; 303]. 

Система: 1) це сукупність взаємопов'язаних елементів, які формують 

певну цілісність; 2) впорядкована множина елементів (компонентів), що 
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знаходяться у взаємному зв'язку, залежності і взаємодії один з одним, і на 

цій основі засновуюють цілісну єдність [169]. 

Вимога «цілісного комплексу взаємопов'язаних об'єктів» для цілей 

нашого дослідження має важливе обмеження в аналізі явища, а саме, для 

вивчення підбираються педагогічні об'єкти, а не об'єкти соціології, логіки, 

психології або ін. 

Системний підхід з’явився як реакція на тривале переважання в науці 

аналітичних способів, явно недостатніх в тому випадку, коли потрібно в 

досліджуваному об'єкті співвіднести між собою складові або складові і ціле, 

з’ясувати взаємозв'язок між зовні не порівнянними фактами, що 

накопичувались в межах навіть однієї наукової області, а також тоді, коли 

з’являється необхідність пошуку аналогії і схожості в явищах різної 

природи. 

В. Безпалько в своїх працях один з перших займався з’ясуванням суті 

педагогічних систем. Педагогічну систему він розуміє як певний 

упорядкований комплекс засобів і методів втілення алгоритмів управління 

педагогічним процесом. Педагогічна система - система управління 

педагогічним процесом, що складається з діалектичної суми дидактичного та 

виховного процесів, тобто педагогічна система виникає та виконується з 

метою забезпечення оптимального перебігу педагогічного процесу. 

Поняття «системний підхід» зараз загальнопоширений в педагогічній 

науці. На думку Є. Юдіна, термін «підхід» в методологічному його значенні, 

можна розуміти «як принципове методологічне спрямування дослідження, 

як точку зору, з якої розглядається об'єкт вивчення (спосіб визначення 

об'єкта), як поняття або принцип, що керує загальною стратегією 

дослідження» [341]. 

Отже, системний підхід являє собою методологічну орієнтацію 

дослідження, яка будується на вивченні об'єктів у вигляді системи, тобто 

комплекс елементів, пов'язаних взаємодією та виступають як єдине ціле. 
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Також системний підхід розглядається як одна з форм методологічного 

знання, що пов'язане з дослідженням, проектуванням і конструюванням 

об'єктів як систем. За своїм статусом системний підхід є формою 

внутрішньонаучної рефлексії, а за своєю природою він є 

міждисциплінарним, загальнонауковим. При цьому його змістовною 

стороною є субординація цілей, зв'язків елементів і відносин. Підкреслимо, 

що основних завдань системного підходу належать [341]: 

- розробка концептуальних (змістовних і формальних) засобів розгляду 

досліджуваних об'єктів як систем; 

- створення узагальнених моделей систем і моделей різних класів і 

характеристик систем, включаючи моделі динаміки систем, їх 

цілеспрямованої поведінки, їх розвитку, ієрархічної будови, процесів 

керування в системах; 

- вивчення методологічних основ різних теорій систем. 

В своєму дослідженні ми використовували такі основні системні 

принципи: зовнішня цілісність, внутрішня цілісність, ієрархічність [341]. 

Зовнішня цілісність розуміється, як система, комплекс 

взаємопов'язаних об'єктів, що взаємодіє з середовищем як єдине ціле. При 

цьому система є провідною активною складовою взаємодії і в процесі 

взаємодії з середовищем утворює та виявляє свої властивості. Ця властивість 

системи інколи виокремлюється в самостійний системний принцип - 

принцип зовнішнього доповнення. 

Внутрішня цілісність системи трактується як сталість зв'язків між 

елементами системи. При цьому завжди підкреслюється принцип незвідності 

властивостей системи до суми властивостей складових її частин (елементів) і 

не виводиться з останніх властивостей цілого. Тому сукупність властивостей 

системи не зводиться лише до набору властивостей її складових, а суттєво 

залежить від структури зв'язків системи. 

Система має ієрархічну структуру, кожна частина якої може 

розглядатися як окрема система, а сама вихідна система може бути частиною 
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більш загальної системи. При цьому взаємоузгодженість внутрішньої будови 

системи і середовища є основним системоутворюючим показником і 

означає, що система представлена як частина в складі більш загальної 

системи, тобто середовище не є простим комплектом випадкових взаємодій, 

а в ній діють якісь істотні закономірності, що обмежують цю випадковість 

[131]. 

При цьому провідним терміном, яким керуються педагогічні 

дослідження з позицій системного підходу, є визначення «педагогічна 

система». Існує ряд тлумачень різних науковців даного поняття, що мають в 

авторських формулюваннях свою специфіку. Ми вважаємо, що для цілей 

нашого дослідження найбільше підходить таке трактування: «під 

педагогічною системою ми розуміємо деякий комплекс взаємопов'язаних 

засобів, методів, процесів, потрібних для побудови організованого, 

цілеспрямованого і свідомого педагогічного впливу на формування 

готовності фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у 

професійній діяльності» З цього формулювання зрозуміло, що в педагогічній 

системі важлива наявність взаємопов'язаних складових, їх загальне 

функціонування. Педагогічна система вивчається як найбільш широке 

поняття, яке включає всі явища, процеси, об'єкти, системи, види діяльності, 

що відносяться до формування і розвитку особистості. Тому першим кроком 

цілеспрямованого вивчення педагогічних, складно організованих систем є 

структуризація досліджуваного педагогічного об'єкта, що виражається в 

поділі системи на компоненти її підсистеми. Потім кожна з підсистем 

аналізується як самостійна система. При цьому поняття «поділ» часто 

замінюється визначенням «декомпозиція». Необхідно зауважити, що 

«декомпозиція» на відміну від простого «поділу» є основним елементом 

розгляду системи. 

Для дотримання умов системи розроблено спеціальну вимогу, яку 

часто називають постулат декомпозиції: система може бути розділена на  

складові відповідно до фіксованих критеріїв лише одним способом. 
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Вважається, що основою для поділу на компоненти є певний критерій, який 

виражає цілі аналізу. 

Якщо за критерій брати ознаку, на підставі якої проводиться оцінка, 

визначення або класифікація об'єкта, то більшість вчених встановлюють 

критерій декомпозиції на основі функцій, що втілюються її складовими. 

Функції системи – це її дії по відношенню до іншої системи або 

середовища, що допомагають збереженню конкретної системи. 

Основним принципом системного підходу є принцип цілісності: «Не 

зводяться властивості системи до суми властивостей її компонентів, не 

відділення властивостей цілого від властивостей елементів, залежність всіх 

складових, процесів і відносин усередині системи від принципу організації 

цілого» [23]. 

Цей підхід спрямовує дослідження на розкриття цілісності системи і її 

взаємозв’язку з середовищем, виражає неможливість єдиного і точного її 

опису - «в силу принципової складності системи для опису її різних аспектів 

необхідне створення різних моделей» [23]. 

У звичайному розумінні система розуміється як упорядкована 

цілісність, яка складається з певних складових, що має деяку структуру. Її 

специфіка виражається в тому, що є якості, якими наділена лише система в 

цілому і не мають окремі компоненти. Їх прийнято називати системними 

якостями. При цьому потрібно враховувати, що систему не можна 

розглядати лише як комплекс елементів, так як вона має сильно виражені 

якості (Н. Кузьміна, І. Блауберг, Є. Юдін, та ін.). 

Таким чином, в нашому дослідженні процесу підготовки майбутніх 

фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у професійній 

діяльності, ми беремо до уваги щільний взаємозв'язок його з поняттям 

цілісності, структурності, зв'язку, компонента, відносини, підсистеми та ін. 

Такий підхід обумовлений тим, що термін «система», як говорилося раніше, 

має широку сферу використання (майже кожен об'єкт може бути 

розглянутий як система), а його достатньо повне розуміння передбачає 
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створення комплексу відповідних формулювань, як змістовних, так і 

формальних. 

Проаналізувавши сучасну наукову літературу, можна сформулювати 

такі положення системного підходу: 

- взаємозв'язок складових цілісної системи виступає у вигляді 

своєрідного замкнутого кола, всередині якого кожен компонент зв'язку є 

умовою іншого і обумовлений ним; 

- система відображає спадкоємність в розвитку за рахунок 

структуроутворюючих принципів; 

- система відображає утворення істотно нових рівнів дослідження 

системи. 

Питання про те, які компоненти і зв'язки необхідно сприймати як 

системоутворюючі зазвичай вирішується під час спеціального емпіричного 

дослідження. Отже, систему підготовки майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності потрібно 

вивчати в діалектичній залежності від соціальних вимог, у взаємозв'язку її 

цілей, завдань, принципів, змісту і методів. 

Системний підхід дає змогу встановити оптимальні шляхи 

проектування і конструювання педагогічного сприяння, тому що «Знання 

структури системи, її перехідних станів дозволяє одержати оптимальне 

керування системою» [123]. 

Таким чином, системний підхід робить можливим побудову 

адекватної стратегії дослідження теорії і практики педагогічного сприяння 

як цілісного об'єкта. 

Необхідність використання системного підходу в педагогіці зумовлена 

рядом причин: 

- освітній процес виступає як складна система, якою можна управляти 

лише на основі системного підходу; 

- без системного підходу неможливе формування педагогічної теорії 

керування освітнім процесом, проникнення в суть педагогічних явищ, 
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виявлення зв'язків, моделювання факторів, умов поліпшення управління і 

функціонування педагогічного процесу; 

- навчально-дослідна діяльність зобов’язує використовувати методи, 

відповідні будові досліджуваного об'єкта; педагогічного процесу як системі 

мусять відповідати і відповідні йому системні методи; 

- системний підхід - це не лише спосіб пізнання, а й налагодження 

функціонування системи (в нашому досліджені - педагогічне сприяння 

готовності до самозбереження фахівців служби цивільного захисту у 

професійній діяльності) [244]. 

Основні положення системного підходу у розв’язанні педагогічних 

проблем описані і реалізовані в працях М. Аплетаева, Ю. Бабанського, 

В. Бєлікова, В. Беспалько, В. Івкина, Т. Ільїної, Е. Зеєра, Л. Панчешнікової,  

І. Старікова, І. Шаламова та ін. 

У методології системного підходу найбільше описані лише дві 

фундаментальні категорії - система і структура. Розглядаючи різні підходи, в 

яких система визначається як відокремлені безліч взаємодіючих 

компонентів, а структура - як комплекс взаємозв'язків, які складають 

систему в її цілісності, ми отримали висновок, що система підготовки (а, 

отже, і досліджуваний нами процес) як об'єкт реальності підкоряються 

загальному закону організаційної будови систем і тому в загальному вигляді 

вона може бути поділена на цілий ряд самостійних систем (частина, елемент, 

компонент, підсистема) і структур. Тобто, процес підготовки майбутніх 

фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у професійній 

діяльності як педагогічна система, яка розглядається нами для дослідження, 

має містити в себі, з одного боку, весь комплекс підсистем усіх порядків, а з 

іншого - всю структуру і всю сукупність всіх порядків. 

 Системний підхід впорядковує структурний (завдання, принципи, 

складові системи), динамічний (структура і зміст системи в розвитку), 

функціональний (функції кожного елемента та всієї системи), генетичний 

(внутрішні зв'язки, залежність між частинами системи) аналіз процесу 
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підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту до 

самозбереження у професійній діяльності [23; 335; 343]. 

Яскравим прикладом системного підходу до вивчення педагогічних 

явищ, є праці Н.  Кузьміної [111], в яких послідовно відображені перелічені 

вимоги: 

- визначення терміну «педагогічна система»; 

- створення теоретичної моделі структурно-функціонального складу 

педагогічної системи; 

- підтвердження продуктивності представленої теоретичної моделі за 

допомогою методів математичної статистики зображають систему як ціле. 

Центральним поняттям теорії систем є терміни «система» і «структура». 

З позиції системного підходу до дослідження підготовки майбутніх 

фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у професійній 

діяльності в межах теоретичної концепції Н. Кузьміної, в його структурі і 

функціональному складі доречно виділення таких п'яти структурних 

компонентів: гностичного, проектувального, конструктивного, 

комунікативного, організаторського, що розкривають фактичну наявність 

педагогічної системи у відображенні процесу педагогічного сприяння. При 

цьому потрібно проводити аналіз відповідно до основних понять теорії 

педагогічних систем і теорії професійної діяльності. 

Проте, на думку П. Анохіна, взаємодія не може утворити систему з 

численних елементів. Розробляючи теорію функціональних систем, 

науковець наголошує, що системою можна вважати лише таку сукупність 

вибіркового залучення складових, де взаємодія і взаємовідношення 

набувають характеру взаємодії елементів, орієнтованих на одержання 

сфокусованого корисного результату. 

Ми погоджуємось з цим формулюванням та приймаємо як основне 

наступне визначення системи - це сукупність таких вибірково залучених 

складових педагогічного сприяння до самозбереження фахівців служби 

цивільного захисту у професійній діяльності, у яких взаємодія та 
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взаємовідносини приймають характер взаємодії елементів для одержання 

сфокусованого корисного результату (готовності майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності). Головною 

властивістю системи підготовки майбутніх фахівців служби цивільного 

захисту до самозбереження у професійній діяльності є її динамічність, 

прагнення до цілісності, а основною рисою - особливість інтегративності як 

підсумок, йде від взаємодії складових. Одержаний результат в свою чергу 

залежить від рівня цілісності системи. 

Функціональні елементи розкривають зв'язку структурних компонентів 

в динаміці, залежну від отримання шуканих результатів у вигляді 

функціонування системи: 

а) гностичний компонент підготовки майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності має такі 

функції: 

- дослідження психології учасників освітнього процесу; 

- вивчення сучасного стану технології педагогічного сприяння 

самозбереженню; 

- аналіз сучасного стану теорії і практики підготовки майбутніх 

фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у професійній 

діяльності. 

б) проектувальний компонент педагогічного сприяння підготовки 

майбутніх фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у 

професійній діяльності включає такі функції: 

- проектування педагогічного сприяння самозбереженню учасників 

навчального процесу; 

- проектування успішності педагогічного сприяння процесу 

самозбереження на основі ближніх, середніх і далеких перспектив розвитку 

(теоретична модель); 

- проектування умов педагогічного сприяння процесу 

самозбереження; 
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в) конструктивний компонент педагогічного сприяння підготовки 

майбутніх фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у 

професійній діяльності має наступні функції: 

- конструювання психологічного забезпечення відносин, змісту, форм, 

способів взаємодії; 

- конструювання змісту різних навчальних програм, адекватних 

вирішувальним педагогічним завданням; 

- інформаційне забезпечення кумулятивної оцінки, її компонентів та 

актуальний стан суб'єкта самозбереження; 

г) комунікативний компонент педагогічного сприяння підготовки 

майбутніх фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у 

професійній діяльності включає такі функції: 

- забезпечення технологічних процедур педагогічного сприяння; 

- забезпечення форм, методів взаємодії курсантів з викладачами, 

керівниками, один з одним; 

- забезпечення форм, засобів і методів спілкування, регуляції і 

саморегуляції особистості. 

д) організаторський компонент педагогічного сприяння підготовки 

майбутніх фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у 

професійній діяльності має наступні функції: 

- організація педагогічного сприяння як спеціального виду діяльності, 

потрібного елемента керування, регулювання та саморегуляції 

самозбережувального процесу, спілкування учасників освітнього процесу; 

- організація оцінки процесу готовності до самозбереження фахівців 

служби цивільного захисту та її рівнів; 

- перехід оцінки самозбереження фахівців служби цивільного захисту 

з зовнішнього у внутрішній регулятор відносин учасників освітнього 

процесу. 

Додаткові можливості для розгляду педагогічного сприяння підготовки 

майбутніх фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у 



158 

 

професійній діяльності як цілісного об'єкта відкриває описана Н. Кузьміною 

характерстика як виховної, дидактичної, соціально-психологічної, 

диференційно-психологічної системи [36; 40; 42; 60]. 

Вивчення праць В. Беспалько, П. Ставського, Н. Кузьміної, Л. Спіріна, 

Ю. Сокольникова, М. Степінскі, Л. Фрумкіна та ін. про компонентний склад 

педагогічних систем дало можливість нам сформулювати власну позицію з 

цього питання [67; 301; 331; 338]. 

У нашому дослідженні, ми виділили такі компоненти, вважаючи їх 

потрібними і достатніми: дидактичний аспект; змістовний аспект; 

методичний аспект; слухачі; викладачі.  

Системоутворюючим фактором їх об'єднання в систему є процес 

навчання у профільному навчальному закладі ДСНС України і його мета - 

підготовка фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у 

професійній діяльності (рис.3.1). 

Отже, процес підготовки майбутніх фахівців служби цивільного 

захисту до самозбереження у професійній діяльності - це свідомо 

організована взаємодія викладачів і слухачів з використанням потрібних 

засобів і методів з метою становлення норм і правил ведення здорового 

способу життя та задоволення бажань та інтересів самої особистості під час 

професійної діяльності. Виділяючи взаємозв'язок і взаємодію у складі 

системи самозбереження фахівців служби цивільного захисту, з’являється 

об'єктивна єдність процесів навчання і виховання, які знаходяться в 

співвідношенні частини і цілого.  

Вивчаючи описаний процес як систему, ми виходили з того, що її 

компонентний склад ідентичний складу дидактичної системи, яку ми 

визначаємо як систему більш високого рівня. У цьому сенсі досліджуваний 

процес - не що інше, як її підсистема. 
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Рис. 3.1 - Компонентний склад системи сприяння підготовки майбутніх 

фахівців служби цивільного захисту до  самозбереження у професійній 

діяльності 

 

Діяльнісний підхід. У нашому дослідженні явища сприяння 

підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту до 

самозбереження у професійній діяльності ми спиралися також на 

діяльнісний підхід, який розглядами в своїх роботах відомі психологи 

М. Басов, А. Леонтьєв та С. Рубінштейн. 

Основи діяльнісного підходу були розроблені А. Леонтьєвим, який 

стверджував, що внутрішня діяльність, будучи вторинною по відношенню до 

зовнішньої, становлюється в процесі інтеріоризації - переходу зовнішньої 

діяльності у внутрішню. «Для оволодіння досягненнями людської культури, - 

говорив О. Леонтьєв, - кожне нове покоління мусить здійснити діяльність, 

аналогічну (хоча і не тотожну) тієї, що стоїть за цими досягненнями »[68]. 

До основних ознак діяльності відносяться предметність і суб'єктність. 

Специфікою предметної діяльності є те, що об'єкти зовнішнього світу 

безпосередньо діють на суб'єкт, а лише будучи трансформованими в процесі 

діяльності, завдяки чому досягається велика адекватність їх відбитку в 
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свідомості. У своїй розвинутій формі предметність характерна тільки для 

людської діяльності, і розкривається вона в соціальній обумовленості 

діяльності людини. Суб'єктність діяльності виражається в обумовленості 

психічного образу минулим досвідом, прагненнями, установками, емоціями, 

цілями і мотивами, що визначають направленість і вибірковість діяльності. 

Предметна діяльність вивчається як умова, передумова розвитку мислення, 

свідомості, суб'єктивності в цілому. Дитина розглядається як діяльнісна 

цілісність, як розмаїття ознак, станів, властивостей, єдність яких досягається 

в таких видах діяльності - праці, спілкуванні, пізнанні, самоперетворенні 

свого внутрішнього світу. Особистість безпосередньо і опосередковано 

робить вибір адекватних видів і форм діяльності і перетворення дійсності, що 

дає змогу сприймати цей підхід як особистісно-діяльнісний. 

Філософсько-психологічна концепція С. Рубінштейна про суб'єкт і 

особистості як суб'єкта життя продовжила вивчатися в роботах вітчизняних 

науковців. Дослідниця К. Абульханова займалася дослідженням особистості 

в масштабах життєвого шляху в 70-і роки XX століття, розкриваючи, «за 

яких умов особистість є суб'єктом і які функції вона в цій якості виконує» [1, 

с. 17]. Дуже важливим для нашого дослідження підготовки майбутніх 

фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у професійній 

діяльності є сформульовані К. Абульхановою терміни «життєва позиція», 

«лінія», розроблене поняття активності як реальної організації часу життя, 

його потенціювання, прискорення, розширення, ціннісне наповнення. 

A. Брушлинський в своїй праці «Психологія суб'єкта» писав, що не 

«психічний і не буття самі по собі, а суб'єкт, що міститься всередині буття і 

має психіку, робить історію». 

У вітчизняній психології (К. Абульханова, Б. Ананьєв, М. Каган, 

A. Брушлинський, А. Леонтьєв, A. Петровський, С. Рубінштейн,  

Д. Фельдштейн ін.) діяльність вивчається через динамічну систему відносин 

взаємодії суб'єкта зі світом, в яких проходить його реальне життя. 
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На думку A. Петровського, міжособистісні відносини в групах 

обумовлюються змістом, цілями й цінністю здійснюваної учасниками групи 

діяльності. Цей принцип діяльнісного опосередкування має важливе 

значення для нашого дослідження теорії и практики підготовки майбутніх 

фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у професійній 

діяльності. 

Опора на даний принцип дає змогу визначити змістовну суть 

моделювання сприяння самозбереження, а саме, мотивацію їх професійної 

діяльності, ціннісні спрямування. 

На сьогодні в науковій літературі найбільш поширені три варіанти 

діяльнісного підходу:  

- методологічний Л. Буева, М. Дьомін, В. Сагатовський, B. Швирьов, 

Є. Юдін та ін.;  

- психологічний К. Абульханова, Л. Рубінштейн, Л. Виготський, 

А. Леонтьєв, Д. Шадриков та ін;  

- педагогічний K. Дурай-Новакова, В. Кан-Калик, H. Кузьміна, 

Т. Полякова, В. Сластьонін та ін. 

У найзагальнішому вигляді методологічне тлумачення діяльнісного 

підходу зводиться до вивчення будь-якого соціокультурного феномену як 

діяльнісного за своєю сутністю, з розглядом його структури і генезису 

(В. Сагатовський). У педагогіці діяльнісний підхід набув поширення через 

таке положення: особистість формується і проявляється в діяльності, що в 

свою чергу, вимагає спеціальної роботи з відбору та організації діяльності 

вихованця, щодо активізації та переходу його в позицію суб'єкта пізнання, 

праці і спілкування. 

Широке використання діяльнісного підходу для вивчення наукових 

проблем закономірно призвело до виникнення нових теорій і концепцій, які 

характеризують міждисциплінарні сторони досліджуваних феноменів. Так, 

статус самостійних наукових напрямків здобули дослідження в області 

прийняття рішень в діяльності (A. Карпов, О. Ларичев); будови і 
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вдосконалення колективної діяльності (Г. Андрєєва, А. Донцов, А. Ковальов, 

Г. Андрєєва, Я. Яноушек); інформаційної основи діяльності (A. Карпов, 

В. Шадриков, П. Ліндсей, Д. Норман, Д. Ошанін, У. Рейтман); соціальної 

самоорганізації (Е. Аміров, В. Василькова, М. Весна); передбачення в 

діяльності (Б. Ломов, E. Сурков, Л. Мошінська, В. Ядов, І. Фейгенберг); 

творчої самостійної діяльності (Г. Зараковскій, Е. Климов, Б. Ломов); 

психофізіологічних особливостей діяльності (Є. Климов, A. Карпова). 

Зберігаючи загальні ознаки філософської та психологічної 

інтерпретації, діяльнісний підхід у педагогіці набуває деякої своєрідності, 

яке відображається в тому, що він: 

- дає змогу розглянути основні елементи діяльності фахівців служби 

цивільного захисту з єдиних методологічних позицій і тим самим з’ясувати 

природу їх взаємодії; 

- дозволяє вивчити специфічні особливості діяльності всіх учасників 

педагогічного процесу через проекцію загальних концептуальних положень 

теорії діяльності на практичну діяльність; 

- зобов'язує вважати найважливішим фактором розвитку особистості 

вихованця спеціальним способом підібрану діяльність; 

- окреслює процес освіти як безперервну зміну різних видів діяльності; 

- створює педагогічний процес відповідно до компонентів діяльності 

людини. 

Діяльнісний підхід говорить про значення самого суб'єкта в здобутті 

здоров'я. Його суть випливає із природи людської діяльності, яку прийнято 

вважати основою, засобом і вирішальною умовою розвитку особистості. У 

численних дослідженнях з проблеми діяльності аргументовано 

підтверджено, що діяльність поряд із спілкуванням є основними факторами 

культурного формування людини і розвитку її особистості. У нашому 

дослідженні діяльнісного підходу забезпечує постановку викладачів і 

курсантів в позицію суб'єктів самозбереження, що можливо лише за умови їх 

свідомої і самостійно керованої активності. Причому рівень цієї активності 
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визначається характером взаємодії суб'єктів, основою якого є полісуб'єктний 

(діалогічний) підхід (І. Ісаєв), який виникає з положення про те, що суть 

людини набагато багатша, різнобічна і складніша за її діяльність. Реалізація 

діяльнісного підходу зобов’язує визнавати присутність в людині 

позитивного потенціалу і безмежних творчих можливостей постійного 

розвитку та самовдосконалення. 

Прихильники діяльнісного підходу початковим положенням вважають 

те, що оволодіння змістом історичного досвіду людей відбувається не 

завдяки передачі інформації про нього людині, а в процесі її власної активної 

діяльності. Діяльність при цьому вивчається як основа становлення 

особистості та головна ознака її розвитку. 

Педагогічні дослідження останніх років показали, що першочергове 

значення в процесі навчання і виховання в системі освіти надається 

особистісному підходу, що сприймається як опора на особистісні якості 

слухачів. Останні проявляють дуже важливі для навчання характеристики - 

спрямованість особистості, її ціннісні орієнтації, життєві плани, що 

сформувалися, установки, переважаючі мотиви діяльності та поведінки [140; 

379; 481]. 

В. Сластьонін вважає, що як провідне поняття «особистість» виконує 

функцію виокремлення основного принципу навчання - принципу 

особистісного підходу. На рівні особистості слухач вже не може 

сприйматися як персоніфікація нормативної професійної діяльності. Тут він 

є активним об'єктом, що втілює в професії свій спосіб життєдіяльності, бере 

на себе відповідальність за їх рішення, пересуває межі діяльності. Мова йде 

про такий рівень внутрішньо-детермінованої соціальної активності, при якій 

слухач є в змозі чинити незалежно від приватних ситуацій і обставин, що 

виникають в його професійній біографії, створювати ці обставини, будувати 

стратегію, інакше кажучи, про наднормативну, надситуативну активність 

фахівця. 
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Процес становлення особистості описується в його працях з позиції 

органічного поєднання принципів діяльності, суспільних відносин і 

спілкування. 

Хоча діяльнісний підхід був і залишається головним і продуктивним, 

обмежуватися в характеристиці особистості фахівця служби цивільного 

захисту лише межами діяльнісного підходу - це означає повністю зануритися 

в предметно технологічну сторону рятувальної справи. Але ж відомо, що 

саме соціальні, конкретно-історичні умови, тип суспільних відносин 

визначають сам характер діяльності. Ось чому принцип суспільних відносин 

виходить при вивченні соціально-активної особистості на перший план. 

Лише в межах цього принципу можна розглядати особистість фахівця 

служби цивільного захисту як комплекс суспільних відносин, які втілюються 

рятувальником в його професійній та інших сферах життєдіяльності. Праця 

має бути організована таким чином, щоб забезпечити розвиток рятувальника, 

його професійне довголіття, розкриття його практичного потенціалу, 

діалектику управління і самоврядування, демократизацію соціально-

виробничих структур на основі розвитку відповідальності, свідомої 

дисципліни, ініціативи, підприємливості тощо. Безперечно, всі ці тенденції 

та закономірності мусять бути присутні в такій специфічній сфері 

"практичних суспільних відносин", якою є навчання. Готовність і здатність 

втілювати ці відносини в колективах є головною характеристикою 

особистості рятувальника, визначає вичленовування її системоутворюючих 

якостей. 

Як методологічна основа нашого дослідження значущим 

представляється використання такого принципу особистісно-орієнтованого 

навчання як побудова ідеальної моделі фахівця в якості остаточної мети 

навчання, і всі інші складові освітньої системи, умови її функціонування і 

саморозвитку створюються і реалізуються з урахуванням наперед заданого 

кінцевого результату [133]. 
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До основних ознак особистісного підходу, що потрібні при побудові 

підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту до 

самозбереження у професійній діяльності належать гуманістичні способи 

взаємодії учасників освітнього процесу; розвиток смислової сфери 

особистості, здатності до рефлексії. В основу особистісного підходу 

покладено методологічний принцип єдності двох планів впливу - 

зовнішнього (процесуального) і внутрішнього (психологічного). Така освіта 

орієнтується на здобуття особистісного досвіду, «... що є в формі 

переживання, саморозвитку» [70; 84; 134]. 

Необхідними умовами формування особистісного досвіду є 

збагачення елементів, виділених Є. Бондаревською: аксіологічного 

(загальнолюдські цінності, що є предметом вибору, обговорення, 

переживання, критичної оцінки, «присвоюються» свідомістю особистості, 

стають особистісними поглядами її ставлення до світу, людям, до себе), 

культурологічного (культурні середовища, в яких відбувається 

життєдіяльність особистості, загальнокультурні здібності, важливі у 

вихованні), життєвотворчого (події життя, способи їх організації та 

проживання, способи зміни свого буття, змінювання життєвого середовища), 

морально-етичного (здобуття досвіду переживання і проживання емоційно 

насичених ситуацій гуманної, моральної поведінки), цивільного (участь в 

суспільно-корисних справах, вияв громадянських почуттів, захист прав 

людини, розвиваючі досвід громадянської поведінки), особистісного 

(насиченість життєдіяльності дітей різними ситуаціями реальної 

відповідальності, вільного вибору, прийняття рішень рефлексії своїх 

вчинків, поведінки, способів самооцінки та самокорекції, самоаналізу і 

самовиховання) [63].  

Особистісний підхід включає активне проникнення і необхідність 

результатів нових досліджень про психологічні механізми розвитку 

особистості. Поруч з інтеріоризацією (А. Леонтьєв), генералізацією 

(С. Рубінштейн), важливе значення надається персоналізації 
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(В. Петровський), самоідентифікації, бажанню до самореалізації і іншим 

внутрішнім механізмам саморозвитку (А. Асмолов,  B. Мухіна, Б. Братусь та 

ін.). 

Особистісно-орієнтований підхід в педагогіці виник в середині XIX 

століття. К  Ушинський відзначав, що якщо «педагогіка бажає виховати 

людину в усіх ракурсах, то вона мусить в першу чергу ознайомитися з нею 

також в усіх відношеннях». 

В кінці XX століття питанням особистісно - орієнтованого підходу в 

педагогіці займалися Ш. Амонашвілі, Ю. Бабанський, Е. Ільєнко, Е. Ільїн, 

В. Караковский, Б. Шаталов та багато інших вчених. 

Особистісно-орієнтований підхід означає перелік властивостей кожної 

особистості, пред’явлення їй своєї пристосувальної ніші для більш повного 

розкриття здібностей і можливостей з урахуванням зони найближчого 

розвитку. 

Ефективність особистісно-орієнтованого підходу до слухачів в 

переважно залежить від сприйняття людиною себе самої та від розуміння 

власного «Я», її «Я-концепції». Для особистісно-орієнтованого підходу 

важливо те, що під час соціалізації особистості, тобто дорослішанням учня, 

здійснюється зміна «Я - концепції» особистості. На цьому відображається 

навколишнє середовище, навчання, виховання, навіювання, участь в 

суспільному житті та інших обставин. 

«Я - концепція» є основою для втілення особистісно-орієнтованого 

підходу до особистості того, хто навчається в педагогіці. 

Зважаючи на цінність для розвитку особистості її власної активності, 

перш за все самовизначення, необхідно відзначити, що дуже важливим є 

реалізація особистісного підходу на етапі професійного, особливо вищої 

педагогічної освіти (A. Мудрик, Л. Куликова, Л. Новікова та ін.). 

Використання особистісно-орієнтованого підходу до вирішення 

проблеми підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту до 

самозбереження у професійній діяльності включає в себе: 



167 

 

- визначення мети і завдань педагогічного сприяння самозбереження 

фахівців служби цивільного захисту у професійній діяльності; 

- формування самозбережувальних знань, умінь для формування 

високопрофесійного фахівця рятувальної справи; 

- розвиток самостійності, стійкості духовного світу. 

Практика показує, що втілення особистісного підходу в системі 

підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту до 

самозбереження у професійній діяльності можливе при підготовці 

педагогічних умов для професійного саморозвитку особистості, визначення 

ролі самозбереження фахівців служби цивільного захист у професійній 

діяльності. 

A. Мудрик говорить: «Особистісний підхід - основне ціннісне 

спрямування педагога, що визначає його позицію у взаємодії з кожною 

дитиною і колективом. Особистісний підхід включає допомогу вихованцю в 

розумінні себе як особистість, у виявленні, розкритті його можливостей, 

формуванні самосвідомості, в здійсненні особистісно-значущих і суспільно 

прийнятних самовизначення, самореалізації та самоствердження [159]. 

Виділимо тут як основу визначення поєднання «базова ціннісна 

орієнтація педагога, що визначає його позицію». 

У своєму дослідженні ми описали проблему підготовки майбутніх 

фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у професійній 

діяльності. Вирішення цієї проблеми можуть бути здійснено лише на основі 

поєднання системого, діяльнісного та особистісно-орієнтованого підходів. 

Аксіологічний підхід. Визначає самоцінність особистості в 

педагогічному просторі (Є. Бондаревська, В. Караковський, А. Орлов, 

В. Сластьонін та ін.). Відповідає гуманістичній педагогіці, в якій людина 

сприймається як найвища цінність, самоціль суспільного розвитку. 

Пошук методологічних підстав, відповідних сучасному 

соціокультурному стану українського суспільства, його національних 

традицій, досвіду професійної підготовки фахівців знайшов відображення в 
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науковій школі В. Сластьоніна, що стала головною в дослідженні проблем 

професійної освіти. 

Наукове пізнання, на думку В. Сластьоніна, в тому числі і 

педагогічне, відбувається не лише через стремління до істини, але і з метою 

повного задоволення соціальних потреб. Тому зміст оціночно цільової та 

ефективної сторони життєдіяльності людини визначається орієнтованістю 

активності особистості на розуміння, визнання, актуалізацію і створення 

матеріальних і духовних цінностей, які складають культуру людства. 

Функцію сполучного механізму між теорією і практикою виконує 

аксіологічний або ціннісний підхід, який дає змогу, з одного боку, 

досліджувати явища з точки зору закладених в них можливостей 

задоволення потреб людей, а з іншого - виконувати завдання гуманізації 

суспільства. 

Суть аксіологічного (ціннісного) підходу розкривається через систему 

таких принципів: рівноправність філософських поглядів в межах єдиної 

гуманістичної системи цінностей при збереженні різноманітності їх 

культурних і етнічних особливостей; рівнозначність традицій і творчості, 

визнання потрібності вивчення і застосування навчань минулого і 

можливості духовного відкриття в сьогоденні і майбутньому; 

екзистенціальна рівність людей, соціокультурний прагматизм замість 

демагогічних суперечок про підстави цінностей; діалог і самовідданість 

замість месіанства і індиферентності [185]. 

Н. Нікандров говорить про нерозумність відокремлення трьох 

наявних «підходів» до цінностей: релігійного, життєвого, фундаментального, 

через їх нерозривне існування в єдиному руслі розвитку людської моралі 

[186, с.357]. 

Ціннісні спрямування набувають першочергове значення, так як 

виконують функцію внутрішнього стимулу та прикладу поведінки і 

діяльності особистості майбутнього фахівця. Тому для нас дуже важливе 

міркування В. Клімова про те, що «ціннісні поняття необхідно активно 
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культивувати в свідомості підростаючої людини як потенційного суб'єкта 

праці, а не очікувати, що вона сама «виросте» у порядку вільного 

самовизначення» [77]. 

Позиція філософа А. Здравомислова про механізми перетворення 

зовнішніх стимулів в цінність також важлива для педагогіки додаткової 

освіти: «Стимули і причини людської діяльності мають в сфері цінностей 

подальший розвиток: потреби, трансформовані в інтереси, в свою чергу, 

«перетворюються в цінності». 

Ця концепція підкреслює світ цілісної людини і має найважливіше 

значення в пошуку шляхів оновлення змісту освіти з метою сприяння 

підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту до 

самозбереження у професійній діяльності, що відповідають сучасним 

вимогам. 

Компетентнісний підхід уможливлює сприйняття й формування 

феномену готовності майбутніх фахівців служби цивільного захисту до 

самозбереження у професійній діяльності з позиції набуття необхідних 

компетентностей і програмних результатів навчання, оновлення змісту 

професійної підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту у ЗВО 

ДСНС України.  

Акмеологічний підхід передбачає наявність у майбутніх фахівців 

служби цивільного захисту готовності до нововведень, проєктування мети 

власної діяльності, що спрямована на високий результат, життєві успіхи, 

моделювання маршруту професійного зростання з урахуванням своїх 

потенційних здібностей. 

Рефлексивний підхід орієнтує на формування в майбутніх фахівців 

служби цивільного захисту рефлексивного типу мислення, який дозволяє 

проводити професійний самоаналіз; освоєння курсантами базових принципів 

самоосвіти; набуття практичних навичок самостійної роботи, без яких 

неможливий активний саморозвиток та свідоме формування готовності до 

самозбереження у професійній діяльності. 
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З позиції аксіологічного підходу здоров'я розуміється як універсальна 

людська цінність, співвідноситься з основними ціннісними спрямуваннями 

особистості та займає деяке місце в ціннісної ієрархії. Переважання тих чи 

інших цінностей, так само як і їх переоцінка, криза, вивчаються як фактори, 

які визначають здоров'я індивіда або мають негативний вплив на нього. 

Аксіологічний підхід був запропонований ще Платоном, який в своєму 

діалозі «Закони» помістив «здоровий стан душі» (поряд з розумінням, 

справедливістю і мужністю) в ієрархію людських і божественних благ. 

Найбільш видатним науковцем нашого століття, що вивчали психічне 

здоров'я і його порушення в їх ціннісному аспекті, тобто у взаємозв'язку з 

вищими цінностями людини, вважається А. Маслоу. У своїй теорії 

самоактуалізації А. Маслоу описував вищі цінності як свого роду чинники 

здорового і повноцінного розвитку індивідуума. Даний підхід забезпечує 

побудову стратегій здоров'язберігаючої діяльності, за основу яких взято 

концепт «аксіосфери особистості» і усвідомлене відношення до свого 

здоров'я та здоров'я інших людей в контексті конструктивного діалогу в 

тріаді «людина-навколишній світ» (К. Хруцький).  

Дослідження можливостей втілення аксіологічного підходу в умовах 

сучасної освіти та розвиток його основних положень здійснено в працях 

таких науковців A. Булиніна, Л. Вершиніної, М. Казакина, A. Кирьякова, 

І. Ломакіної, З. Равкіна, В. Сластьоніна, В. Тугаринова та ін. 

Аксіологічний підхід дає змогу розглянути це явище з позиції 

закладених в ньому можливостей задоволення потреб людей, і безпосередньо 

пов'язаний з терміном «цінність». 

Цінність - це специфічно соціальне визначення об'єктів навколишнього 

світу, яке розкриває їх позитивне або негативне значення для людини і 

суспільства [302]. Цінність є критерієм вибору альтернативних рішень, 

характеристика внутрішніх потреб людини. 

До загальнолюдських цінностей відносяться такі поняття: «людина», 

«сім'я», «здоров'я», «праця», «світ», «знання» та ін. 
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Все різноманіття цінностей класифікують за такими ознаками: 

- залежно від потреб суспільства цінності поділяються на культурні, 

життєві та соціальні; 

- за змістом цінностей виділяють пізнавальні, етичні, політичні, 

економічні, естетичні, екологічні та ін .; 

- виходячи з характеристик суб'єктів задоволення потреб є особисті та 

суспільні цінності; 

- відповідно до природи цінностей, їх підрозділяють на матеріальні і 

духовні. 

До числа основних аксіологічних принципів дослідники (Т. Бабаєва, 

С. Смирнов, І. Котова, E. Шиянов та ін.) зарахавують [210]: 

- рівноправність усіх філософських поглядів в межах єдиної 

гуманістичної системи цінностей (при збереженні різноманітності їх 

культурних і етнічних міркувань); 

- рівність людей, прагматизм замість суперечок про підстави 

цінностей; діалог замість байдужості чи заперечення один одного. 

Ці принципи дають змогу підключитися до діалогу і разом працювати 

різним наукам і течіям, шукати та знаходити оптимальні рішення. 

Аксіологічний підхід в освіті включає дослідження явищ і предметів з 

точки зору їх цінності для виховання і розвитку майбутніх фахівців. Для 

педагогіки поняття цінність є дуже важливим, тому що воно позначається як 

на процесі, так і на результаті педагогічної діяльності. 

Цінності особистості виявляються в ідеалах, переконаннях, установках, 

діяльності, що пов'язані з духовними, моральними та соціальними 

цінностями. Вони в основному поділяються на матеріальні (пов'язані з 

технікою, предметами, виробництвом) і духовні (є в науці, моралі, мистецтві, 

історії). 

Використання аксіологічного підходу передбачає вказівку основних 

ціннісних спрямувань, а також дослідження перспективних шляхів їх 

становлення в умовах сучасного освітнього процесу. 
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Як принцип організації та керування педагогічним процесом цей підхід 

виконує наступні функції: 

- гностичну, пов'язану з направленістю слухачів в пізнавальних 

цінностях; 

- орієнтовну, що передбачає вибір цінностей для задоволення потреб; 

- інформаційну, що дає змогу визначити цінність знань для 

задоволення духовних потреб; 

- оцінну, пов'язану з розвитком рефлексивної сфери особистості; 

- комунікативну, що дає можливість передати інформацію і вчасно 

оцінити її значимість; 

- прогностичну, що втілюватиме орінтацію особистості, її мотиви і 

установки; 

- інтегративну, що визначає субординацію і зв'язок цінностей в 

педагогічній діяльності. 

Виконання цих функцій в межах аксіологічного підходу, допомагає 

упорядкуванню освітнього процесу, його спрямування на становлення 

особистості, адекватної сучасним вимогам суспільства, що визнає 

самоцінність особистості в педагогічному просторі (Є. Бондаревська, 

В. Караковський, А. Орлов, К. Роджерс, В. Сластьонін та ін.). 

Аксіологічний підхід дає можливість визначити комплекс переважних 

цінностей в освіті, вихованні та саморозвитку здорової особистості.  

Формування мотиваційно-ціннісного ставлення до підготовки 

майбутніх фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у 

професійній діяльності має основоположне значення. 

Методологічними підходами до дослідження проблеми підготовки 

майбутніх фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у 

професійній діяльності визначено професійно особистісний, системний, 

акмеологічний, аксіологічний, особистісно орієнтований, діяльнісний, 

рефлексивний і компетентнісний підходи, важлива синергія сутнісних 

позицій кожного з цих методологічних підходів.  
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Для нашого дослідження розглянуті вище наукові підходи слугують 

глибокою фундаментальною базою, що сформована вітчизняною філософією, 

психологією та педагогікою, для наукового пошуку способу досягнення 

нової якості освіти, нової одиниці виміру освіченості людини (так як лише 

знання, вміння і навички уже повністю не задовольняють), шляхів 

становлення суб'єктності особистості. Він визначає спрямованість зміни 

освітнього процесу, його пріоритети, що дає змогу розглядати його 

змістовним ресурсом розвитку. 

Таким чином в своїй роботі ми представляємо конкретні результати 

теоретико-методологічного дослідження педагогічної проблеми підготовки 

майбутніх фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у 

професійній діяльності.  

Отже, аналіз наукової літератури, пошук різних джерел сучасних 

наукових позицій під час вивчення проблеми підготовки майбутніх фахівців 

служби цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності дало 

можливість нам виявити ті підстави, що визначають методологічну 

платформу, основу досліджуваної проблеми сприяння самозбереження 

майбутніх фахівців служби цивільного захисту у професійній діяльності. 

 

3.2 Теоретичне обґрунтування структури готовності майбутніх фахівців 

служби цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності 

Проаналізувавши літературні джерела з проблем професійної 

підготовки майбутніх фахівців, ми встановили взаємозв’язок професійної 

діяльності фахівця з процесом його підготовки та станом готовності до її 

здійснення. Він проявляється в наступності та взаємозумовленості функцій 

цих педагогічних систем (підготовка є засобом розвитку готовності до 

діяльності, а готовність - результатом і ознакою якості підготовки та 

реалізується, перевіряється у діяльності; яка виступає метою підготовки і 

одночасно виконує функції її регулювання й корекції).  
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Важливим результатом підготовки майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту є розвиток їх готовності до самозбереження у 

професійній діяльності. 

Готовність індивіда до діяльності зумовлюється багатьма чинниками, 

найважливішим серед яких є система методів і цілей, наявність професійних 

знань і умінь, безпосереднє включення особистості в діяльність, у процесі 

якої найбільш активно розвиваються потреби, інтереси і мотиви отримання 

суттєвих, значущих, найбільш сучасних знань та вмінь.  

На сьогодні у педагогічних джерелах активно вивчається проблема 

формування готовності. На думку В. Свистуна і Т. Мельничука, «вчені 

виділяють три етапи наукового розгляду цієї проблеми: І етап – середина XIX і 

початок XX ст. – готовність досліджують у зв’язку з проникненням у природу 

психічних процесів людини; сприймання готовності як настанови; ІІ етап – 

готовність розуміють як певне явище стійкості людини до зовнішнього і 

внутрішнього впливів, що зумовлено інтенсивним дослідженням 

нейрофізіологічних механізмів регуляції і саморегуляції поведінки людини; ІІІ 

етап пов’язаний з дослідженнями в галузі теорії діяльності. Готовність 

вивчають у зв’язку з емоційно-вольовим й інтелектуальним потенціалом 

особистості відносно конкретного виду діяльності і пояснюють як якісний 

фактор саморегуляції фахівця на різних рівнях перебігу процесів – 

фізіологічному, психологічному та соціальному, якими визначається його 

поведінка» [387, с. 54]. 

Одним із найскладніших завдань дослідження готовності до професійної 

діяльності є виокремлення її основних складових, тобто, її структури.  

Як вважає Є. Дзятковська, готовність можна розглядати як складне 

утворення, що має такі елементи: мотиваційний (позитивне ставлення до 

професії, зацікавленість нею та інші досить стійкі професійні мотиви); 

орієнтаційний (знання та уявлення про особливості й умови професійної 

діяльності, її вимоги до індивіда); операційний (володіння способами і 

прийомами професійної діяльності, необхідними знаннями, навичками, 
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уміннями, процесами аналізу, синтезу, порівняння та узагальнення); 

вольовий (самоконтроль, уміння керувати діями, з яких складається 

виконання трудових обов’язків); оцінний (самооцінка своєї професійно-

прикладної фізичної підготовленості) [104, с. 14]. 

Дослідниця К. Дурай-Новакова у структурі готовності до професійної 

діяльності називає п’ять складових:  

- мотиваційний (професійно значущі потреби, інтереси та мотиви 

діяльності).  

- орієнтаційно-пізнавальний (знання і уявлення про зміст професії, 

вимоги професійних ролей, способи вирішення професійних завдань).  

- емоційно-вольовий (почуття відповідальності за результат діяльності, 

самоконтроль, вміння управляти діями, з яких складається виконання 

професійних обов’язків).  

- операційно-діяльнісний (мобілізація та актуалізація професійних знань, 

вмінь, навичок і професійно значущих властивостей особистості; 

пристосування до вимог професійних ролей і до умов професійної діяльності).  

- установочно-поведінковий («налаштованість» на якісну роботу) [111, 

с. 67]. 

За О. Луговою, структура готовності до професійної діяльності має 

чотири елементи:  

- мотиваційну готовність: світогляд і орієнтація індивіда, що 

виражають потреби, інтереси, ідеали, стремління, особистісні якості, які 

відповідають обраній професійній діяльності.  

- теоретичну готовність: певний рівень професійних знань.  

- практичну готовність: наявність когнітивних, комунікативних, 

конструктивних і організаційних вмінь.  

- креативну готовність: бажання самовизначення і творчої активності у 

професійній діяльності та наявність досвіду творчої діяльності [226, с. 71-72]. 

О. Погонцева стверджує, що «компонентами професійної готовності є 

такі аспекти: зміст потреб та мотивацій педагогічної діяльності, рівень знань 
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про суть професії; ступінь розуміння відповідальності за результати 

педагогічної діяльності; рівень мобілізації та активізації знань, умінь, навичок і 

професійно-значущих якостей особистості; якість соціальних установок на 

педагогічну діяльність, рівень стабільності професійних інтересів. Найбільш 

визнаними складовими педагогічної діяльності та професійної готовності, 

вважає дослідниця, є такі: теоретичні та методичні знання; професійні вміння; 

психологічні якості особистості (властивості особистості, мотивація тощо)» 

[334, с. 177-178]. 

Як говорить К. Рейда, деякі науковці структуру готовності визначають 

так: до структури готовності входять не окремі знання, а фонд діючих знань і не 

окремі властивості особистості, а лише ті, що забезпечують певній діяльності 

найвищу продуктивність (В. Серіков); до складу готовності переважно 

включають операційно-технічні та мотиваційно-змістові складові (О. Орлов); 

виділяють тимчасову (ситуативну) і тривалу (стійку) готовність (Л. Нерсесен, 

В. Пушкін); функціональну й особистісну (Ф. Гецов, Б. Пуні); психологічну і 

практичну (Ю. Васильєв, Б. Райський); загальну і спеціальну (Б. Ананьєв); 

готовність до розумової та фізичної праці (О. Ковальов) та ін. [367, с. 9]. 

Р. Санжева переконана, що готовність до професійної діяльності має 

складну динамічну структуру та містить в себі такі елементи: мотиваційний 

(відповідальність за виконання завдань, почуття обов’язку); орієнтаційний 

(знання та уявлення про особливості й умови діяльності, її вимоги до 

особистості); операційний (володіння способами і прийомами діяльності, 

потрібними знаннями, навичками, уміннями, процесами аналізу та синтезу, 

порівняння, узагальнення); вольовий (самоконтроль, самомобілізація, вміння 

керувати діями, з яких складається виконання обов’язків); оцінний 

(самооцінка своєї підготовленості й відповідності процесу рішення 

професійних завдань найкращим шляхом) [384, с. 45-46]. 

На думку В. Семиченко, готовність до професійної діяльності – 

психічний стан, що включає: операційну готовність – моментальну 

передстартову активізацію людини, її включення на необхідному рівні в 
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діяльність; функціональну готовність – розуміння людиною своїх цілей, 

оцінювання наявних умов, визначення найбільше ймовірних способів дії; 

особистісну готовність, що містить в собі пролонговану високу активність 

особистості при залученні до трудового процесу, передбачення необхідності і 

розподілу в часі мотиваційних, вольових, інтелектуальних зусиль, 

оцінювання вірогідності досягнення життєвих успіхів через діяльність [391, 

с. 99].  

В. Сластьонін вважає, що структура готовності до професійної діяльності 

складається з: психологічної готовності, тобто сформована (різною мірою) 

спрямованість на діяльність, установка на роботу; науково-теоретичну 

готовність, тобто наявність необхідної кількості педагогічних, психологічних, 

соціальних знань, що потрібні для компетентної професійної діяльності; 

практичну готовність, тобто наявність сформованих на необхідному рівні 

професійних умінь і навичок; психо-фізіологічну готовність, тобто наявність 

відповідних передумов для опанування професійної діяльності, сформованість 

професійно значущих особистісних якостей; фізичну готовність, тобто 

відповідність стану здоров’я і фізичного розвитку вимогам професійної 

діяльності та професійної працездатності [400, с. 266]. 

Як вказує В. Трефілов, у структурі загальної готовності людини до 

професійної діяльності, що тлумачиться як відповідний біосоціальний стан особи, 

об’єктивно можна виділити такі її компоненти:  

- духовну (ідейну, політичну, етичну);  

- спеціально-трудову (теоретичну, технічну, технологічну);  

- психічну (розумову, вольову, рефлекторно-емоційну);  

- фізично-тілесну (функціональну, рухову) [383, с. 49]. 

В. Наумчук охарактеризував критерії оцінки готовності до професійної 

діяльності студентів, що дає змогу оцінювати як результати фахової 

підготовки, так і способи їх отримання, а саме: якість знань (повнота, 

системність); обсяг і рівень оволодіння професійно значущими вміннями та 

навичками; ступінь оволодіння орієнтовною основою самостійної діяльності; 
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рівень сформованості самостійності як ознаки індивіда [282, с. 13].  

Як говорить Г. Степанова, критерійними рисами готовності до 

професійної діяльності є:  

- мотиваційно-ціннісне ставлення до реабілітаційної роботи; 

- інтелектуальне і комунікативне залучення до навчально-професійної 

діяльності;  

- вияв до неї рефлексії, гнучкості і широти мобілізаційних, 

розвивально-орієнтаційних, соціально-перцептивних і операційних умінь;  

- креативність як здатність і готовність до продуктивної творчості у 

процесі розв’язання різноманітних реабілітаційно-педагогічних завдань, 

уміння складати здоров’язбережувальні програми для різних верств 

населення [410, с. 60]. 

В. Моляко класифікує рівні готовності: високий (самостійність у 

постановці та розв’язанні нових завдань, адекватність оцінки і самооцінки 

професійно важливих якостей, здатність до ефективного вирішення завдань в 

умовах обмеженого часу); середній (середній рівень вияву наведених якостей); 

низький (невміння самостійно ставити і розв’язувати важкі завдання, 

неадекватна оцінка і самооцінка професійно важливих особливостей) [263, с. 

25]. 

Для того, щоб освітнє середовище навчального закладу мало 

розвивальний здоров’язбережувальний ефект, воно мусить забезпечувати 

сукупність можливостей для розвитку готовності до здоров’язбережувальної 

діяльності всіх суб’єктів освітнього процесу.  

Н. Башавець підкреслює, що здоров’язбережувальний освітній простір 

складається з трьох структурних елементів: здоров’язбережувальний 

просторово-предметний елемент (просторові умови і предметні засоби, 

сукупність яких дає змогу реалізувати свої здоров’язбережувальні дії); 

здоров’язбережувальний соціальний елемент, що забезпечує взаєморозуміння і 

задоволення всіх суб’єктів міжособових взаємовідносин через ввічливе 

ставлення, позитивний настрій, саморегуляцію, пристосування до умов 
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навчання і до студентської групи, а з часом і до умов професійної діяльності; 

психодидактичний або технологічний елемент, який передбачає врахування 

психологічних, фізіологічних та вікових особливостей розвитку студентів; 

цей елемент характеризує процес формування культури здоров’язбереження 

як світоглядного спрямування студентів, мотивації до 

здоров’язбережувальної діяльності, здоров’язбережувальної організаційно-

виховної діяльності серед майбутніх фахівців [18]. 

Дослідник Л. Волошко виділяє критерії професійної компетентності 

майбутніх фахівців: пізнавально-змістовний, мотиваційний, рефлексивно-

оцінний, операційно-діяльнісний, суспільно-професійний [168, с. 70]. Він 

вважає, що «показниками пізнавально-змістовного критерію є: якість 

засвоєння професійних знань; міцність (довготривалість) знань − обсяг 

утриманих у пам’яті елементів професійних знань; реальний рівень 

навченості студентів. Виокремлення мотиваційного критерію пов’язане з 

потребою врахування мотивів студентів, що мотивують їх опановувати 

основи майбутньої професійної діяльності, свідомо ставитися до навчально-

професійної діяльності, проявляти пізнавальну активність. Мотиваційний 

критерій включає показники, які розкривають рівень сформованості 

пізнавальних мотивів, мотивів досягнення успіху та самовдосконалення. 

Показниками рефлексивно-оцінного критерію є ступінь самооцінки та вимог 

студентів, що мають щільні функціональні зв’язки та виступають 

психологічними регуляторами професійного становлення майбутніх 

фахівців. Операційно-діяльнісний (або критерій професійної взаємодії) 

складається з комплексу показників, що визначають процес професійного 

самовизначення та ефективної взаємодії в системі «людина – людина»: 

рівень розвитку комунікативних та організаційних здібностей, характер 

особистісної спрямованості, ступінь виразності емпатії як основи 

компетентності у спілкуванні. Показниками суспільно-професійного 

критерію є усвідомлення суті та вагомості реабілітаційної діяльності, рівень 

осмислення соціальної відповідальності за її якість і результат» [59, с. 71-73]. 
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Д. Воронін вказує на те, що «структуру здоров’язбережувальної 

компетентності студентів складають взаємопов’язані і взаємозумовлені 

компоненти: цільовий, мотиваційно-ціннісний, змістово-операційний, 

програмно-орієнтований, емоційно-вольовий, діяльнісний та оцінний [61, 

с. 61]. Він вважає, що цільовий компонент здоров’язбережувальної 

компетентності відображає усвідомлення студентом поставленої перед ним 

мети та її сприйняття. Мотиваційно-ціннісний компонент 

здоров’язбережувальної компетентності визначає ієрархію цінностей 

особистості в здоров’язбереженні. Змістово-операційний компонент 

передбачає наявність у курсантів системи знань і уявлень про здоров’я і 

здоровий спосіб життя, здоров’язбережувальні технології. Програмно-

орієнтовний компонент здоров’язбережувальної компетентності дає 

можливість розробити програму впровадження здоров’язбережувальних 

технологій. Емоційно-вольовий компонент здоров’язбережувальної 

компетентності викликає зацікавленість, вольові зусилля та внутрішнє 

бажання до енергійної (насамперед рухової) діяльності. Діяльнісний 

компонент здоров’язбережувальної компетентності показує рівень 

включення індивіда в загальну систему здоров’язбереження. Оцінний 

компонент здоров’язбережувальної компетентності розкриває емоційну 

оцінку підсумків втілення здоров’язбережувальних технологій» [61, с. 61-62]. 

Д. Воронін підкреслює, що описані компоненти існують не окремо, 

ізольовано один від одного, вони щільно взаємопов’язані між собою й 

постійно взаємодіють, складаючи єдину структуру здоров’язбережувальної 

компетентності студентів [61, с. 57]. Прийнявши рішення вести здоровий 

спосіб життя (цільовий компонент), студент починає ознайомлюватись з 

спеціальною літературою, консультуватися зі спеціалістами, тобто 

опановувати нові знання (змістово-операційний компонент); формується 

певне відношення до цього явища, і поставлена ціль в життєдіяльності 

студента набуває особистісного значення (мотиваційно-ціннісний 

компонент). Для її досягнення розробляється індивідуальна чи групова 
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програма ведення здорового способу життя (програмно-орієнтовний 

компонент). Під час виконання однієї з програм, у студента можуть 

з’являтися й супровідні цілі (цільовий компонент), підвищувати рівень знань 

(змістово-операційний компонент), підвищувати рівень дієвості (діяльнісний 

компонент). Оцінний компонент існує паралельно з усіма попередніми, так 

як дає можливість підводити деякі підсумки діяльності студента з 

упровадження здорового способу життя [61, с. 58].  

За Є. Шатровою, структура здоров’язбережувальної компетентності 

складається з таких компонентів: ціннісно-мотиваційний, який проявляється в 

зацікавленості та необхідності у фахівця до формування 

здоров’язбережувальної компетентності; когнітивний, що включає систему 

знань про закономірності збереження і розвитку здоров’я, а також стремління 

до самоосвіти у питаннях здоров’язбереження; операційно-технологічний, який 

проявляється у володінні поведінковими моделями здорового способу життя і 

здоров’язбережувальними технологіями [508]. 

До якісної підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту 

до самозбереження у професійній діяльності входить не лише його висока 

самозбережувальна компетентність, але і готовність до діяльності, спрямованої 

на зміцнення та збереження власного життя та здоров’я на фоні професійної 

діяльності, що пов’язана з усуненням надзвичайних ситуацій техногенного, 

природного, соціального і воєнного характерів. 

О. Ковальова характеризує визначення «готовність до 

здоров’язбережувальної діяльності» як професійну властивість педагога, в 

якій виражається ступінь оволодіння ним соціального досвіду в аспекті 

здоров’язбереження, орієнтованого на зберігання і зміцнення власного 

здоров’я і здоров’я учасників освіти, а також здатністю використовувати цей 

досвід у майбутній професійній діяльності [166, с. 18]. 

Ознаками готовності до здоров’язбереження, як вважає О. Ковальова, є 

обізнаність, свідомість, діяльність, умілість [166, с. 18]. Дослідниця говорить, 

що обізнаність особистості відображає знання про здоров’я, 
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здоров’язбереження; основні методи, засоби та форми організації у 

професійній діяльності, а також наявність досвіду здійснення 

здоров’язбережувальної діяльності. Показники – точність, повнота, об’єм, 

розмірність будуть характеризувати обізнаність, що виказує особистість. 

Свідомість відображає рівень спрямованості особистості на 

здоров’язбереження, свідоме бажання до поповнення і оновлення знань про 

здоров’я, здоровий спосіб життя, засоби збереження і зміцнення здоров’я. До 

ознак свідомості відносяться логіка міркування, цілеспрямованість. Під 

діяльністю мається на увазі рівень включення людини в діяльність із 

забезпечення здоров’язбереження на базі обізнаності та усвідомлення, 

сформованість позитивної мотивації на здоров’язбереження і деяких якостей 

особистості, які потрібні для здійснення здоров’язбереження. Показник – 

активність. Умілість відображає здатність застосовувати одержані знання про 

здоров’язбереження в певних професійних ситуаціях, практичне 

використання умінь у професійній діяльності. Показник – результативність 

[166, с. 18-19]. 

В. Бобрицька виділяє такі компоненти готовності до здорової 

життєдіяльності: мотиваційний (конструювання у фахівців сталих мотивацій 

до збереження і зміцнення здоров’я особистості); когнітивний (розширення 

педагогічних знань у сфері здоров’язбереження); поведінково-діяльнісний – 

опанування прийомів та способів здоров’язбережувальної діяльності; 

професійно-технологічний (розвиток практичних умінь та навичок реалізації 

здоров’язбережувального педагогічного процесу) [35, с. 239]. 

А. Москальова називає компоненти готовності до 

здоров’язбережувальної діяльності: аксіологічний – комплекс цінностей 

(головне місце серед яких посідає здоров’я), які мотивують студента на 

здоров’язбережувальну діяльність і формують позитивне відношення до неї; 

когнітивний – систему потрібних знань про теоретичні і методичні основи 

здоров’язбережувальної діяльності; діяльнісний – уміння студента 

здійснювати здоров’язбережувальну діяльність і наявність необхідних для неї 
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якостей індивіда; управлінський – уміння студента передбачати, планувати, 

організовувати, контролювати, аналізувати, здійснювати рефлексію 

здоров’язбережувальної діяльності [265, с. 99].   

На думку Л. Рютіної, компонентами готовності до професійно-

прикладної діяльності відносно збереження і зміцнення здоров’я є такі: 

теоретичний, що включає обсяг, якість знань і досвіду у сфері фізичної 

культури та спорту, необхідних для виконання цієї діяльності; мотиваційно-

особистісний, який включає наявність позитивного відношення до 

збереження здоров’я, деяких ціннісних спрямувань, які основуються на 

засвоєних знаннях про бережливе ставлення до організму і профілактики 

професійних захворювань; практичний, що включає застосування фізичної 

підготовки в побутових і виробничих ситуаціях, досвід творчого підходу до 

зміцнення здоров’я, самовдосконалення в аспекті здоров’язбереження [377, с. 

31]. 

Готовність майбутніх фахівців служби цивільного захисту до 

самозбереження у професійній діяльності розуміється нами як інтегративне 

утворення індивіда, що складається з мотиваційного, когнітивного, 

операційно-діяльнісного і рефлексивно-аналітичного структурних 

компонентів та визначається мотивами і переконаннями до здійснення 

самозбереження при виконанні службових обов’язків, а також професійно 

спрямованими знаннями, уміннями й навичками та професійно-важливими 

властивостями, які орієнтовані на збереження власного життя та здоров’я 

при ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального 

та воєнного характерів. 

У структурі готовності майбутніх фахівців служби цивільного захисту 

до самозбереження у професійній діяльності ми виокремлюємо такі 

структурні компоненти: мотиваційний, когнітивний, операційно-діяльнісний, 

рефлексивно-аналітичний (рис. 3.2). 
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Рис. 3.2 - Структурні компоненти готовності майбутніх фахівців 

служби цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності 

 

Мотиваційний компонент готовності майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності визначає 

наявність у курсантів мотивації до професійного навчання, що дасть 

можливість здійснювати самозбереження у професійній діяльності.  

Формування готовності майбутнього фахівця служби цивільного 

захисту до самозбереження у професійній діяльності означає виникнення та 

розвиток в нього таких необхідних мотивів, мотивацій і настанов, набуття 

його психічними процесами та якостями таких ознак і станів, які забезпечать 

йому можливість ефективно організовувати самозбереження у професійній 

діяльності. 

Основою для виділення мотиваційного компонента став той факт, що в 

загальнопсихологічному контексті мотивація є складним чинником впливу 

на поведінку особистості, так як реалізується як потреби, інтереси, цілі, 

ідеали, які безпосередньо визначають діяльність людини. Позитивна 

мотивація сприймається як сукупність цінностей, визначених особистістю та 
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приведених у відповідність до цінностей змісту майбутньої професійної 

діяльності. 

Діяльність людини, у тому числі й навчальна, завжди спонукається 

певними мотивами. У сучасних наукових джерелах термін «мотив» 

тлумачиться у різних аспектах. Л. Божович, Н. Морозова і Л. Славіна 

пояснюють поняття «мотив» як усе, що підштовхує активність дитини, 

відносячи до цього визначення не лише предмети об’єктивної дійсності та 

явища свідомості, але й потреби [37, с. 4]. З точки зору Б. Додонова, про мотив 

можна говорити в тому випадку, якщо предмет необхідності не лише буде 

визнаний як такий, але й спричинить той чи інший акт цілепокладання [108, 

с. 128]. В. Мерлін характеризує термін «мотив», як психічні умови і 

властивості особистості, які визначають будь-яке порівняно вузьке, приватне 

і мінливе ставлення людини до деяких предметів і явищ зовнішнього світу 

[251, с. 199]. В. Селіванов розуміє визначення «мотиви» як свідомі спонуки. 

Мотивами діяльності можуть виступати бажання, почуття, зацікавленості й 

інші явища свідомості [388, с. 107]. 

Як говорять Г. Фортунатов і А. Петровський, актуалізуючись, потреби 

стають тими або іншими мотивами діяльності, які схиляють до неї, що 

сприяють здійсненню одних дій і заважають виконанню інших [493, с. 27]. 

Поведінка та діяльність курсанта може зумовлюватися різними мотивами, 

проте серед великої їх кількості завжди можна виділити один, найголовніший. 

Такий мотив, зазвичай, стає сенсоутворювальним, тобто визначає загальну 

орієнтованість навчальної діяльності, її місце в системі відношень і цінностей 

людини.  

Відповіно до змісту діяльності, М. Артюшина, О. Котикова і 

Г. Романова виділяють такі групи мотивів: професійні (пов’язані з певною 

професійною діяльністю); пізнавальні (пов’язані з одержанням нових знань); 

широкосоціальні (стремління займати певну позицію, роль у суспільстві, 

підвищити соціальний статус, престижність); вузькосоціальні (потреба в 

спілкуванні, бажання мати статус у певній соціальній групі); процесуально-



186 

 

змістові (процес і зміст діяльності); матеріальні (можливість забезпечити 

себе високою заробітною платнею); досягнення (прагнення здобути певних 

результатів у діяльності); утилітарні (прагнення отримати безпосередні 

переваги або вберегтися від ризику (низький прохідний бал, уникнення 

служби у лавах Збройних Сил тощо) [359, с . 27].  

Б. Забута вказує, що особливу групу становлять мотиви учіння, що 

характеризуються як «спрямованість суб’єкта на ті чи інші сторони навчально-

пізнавальної діяльності» [132]. Змістову характеристику мотивів складають 

рівень усвідомлення мотиву; дієвість мотиву; особистісний сенс та значення 

учіння; самостійність виникнення та прояву мотиву; рівень впливу мотиву на 

різні види діяльності; місце мотиву у загальній структурі мотиваційної сфери. 

Форми вияву динаміки мотивів навчально-пізнавальної діяльності: стійкість 

мотиву, або рівень його актуалізації у різних навчальних ситуаціях; 

модальність мотиву, або рівень його емоційної забарвленості; сила мотиву, 

його виразність і швидкість виникнення [132]. 

Н. Сопнєва стверджує, що «мотиви стають умовою розвитку 

навчальної діяльності студентів тоді, коли вони відповідають таким вимогам: 

у структурі мотивів переважає, домінує внутрішня мотивація, змістовно 

пов’язана з навчальною діяльністю; навчальні мотиви добре усвідомлені та 

сталі (сила мотиву); навчальні мотиви реально діють, актуалізуються в 

поведінці, у навчальних діях» [407]. 

Необхідно відрізняти терміни «мотив» і «мотивація». Визначення 

«мотивація» є більш широким поняттям, ніж «мотив». А. Шопенгауер був 

першим, хто вжив термін «мотивація», який і сьогодні тлумачиться по-

різному: як комплекс спонукань: мотивів, потреб, інтересів, прагнень, цілей, 

потягів, мотиваційних установок або диспозицій, ідеалів (В. Асєєв) [8, с. 4]; 

як «система спонукальних факторів, що характеризують активність 

особистості; це всі мотиви, потреби, стимули, ситуативні фактори, які 

спонукають поведінку людини» (С. Занюк) [141, с. 7]; як сукупність 

чинників, що підтримують і координують, визначають поведінку людини; 
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система процесів, які відповідають за спонукання та діяльність (Є. Ільїн) 

[147, с. 34]; як комплекс мотивів в її певній побудові, ієрархії (В. Ковальов) 

[165, с. 112]; як «особливий стан індивіда, що сформований в результаті 

співвідношення особистих інтересів, потреб і можливостей з предметом 

діяльності у процесі фізичного виховання, який сприяє визначенню мети та 

засобів її досягнення» (Т. Палагнюк) [322, с. 136].  

Таким чином, визначення «мотивація» автори розглядають у двох 

значеннях:  

-  мотивація – це система чинників, що викликають активність 

організму і визначають орієнтованість поведінки людини (потреби, наміри, 

цілі, інтереси, бажання);  

- мотивація – це характеристика процесу, який забезпечує поведінкову 

активність на певному рівні; тобто – мотивування. 

Мотивація до професійного навчання у загальному – це не сума 

мотивацій вивчення окремих предметів, а нове складніше формування, що 

має свої специфічні риси. Мотивація навчання складається з багатьох 

факторів, які постійно змінюються і вступають в нові взаємозв’язки один з 

одним. 

Когнітивний компонент готовності майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності 

характеризує наявність у курсанта комплексу професійно спрямованих знань, 

потрібних для втілення самозбереження у професійну діяльність. 

Інтеграція процесів фізичного і духовного виховання на базі 

самовизначення в здоровому способі життя в процесі професійної 

підготовки, на думку Р. Бикмухаметова, передбачає розвитку у студентів 

таких знань у сфері культури здоров’я: усвідомлення організаційної 

структури професійної діяльності; розуміння значення діагностики і 

своєчасного коригування духовного, фізичного і психічного розвитку та 

стану людини для збереження здоров’я; знання закономірностей і 

особливостей духовного, фізичного і психічного розвитку на різних етапах 
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онтогенезу людини; знання показників оцінки норми і відхилень духовного, 

фізичного та психічного розвитку; наявність уявлень про шляхи і засоби 

корекції та реабілітації; розуміння пристосувального характеру реакцій 

(адаптації) людини до дії географічних, кліматичних, соціальних і освітніх 

факторів; наявність уявлень про вимоги до середовища існування для 

збереження здоров’я дитини, дорослої і похилої людини; знання вікових 

норм і уявлення про сенсорні, моторні і центральні порушення 

комунікативної поведінки та мови; наявність уявлень про типологічні 

особливості здорової людини 28, с. 47. 

Т. Д’яченко наголошує, що «у професійній підготовці фізичних 

реабілітологів у центрі уваги мають бути поставлені: вчення про здоров’я, 

пристосувальні реакції і резистентність організму; розробка нової 

методології фізичної реабілітації, що характеризує щільний взаємозв’язок і 

взаємодію її теоретичних положень з їх практичним втіленням в умовах 

спеціального психомоторного тренінгу; вдосконалення навиків лікувального 

комплексного психофізичного тренування; формування знань про сучасні 

методи донозологічної діагностики у практиці масових обстежень населення; 

комп’ютерне моделювання тестових програм оцінки рівня здоров’я, його 

ушкодження, фізичної підготовленості реабілітантів; моніторинг здоров’я 

різних вікових груп» [118, с. 55]. 

Операційно-діяльнісний компонент готовності майбутніх фахівців 

служби цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності 

визначає наявність у курсанта проектувально-конструктивних, виконавських 

та аналітико-рефлексивних умінь і навичок здійснення самозбереження у 

професійній діяльності. 

У процесі професійної підготовки, як говорить Р. Бикмухаметов, 

передбачається розвиток у студента таких умінь у сфері культури здоров’я: 

уміння оцінювати державні освітні стандарти, навчальні програми, навчальні 

плани та освітні технології з точки зору впливу на фізичний та духовний 

аспекти здоров’я суб’єктів навчально-виховного процесу; володіння 
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методами діагностики й вивчення систем організму людини, уміння 

оцінювати рівень функціонального стану серцево-судинної, дихальної і 

нервової систем здорової та хворої людини; уміння визначати розумову і 

фізичну працездатність, готовність до систематичних навантажень в різні 

вікові періоди; уміння оцінювати фізичні навантаження і визначати їх 

відповідність віку та фізичній підготовленості людини; уміння визначати 

ступінь стомлення здорової людини після фізичних і розумових навантажень; 

уміння визначати протипоказання до виконання фізичних і розумових 

навантажень у зв’язку з віком, станом здоров’я; уміння розробляти базу 

даних індивідуальних антропометричних і психофізіологічних показників 

людини в процесі її розвитку; уміння визначати за функціональними 

критеріями можливості людини пристосовуватися до зміни клімато-

географічних і соціальних умов; уміння керувати процесом навчання і 

виховання згідно індивідуальних особливостей духовного, фізичного та 

психічного розвитку людини, змінювати їх при діях несприятливих факторів 

зовнішнього середовища, інфекції і гіподинамії; уміння навчати людей 

оцінювати свій фізичний стан, виявляти шкідливі чинники, які негативно 

впливають на здоров’я, використовувати фізичні навантаження, природні 

фактори та інші доступні засоби для збереження та зміцнення здоров’я 28, 

с. 47. 

Рефлексивно-аналітичний компонент готовності майбутніх фахівців 

служби цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності 

включає наявність у курсанта соціальної креативності та здатності до 

самоосвіти і саморозвитку для ефективного втілення самозбереження у 

професійну діяльність. 

Професійна діяльність фахівця служби цивільного захисту мусить 

відповідати сучасним вимогам, що постійно змінюються в умовах 

збільшення кількості екстремальних ситуацій техногенного, природного, 

соціального і воєнного характерів. При цьому, недостатньо тільки 

направляти зусилля на отримання курсантами необхідних знань, умінь і 
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навичок, а потрібно також спрямувати зусилля на ініціювання у них позиції 

рефлексії і на її базі – установки на саморозвиток та самоосвіту. 

У формі спеціально організованих рефлексивних дій курсанти мають 

здійснювати мікродослідження своїх досягнень при вирішенні навчально-

професійних завдань, знаходити труднощі в діяльності і займатися їх 

осмисленням, аналізом причин і факторів, які їх викликали. Рефлексія як 

інтегральна ознака особистості фахівця служби цивільного захисту є 

необхідною складовою у професійному становленні та розвитку його 

готовності до самозбереження у професійній діяльності.  

В. Давидов вважає рефлексію як умову формування професіоналізму 

особистості та її готовності до діяльності в сучасній освітній практиці, 

спрямованій на розвиток і саморозвиток. На його думку, це здатність, яка 

розвивається, і найбільш інтенсивний її розвиток проходить в спеціально 

організованій інноваційній діяльності [94, с. 45]. В. Райко зазначає, що 

рефлексія – це «розуміння людиною передумов, закономірностей і механізмів 

власної діяльності, соціального й індивідуального способу існування; 

самоаналіз. Індивідуальна рефлексія – це не тільки інтроекція власної 

психіки, а й усвідомлення своєї життєвої програми, принципів, 

співвідношення, мети, цінностей, вимог, настанов, бажань» [365, с. 67]. 

Т. Дмітрієва та Н. Сєдова стверджують, що рефлексія як діяльність має 

такі властивості, як активність, самостійність, усвідомленість, креативність 

та ін [107, с. 35]. На думку науковців, в особистісній сфері студента 

креативність проявляється в рефлексивній змістотворчості; в тому, що 

студенти відчувають необхідність в осмисленні свого освітнього потенціалу, 

в більш глибокому трактуванні реальності, в рефлексивному самоуправлінні 

своєю діяльністю, роблять предметом аналізу кожен свій крок [107, с. 35]. 

Для ефективного здійснення майбутніми фахівцями служби цивільного 

захисту самозбереження у професійній діяльності потрібне рефлексивне 

переосмислення і креативне перетворення курсантами одержаного досвіду, 

боротьби з його стереотипами, вихід за межі класичної професійної діяльності. 
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Досягнення курсантами високого рівня професійної креативності передбачає їх 

здатність оперативно знаходити і ефективно використовувати нестандартні, 

оригінальні самозбережувальні заходи у професійній діяльності  

Отже, охарактеризовано та обґрунтовано структуру готовності 

майбутніх фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у 

професійній діяльності, що складається з мотиваційного, когнітивного, 

операційно-діяльнісного та рефлексивно-аналітичного структурних 

компонентів.  

Якщо під час професійної підготовки, орієнтуватись на принципи і 

правила саморозвитку майбутніх фахівців служби цивільного захисту, можна 

наблизити рівень професійних якостей курсантів до тих вимог, що внесено до 

моделі науково-методичної системи підготовки майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту до самозбереження і є потрібними для їх успішної 

професійної діяльності. 

 

3.3 Концепція підготовки майбутніх фахівців служби цивільного 

захисту до самозбереження у професійній діяльності 

На сьогодні основною ідеєю концепції вищої освіти є підготовка 

кваліфікованого працівника відповідного рівня і профілю, який буде 

конкурентноздатним на ринку праці, компетентним, відповідальним, вільно 

володіти своєю професією й розбиратися в суміжних сферах діяльності, 

здатного до ефективної роботи зі спеціальності на рівні світових стандартів, 

готового до постійного професійного зростання, професійної мобільності.  

У зв’язку із цим зміна освітніх парадигм – перехід від репродуктивно-

педагогічної цивілізації до цивілізації креативно-педагогічної – пов’язує цілі 

освіти зі зміною якості людини, яка в реальному майбутньому повинна 

втілювати ідеал справжньої єдності її сутнісних сил, духовної і фізичної 

досконалості. Метою професійної освіти є створення умов для оволодіння 

професійною діяльністю, так як для кожної особистості професійна освіта 

виконує дві основні функції: як засіб самореалізації особистості в 
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професійній діяльності та як засіб забезпечення стійкості професійної 

кар’єри індивіда в умовах ринкової економіки, навчання методам 

безперервного самонавчання для підтримання конкурентоспроможності і 

більш повного розкриття здібностей особистості.  

Як вважає О. Попова, в освітньому просторі України «будуть 

вдосконалюватися такі тенденції:  

- глобалізація освіти, що відображає цілісність, організованість 

освітньої системи; 

- подальше входження в світовий освітній простір;  

- перебудова освіти з урахуванням її етнічного компонента, зі 

спрямуванням на інтереси регіону;  

- гуманізація освітнього простору, в тому числі через гуманітаризацію 

освіти, через практичне оволодіння гуманістичною методологією;  

- фундаменталізація освіти та її інформатизація, що обумовлюється 

парадигмальними змінами науки на рубежі ХХ-ХХІ століть, її 

орієнтованістю на перехід у міждисциплінарну стадію; розширенням 

інформаційного поля та комп’ютеризацією освіти, педагогічного 

моніторингу;  

- диверсифікація освітньої системи на всіх рівнях і в усіх складових, що 

є підставою для прояву різного роду новацій;  

- інтеграція на всіх рівнях і в усіх елементах педагогічних систем;  

- комерціалізація освіти, зміна її на сферу реалізації освітніх послуг у 

відповідності з освітніми потребами населення;  

- демократизація освіти» [344, с. 60]. 

Для реалізації нових підходів в розвитку професійної освіти, на думку 

П. Рожкова, потрібні: апробація й втілення нових освітніх професійних 

програм, педагогічних та інформаційних технологій в навчальний і 

дослідницький процеси; створення нових науково-дослідних напрямків в 

області здоров’язбереження; довгострокове планування об’ємів підготовки 

кадрів з вищою професійною освітою, розширення системи додаткової 
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професійної освіти; зміцнення навчально-спортивної і матеріально-технічної 

бази освітніх закладів вищої професійної освіти; обмін досвідом підготовки 

високопрофесійних кадрів із зарубіжними країнами, включаючи стажування; 

забезпечення підготовки фахівців високої кваліфікації відносно основних 

видів їх майбутньої професійної діяльності; відкриття у навчальних 

установах вищої освіти кафедр і факультетів, які навчають фахівців для 

роботи з дошкільниками, дітьми молодшого і середнього шкільного віку, з 

тими, хто навчається в спеціальних медичних групах, людьми з хронічними 

захворюваннями, інвалідами, пенсіонерами; забезпечення підготовки, 

перепідготовки і стимулювання діяльності суспільних організаторів і 

тренерів (волонтерів) з фізичної культури 373, с. 6-7. 

Вища освіта сьогодні відбувається з урахуванням і на основі 

особливостей розвитку країни. Дослідники Л. Кожевнікова і З. Дзюба 

говорять, що «вища освіта в Україні - це ціла систему навчально-виховних, 

науково-просвітницьких, психолого-педагогічних, культурологічних і 

методичних заходів, а не лише процес передачі знань в освіти» [172, с. 4].  

М. Романишин зазначає, що вищі навчальні установи мусять готувати 

фахівців на принципах гуманізму, демократизму, особистої відповідальності 

та переваги загальнолюдських цінностей, а також на принципах медичної 

деонтології та етики. Їх діяльність органічно поєднана з національною 

історією, культурою та традиціями. Фахівець з фізичної реабілітації повинен 

бути розвиненою, освіченою та інтелігентною людиною, що може 

кваліфіковано виконувати оздоровчу, відновлювальну та виховну роботу з 

різними групами населення, тобто з хворими та здоровими [374, с. 7-8]. 

В основі концепції підготовки майбутніх фахівців служби цивільного 

захисту до самозбереження у професійній діяльності лежать прогностичні 

ідеї, які достатньо широко використані в Національній доктрині розвитку 

освіти (2001), Національній доктрині розвитку фізичної культури і спорту 

(2004), Законі України «Про фізичну культуру і спорт» (1994), Цільовій 

комплексній програмі «Фізичне виховання – здоров’я нації» (1999-2005), 
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Державній програмі розвитку фізичної культури і спорту на 2007 – 2011 роки 

(2006), Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку 

фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки (2011), Концепції 

Загальнодержавної програми «Здоров’я 2020: український вимір» на 2012-

2020 рр. (2011), які є системою орієнтирів і поглядів на значення, організацію 

та функціонування сфери фізичної культури і спорту в Україні на 

довгостроковий період з урахуванням розвитку держави та світового досвіду.  

Наприклад, у Національній доктрині розвитку освіти (2001) 

підкреслюється необхідність пропаганди здорового способу життя, 

стимулювання у молоді стремління до здорового способу життя, 

забезпечення індивідуального підходу під час занять фізичними вправами, 

можливості набуття кожною людиною потрібних науково обґрунтованих 

знань про здоров’я і засоби його зміцнення, про шляхи і методи боротьби з 

хворобами, про методики досягнення високої працездатності та тривалої 

творчої активності [283]. 

У Національній доктрині розвитку фізичної культури і спорту йдеться 

про те, що зміст і обсяг занять фізичними вправами мають встановлюватися 

на підставі науково обґрунтованих норм для окремих груп населення, 

наявних мотивів і цінностей, з урахуванням характеру рухової активності 

людини у професійній діяльності, навчанні та побуті. Приорітетного 

значення набуває розвитку у громадян переконання у необхідності 

регулярного використання різноманітних форм фізичного виховання та 

масового спорту [285]. 

У Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку 

фізичної культури і спорту говориться про мету Програми – привчання 

широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового 

способу життя та самозбереження. Серед шляхів розв’язання проблеми 

виділяється створення умов для розвитку регулярної рухової активності 

різних груп населення для зміцнення здоров’я з огляду на інтереси, 

побажання, здібності та індивідуальні особливості кожного [189]. 
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Метою Концепції Загальнодержавної програми «Здоров’я 2020: 

український вимір» на 2012-2020 рр. є збереження та покращення здоров’я 

населення завдяки профілактиці неінфекційних захворювань, мінімізації 

факторів (чинників) ризику захворювань та побудова сприятливого для 

здоров’я середовища, становлення культури здоров’я, мотивація населення 

до здорового способу життя, формування системи охорони здоров’я, що 

відповідає реальним потребам населення з організацією виконання 

спеціальних заходів щодо медичного забезпечення хворих за окремими 

найбільш значущими в соціально-економічному та медико-демографічному 

плані окремими класами хвороб та нозологічними формами.  

Реалізація Концепції вимагає виконання таких принципів: визнання 

здоров’я населення одним з головних чинників національної безпеки 

держави, стабільності та благополуччя суспільства, визначення  здоров’я та 

життя громадян пріоритетним напрямком політики на всіх рівнях управління; 

міжсекторальне співробітництво усіх сфер суспільства, діяльність яких 

прямо чи опосередковано позначається на здоров’ї населення; 

загальнодоступність наявних ресурсів збереження та зміцнення здоров’я та 

громадських заходів оздоровлення для всіх груп населення, незалежно від 

місця проживання, соціально-економічного статусу; безперервність 

здоров’яформуючих заходів на протязі всього життя людини; пріоритетність 

заходів з збереження та зміцнення здоров’я у міжсекторальній діяльності на 

всіх рівнях з формування державно-приватно-суспільного партнерства; 

розвиток усвідомленої позиції населення щодо відповідального відношення 

до власного здоров’я та особистої безпеки з відповідальністю кожної людини 

за власне здоров’я та членів родини; використання міжнародного досвіду 

щодо вирішення проблем збереження та зміцнення здоров’я населення; 

проведення наукових досліджень щодо збереження та зміцнення здоров’я 

населення шляхом побудови громадської системи охорони здоров’я, 

первинної профілактики неінфекційних захворювань та вивчення 
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негативного впливу соціальних детермінант на здоров’я та шляхів його 

мінімізації [188]. 

Відповідно до вищеописаних позицій, ми визначили взаємовплив 

сучасних тенденцій функціонування освіти на формування вимог до 

підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту у профільних 

навчальних закладах (рис. 3.3). 

Розглянемо суть концептуальних положень підготовки майбутніх 

фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у професійній 

діяльності. 
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Спрямованість підготовки 
майбутніх фахівців 
служби цивільного 

захисту на формування 
готовності до 

самозбереження у 
професійній діяльності 

 володіння 
інтелектуальними засобами 
пізнання і організації 
самозбереження у 
професійній діяльності 

 наявність стійкої 
необхідності у здійсненні 
самозбереження у 
професійній діяльності 

 мотивація на використання 
традиційних та новітніх 
самозбережувальних 
технологій у професійній 
діяльності  

 володіння загально 
професійними та 
спеціальними знаннями, 
уміннями і навичками, що 
забезпечують ефективність 
здійснення самозбереження 
у професійній діяльності 

 орієнтація самозбереження 
у професійній діяльності 

 високий рівень 
сформованості культури 
здоров’я та 
індивідуального стилю 
самозбереження у 
професійній діяльності 

- модернізація системи вищої освіти 

- інтеграція науки і практики, інноваційні 
процеси в системі професійної 
підготовки майбутніх фахівців  

- інтенсифікація навчально-виховного 
процесу, втілення творчих, 
дослідницьких форм і методів навчання 

- спрямування на професійно-
особистісний, системний, 
аксіологічний, акммеологічний, 
діяльнісний, рефлексивний і 
комптенетнісний підходи в професійній 
підготовці майбутніх фахівців  

- інформатизація вищої освіти, що 
викликана широким впровадженням 
нових інформаційних і комунікаційних 
технологій, а також методів і форм 
навчання, пов’язаних із ними 

- впровадження дистанційних форм 
навчання на базі засобів інформаційних 
технологій 

- входження української системи вищої 
освіти у європейський освітній простір 

Професійно-особистісні 
особливості 

- орієнтація особистості на одержання 
конкурентноздатних знань, умінь і 
навичок 

- зміна ролі самоосвіти і 
самовдосконалення індивіда під час 
професійного становлення 

- творча направленість професійної 
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діяльності, зумовлена актуалізацією 
процесів самореалізації особистості  

 

 

 

 

Рис. 3.3. - Взаємовплив сучасних тенденцій функціонування вищої 

освіти на формування вимог до підготовки майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту  

 

Ми враховуємо те, що підготовка майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності складається 

з: володіння інтелектуальними засобами пізнання і організації самозбереження у 

професійній діяльності; наявність сталої необхідності у здійсненні 

самозбереження у професійній діяльності; мотивацію на використання 

традиційних та новітніх оздоровчих технологій у самозбереженні у 

професійній діяльності; володіння загально-професійними та спеціальними 

знаннями, уміннями і навичками, що гарантують ефективність втілення 

самозбереження у професійній діяльності; творче спрямування 

самозбереження у професійній діяльності; високий рівень розвитку культури 

здоров’я та індивідуального стилю самозбереження у професійній діяльності. 

Процес підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту до 

самозбереження у професійній діяльності мусить відбуватися з огляду на такі 

головні сучасні тенденції: гуманізації та гуманітаризації, фундаменталізації, 

забезпечення неперервності, міждисциплінарності та інтернауковості, 

інтелектуалізації та динамізації. 

Гуманізація професійної підготовки курсантів містить в себі логіку переходу 

від технократичної до антропологічної її парадигми, характеризує залежність 

процесу підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту у 

профільному навчальному закладі від ступеня орієнтації освітнього процесу 

на особистість курсанта, спрямованість на особистісну компоненту 

професійної підготовки. 



198 

 

Гуманізація освіти є достатньо чималою у часі здійснення та складною 

за будовою, це процес морально-психологічної зміни людини, внутрішньої 

переорієнтації системи духовних цінностей, розуміння власної гідності і 

цінності іншої людини, розвиток почуттів відповідальності та причетності до 

минулого, сучасного та майбутнього. Гуманістичний напрям сучасної освіти 

наділяє особистість відповідальністю не лише за свою самозбережувальну 

поведінку перед суспільством, але й за ставлення до свого здоров’я і здоров’я 

оточуючих як до соціальної цінності. 

Як узагальнення різних підходів до категорії гуманізації, А. Конох 

виділяє такі її сутнісні ознаки: «зміна освітньої парадигми – інформаційної на 

смислову, тобто зміщення переваги освітнього процесу в сторону розвитку 

психологічних, фізичних, інтелектуальних, моральних та інших сфер 

особистості фахівця замість простого оволодіння деякою інформацією; 

формування певного кола вмінь і навичок, що стає не стільки метою, скільки 

засобом досягнення мети оновленого освітнього процесу; концентрація зусиль 

педагогів на вихованні людини як цілісної творчої індивідуальності – вільної, 

самостійної, творчо мислячої особистості, громадянина-гуманіста, здатного 

зробити обґрунтований вибір у різноманітних навчальних, професійних та 

життєвих ситуаціях; забезпечення потрібних організаційно-педагогічних, 

соціально-педагогічних, морально-психологічних та інших умов для 

успішного досягнення вказаної переорієнтації освітнього процесу» 184, 

с. 163. 

Підсумувавши численні психолого-педагогічні дослідження, 

Т. Максимова описала закономірності гуманізації освіти.  

а) Освіта як процес формування психічних властивостей і функцій, 

обумовлений взаємодією підростаючої людини з дорослими і соціальним 

середовищем.  

б) Серед гуманістичних тенденцій функціонування і розвитку системи 

освіти можна помітити переважаючу – спрямування на розвиток особистості. 

Чим гармонічнішим буде загальнокультурний, соціально-етичний і 
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професійний розвиток особистості, тим більше вільною і творчою буде 

ставати людина.  

б) Сьогодні є реальна можливість дати людині опанувати не лише 

основні професійні знання, але і загальнолюдську культуру, на базі якої 

можливий розвиток всіх сторін індивіда, врахування його суб’єктивних потреб 

і об’єктивних умов, пов’язаних з матеріальною базою і кадровим потенціалом 

освіти. Розвиток особистості в гармонії із загальнолюдською культурою 

залежить від рівня освоєння базової гуманітарної культури. Цією 

закономірністю обумовлений культурологічний підхід до відбору змісту 

освіти 232, с. 228. 

З огляду на досліджувану проблему, гуманізація процесу підготовки 

майбутніх фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у 

професійній діяльності орієнтована на всебічний розвиток особистості: чим 

гармонійнішим буде загальнокультурний, соціально-моральний та 

професійний розвиток особистості майбутнього фахівця служби цивільного 

захисту, тим більш творчим і креативним він буде у професійній діяльності; 

неперервний загальний і професійний розвиток особистості майбутнього 

фахівця служби цивільного захисту: таким процес підготовки стане при 

умові, якщо він буде спрямованим на «зону найближчого розвитку» 

курсантів; необхідність виведення розвитку курсантів за межі свого «Я» і 

найближчого соціуму, що дасть змогу їм усвідомити проблеми всього 

людства, відчути причетність до природи і суспільства, відповідальність за їх 

стан і розвиток; набуття процесом гуманітарного, соціально-морального і 

професійного розвитку особистості такого характеру, коли у майбутнього 

фахівця служби цивільного захисту виникає усвідомлене бажання до 

самовдосконалення і самореалізації у професійній діяльності. 

Необхідність гуманітаризації професійної освіти викликана зміною 

значення вищої школи як соціального інституту, який сьогодні покликаний 

не лише і не стільки займатися підготовкою професіоналів, скільки готувати 

широкоосвічених особистостей з високим рівнем загальної культури, 
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активною громадською позицією; така тенденція означає потребу 

поліпщення загальнокультурного рівня майбутніх фахівців.  

Гуманітаризація професійної освіти рятувальників робить актуальною 

проблему вдосконалення самозбережувальної поведінки майбутніх фахівців 

на основі розробки особистісно спрямованих технологій, забезпечує умови 

особистісного розвитку курсанта, його самореалізації у рятувальній справі, 

допомагає підвищенню фізичного і розумового потенціалів, становлення 

світогляду, духовних зразків поведінки. 

Гуманітаризація процесу підготовки майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності передбачає: 

появу у майбутніх фахівців служби цивільного захисту базового 

гуманістичного світогляду та духовних цінностей цивілізованого світу; 

втілення у процесі підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту 

до самозбереження у професійній діяльності гуманітарних технологій, що 

допомагають підвищенню комфортності та ефективності умов розвитку 

особистості курсанта; заміну репродуктивної по характеру пізнавальної 

діяльності курсантів на діяльність дослідницьку; підвищення професійної 

компетентності майбутніх фахівців служби цивільного захисту, їх 

мобільності до сприйняття інноваційних процесів, опанування сучасних 

самозбережувальних технологій, їх впровадження в самозбереження у 

професійній діяльності. 

Фундаменталізація професійної освіти передбачає перерозподіл 

переваги змісту професійної підготовки із вузькоспеціальних, спеціалізованих 

складових знань на загальнокультурні та загальнонаукові системні знання, що 

пов’язані з людською особистістю у всьому комплексі її проявів та є базою 

професіоналізму майбутніх фахівців служби цивільного захисту. С. Сисоєва 

говорить, що «фундаменталізація освіти орієнтована на розвиток системного 

мислення, цілісної наукової картини світу, забезпечення пріоритетності 

інформаційних елементів у перспективній системі освіти» [394]. 
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Основою вирішення проблеми фундаменталізації вищої освіти є 

побудова нової моделі фахової підготовки майбутніх фахівців у вигляді 

цілісної науково-методичної системи, здатної реформувати кронцептуальні, 

змістовно-структурні та організаційно-дидактичні основи, що підвищує 

відповідальність вищих навчальних закладів в реалізації нового, більш 

широкого підходу до навчання, виховання, розвитку курсантів і вимагає 

розробки системної концепції, направленої на фундаменталізацію освіти. 

Саме тому особливого значення набуває фундаментальна підготовка 

майбутнього фахівця служби цивільного захисту, яка через оновлення своєї 

гуманістичної парадигми здобуває фундаментальність, цілісність та 

універсальність, інтегруючи науковий та гуманітарний блоки знань в напрямку 

фундаменталізації. 

Серед основних засобів фундаменталізації процесу підготовки 

майбутніх фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у 

професійній діяльності ми виділяємо:  

1) зміну співвідношення між прагматичним та загальнокультурним 

складовими освіти: переважаючими мають стати проблеми розвитку загальної 

культури майбутніх фахівців служби цивільного захисту, розвитку в них 

наукових форм системного мислення;  

2) зміну структури та методології навчального процесу, що включає 

поглиблене дослідження фундаментальних законів природи і суспільства, 

здобуття потрібних фундаментальних основних знань через створення 

принципово нових навчальних курсів, зорієнтованих на формування у 

майбутніх фахівців служби цивільного захисту цілісних уявлень про наукову 

картину світу, на розвиток навиків системного її пізнання;  

3) реалізацію єдності змісту, форм, функції та структури підготовки 

майбутніх фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у 

професійній діяльності, так як нівелювання форм фундаменталізації цього 

процесу значно стримуватиме розвиток його змісту, а недооцінка функцій 

гальмуватиме інноваційні зміни структури.  
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Забезпечення неперервності професійної освіти радикально змінює 

роль вищої школи, мету її діяльності та функції, парадигму освіти «на все 

життя» на освіту «через все життя». С. Сисоєва наголошує, що «сама ідея 

неперервної професійної освіти, втілення концепції «освіта упродовж життя» 

відіграє важливе місце серед сучасних прогресивних освітніх ідей, 

орієнтованих на забезпечення сталого розвитку нашого суспільства та 

прогресу всього людства у ХХІ столітті» [245; 261; 394]. Вчена вважає, що «з 

цього випливає актуальність проблеми побудови гнучких механізмів 

постійного оновлення змісту освіти та технологій неперервного оновлення 

знань» [268; 306; 394].  

Головною метою неперервної професійної освіти є підготовка 

висококваліфікованих фахівців для всіх складових системи ДСНС України на 

базі реального попиту на їх рятувальну справу, в їх спроможності виконувати 

і забезпечувати на всіх рівнях – від проекту, програми до їх реалізації – 

педагогічно організовану неперервну професійну діяльність з різними 

соціально-демографічними групами населення й організовувати їм умови для 

самореалізації.  

У системі неперервної освіти вища освіта для майбутнього фахівця 

служби цивільного захисту мусить стати тією сходинкою професійного 

формування, на якій він отримує потужний імпульс свого інтелектуального 

потенціалу, стимулювання процесів саморозвитку і самоосвіти, активного 

розвитку пізнавальних і професійних мотивів [86; 201]. 

Забезпечення неперервності підготовки майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності має відповідати 

таким вимогам нового тисячоліття: антропоспрямована, що створений на 

усвідомленні внутрішньої потреби і одночасно об’єктивній необхідності 

мобільного саморозвитку, умінні адекватно і динамічно контактувати з 

навколишніми і з самим собою. У комплексі це відображається в активній 

життєвій і професійній позиції майбутніх фахівців служби цивільного 

захисту, орієнтованій на діяльність по збереженню життя та здоров’я 
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населення, інтенсивності та продуктивності особистісного саморозвитку; 

інтелектуальному, що полягає в усвідомленні необхідності постійного росту 

інтелектуального потенціалу, оволодіння способами та інструментами 

пізнання світу, розвитку самостійної пізнавальної активності, які є базою 

самоосвіти, професійного саморозвитку майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту, їх готовності до самозбереження у професійній 

діяльності; інформаційному, який потребує уміння цілеспрямовано 

знаходити і ефективно переробляти потрібну інформацію, що вимагає високо 

розвинутих когнітивних здібностей майбутніх фахівців служби цивільного 

захисту; соціальному (комунікативному), як можливості позитивного здобуття 

досвіду громадянського становлення, який є основою для формування 

самозбережувальної компетентності майбутніх фахівців служби цивільного 

захисту [220; 221]. 

У межах нової освітньої парадигми інтелектуалізація полягає в тому, 

що професійна освіта, поряд з пізнавальною функцією, мусить здійснювати 

психологічну функцію, яка полягає в розвитку інтелектуального потенціалу 

курсанта з врахуванням унікальності і цінності його психологічних 

можливостей. Інтелектуалізація професійної освіти відбувається через форми 

проблемного, активного, розвиваючого навчання, в діяльнісному підході та 

інших суміжних з ними формах навчальної діяльності, яка має методичний 

базис, визначений перевагою стимулювання інтелектуальної діяльності 

майбутніх фахівців.  

Інтелектуалізація вищої освіти включає спеціальну професійну 

підготовку майбутнього фахівця рятувальної справи з розвитком його 

світогляду, морально-естетичної, професійної і фізичної культури, 

формуванням систем діяльнісного підходу до набуття окремих 

міжпредметних й узагальнених знань, умінь та навичок. Під час засвоєння 

інформації у курсантів формуються способи евристичних і проблемно-

пошукових дій, прийоми та методи розумової та практичної діяльності, які 
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впливають на появу системного стилю мислення і цілісного світогляду 

майбутніх фахівців [274; 277; 278]. 

Під інтелектуалізацією процесу підготовки майбутніх фахівців 

служби цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності ми 

маємо на увазі те, що майбутній фахівець служби цивільного захисту має 

володіти не лише сумою знань, умінь і навичок, але й системою 

інтелектуально значимих якостей, потрібних йому для втілення 

самозбереження у професійну діяльність. 

Динамізація потребує необхідність перманентної відповіді системи 

професійної підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту на всі 

зміни соціально-професійної практики, а також на прогресивні зміни 

внутрішніх сторін діяльності вищої школи, яка передбачає постійну 

перебудову змісту освіти, методичного апарату та інших ознак її діяльності. 

Механізмом реалізації цієї тенденції служить постійна зміна суті вимог до 

підготовленості фахівця служби цивільного захисту, на що мусять бути 

спроектовані будь-які зміни як змістовного, так і методичного характеру         

[316; 332; 361]. 

Динамізація процесу підготовки майбутніх фахівців служби цивільного 

захисту до самозбереження у професійній діяльності має системоутворююче 

значення для його оптимізації і спрямована на забезпечення єдності 

стабільності та динамічності освітнього стандарту. Така єдність обумовлена 

використанням динамічних відносних характеристик об’ємного і якісного 

оновлення змісту підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту 

до самозбереження у професійній діяльності на базі варіативно-модульної 

структури змісту і єдиних рівневих показниках якості їх підготовки [288; 290; 

291]. 

Під час підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту до 

самозбереження у професійній діяльності необхідним є налагодження зв’язку 

між освітнім процесом вищого навчального закладу з вимогами зовнішнього 

професійного середовища з метою покращення професійної підготовки в 
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напрямку формування у майбутніх фахівців актуального комплексу 

компетенцій. Однією з умов втілення цього положення у підготовці майбутніх 

фахівців є чітке визначення вимог до кінцевого рівня сформованості основних 

компетенцій випускників вищих навчальних закладів [292; 297; 307].  

Майбутній фахівець служби цивільного захисту має бути спрямованим 

на зміни та творчість, а головне його завдання – навчання, в основі якого 

передбачено розвиток компетенцій і компетентностей самозбереження. 

Формування самозбережувальної компетентності майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту є необхідною умовою їх готовності до професійної 

діяльності. До чинників самозбережувальної компетентності ми відносимо: 

уявлення про самозбереження, про показники, які впливають на 

самозбереження та про здоровий спосіб життя; значущість «здоров’я» як 

загальнолюдської цінності; вміння помічати і фіксувати позитивні і негативні 

зміни в стані здоров’я індивіда; уміння розробляти ефективну і дієву програму 

відновлення та збереження здоров’я фахівців рятувальної справи; уміння 

налагоджувати самозбережувальне середовище в процесі професійної 

діяльності; володіння способами організації і реалізації діяльності по 

профілактиці і самозбереженню; володіння різними оздоровчими 

технологіями; вивчення ефективності оздоровчого процесу залежно від 

розвитку компетентності фахівця служби цивільного захисту в питаннях 

самозбереження [409; 479; 492]. 

Рівень сформованості самозбережувальної компетентності майбутніх 

фахівців служби цивільного захисту залежить від активності суб’єктів і 

відповідністю процесу професійної підготовки їх індивідуальним 

особливостям.  

З огляду на роботи Н. Завидівської [133], до психолого-педагогічних 

механізмів засвоєння, реалізації і розвитку самозбережувальної 

компетентності належать: визначення змісту самозбереження у професійній 

діяльності і очікуваного результату через систему мікроцілей, що гарантує 

організацію процесу навчання самозбереженню мовою навчальної діяльності. 
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В результаті актуалізуються мотиви та ціннісні спрямування курсантів і є 

можливість методично вірно використовувати інформаційні технології; під 

впливом необхідностей і актуалізованих мотивів самозбереження у 

професійній діяльності з’являється ціль самозбережувальних технологій з 

урахуванням особистих актуальних ціннісних орієнтирів. Співвідношення 

власних життєвих позицій, цілей на здоровий спосіб життя з мотивами 

самозбереження викликає оцінку їх значущості і освіченості у вихованні 

особистого сенсу необхідного рівня культури здоров’я; конкретні педагогічні 

цілі на створення системи самозбереження курсанта у майбутньому. 

Педагогічна діяльність має підпорядковуватися етапам послідовного 

виконання дій, а також по використанню інформаційних технологій, уточненні 

змісту і способів втілення. Викладач виступає помічником курсанта в процесі 

побудови самозбережувальних дій, що відповідають в цю мить ступеню 

компетенції самозбереження, з урахуванням при цьому індивідуальності 

курсанта; реалізація процесу навчання самозбереженню відбувається шляхом 

застосування засобів, потрібних для досягнення кінцевої мети – 

самозбереження у професійній діяльності. При проектуванні педагогічних 

процесів самозбереження необхідно планувати організацію взаємодії із 

курсантами і курсантів між собою під час навчальних занять, виділяючи 

приховані потенційні можливості розвитку спеціальних компетенцій та 

самозбережувальної компетентності.    

Підготовка майбутніх фахівців служби цивільного захисту до самозбереження 

у професійній діяльності представлена взаємопов’язаними властивостями і 

принципами [416; 434; 435].  

До властивостей процесу підготовки майбутніх фахівців служби цивільного 

захисту до самозбереження у професійній діяльності ми відносимо релевантність 

професійному середовищу, інноваційність, комунікативність, 

трансформованість, комфортність, демократизацію, випереджуючий розвиток 

(рис. 3.4). Розглянемо їх зміст. 
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Рис. 3.4 - Властивості  процесу підготовки майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності 

 

1. Релевантність професійному середовищу відбувається 

посередництвом включення в навчальний процес підготовки майбутніх фахівців 

служби цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності 

професійно значущих засобів і ресурсів. 

2. Інноваційність здійснюється посередництвом включення в 

навчальний процес підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту 

до самозбереження у професійній діяльності сучасних наукових досліджень, а 

також технологій, методів, форм, інструментаріїв.  

3. Комунікативність реалізується посередництвом спілкування майбутніх 

фахівців служби цивільного захисту з науковими працівниками, керівниками 

курсантських наукових робіт, спеціалістами-практиками служби ДСНС України.  

4. Трансформованість, тобто можливість зміни змістового наповнення 

складових навчально-практичного середовища процесу підготовки майбутніх 

фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності, 

що визначається зміною змісту навчання з спрямованістю на 

самозбережувальну діяльність. 
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5. Комфортність потребує побудови сприятливих умов для навчання 

майбутніх фахівців служби цивільного захисту, що допомагають 

формуванню позитивної мотиваційної бази в професійній діяльності. 

6. Демократизація характеризується як організація рівних 

можливостей, відкритості, умов для самоорганізації, самоуправління 

процесом підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту до 

самозбереження у професійній діяльності.  

7. Випереджуючий розвиток пояснюється як забезпечення майбутніх 

фахівців служби цивільного захисту рівнем підготовки і розвитку 

особистості, який мусить випереджати рівень розвитку сучасних оздоровчих та 

самозбережувальних технологій, які втілюються у профільних навчальних 

закладах ДСНС України. 

Ми визначили такі принципи процесу підготовки майбутніх фахівців 

служби цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності: 

суб’єктності, неперервності, гуманізації, інтеграції, відкритості і 

динамічності, науковості, міждисциплінарності, індивідуалізації, 

проблемності, інноваційності, інтерактивності, креативності, самостійності, 

рефлективності, направленість на самозбережувальну діяльність [438; 503; 

510; 517]. 

Принцип суб’єктності, що є методологічним під час підготовки 

майбутніх фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у професійній 

діяльності, вимагає спрямування всієї системи професійної підготовки на 

організацію умов для формування професійної компетентності майбутніх 

фахівців служби цивільного захисту і повної самореалізації особистості. Така 

цільова установка має бути переважаючою при складанні освітніх програм, 

навчальних планів, при виборі технологій навчально-професійної діяльності. 

У професійній діяльності майбутнього фахівця служби цивільного захисту 

суб’єктність – це ознака цілісності особистості, її здатність самостійно 

вирішувати в конкретних професійних ситуаціях, брати на себе 

відповідальність за результат власної самозбережувальної діяльності. Тобто, 
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зміст підготовки майбутнього фахівця служби цивільного захисту, 

направлений на вирішення завдання формування готовності до 

самозбереження у професійній діяльності, мусить бути побудованим так, щоб 

організувати умови для самостійного вибору, індивідуального просування і 

самооцінки результату в професійній діяльності, орієнтованій на 

відновлення, зміцнення і збереження здоров’я. До одних із можливих 

варіантів реалізації цього принципу можна віднести самостійну 

самозбережувальну діяльність курсанта, якою в процесі навчання може бути 

практика в пожежно-рятувальних підрозділах [227; 236]. Вони дають змогу 

курсанту профільного навчального закладу ДСНС України відчути себе 

дійсним суб’єктом свого професійного становлення в умовах професійно-

особистісного процесу навчання. Професійна практика у підрозділах 

направлена діяльність має відповідати таким умовам: бути змістовно 

насиченою, вимагаючи інтелектуального і емоційного напруження; бути 

самоуправляємою, допускаючи варіативність в засобах досягнення кінцевого 

результату [439; 520; 526].   

Принцип неперервності відбувається посередництвом забезпечення 

неперервності і послідовності процесу підготовки майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності, від адаптивного і 

креативного рівня до рівня стійкого саморозвитку, який забезпечується 

поєднанням різних організаційних форм навчання з самоосвітою.    

Необхідно підкреслити, що сучасна освіта потребує перманентного 

поповнення знань, воно не закінчується з одержанням диплома про вищу 

освіту. Темпи розвитку соціуму, зацікавленості людей, потреби, що постійно 

змінюються, створюють передумови для майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту отримувати все нові знання, новітні самозбережувальні 

технології. З цього випливає проблема неперервної професійної освіти, яка 

означає не лише освіту впродовж всього життя, а й передбачає постійний 

перехід на більш високі рівні, якісний і кількісний прогрес фахівця в 
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оперуванні своїми професійними знаннями і вміннями, здобуття життєвого і 

професійного досвіду.  

Дослідники В. Буштрук, Ю. Войнар, В. Костюченко, Е. Шубін 

говорять, що так звана неперервна освіта не буває без процесу розвитку 

інформаційної культури майбутнього фахівця [49, с. 35].  

Сучасний ринок праці вимагає постійного підвищення  кваліфікації, 

оновлення професійних знань. До такої ситуації готові тільки фахівці, що 

уміють знаходити нову інформацію й ефективно її використовувати у 

професійній діяльності. Як зазначають науковці, необхідно брати до уваги, 

що мова йде не просто про поповнення рівня знань майбутнього фахівця, а 

про розвиток здатності знаходити потрібну інформацію, осмислювати її, 

втілювати у практичній діяльності, оперативно відгукуватися на 

інноваційний досвід, а також розробляти, створювати, експериментально 

апробувати інновації, уміти їх наполегливо й цілеспрямовано поширювати 

[49, с. 35]. 

В. Мартиненко виділяє такі основні аспекти суті неперервної освіти: 

перший – коли в неперервній освіті вбачають професійну освіту 

дорослих, так зване підвищення кваліфікації, а по суті компенсаторну, 

додаткову освіту, частину «кінцевої» або освіту «на все життя».  

Ідея довічної освіти – необхідність особи, бажання до самопізнання й 

пізнання навколишнього світу, освіта «крізь усе життя» є основою третього 

підходу, який, на нашу думку, є найбільш продуктивним і перспективним 

[239, с. 56]. 

Головна суть неперервної професійної освіти – постійне творче 

оновлення, розвиток і вдосконалення кожної людини, її особистих, фізичних 

ознак і зміцнення здоров’я впродовж усього її життя, що визначає і 

процвітання всього суспільства. Зростання значення неперервної професійної 

освіти в сучасній соціально-економічній ситуації, як говорить 

В. Мартиненко, призводить до того, що «поряд з традиційними функціями 

(навчання, виховання, допомога в розвитку, оцінка, робота з батьками тощо) 
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в умовах модернізації освіти актуалізуються також професійні функції: 

організація змістовної і професійної сторін освіти й соціокультурного 

середовища» [239, с. 56]. Науковець вважає, що «головним є вирішення 

завдань посилення адресної підготовки фахівців, максимального 

спрямування на конкретні запити освітніх установ усіх типів і рівнів 

акредитації й суб’єктів ринку освітніх послуг, збережених для свободи 

вибору особою освітньої траєкторії» [239, с. 57]. 

У нашому дослідженні принцип неперервності реалізується у часовому і 

просторовому взаємозв’язку етапів і ступенів навчання, на яких відбувається 

підготовка майбутніх фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у 

професійній діяльності в процесі послідовного, поступового засвоєння нових 

знань, умінь і навичок, розвиток професійно важливих якостей.  

Принцип гуманізації здійснюється через організацію максимально 

сприятливих умов для розвитку демократизму міжособистісних відносин між 

курсантами і викладачами, орієнтація навчально-виховного процесу на 

формування у майбутніх фахівців служби цивільного захисту багатопланової, 

цілісної і динамічної картини духовного розвитку людства, розуміння 

сутності гуманістичних відносин, створення умов для розвитку високих 

соціальних, моральних, інтелектуальних та фізичних ознак для забезпечення 

внутрішніх потреб у втіленні творчих можливостей особистості курсанта. 

Принцип інтеграції змушує будувати у профільному навчальному 

закладі ДСНС України єдиного, взаємопов’язаного по суті, структурі, 

функціональним характеристикам цілісного процесу підготовки майбутніх 

фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності. 

Принцип інтеграції відбувається через організацію цього процесу на основі 

міжпредметності і комплексності з використанням потенціалу професійно 

направлених дисциплін та спецкурсів і практичної підготовки курсантів 

[442]. 

Принцип відкритості і динамічності здійснюється посередництвом 

забезпечення адекватності і релевантності професійно спрямованого 
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освітнього середовища профільного навчального закладу ДСНС України 

цільовим установкам процесу підготовки майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності та вимогам 

професійного середовища.  

Принцип науковості потребує наявності у майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту знань основних теоретичних положень, понятійного 

апарату, методів і способів, закономірностей і властивостей втілення 

самозбереження у професійну діяльність, яка є предметною областю 

професійної підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту; 

дотримання службового етикету в професійному спілкуванні і уміння 

грамотно виконувати професійні обов’язки; знання теоретичних основ 

самозбереження, що складають професійну компетентність майбутніх 

фахівців. 

Принцип міждисциплінарності включає інтегративний вплив  

спеціальних дисциплін (комплекс міжпредметних зв’язків), що зумовлюють 

розвиток системи знань, умінь і навичок та професійно-важливих якостей 

курсанта і їх використання в практичній самозбережувальній діяльності. 

Метою міжпредметних зв’язків є формування культури здоров’я та 

орієнтованості на самозбереження у професійній діяльності майбутнього 

фахівця служби цивільного захисту.   

Принцип індивідуалізації організовує сприятливі умови для розкриття і 

розвитку потенціалу майбутнього фахівця служби цивільного захисту. 

Логічно це стає можливим при підготовці творчих завдань, що враховують 

індивідуальні якості особистості. Можливість залучатися до наукової 

творчості надають спецкурси, спецсемінари, робота над проектами. 

Принцип проблемності відбувається через створення проблемних 

ситуацій професійної направленості під час підготовки майбутніх фахівців 

служби цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності, для 

вирішення яких потрібно використовувати сукупність професійно 

спрямованих і спеціальних знань, умінь та навичок. 
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Принцип інноваційності здійснюється через варіативність та 

динамічність змісту, форм, методів і технологій підготовки майбутніх 

фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності, 

орієнтованих на створення можливості і здатності курсантів для творчого 

перетворення соціальної дійсності, проектування, підготовка та здійснення 

самозбережувальної діяльності, що передбачає інваріативність розв’язання 

професійних завдань, багатокритеріальність контролю й оцінки отриманих 

результатів.  

Принцип інтерактивності пояснюється як взаємодія суб’єктів 

професійного навчання за допомогою безпосереднього контакту, тобто 

можливість навчатися в режимі діалогу зі всіма учасниками освітнього 

процесу посередництвом використання спеціалізованого освітнього 

інформаційного середовища (наприклад, комп’ютерне спілкування). 

Очевидно, що впровадження принципу інтерактивності можливе в тому 

випадку, коли курсант має свободу вибору навчальних дій і йому ця свобода 

гарантована.   

Принцип креативності потребує розкриття індивідуальності кожного 

курсанта, розвиток творчого і комунікативного потенціалу особистості, 

орієнтації майбутніх фахівців служби цивільного захисту на здатність 

оперативно ефективно застосовувати нестандартні, оригінальні вирішення 

ситуацій міжособистісної професійної взаємодії, ровитку здібності 

самостійного вибору форм і засобів виконання завдань у самозбережувальній 

діяльності. Відрив звичних методів вирішення професійних проблем, зміна 

зв’язку між явищами, фактами, порівняння різних підходів до вирішення 

суперечностей, що виникли, викликають формування нетривіальної стратегії 

творчого мислення, коли підвищується здатність до більш глибоких 

асоціацій, до володіння гіпотезами, в результаті чого може бути знайдено 

декілька варіантів вирішення проблеми, із яких вибирається оптимальний. 

Принцип самостійності включає самостійне оволодіння курсантами 

нових професійно спрямованих знань та способів діяльності, в тому числі і з 



214 

 

використанням інформаційних технологій, потрібних для теоретичної і 

практичної готовності майбутніх фахівців служби цивільного захисту до 

самозбереження у професійній діяльності.  

Принцип рефлексивності відображає актуалізацію процесів 

самооцінки, самовизначення і самореалізації майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту посередництвом проблемно-нестандартних професійних 

ситуацій. Цей принцип потребує розуміння курсантами суті та способів 

самозбереження у подальшій професійній діяльності, а головне, власних 

особистісних змін, що з’являються в процесі послідовного засвоєння все 

більш абстрактних частин професійного простору, проходячи від 

теоретичного до методологічного рівня рефлексії у професійній діяльності, 

орієнтованій на самозбереження. 

Принцип орієнтації на самозбереження передбачає моделювання 

самозбережувальної діяльності і прогнозування професійних здібностей в 

процесі навчання курсантів. Серед найважливіших організаційно-методичних 

вимог, що дають змогу втілювати цей принцип, можна назвати такі: 

формування особистісних якостей і професійних здібностей майбутнього 

фахівця служби цивільного захисту; підготовка конкурентноздатного 

фахівця, професійна мобільність якого спрямована на його готовність до 

здійснення самозбереження у професійній діяльності; засвоєння прикладних 

технологій відновлення здоров’я людини, її загального оздоровлення та 

поліпшення якості життя. 

Ми виходимо з позиції, що процес підготовки майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності складається з 

низки послідовних стадій: пристосування, диференціації, індивідуалізації та 

сталого саморозвитку (рис. 3.5). 

Ми вважаємо, що стадія адаптації характеризується розвитком 

самосвідомості, самооцінки і самоуправління курсанта; формуванням 

уявлення про себе як про фахівця; невизначеністю уявлення про способи 

професійної діяльності; появою труднощів в самоорганізації; актуалізацією 
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зацікавленості до предметів професійно направленого циклу; розвитком 

здібностей до професійної інтерпретації життєвих ситуацій. 

Стадія диференціації визначається: проявом індивідуальної неповторності, 

яка характеризується розвитком таких якостей як рефлексивність, 

креативність, критичність; стремлінням поповнити знання про себе як 

майбутнього професіонала; формуванням навичок саморегуляції навчально-

практичної діяльності.  

Стадія індивідуалізації характеризується: сформованою 

самосвідомістю; адекватною самооцінкою; сталими навичками 

самоорганізації і самоуправління; розвитком професійної компетентності; 

пошуком особистісного способу самозбереження у професійній діяльності; 

авторством в розробці власних моделей майбутнього самозбереження у 

професійній діяльності. 

 

 
Рис. 3.5 - Стадії процесу підготовки майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності 

 

Стадія стійкого саморозвитку характеризується: високим рівнем 

самоорганізації і самоуправління майбутнього фахівця служби цивільного 
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захисту; самоаналізом та коригуванням навчально-професійних досягнень; 

актуалізацією необхідності в подальшому саморозвитку; активним розвитком 

суб’єктності майбутнього фахівця ДСНС України [444]. 

Отже, враховуючи сучасні концепції професійної підготовки майбутніх 

фахівців у навчальному закладі, можна сформулювати такі основні 

положення концепції підготовки майбутніх фахівців служби цивільного 

захисту до самозбереження у професійній діяльності: 

Процес підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту до 

самозбереження у професійній діяльності мусить зважати причинно-наслідкові 

зв’язки та залежності, що проявляються у формі головних тенденцій та 

визначають стратегію цього процесу, серед яких [452]:  

гуманізація – залежність процесу підготовки майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності у профільному 

навчальному закладі ДСНС України від ступеня направленості освітнього 

процесу на особистість курсанта, спрямованість на особистісну компоненту 

професійної підготовки;  

гуманітаризація, яка визвана зміною значення вищої школи як 

соціального інституту, який сьогодні покликаний не лише і не стільки 

займатися підготовкою професіоналів, скільки готувати широкоосвічених 

особистостей з високим рівнем загальної культури, активною громадською 

позицією; така тенденція означає потребу підвищення загальнокультурного 

рівня майбутніх фахівців служби цивільного захисту;  

фундаменталізація – перерозподіл пріоритетів змісту професійної 

підготовки із вузькоспеціальних, спеціалізованих складових знань на 

загальнонаукові та загальноспеціальні, що є основою професіоналізму 

майбутніх фахівців служби цивільного захисту;  

забезпечення неперервності освіти, яке радикальним чином змінює 

роль вищої школи, цілі її діяльності й функції, парадигму освіти «на все 

життя» на освіту «через все життя»;  
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міждисциплінарний та інтернауковий характер знань в сучасних 

освітніх системах, зумовлений системністю і глобальністю сучасних соціальних 

і професійних проблем, переважно синтетичним характером розвитку сучасної 

науки і практики;  

інтелектуалізація, яка здійснюється через форми проблемного, 

активного, розвиваючого навчання, в діяльнісному підході та інших, суміжних з 

ними формах навчальної діяльності, що має методичний базис, складений 

перевагою стимулювання інтелектуальної діяльності майбутніх фахівців 

служби цивільного захисту;  

динамізація – необхідність перманентного реагування системи 

професійної підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту на всі 

зміни соціально-професійної практики, а також на прогресивні зміни 

внутрішніх сторін діяльності вищої школи, яка передбачає постійне 

трансформування змісту освіти, методичного апарату та інших ознак її 

діяльності; механізмом виконання цього принципу є постійна зміна суті вимог 

до підготовленості фахівця служби цивільного захисту, на що мають бути 

спроектовані будь-які зміни як змістовного, так і методичного характеру.  

Теоретико-методологічна основа процесу підготовки майбутніх 

фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності 

основується на методологічних підходах, серед яких професійно-

особистісний підхід є фундаментальною базою; системний, акмеологічний і 

аксіологічний підходи є загальнонауковою основою; особистісно 

спрямований підхід є теоретико-методологічною стратегією; діяльнісний, 

рефлексивний і компетентнісний підходи є практико-направленою тактикою 

цього процесу. 

Суть процесу підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту 

до самозбереження у професійній діяльності представлене взаємопов’язаними 

властивостями (релевантністю професійному середовищу, інноваційністю, 

комунікативністю, трансформованістю, комфортністю, демократизацією та 

випереджуючим розвитком) і принципами (суб’єктності, неперервності, 
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гуманізації, інтеграції, відкритості і динамічності, науковості, 

міждисциплінарності, індивідуалізації, проблемності, інноваційності, 

інтерактивності, креативності, самостійності, рефлективності, орієнтації на 

самозбереження).  

Процес підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту до 

самозбереження у професійній діяльності складається з таких послідовних 

стадій: пристосування, диференціації, індивідуалізації та сталого 

саморозвитку. 

Процес підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту до 

самозбереження у професійній діяльності потребує педагогічно 

охарактеризованого поєднання традиційних та інноваційних педагогічних 

технологій з метою максимально наблизити теоретичне навчання курсантів 

до практичної діяльності у пожежно-рятувальних підрозділах ДСНС України 

за рахунок введення в освітній процес форм і методів активного проблемно-

діяльнісного навчання та моделювання професійних ситуацій 

самозбереження. 

Отже, ми сформулювали головні положення концепції підготовки 

майбутніх фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у професійній 

діяльності. 

 

Висновки до третього розділу 

Розглянуто проблему підготовки майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності, 

підкреслено відповідні теоретико-методологічні підстави. Це обумовлюється 

необхідністю усвідомлення багатьох проблем професійної діяльності 

рятувальників, що має важливе значення не лише для розробки 

методологічних основ підготовки, а й для фахівця-практика, для його 

професійного формування та розуміння своєї важливої місії з ліквідації 

надзвичайних ситуацій, рятування людей та матеріальних цінностей.  
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Розглянуті наукові підходи слугують глибокою фундаментальною 

базою, що сформована вітчизняною філософією, психологією та педагогікою, 

для наукового пошуку способу досягнення нової якості освіти, нової одиниці 

виміру освіченості людини (так як лише знання, вміння і навички уже 

повністю не задовольняють), шляхів становлення суб'єктності особистості. 

Він визначає спрямованість зміни освітнього процесу, його пріоритети, що 

дає змогу розглядати його змістовним ресурсом розвитку. 

Аналіз наукової літератури, пошук різних джерел сучасних наукових 

позицій під час вивчення проблеми підготовки майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності дали 

можливість виявити ті підстави, що визначають методологічну платформу, 

основу досліджуваної проблеми сприяння самозбереження майбутніх 

фахівців служби цивільного захисту у професійній діяльності. 

Методологічними підходами до дослідження проблеми підготовки 

майбутніх фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у 

професійній діяльності визначено професійно особистісний, системний, 

акмеологічний, аксіологічний, особистісно орієнтований, діяльнісний, 

рефлексивний і компетентнісний підходи.  

З’ясування методологічних засад підготовки майбутніх фахівців 

служби цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності 

дозволить нам сформулювати основні положення концепції та розробити 

модель науково-методичної системи підготовки майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності. 

Уточнено суть визначення «готовність майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності» 

сприймається нами як інтегративне утворення індивіда, до складу якого 

входять мотиваційний, когнітивний, операційно-діяльнісний і рефлексивно-

аналітичний структурні компоненти та визначаються мотивами і 

переконаннями до здійснення самозбереження при виконанні службових 

обов’язків, а також професійно спрямованими знаннями, уміннями й 
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навичками та професійно-важливими  якостями, які орієнтовані на 

збереження власного життя та здоров’я при ліквідації надзвичайної ситуації 

техногенного, природного, соціального та воєнного характерів. 

Ми виділяємо мотиваційний, когнітивний, операційно-діяльнісний, 

рефлексивно-аналітичний компоненти готовності майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту. Мотиваційний компонент визначає наявність у курсанта 

мотивації до професійного навчання, що дасть можливість йому втілювати 

самозбереження у професійну діяльність; когнітивний компонент 

характеризує наявність у курсанта комплексу професійно спрямованих знань, 

потрібних для здійснення самозбереження у професійній діяльності; 

операційно-діяльнісний компонент відображає наявність у курсанта 

проектувально-конструктивних, виконавських та аналітико-рефлексивних 

умінь і навичок здійснення самозбереження у професійній діяльності; 

рефлексивно-аналітичний компонент визначає наявність у курсанта 

професійної креативності та здатності до самоосвіти і саморозвитку для 

ефективного втілення самозбереження у професійну діяльність. 

Розроблено та науково роз’яснено основні положення концепції 

підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту до 

самозбереження у професійній діяльності. Авторська концепція базується на 

таких положеннях: 1) Аналіз надзвичайних ситуацій різних характерів 

свідчить про щораз більшу роль фахівців служби цивільного захисту в їх 

ліквідації, причому ефективність функціонування пожежно-рятувальних 

підрозділів залежить від результативності та надійності професійних дій осіб 

рядового й начальницького складу підрозділів. Екстремальний характер 

професійної діяльності фахівця служби цивільного захисту та підготовки до 

неї висуває підвищені вимоги до фізіологічної, фізичної, психічної, 

соціальної сфер особистості. Саме тому важливо в межах ЗВО ДСНС 

України підвищувати ефективність підготовки майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності, яке 

цілеспрямовано має впливати на всі сфери особистості курсанта: біолого-
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соматичну – через дію на фізіологічний стан здоров’я; психічну – шляхом 

впливу на інтелект, емоції, волю особи для забезпечення її психоемоційної 

стійкості, належного морально-психологічного стану, формування 

необхідного типу пізнавальних психічних процесів; соціально-професійну – 

завдяки передачі професійних знань, спеціальних умінь і навичок, трансляції 

норм і цінностей служби в ДСНС України. 2) Якісна професійна підготовка 

фахівців служби цивільного захисту у ЗВО ДСНС України потребує 

формування готовності до самозбереження у професійній діяльності такими 

компонентами, а саме: мотиваційним, когнітивним, операційно-діяльнісним і 

рефлексивно-аналітичним. Розгляд готовності майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності орієнтує на 

визнання життя та здоров’я людини як найвищої цінності та створення 

належних умов для її саморозвитку. 3) Методологічну основу концепції 

визначають системний, аксіологічний, компетентнісний, акмеологічний, 

діяльнісний, особистісно орієнтований та рефлексивний підходи. Механізми 

реалізації концепції дослідження відображені в моделі науково-методичної 

системи підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту до 

самозбереження в професійній діяльності. 4) Ефективність науково-

методичної системи підготовки майбутніх фахівців служби цивільного 

захисту до самозбереження у професійній діяльності забезпечується 

реалізацією педагогічних умов (формування позитивного ставлення 

майбутніх фахівців служби цивільного захисту до проблеми самозбереження у 

професійній діяльності; оновлення змісту й практики підготовки майбутніх 

фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у професійній 

діяльності; використання новітніх педагогічних засобів у підготовці 

майбутніх фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у професійній 

діяльності та реалізацією відповідного навчально-методичного забезпечення. 
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РОЗДІЛ 4 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 

ФАХІВЦІВ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДО 

САМОЗБЕРЕЖЕННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ  

 

У розділі розроблено науково-методичну систему підготовки 

майбутніх фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у 

професійній діяльності; спроєктовано відповідну її модель; теоретично 

обгрунтовано педагогічні умови реалізації науково-методичної системи 

формування готовності майбутніх фахівців служби цивільного захисту до 

самозбереження у професійній діяльності. 

 

4.1 Модель науково-методичної системи підготовки майбутніх 

фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у професійній 

діяльності   

Динамічний розвиток України на початку XXI століття та її швидкий 

рух до загальноєвропейського освітнього простору викликають появу високих 

вимог до системи вищої професійної освіти, до якості підготовки майбутніх 

фахівців. Фактично, мова йде про побудову ефективної моделі змісту освіти не 

просто фахівця, а професіонала нової формації з врахуванням загальних 

закономірностей формування професійної діяльності і саморозвитку 

особистості, спроможної до перетворення, моделювання і корекції 

професійного простору [171].  

У зв’язку з головними тенденціями в сучасній освіті системі 

професійної підготовки фахівців служби цивільного захисту необхідна 

відчутна оптимізація, поліпшення змісту навчання та зміни педагогічної 

парадигми, у системному опрацюванні й побудові діючої моделі ефективного 

навчально-виховного процесу підготовки висококваліфікованих фахівців у 

рятувальній галузі, готових до здійснення самозбереження у професійній 

діяльності [243; 256; 259; 260]. 
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Створення моделі [45; 51; 216] науково-методичної системи підготовки 

майбутніх фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у професійній 

діяльності відбувалося за допомогою системного аналізу, який гарантує 

цілісність навчально-виховного процесу, допомагаючи тим самим його 

оптимізації. Модель має такі блоки: концептуально-цільовий, організаційно-

змістовий, процесуально-технологічний і аналітико-результативний (рис. 4.1).  

 

Рис. 4.1 - Блоки моделі підготовки майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності 

 

При розробці моделі брали до уваги її відкритість: зовнішня 

відкритість забезпечується гнучкою відповіддю на соціальне замовлення; 

внутрішня відкритість пов’язана з стремлінням підібрати для кожного 

курсанта індивідуальну траєкторію підготовки до самозбереження у 

професійній діяльності з урахуванням його психологічних особливостей, 

здібностей та схильностей [315; 321]. 

Побудована у дослідженні модель науково-методичної системи 

підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у 

професійній діяльності (рис. 4.2.) володіє характеристикою цілісності, так як 

всі її складові взаємопов’язані між собою, мають деяке смислове 

навантаження і працюють на остаточний результат – досягнення майбутніми 

фахівцями служби цивільного захисту найвищого рівня готовності до 

самозбереження у професійній діяльності.  
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Соціальне замовлення на підготовку майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту показує запит суспільства на висококваліфікованих, 

інтелектуально та фізично активних фахівців служби ДСНС України, що 

готові до самозбереження у професійній діяльності. 

Концептуально-цільовий блок виконує функцію наукового опису 

поставленої проблеми і відображає запланований результат навчання (через 

мету та завдання) та методологічну базу дослідження, що містять підходи і 

принципи підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту до 

самозбереження у професійній діяльності. 

Мета – підготувати майбутніх фахівців служби цивільного захисту до 

самозбереження у професійній діяльності. 

Згідно до мети, ми сформульовали завдання підготовки майбутніх 

фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності: 

 розвинути мотиваційно-ціннісне відношення майбутніх фахівців 

служби цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності; 

 сформувати уміння та навички для виконання діяльності, 

орієнтованої на збереження власного життя та здоров’я; 

 розвинути професійно важливі особистісні якості, що 

характеризують готовність майбутніх фахівців служби цивільного захисту до 

самозбереження у професійній діяльності. 

Теоретико-методологічна основа моделі складається з таких підходів: 

акмеологічного, аксіологічного, діяльнісного, компетентнісного, особистісно 

спрямованого, професійно особистісного, рефлексивного та системного. 



               

 Рис. 4.2. Модель науково-методичної системи підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту до 

самозбереження у професійній діяльності 
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Виділено такі принципи діяльності моделі підготовки майбутніх 

фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у професійній 

діяльності: суб’єктності, неперервності, гуманізації, відкритості і 

динамічності, науковості, інтеграції, міждисциплінарності, індивідуалізації, 

проблемності, інноваційності, інтерактивності, креативності, самостійності, 

рефлективності, направленості на самозбереження у професійній діяльності. 

Організаційно-змістовий блок відображає суть, функції та педагогічні 

умови підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту до 

самозбереження у професійній діяльності. При побудові змісту навчання 

враховано принцип міждисциплінарної інтеграції загальнотеоретичних, 

професійно спрямованих дисциплін і спецкурсів за тематикою дослідження. 

Зміст включає систему знань, умінь та навичок з навчальних дисциплін: 

«Домедична допомога», «Підготовка газодимозахисника», «Психологічна 

підготовка», «Кризова та екстремальна психологія», «Охорона праці в 

органах і підрозділах цивільного захисту», спецкурс «Самозбереження 

фахівців служби цивільного захисту».   

До функцій процесу підготовки майбутніх фахівців служби цивільного 

захисту до самозбереження у професійній діяльності відносяться пізнавальна, 

виховна, розвивальна, комунікативна, пристосувальна, діяльнісна та 

інтегрувальна функції (рис. 4.3.). 

Пізнавальна функція включає систематичне оволодіння курсантами 

ґрунтовних знань, потрібних для здійснення самозбереження у подальшій 

професійній діяльності. 

Виховна функція потребує формування професійної орієнтації 

особистості курсанта, необхідностей в професійній діяльності, стійкості 

позитивних мотивів праці, схильності та зацікавленості в самозбереження у 

подальшій професійній діяльності. 

Розвивальна функція вимагає формування у курсантів системи 

професійно-значущих цінностей, якостей особистості, що дають змогу 
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майбутньому фахівцю служби цивільного захисту втілювати творчий підхід 

до організації самозбереження у професійній діяльності. 

 

Рис. 4.3 - Функції процесу підготовки майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності 

 

Комунікативна функція включає вироблення у курсантів умінь чітко і 

ясно виражати думки, приводити аргументи, пояснювати, передавати 

раціональну та емоційну інформацію, організовувати та підтримувати 

розмову, користуватися вербальними та невербальними засобами передачі 

інформації при здійсненні самозбереження у професійній діяльності. 

Адаптаційна функція означає узгодження очікувань та можливостей 

курсантів із вимогами професійного середовища та мінливими умовами 

трудової діяльності.   

Діяльнісна функція потребує становлення активної професійної позиції 

майбутніх фахівців служби цивільного захисту на базі включення курсантів в 

різноманітну по видам, формам і змісту практичну діяльність, спрямовану на 

самозбереження. 

Інтегрувальна функція об’єднує знання, уміння і навички курсантів, 

одежані під час вивчення професійно орієнтованих дисциплін, із 

закономірними особистісними змінами, які відбувалися у зв’язку з 

включенням в практико-направлену самозбережувальну діяльність.  
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Процес розвитку показників кожного критерію готовності до 

самозбереження у професійній діяльності до високого та середнього рівня, а 

отже, і досягнення мети досліджуваного педагогічного процесу, проходитиме 

значно ефективніше за спеціально підготовлених педагогічних умов. 

Відповідно до цього, вони є одним з найважливіших елементів моделі.  

Н. Яковлєва виділяє три групи педагогічних умов ефективного 

діяльності і розвитку системи підготовки студентів до творчого вирішення 

педагогічних завдань: 1) умови, що забезпечують професійну направленість 

творчої підготовки; 2) умови, що забезпечують набуття знань і вмінь 

творчого пошуку; 3) умови, що забезпечують включення в творчу діяльність 

по вихованню учнів [347]. До складу умов, які забезпечують професійну 

орієнтованість творчої підготовки, Н. Яковлєва зараховує розвиток у 

студентів професійного науково-педагогічного інтересу і відповідні до цієї 

діяльності мотиви. Тут ми можемо помітити феномен переходу мотиву в 

умови, тобто наявність або відсутність мотиву є тією умовою, яка може 

стримувати або сприяти професійним спрямуванням творчої підготовки. 

М. Пелипенко вивчаючи підготовку фахівців оперативно-рятувальних 

сил до самозбереження виокремив наступні педагогічні умови, що 

«визначають характер процесу формування готовності до самозбереження 

майбутніх фахівців оперативно-рятувальних сил та забезпечують його 

ефективність: системність, логічна послідовність та неперервність процесу 

розвитку готовності до самозбереження; реалізація в навчально-виховному 

процесі профільного ВНЗ теоретично обґрунтованої методики поетапного 

визначення й коригування рівня готовності до самозбереження; посилення 

мотивації особистості до самозбереження й надання їй головного значення в 

системі цінностей майбутнього фахівця оперативно-рятувальних сил; 

цілеспрямоване формування дисциплінованості майбутніх фахівців 

оперативно-рятувальних сил як усвідомленого дотримання визначеного 

порядку й алгоритму дій в екстремальних умовах професійної діяльності». 
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 С. Гаркуша називає наступні педагогічні умови: «перша педагогічна 

умова – міждисциплінарна інтеграція та поліпшення науково-методичного 

забезпечення в процесі формування готовності майбутніх фахівців фізичного 

виховання до використання здоров’язбережувальних технологій – дала 

можливість організувати єдиний освітній простір навчальної та науково-

практичної діяльності студентів, орієнтованої на максимальне наближення 

теоретичного навчання до практики роботи у сфері зміцнення та збереження 

здоров’я та розвитку діяльнісної позиції студента в навчально-виховному 

процесі; можливість включити у зміст підготовки майбутніх фахівців окремі 

розділи навчальних дисциплін та інтегративного курсу, направлені на 

формування теоретичної й практичної готовності студентів до використання 

здоров’язбережувальних технологій. Друга педагогічна умова – втілення 

здоров’язбережувальних. інтерактивних технологій в освітній процес 

фізичного виховання – дала змогу використовувати під час теоретичної і 

практичної підготовки майбутніх фахівців інтерактивні технології, які 

доречно застосовувати при проведенні уроків фізичної культури у школі, 

занять з фізичного виховання в дошкільних навчальних закладах та 

тренувань у позашкільних навчальних закладах спортивного профілю, а 

також забезпечення позанавчальної діяльності учнів, орієнтованої на 

збереження здоров’я й використання здоров’язбережувальних технологій. 

Третя педагогічна умова – забезпечення інструментального педагогічного 

контролю за процесом формування готовності студентів до використання 

здоров’язбережувальних технологій в освіті – мотивувала студентів на 

опанування знаннями, уміннями та навичками самостійного використання 

сучасних механо-електричних і оптико-електронних методів контролю за 

станом здоров’я, фізичною підготовленістю та руховою функцією задля 

забезпечення якісної майбутньої професійної діяльності». 

Г. Мешко особливу увагу приділяє поясненню системи психолого-

педагогічних умов, які спеціально будувалися з метою впливу на перебіг 

процесу і цим визначали якість підготовки майбутніх учителів до збереження 
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і зміцнення професійного здоров’я. До таких умов відносяться: «формування 

емоційно-ціннісного, відповідального відношення студентів до професійного 

здоров’я; формування педагогічної направленості майбутніх учителів, їх 

мотивації до особистісно-професійного зростання, бажання зберігати 

«професійну форму», спрямування на творчість у професії;  актуалізація 

питань, пов’язаних з проблемою професійного здоров’я під час вивчення 

психолого-педагогічних дисциплін, зміст яких складає основу формування 

психолого-педагогічної компетентності, професійної спрямованості і 

творчості; реалізація інноваційних технологій, активних методів взаємодії, 

орієнтованих на самопізнання і саморозвиток, розввиток суб’єктної позиції 

студента як носія розумного способу життя; сприяння продуктивному 

пристосуванню студентів-першокурсників до умов навчання у вищій школі, 

«входженню» у професію вчителя через використання предметного поля 

курсу «Вступ до педагогічної професії»; організація психологічно безпечного 

освітнього середовища у вищому навчальному закладі, направленого на 

розвиток гармонійної, здорової, соціально успішної особистості, спроможної 

протистояти негативним факторам педагогічної діяльності, конструктивно 

долати професійні труднощі з найменшими втратами для здоров’я». Г. 

Мешко стверджує, що «реалізації визначених психолого-педагогічних умов 

сприяють наявність здоров’язбережувального освітнього середовища у 

вищому навчальному закладі, сприятливого психологічного клімату у 

студентській групі, професійно-акмеологічна позиція викладача». 

Ю. Бридніков вважає системотвірним фактором у моделі системи 

організації та здійснення комплексної реабілітації військовослужбовців-

учасників бойових дій є організаційно-педагогічні умови. Під час аналізу 

наукової літератури, законодавчих актів, положень про оптимізацію 

реабілітаційної діяльності, проведеного опитування серед 

військовослужбовців і фахівців соціальних служб, а також спостереження за 

практичною діяльністю визначено такий спектр організаційно-педагогічних 

умов дієвості реабілітаційної діяльності з військовослужбовцями-учасниками 
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бойових дій: «здійснення комплексної реабілітації військовослужбовців-

учасників бойових дій з виокремленням ключового виду та врахуванням 

«індивідуального випадку»; організація і проведення реабілітації 

військовослужбовців-учасників бойових дій мультидисциплінарною 

командою фахівців; здійснення ранньої діагностики психоемоційного стану 

військовослужбовців-учасників бойових дій (відповідно до створеної 

комплексної програми; побудова індивідуальної програми реабілітаційних 

заходів для військовослужбовців-учасників бойових дій; соціально-

психологічний супровід військовослужбовців-учасників бойових дій у 

постреабілітаційний період». 

Для забезпечення більш високого рівня професійної підготовки 

майбутніх висококваліфікованих фахівців, як говорить Н. Завидівська, 

потрібне виконання таких умов: посилення прикладної і професійної 

орієнтованості навчання, в тому числі зміною співвідношення теоретичної і 

практичної підготовки; збільшення частини курсів за вибором студента, що 

більш повно дасть змогу ознайомити їх з особливостями майбутньої 

професійної діяльності; збільшення частки самостійної позааудиторної роботи 

та використання сучасних методів і засобів її контролю; застосування 

сучасних педагогічних та інформаційних технологій, психолого-дидактичних 

концепцій, які забезпечують наближення навчальної діяльності до професійної 

ідеї контекстного навчання; створення нових професійно значущих 

навчальних курсів та їх навчально-методичне забезпечення, невід’ємним 

компонентом якого мусять стати електронні енциклопедії, електронні 

підручники і навчальні посібники, електронні щоденники здоров’я, освітні 

портали; модернізація методичних систем навчання основним професійно 

значимим курсам на основі компетентнісного підходу, розвиток умінь не 

тільки користуватися, наприклад, щоденниками здоров’я, а й самостійно 

створювати їх [133, с. 310]. 

Для формування готовності до самозбережувальної діяльності, як вважає 

А. Москальова, мають бути організовані спеціальні умови, що забезпечать 
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залучення слухачів до процесу самозбереження, серед них: наявність 

самозбережувального середовища, яке включає екологічний, інформаційний та 

соціально-психологічний компоненти; активна безпосередня участь слухачів 

впродовж всього періоду їх професійної підготовки в самозбережувальній 

діяльності в межах теоретичної, наукової, практичної і соціокультурної 

діяльності у вузі; наявність навчально-методичного забезпечення процесу 

підготовки слухачів до здійснення самозбережувальної діяльності (навчально-

методичні комплекси дисциплін і практик) [265, с. 98]. 

До педагогічних умов, які допомагають досягненню мети формування 

готовності майбутніх фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у 

професійній діяльності у профільному навчальному закладі ДСНС України, 

ми відносимо такі: інтеграцію теоретичної, наукової та практичної 

підготовки курсантів до здобуття професійної компетентності щодо 

зміцнення та збереження власного життя та здоров’я; стимулювання 

курсантів для самозбереження у подальшій професійній діяльність; 

створення та реалізацію науково-методичного забезпечення підготовки 

майбутніх фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у 

професійній діяльності; організацію самостійної навчально-пізнавальної 

діяльності курсантів з використанням інформаційно-комунікаційних 

технологій. 

Розглянемо зміст цих педагогічних умов. 

Перша педагогічна умова – формування позитивного ставлення 

майбутніх фахівців служби цивільного захисту до проблеми самозбереження у 

професійній діяльності – дала можливість створити єдиний освітній простір 

навчальної та науково-практичної діяльності курсантів, орієнтованої на 

максимальне наближення теоретичного навчання до практики роботи у галузі 

порятунку людей, майна та матеріальних цінностей, збереження власного 

життя та здоров’я під час виконання службових обов’язків і формування 

діяльнісної позиції курсанта у начально-виховному процесі. Зокрема, 

використання активних та інтерактивних методів навчання в процесі 



 233 

теоретичної підготовки курсантів дало змогу змоделювати цілісний зміст 

підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту через поступове 

зміщення центру значимості із процесів передачі, переробки та засвоєння 

інформації на перших курсах навчання на самостійний пошук її курсантами і 

на моделювання способів застосування цієї інформації в майбутній 

професійній діяльності на останніх курсах навчання. Використання 

отриманих знань та аудиторного практичного досвіду під час проходження 

практики в умовах, максимально наближених до умов майбутньої 

професійної діяльності, дозволило курсантам покращити практичні уміння в 

процесі вирішення професійних ситуацій, направлених на самозбереження, 

саме на цій основі розвинути творче мислення та сформувати творчий підхід 

до самозбереження у подальшій професійній діяльності. Паралельне 

здійснення наскрізної науково-дослідної роботи курсантів допомогло їх 

активному залученню до здорового способу життя, розвитку активної 

життєвої позиції, формуванню особистісних професійних якостей і 

коригуванню життєвих цінностей та мотивів здійснення самозбереження у 

подальшій професійній діяльності. 

Друга педагогічна умова – оновлення змісту й практики підготовки 

майбутніх фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у 

професійній діяльності – дала можливість залучити курсантів до 

волонтерської самозбережувальної діяльності, яка є професійно значущим 

етапом в системі практичної підготовки майбутнього фахівця служби 

цивільного захисту, так як виступає первинною ланкою апробації їх 

готовності до самозбереження у подальшій професійній діяльності, сприяє 

розвитку фундаменту професійного світосприйняття. 

Самозбережувальній діяльності передував процес формування установок, 

позитивних мотивацій та ціннісних спрямувань на опанування професійною 

діяльністю, орієнтованою на самозбереження. При цьому передбачалося 

послідовне формування у майбутніх фахівців служби цивільного захисту двох 

видів мотивації: а) особистісної мотивації, яку ми розуміємо як індивідуальну 
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мотивацію до збереження і зміцнення власного здоров’я. Цей вид мотивації 

передбачав ступінь суб’єктивно-особистісної сформованості культури здоров’я 

у курсантів (особистісно-ціннісне відношення до власного здоров’я та 

збереження, зміна ставлення до власного здоров’я або, іншими словами, 

збереження здоров’я як «особистісний сенс»); б) професійної мотивації, яка 

розглядається нами як сформованість мотивів, що стимулюють курсанта до 

професійного здійснення самозбереження у професійній діяльності. 

На підвищення мотивації майбутніх фахівців служби цивільного 

захисту до самозбереження у професійній діяльності була направлена 

організація виховної роботи з курсантами. Викладачі кафедри щомісячно 

проводили організаційно-виховні заходи, що популяризують та формують 

стандарти здорового способу життя у курсантської молоді, зокрема, через 

особистий приклад рятувальників-практиків із великим практичним 

досвідом; через залучення фахівців обласного Центру здоров’я, обласного 

наркологічного диспансеру, випускників, які працюють за фахом у пожежно-

рятувальних підрозділах міста і області тощо. Курсанти брали активну участь 

у тренінгах, орієнтованих на підготовку до осмисленого створення у 

майбутньому здорової повноцінної сім’ї та народження здорових нащадків.  

Самозбережувальна діяльність включала участь курсантів або в 

одноразових заходах, або в тривалих програмах, направлених на збереження 

власного життя та здоров’я. Такий вид діяльності покращував внутрішню і 

соціальну активність курсантів, рівень їх інформованості по проблемі 

самозбереження, що позначалося на мотиваційну, професійну системи і 

систему життєвих цінностей курсантів.  

Практика в галузі самозбереження дала можливість підвищити рівень 

готовності майбутніх фахівців служби цивільного захисту до самозбереження 

у професійній діяльності, адже саме під час цієї діяльності закладається 

основа професійно значущих якостей особистості майбутнього фахівця, його 

відношення до професії. 
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Третя педагогічна умова – використання новітніх педагогічних засобів 

у підготовці майбутніх фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у 

професійній діяльності та реалізацією відповідного навчально-методичного 

забезпечення. – дала змогу додати у зміст підготовки майбутніх фахівців 

служби цивільного захисту окремих розділів навчальних дисциплін та 

спецкурс, спрямованих на формування теоретичної і практичної готовності 

майбутніх фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у 

професійній діяльності. 

Так як підготовка до самозбереження у професійній діяльності – 

складний і тривалий педагогічний процес, то вона відбувалася протягом 

всього періоду навчання курсантів у профільному навчальному закладі 

ДСНС України при умові, що кожний цикл змісту освіти з його основними 

дисциплінами в повній мірі сприяв розвитку певних структурних складових 

їх готовності до самозбереження у професійній діяльності.  

Переважаючу роль при цьому виконували фундаментально-

теоретичним знанням, потім послідовно вводилися знання прикладного 

оздоровчого характеру. Серед дисциплін, що показують реальний вклад в 

теоретичну, методологічну та технологічну підготовку майбутнього фахівця 

служби цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності, ми 

виділили такі: «Домедична допомога», «Підготовка газодимозахисника», 

«Психологічна підготовка», «Кризова та екстремальна психологія», 

«Охорона праці в органах і підрозділах цивільного захисту», спецкурс 

«Самозбереження фахівців служби цивільного захисту». Вивчення спецкурсу 

слугувало ознайомленню курсантів з практикою самозбереження у 

професійній діяльності з наступною апробацією одержаних знань і 

сформованих вмінь під час проходження практики в пожежно-рятувальних 

підрозділах. 

Цілісне та поетапне формування знань, умінь і навичок майбутнього 

фахівця, застосування наукового змісту окремих дисциплін, забезпечення 

мотивації до вивчення всіх дисциплін і, як наслідок, розвиток інтегрального 
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міркування та інтелекту допомогло формуванню готовності майбутніх 

фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у професійній 

діяльності. 

Організація самостійної навчально-пізнавальної діяльності курсантів з 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій дає можливість 

спрямувати курсантів на самостійне опанування знаннями, уміннями та 

навичками, самопідготовку та професійне самовдосконалення для реалізації 

готовності до самозбереження у професійній діяльності через застосування 

сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. 

Інформаційне забезпечення навчального процесу підготовки майбутніх 

фахівців служби цивільного захисту містить можливість індивідуального та 

колективного одержання наукової, навчально-методичної, пізнавальної 

інформації з використанням сучасних комп’ютерних технологій. 

Інструментальні засоби комп’ютерних комунікацій, що застосовувалися для 

підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту до самозбереження 

у професійній діяльності, включали декілька форм на основі Інтернет-

ресурсів. 

Робота з персональним Web-сайтом інформаційної підтримки майбутніх 

фахівців служби цивільного захисту дала можливість організувати навчальну 

діяльність курсантів у такий спосіб, коли вони самостійно могли знаходити, 

аналізувати та узагальнювати матеріал з метою підвищення ефективності 

навчального процесу. 

Інформаційно-комп’ютерна підтримка навчальних дисциплін, вивчення 

яких було орієнтоване на формування готовності майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності, включала 

побудову електронних навчально-методичних комплексів цих дисциплін. 

Використання електронних навчально-методичних комплексів під час 

підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту дало змогу 

активізувати пізнавальну діяльність курсантів на етапі самопідготовки, 
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розширити варіативність навчального процесу, підвищити ефективність 

якості знань та мотивацію до навчання майбутніх фахівців.  

Процесуально-технологічний блок підготовки майбутніх фахівців 

служби цивільного захисту складається з таких етапів (мотиваційно-

діагностичний, активно-діяльнісний, оціночно-аналітичний), форми 

організації навчання, методи і засоби навчання. 

Виділяють такі форми навчання моделі науково-методичної системи 

підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту до 

самозбереження у професійній діяльності: лекції, семінарські та практичні 

заняття, самостійна та індивідуальна робота, виробнича практика, 

курсантська науково-дослідна робота, дистанційне навчання.  

До методів підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту 

до самозбереження у професійній діяльності відносяться: проблемне 

навчання, мультимедійні лекції, дискусії, ділові ігри, тренінги, case-study, 

мозковий штурм, проектування професійної діяльності, Інтернет-

консультування. 

Засобами підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту до 

самозбереження у професійній діяльності є: засоби самозбереження; засоби 

наочності; тестування (паперове і комп’ютерне); інформаційно-комунікаційні 

технології (електронний сайт, Інтернет-ресурси, мультимедійні презентації).  

Аналітико-результативний блок підготовки майбутніх фахівців 

служби цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності 

складається з таких структурних компонентів (мотиваційний, когнітивний, 

операційно-діяльнісний та рефлексивно-аналітичний) готовності майбутніх 

фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у професійній 

діяльності, критерії та показники сформованості готовності майбутніх 

фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у професійній 

діяльності. 

Результатом є готовність майбутніх фахівців служби цивільного 

захисту до самозбереження у професійній діяльності. 
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Отже, створено модель науково-методичної системи підготовки 

майбутніх фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у 

професійній діяльності, яка теоретично охарактеризована за допомогою 

концептуально-цільового, організаційно-змістового, процесуально-

технологічного і аналітико-результативного блоків та направлена на 

підготовку висококваліфікованих, інтелектуально та фізично активних 

фахівців рятувальної справи, готових до самозбереження під час виконання 

службових обов’язків, що пов’язані з порятунком людей, майна та 

матеріальних цінностей. Для визначення ефективності підготовки майбутніх 

фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у професійній 

діяльності необхідно підготувати критерії, показники та рівні для визначення 

сформованості готовності майбутніх фахівців служби цивільного захисту до 

самозбереження у професійній діяльності. 

 

4.2 Змістове наповнення процесу підготовки майбутніх фахівців 

служби цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності 

Глобальні зміни у сучасному суспільстві, реформування системи вищої 

освіти України змушують приділяти особливу увагу професійному 

навчанню. Це вимагає постійного оновлення змісту вищої професійної 

освіти, забезпечення варіативності та гнучкості навчальних планів і програм, 

їх оперативного реагування на необхідності суспільної і виробничої 

практики.  

З позицій сьогодення, професійна підготовка майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту мусить мати випереджувальний характер, брати до уваги 

багаторівневість вищої професійної рятувальної освіти, а також орієнтуватися 

на перспективи розвитку галузі знань «цивільний захист, пожежна безпека, 

цивільна безпека, техногенно-екологічна безпека». 

Проаналізувавши наукові джерела можемо констатувати, що 

адекватний зміст процесу підготовки майбутніх фахівців служби цивільного 
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захисту до самозбереження у професійній діяльності може бути забезпечений 

за умов дотримання основних принципів:  

- взаємозалежності змісту освіти й рівня розвитку суспільства – 

необхідність зв’язку навчального матеріалу з практикою, орієнтованість на 

сучасні тенденції соціально-економічного розвитку суспільства;  

- доступності змісту освіти – відповідність навчального матеріалу 

розумовим можливостям курсантів та потребам під час професійної 

підготовки: він визначає зміст навчальних планів і програм, способи викладу 

наукових знань, порядок введення і оптимальну кількість наукових 

визначень і термінів;  

- цілісності – головною метою освіти є формування та розвиток 

цілісної картини світу, що забезпечується взаємозалежністю й 

взаємозумовленістю суміжних предметів, інтегрованістю навчальних курсів;  

- науковості – змістовний матеріал повинен бути підібраний у 

безпосередньому зв’язку з теорією науки та практикою, з урахуванням 

останніх досягнень наукового, соціального, культурного та технічного 

прогресу;  

- єдності змісту освіти – зумовлює структурну цілісність змісту освіти 

на різних рівнях його становлення та підходу до побудови як кожного 

навчального предмета, так і всієї підготовки спеціаліста в цілому;  

- систематичності та послідовності – здійснюється на підставі 

широкого використання структуризації в змісті навчання та процесі 

викладання;  

- переходу від простих систем і структур до складних, від конкретних 

до загальних і навпаки;  

- максимального застосування структур, спільних для багатьох 

навчальних предметів;  

- планування змісту, який розвивається по висхідній лінії, де кожне 

нове знання спирається на попереднє й випливає з нього [87]. 
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Основним нормативним документом, що визначає організацію 

навчального процесу в межах освітньо-кваліфікаційної підготовки майбутніх 

фахівців служби цивільного захисту, є навчальний план – нормативний 

документ профільного навчального закладу ДСНС України, який складається 

на згідно освітньо-професійної програми та структурно-логічної схеми 

підготовки фахівців і характеризує перелік та обсяг нормативних і 

вибіркових навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, конкретні 

форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік навчального 

процесу, форми та засоби проведення поточного і підсумкового контролю. У 

навчальному плані відображається також обсяг часу, відведений на 

самостійну та індивідуальну роботу курсанта. 

Для порівняння розподілу кількості годин за циклами підготовки у 

навчальних планах профільних навчальних закладів ДСНС України за якими 

здійснюється підготовка фахівців служби цивільного захисту, ми 

проаналізовали навчальні плани Національного університету цивільного 

захисту України (м. Харків), Львівського державного університету безпеки 

життєдіяльності, Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв 

Чернобиля НУЦЗ України, Інституту держаного управління у сфері 

цивільного захисту, Вищого професійного училище Львівського державного 

університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця), Навчального центру 

Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, Навчального пункту 

аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного 

управління ДСНС України у Харківській області, Навчального пункту 

аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС 

України у Чернігівській області, Навчального пункту аварійно-рятувального 

загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у 

Миколаївській області, (табл. 4.1). 
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Таблиця 4.1  

Розподіл годин за циклами підготовки у навчальних планах профільних 

навчальних закладів ДСНС України, в яких здійснюється підготовка 

майбутніх фахівців служби цивільного захисту 

Назва 

профільного навчального 
закладу 

Цикл 

гуманітарної 

та соціально-
економічної 

підготовки 

Цикл 

природничо-
наукової 

підготовки 

Цикл 

професійної 

та 
практичної 

підготовки 

Цикл 

дисциплін 

вільного 
вибору 

ВНЗ 

Цикл 

дисциплін 

вільного 
вибору 

студентів 

Всього 

Національний університет 

цивільного захисту України 

(м.Харків) 
1296 1404 4428 486 7614 

Львівський державний 

університет безпеки 

життєдіяльності 
648 1224 4212 1332 594 8010 

Черкаський інститут пожежної 

безпеки імені Героїв Чорнобиля 

НУЦЗ України  
1242 1350 4608 684 7884 

Інститут державного управління 

у сфері цивільного захисту       

(м. Київ) 
1584 1746 4284 1026 8640 

Вище професійне училище 

Львівського державного 

університету безпеки 
життєдіяльності (м. Вінниця) 

576 1530 4968 360 720 8154 

Навчальний центр Оперативно-

рятувальної служби цивільного 

захисту 
1710 1530 4068 792 8100 

Навчальний пункт аварійно-

рятувального загону 

спеціального призначення 

Головного управління ДСНС 

України у Харківській області 

576 1116 4446 2052 450 8640 

Навчальний пункт аварійно-

рятувального загону 

спеціального призначення 

Управління ДСНС України у 

Чернігівській області 

1026 2124 2844 594 432 7020 

Навчальний пункт аварійно-
рятувального загону 

спеціального призначення 

Головного управління ДСНС 

України у Миколаївській 

області 

1026 2124 2844 594 432 7020 

 

У Національному університеті цивільного захисту України (м. Харків) 

курсанти та студенти можуть опанувати дев’ять професій (цивільну безпеку, 

пожежну безпеку, хімічні технології та інженерію, психологію, екологію, 

технології захисту навколишнього середовища, публічне управління та 

адміністрування, менеджмент і туризм). У Львівському державному 

http://www.vstup.info/2010/i2010i226.html
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університеті безпеки життєдіяльності курсанти та студенти можуть 

опанувати наступні професії (цивільну безпеку, пожежну безпеку, хімічні 

технології та інженерію, психологію, екологію, технології захисту 

навколишнього середовища). У Черкаському інституті пожежної безпеки 

імені Героїв Чрнобиля НУЦЗ України курсанти та студенти можуть 

опанувати професії (цивільну безпеку, пожежну безпеку, хімічні технології 

та інженерію, психологію, екологію, технології захисту навколишнього 

середовища). У Інституті державного управління у сфері цивільного захисту 

випускникам присвоюється кваліфікація «пожежна безпека, публічне 

управління та адміністрування». У вищому професійному училищі 

Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) 

випускникам присвоюється кваліфікація «пожежна безпека, цивільна 

безпека». У навчальному центрі Оперативно-рятувальної служби цивільного 

захисту випускникам присвоюється кваліфікація «командир відділення 

оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, сапер (розмінування), 

респіраторник, машиніст автопідіймача (автодрабини) пожежного 

пересувного, радіо телефоніст,  дозиметрист, машиніст насосних установок 

пожежно-рятувального транспортного засобу, пожежний-рятувальник, 

рятувальник». У навчальному пункті аварійно-рятувального загону 

спеціального призначення Головного управління ДСНС України у 

Харківській області випускникам присвоюється кваліфікація «машиніст 

насосних установок пожежно-рятувального транспортного засобу, 

пожежний-рятувальник, радіотелефоніст». У навчальному пункті аварійно-

рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС України у 

Чернігівській області випускникам присвоюється кваліфікація «машиніст 

насосних установок пожежно-рятувального транспортного засобу, 

пожежний-рятувальник, радіотелефоніст». У навчальному пункі аварійно-

рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС 

України у Миколаївській області випускникам присвоюється кваліфікація 
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«машиніст насосних установок пожежно-рятувального транспортного засобу, 

пожежний-рятувальник, радіотелефоніст». 

З метою аналізу змістового наповнення процесу підготовки майбутніх 

фахівців служби цивільного захисту нами був вивчений державний освітній 

стандарт за напрямом підготовки 6.010203 – «Цивільний захист». 

У прийнятій у вересні 2017 року освітньо-професійній програмі 

підготовки фахівців служби цивільного захисту (галузь знань 263 –

 «Цивільний захист») відображено розподіл загального навчального часу 

(табл. 4.2) та обсяг нормативних навчальних дисциплін за циклами 

підготовки. На усі цикли відводиться 8640 академічних годин (термін 

навчання бакалаврів цивільного захисту – 4 роки), що складають 240 

кредитів, в тому числі на нормативну частину відводиться 6138 годин – 170 

кредитів; на варіативну – 2502 години, що складають 69,5 кредитів [313]. 

У циклі професійної та практичної підготовки освітньо-професійної 

програми виокремлено такі блоки професійної підготовки, як «Рятувальна ьа 

загальна фізична підготовка», «Тактична підготовка цивільного захисту», 

«Професійна підготовка рятувальника», «Основи спеціальної та військової 

підготовки» та «Підготовка з надання домедичної допомоги», на вивчення 

кожного з яких виділено 1188 годин, що складають 33 кредити. 

Таблиця 4.2   

Розподіл загального навчального часу за циклами підготовки в 

освітньо-професійній програмі підготовки бакалавра цивільного захисту 

(2018 рік) 

Цикли підготовки 

(термін навчання – 4 роки) 

Загальний навчальний час 

академічних 

годин 

нац./ ECTS 

національних 

кредитів 

кредитів 

ECTS 

Нормативна частина 

1.1. Цикл гуманітарної підготовки 621/576 11,5 16 

1.2. Цикл професійної підготовки 1188/1116 22 31  

1.3. Цикл практичної підготовки 4482/4446 83 123,5 

Всього за нормативною частиною 6291/6138 116,5 170,5 

Варіативна частина 

2.1. Цикл дисциплін самостійного вибору 

навчального закладу 
1890/2052 35,0 57,0 
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2.2. Цикл дисциплін вільного вибору курсантів 459/450 8,5 12,5 

Всього за варіативною частиною 2349/2502 43,5 69,5 

Всього за 4 роки 8640/8640 160,0 240,0 

 

Перелік, обсяг та вид контролю нормативних навчальних дисциплін та 

практик, поданих в освітньо-професійній програмі, врахований при складанні 

навчального плану Національного університету цивільного захисту України 

(м. Харків) для професійної підготовки майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», в якому 

на усі цикли відводиться 8640 академічних годин, що складають 240 

кредитів. 

На циклі гуманітарної підготовки відводиться 16 кредитів, що 

складають 576 годин, з них: 96 годин – лекції, 210 годин – семінарські 

заняття, 270 годин – самостійна робота курсантів. До циклу входять такі 

навчальні дисципліни: «Історія України» – 108 годин (3 кредити); 

«Українська мова» (за професійним спрямуванням) – 108 годин (3 кредити); 

«Історія та культура України» – 72 години (2 кредити); «Філософія» – 108 

годин (3 кредити); «Іноземна мова» – 180 годин (5 кредитів). 

На цикл професійної підготовки відводиться 31 кредит, що складає 

1116 годин, з них: 298 годин – лекції, 160 годин – семінарські заняття, 154 

години – практичні заняття, 504 години винесені на самостійне опрацювання 

навчальних дисциплін. Цикл включає такі навчальні дисципліни: 

«Домедична допомога» –180 годин (5 кредитів); «Термодинаміка і 

теплопередача» – 108 годин (3 кредити); «Техногення безпека екологічних 

процесів» – 180 годин (5 кредитів); «Теорія горіння та вибуху» – 72 години (2 

кредити); «Інженерний захист населення і територій» – 180 годин (5 

кредитів); «Аварійно-рятувальна, інженерна та пожежна техніка» – 234 

години (6,5 кредитів); «Стійкість будівель і споруд в умовах надзвичайних 

ситуацій» – 54 години (1,5 кредитів); «Засоби індивідуального захисту 

людини» – 108 годин (5 кредитів).  
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На циклі практичної підготовки відводиться 126 кредитів, які 

складають 4518 годин, з них: 838 годин – лекції, 554 години – семінарські 

заняття, 912 годин – практичні заняття, 2214 годин розраховані на 

самостійну роботу курсантів. Цикл професійної та практичної підготовки 

включає цикл професійної підготовки (78 кредитів – 2790 годин), блок 

професійної підготовки для майбутніх фахівців служби цивільного захисту 

(33 кредити – 1188 годин) і цикл практичної підготовки (15 кредитів – 540 

годин) (табл. 4.3). 

Таблиця 4.3  

Розподіл годин циклу професійної та практичної підготовки навчального 

плану Національного університету цивільного захисту (м. Харків) 
 

Цикл підготовки 
Кредитів 

ECTS  

Академічних 

годин 

Аудиторних годин 
Самостійна 

робота 

(години)  л
ек

ц
ії

 

се
м

ін
ар

и
 

п
ра

кт
и
ч
н
і 

за
н
ят

тя
 

Цикл професійної та практичної підготовки 

Цикл професійної 

підготовки 
78 2790 548 434 476 1332 

Блок професійної 

підготовки для спеціалізації 

«Цивільний захист» 

33 1188 290 120 166 612 

Цикл практичної 

підготовки 
15 540 0 0 270 270 

Разом в циклі професійної 

та практичної підготовки 
126 4518 838 554 912 2214 

 

До циклу професійної підготовки входять такі дисципліни: «Вступ до 

спеціальності» – 90 годин (2,5 кредитів); «Культура безпеки» – 162 години 

(4,5 кредитів); «Основи інформаційних технологій» – 54 години (1,5 

кредитів); «Іноземна мова» – 54 години (1,5 кредитів); «Підготовка з надання 

домедичної допомоги» – 144 години (4 кредити); «Українська мова (за 

професійним спрямування)» – 180 годин (5 кредитів); «Політологія» – 54 

години (1,5 кредитів); «Основи теорії управління» – 54 години (1,5 кредитів); 

«Захист навколишнього середовища» – 36 годин (1 кредит); «Термодинаміка і 

теплопередача» – 54  години  (1,5 кредитів); «Хімія» – 108 годин (3 кредити); 
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«Інженерна і комп’ютерна графіка» – 144 години (4 кредити); «Теорія 

горіння і вибуху» – 144 години (4 кредити); «Автоматизовані системи 

управління та зв’язок» – 72 години (2 кредити); «Аварійно-рятувальна, 

інженерна та пожежна техніка» – 108 годин (3 кредити); «Нормативно-

правове регулювання у сфері цивільного захисту» – 90 годин (2,5 кредитів); 

«Стійкість будівель і споруд в умовах надзвичайних ситуацій» – 54 години 

(1,5 кредитів); «Засоби індивідуального захисту людини» – 108 годин (3 

кредити); «Інженерний захист населення і територій» – 144 години (4 

кредити); «Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій та гасіння пожеж» – 

54 години (1,5 кредитів); «Техногенна безпека технологічних процесів» – 90 

годин (2,5 кредитів); «Ававрійно-рятувальні та інші невідкладні роботи» – 

108 годин (3 кредити); «Природні та техногенні загрози» – 126 годин (3,5 

кредитів); «Системи автоматичного контролю та спостереження» – 108 годин 

(3 кредити); «Тактична підготовка сил цивільного захисту» – 90 годин (2,5 

кредитів); «Рятувальна та загальна фізична підготовка» – 54 години (1,5 

кредитів); «Професійна підготовка рятувальника» – 54 години (1,5 кредитів); 

«Переддипломна практика (стажування)» – 72 години (2 кредити) (табл. 4.4).  

 Як зазначено раніше, навчальний план Національного університету 

цивільного захисту (м. Харків) для професійної підготовки майбутніх 

фахівців служби цивільного захисту включає відповідний блок професійної 

підготовки. Відбір змісту навчальних дисциплін блоку проводився з 

врахуванням таких принципів: доцільності та відповідності завданням 

формування готовності  майбутніх фахівців служби цивільного захисту до 

самозбереження у професійній діяльності; єдності змісту навчання, який дає 

змогу створити в майбутнього фахівця служби цивільного захисту певну 

систему знань, що є науковою основою його подальшої професійної 

діяльності; забезпечення всебічності вивчення об’єкта, систематичності та 

об’єктивності знань про нього; міждисциплінарна інтеграція знань та видів 

діяльності курсантів; задоволення індивідуальних пізнавальних інтересів 

курсантів, конкретизації окремих питань, аспектів навчальних тем; 
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перспективності, який включає в зміст професійної підготовки 

майбутнього фахівця служби цивільного захисту питань 

самозбережувальної спрямованості здобутих знань; реалізація професійної 

спрямованості змісту знань та вмінь, зв’язків навчального матеріалу з 

майбутньою професійною діяльністю. 

Таблиця 4.4   

Фрагмент навчального плану щодо розподілу годин циклу професійної 

підготовки курсантів Національного університету цивільного захисту 

України (м. Харків) 
 

 

з/п 
Назва дисципліни 

К
р

ед
и

ті
в 

 E
C

T
S

 

Семестровий              

контроль 

Години  

У
сь

о
го

 аудиторні 

С
ам

о
ст

ій
н

і 

ек
за

м
ен

 

за
л
ік

 

к
у

р
со

ві
, 

д
и

п
л
о

м
н

і 
 

р
о

б
о

ти
 

р
аз

о
м

 

л
ек

ц
ії

 

се
м

ін
ар

и
 

п
ра

кт
и
чн

і, 
   

   
   

ла
бо

ра
т.

 

1 Вступ до спеціальності  2,5  1  90 54 28 26  36 

2 Культура безпеки 4,5 4  4к, 6к, 8д 162 108 54 54  54 

3 Основи інформаційних технологій 1,5  8  54 36 18 18  18 

4 Іноземна мова 1,5  8  54 36 18 18  18 

5 
Підготовка з надання домедичної 

допомоги 
4 1  4к 144 72 36 36  72 

6 
Українська мова (за професійним 

спрямування) 
5 8  6к 180 72 36 36  108 

7 Політологія 4 2   144 54 28 26  90 

8 Основи теорії управління 4 1   144 54 28 26  90 

9 Захист навколишнього середовища 1  5  36 18 10 8  18 

10 Термодинаміка і теплопередача 1,5  8  54 36 18 18  18 

11 Хімія 3  3  108 36 18 8 10 72 

12 Інженерна і комп’ютерна графіка 4 6   144 54 28 26  90 

13 Теорія горіння і вибуху 4 1   144 72 12  60 72 

14 
Автоматизовані системи 

управління та зв’язок 
2  4  72 36 18 18  36 

15 
Аварійно-рятувальна, інженерна та 

пожежна техніка 
3  6  108 72 12  60 36 

16 
Нормативно-правове регулювання 

у сфері цивільного захисту 
2,5  3  90 36 18 18  54 

17 
Стійкість будівель і споруд в 

умовах надзвичайних ситуацій 
1,5  3 6к 54 36 18 18  18 

18 
Засоби індивідуального захисту 

людини 
3  4  108 72 12  60 36 

19 
Інженерний захист населення і 

територій 
4  2  144 90 12  78 54 

20 
Ліквідація наслідків надзвичайних 

ситуацій та гасіння пожеж 
1,5  3  54 36 6  30 18 
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21 
Техногенна безпека технологічних 

процесів 
2,5  1  90 54 12  42 36 

22 
Ававрійно-рятувальні та інші 

невідкладні роботи 
3  4  108 54 8  46 54 

23 Природні та техногенні загрози 3,5  7  126 54 8  46 72 

24 
Системи автоматичного контролю 

та спостереження 
3 3  4к 108 54 28 26  54 

25 
Тактична підготовка сил 

цивільного захисту 
2,5  5  90 54 10  44 36 

26 
Рятувальна та загальна фізична 

підготовка 
1,5  2  54 36 18 18  18 

27 
Професійна підготовка 

рятувальника 
1,5 4  4к 54 36 18 18  18 

28 
Переддипломна практика 

(стажування) 
2  4  72 36 18 18  36 

Всього в циклі професійної підготовки: 78    2790 1458 548 434 476 1332 
 

 

 

Блок професійної підготовки для майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту включає 33 кредити, що складають 1188 годин. До 

навчальних дисциплін блоку входять: «Основи спеціальної та військової 

підготовки» – 72 години (2 кредити); «Небезпеки радіаційного, хімічного і 

біологічного походження» – 72 години (2 кредити); «Організація служби 

підрозділів цивільного захисту» – 144 години (4 кредити); «Аварійно-

рятувальна, інженерна і пожежна техніка» – 144 години (4 кредити); 

«Нормативно-правове регулювання служби цивільного захисту» – 108 годин 

(3 кредити); «Стійкість будівель та споруд в умовах надзвичайних ситуацій» 

– 180 годин (5 кредитів); «Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій та 

гасіння пожеж» – 180 годин (5 кредитів); «Інженерний захист населення і 

територій» – 180 годин (5 кредитів); «Природні та техногенні загрози» – 54 

години (1,5 кредитів); спецкурс «Самозбереження фахівців служби 

цивільного захисту» – 54 години (1,5 кредитів) (табл. 4.5). 

Практична підготовка бакалаврів включає ознайомчу практику – 90 

годин (2,5 кредитів); практику в пожежно-рятувальних підрозділах ДСНС 

України – 216 годин (6 кредитів); практику – 270 годин (7,5 кредитів); 

практику за профілем майбутньої спеціальності – 270 годин (7,5 кредитів); 

переддипломну практику – 270 годин (7,5 кредитів).  
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Таблиця 4.5  

Фрагмент навчального плану щодо розподілу годин блоку професійної 

підготовки для майбутніх фахівців служби цивільного захисту Національного 

університету цивільного захисту України (м. Харків) 

№ 

з/п 
Назва дисципліни 

К
р
ед

и
ті

в
  

E
C

T
S

 Семестровий                                    

контроль 

Години  
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л
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о
р
ат

о
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1 
Основи спеціальної та 

військової підготовки 
2 5   72 36 18 18  36 

2 

Небезпеки радіаційного, 

хімічного і біологічного 

походження 

2 5   72 36 18 18  36 

3 

Організація служби 

підрозділів цивільного 

захисту 

4 5  6к, 8д 144 72 36 10 26 72 

4 
Аварійно-рятувальна, 

інженерна і пожежна техніка 
4 6  6к, 8д 144 72 36 10 26 72 

5 

Нормативно-правове 

регулювання служби 

цивільного захисту 

3 8  8д 108 36 18 6 12 72 

6 

Стійкість будівель та споруд 

в умовах надзвичайних 

ситуацій 

5 7  8д 180 72 36 10 26 108 

7 

Ліквідація наслідків 

надзвичайних ситуацій та 

гасіння пожеж 

5 7  8д 180 90 46 12 32 90 

8 
Інженерний захист 

населення і територій 
5 8  8д 180 90 46 12 32 90 

9 
Природні та техногенні 

загрози 
1,5 5   54 36 18 6 12 18 

10 

Спецкурс «Самозбереження 

фахівців служби цивільного 

захисту» 

1,5  8  54 36 18 18  18 

Всього в блоці професійної 

підготовки майбутніх служби 

цивільного захисту 

33    1188 576 290 120 166 612 

 

 

 

 Варіативна частина навчального плану складає близько 29 % загального 

навчального часу і включає цикл дисциплін самостійного вибору 

навчального закладу та цикл вільного вибору курсантів. На цикл дисциплін 
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самостійного  вибору вищого навчального закладу відводиться 59 кредитів, 

які складають 2005 годин, з них: 259 годин – лекції, 162 години – семінарські 

заняття, 519 годин – практичні заняття, 1100 годин – для самостійного 

опрацювання. На цикл дисциплін вільного вибору курсантів відводиться 12 

кредитів, що складають 432 години, з них: 108 годин – лекції, 84 години – 

семінарські заняття, 240 годин – самостійна робота студентів. По закінченню 

навчання курсанти здають комплексний державний іспит та захищають 

дипломну роботу. 

У цілому, структуризація змісту навчального матеріалу професійної 

підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту направлена на 

досягнення мети процесу їх навчання та включає: поєднання лінійного та 

концентричного розміщення навчального матеріалу з виділенням 

інтеграційних зв’язків та інтегрованих проблем (навчальних тем), інтеграцію 

модульних блоків; поєднання культурологічної та професійної 

орієнтованості інтеграційних зв’язків та інтегрованих проблем, що 

об’єднують блоки навчальних предметів у структурі професійної підготовки; 

поєднання індуктивного й дедуктивного підходів та логічного послідовного 

викладання навчального матеріалу; дослідницький підхід до виділення 

логічних етапів вирішення навчальних проблем і забезпечення успіху 

курсантів у творчому пошуку; виділення укрупнених пізнавальних 

дидактичних одиниць знань як навчальних елементів змісту професійної 

підготовки (інтегрованих навчальних проблем і тем, вузлових понять, 

фундаментальних законів і фактів, універсальних способів дій тощо); 

поєднання різних дидактичних теорій відбору і структуризації змісту 

навчального матеріалу; забезпечення рефлексивності опанування змісту 

професійної підготовки, діяльності рефлексії курсантів, їх адекватної 

самооцінки рівня навчальних досягнень; блоково-модульний підхід до 

конструювання змісту навчальних програм, тем та інтегрованих проблем. 

Зміст професійної підготовки майбутніх фахівців служби цивільного 

захисту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» з терміном навчання 
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1,5 років на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» включає три 

цикли: нормативні навчальні дисципліни, вибіркові навчальні дисципліни та 

практичну підготовку, на які відводиться 90 кредитів, що складають 3240 

годин, з них: 288 годин – лекції, 298 годин – практичні заняття, 1214 годин – 

самостійна робота курсантів. 

Серед нормативних навчальних дисциплін, на які відводиться 15 

кредитів – 540 годин (82 години лекцій, 11о годин практичних занять, 348 

годин самостійної підготовки), виокремлено такі: «Техногенна безпека 

обєктів та технологій» – 36 годин (1 кредит); «Екологічна безпека» – 72 

години (2 кредити); «Державне регулювання діяльності у сфері цивільного 

захисту» – 108 годин (3 кредити); «Організація заходів у сфері цивільного 

захисту» – 108 годин (3 кредити); «Філософія і методологія науки» – 144 

години (4 кредити); «Економіка цивільної безпеки» – 72 години (2 кредити). 

На цикл вибіркових навчальних дисциплін відводиться 33 кредити, що 

складають 1188 годин, з них: 192 години – лекції, 184 години – практичні 

заняття, 812 годин винесено на самостійне опрацювання студентами. Серед 

вибіркових навчальних дисциплін: «Система державного управління та місцеве 

самоврядування» – 216 годин (6 кредитів); «Прикладні інформаційні технології 

у сфері цивільного захисту» – 108 годин (3 кредити); «Іноземна мова для 

міжнародних тестів TOEFL та IELTS» – 162 години (4,5 кредитів); 

«Методологія та організація наукових досліджень» – 216 годин (6 кредитів); 

«Моніторинг надзвичайних ситуацій та теорія ризиків» – 162 години (4,5 

кредитів); «Метрологія і стандартизація» – 108 годин (6 кредитів); спецкурс 

«Самозбереження фахівців служби цивільного захисту» – 108 годин (3 

кредити).  

Практична підготовка магістрів служби цивільного захисту включає 

виробничу практику – 720 годин (20 кредитів) та переддипломну 

магістерську практику – 792 години (22 кредити). По закінченню навчання 

курсанти захищають магістерську роботу. 
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При підготовці бакалавра та магістра значна увага спрямовується на 

ґрунтовне опанування курсантами, майбутніми фахівцями служби цивільного 

захисту, знаннями, уміннями і навичками, потрібними для здійснення 

професійної діяльності та отримання початкового досвіду практичної 

діяльності, орієнтованої на самозбереження.  

Навчальні дисципліни в планах розміщені у відповідності до 

структурно-логічної схеми підготовки майбутнього фахівця служби 

цивільного захисту, що передбачає реалізацію інтегрованого та 

міжпредметного підходів, а також послідовність та наступність вивчення 

дисциплін при формуванні майбутнього фахівця – бакалавра та магістра. 

Т. Бойчук, М. Голубєва й О. Левандовський підкреслюють важливість 

міждисциплінарного підходу та забезпечення наступності та логічної 

послідовності проведення навчального процесу [39, с. 13].  

В основні аспекти створення навчальних програм професійної 

підготовки, як вважає А. Шульженко, необхідно включати наступне: 

визначення логічної структури та змісту розділів програми, які 

характеризують види діяльності майбутнього фахівця; інтеграцію навчальних 

тем і послідовність їх вивчення; інтеграцію методів навчання: 

програмованого, ігрового і самостійного; оптимізацію розподілу навчального 

часу; гуманізацію навчально-пізнавальної діяльності на базі підходу, який 

визначає самостійний вибір студентом методу засвоєння конкретного 

навчального матеріалу 324; 325; 514, с. 74. 

Зміст і спрямованість процесу навчання студентів базовим основам 

фізкультурної діяльності, на думку А. Нікітіної, характеризується: 

1. розвитком природничо-наукового світогляду студента в сфері фізичної 

культури. 2. Розширенням функціональних і пристосувальних можливостей 

організму за допомогою фізичних вправ у навчальних, позанавчальних 

самостійних заняттях на основі отриманих знань в процесі фізкультурної 

освіти. 3. Навчання вмінню застосовувати різні системи та види фізичних 

вправ, що мають оздоровчу, реабілітаційну, рекреаційну, спортивну 
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спрямованість у фізичному самовдосконаленні. 4. формуванням основних 

фізичних якостей на базі загальної і спеціальної фізичної підготовки. 5. 

Розвитком основних психічних процесів і індивідуальних якостей індивіда 

завдяки активному використанню фізичних вправ і залученню до різних видів 

фізкультурної діяльності, яка характеризується направленим перетворенням 

«внутрішньої» природи особистості та реалізує його потреби в активній 

творчій життєдіяльності [294, с. 155].   

Дослідники М. Сава, Л. Юр’єва, Ю. Яворський і М. Менжерес говорять, що 

«фахівець галузі фізичної культури і спорту мусить бути добре підготовлений з 

різних дисциплін, таких як: психолого-педагогічних, медико-біологічних, 

суспільних та спеціальних теоретичних дисциплін» [378, с. 61]. Така теоретико-

практична база, вважають науковці, «свідчить про його творчі можливості, але не 

визначає його професійної майстерності. Остання розвивається під час діяльності, 

в якій головне значення має вміння самостійно працювати, самовдосконалюватися 

у повному співвідношенні з вимогами сучасності. Достатня ерудиція, 

фундаментальна підготовка у цій галузі науки, володіння методами самоосвіти 

дають можливість спеціалістові творчо підходити до вирішення 

найактуальніших проблем сучасної України та швидко опановувати 

прогресивні ідеї» [378, с. 62]. 

Оскільки підготовка майбутніх фахівців служби цивільного захисту до 

самозбереження у професійній діяльності – складний і тривалий 

педагогічний процес, то він має здійснюватися впродовж усього періоду 

навчання у профільному навчальному закладі ДСНС України при умові, щоб 

кожний цикл змісту професійної освіти з його основними дисциплінами в 

повній мірі сприяв формуванню певних структурних компонентів готовності 

до професійної діяльності. Наявність циклів дисциплін дуже посилює 

значення інтеграційних процесів, що передбачають наявність 

внутрішньоциклових й міжциклових зв’язків. У навчальному процесі 

спочатку переважаюча роль належить фундаментально-теоретичним 
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знанням, потім послідовно вводяться знання прикладного рятувального 

характеру [429; 453]. 

Сучасні погляди про усунення надзвичайних ситуацій, які основуються 

на головних теоретичних положеннях про єдність людини з оточуючим 

середовищем, вчення про горіння, теорії вибухопожежонебезпеки, теорії 

функціональних систем і даних математичної кібернетики про системи 

керування у надзвичайних ситуаціях вимагають спрямування змісту 

підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту до 

самозбереження у професійній діяльності. 

В. Кукса стверджує, що «для практичного вирішення перспектив 

професійного становлення фахівця потрібно кожного року переглядати 

навчальні програми та плани, доповнювати існуючі предмети тими 

спецкурсами, які логічно диктує час. Незважаючи на те, що спецкурси не 

вичерпують всіх проблем професійної підготовки майбутніх фахівців, 

необхідно визнати, що в період становлення нових професійних спеціалізацій 

вони дають змогу помітити й реалізувати можливі інноваційні резерви» [206, 

с. 68-69]. 

Змістове наповнення процесу підготовки майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності 

відображений у створеній нами теоретичній контент-схемі, яка завдяки своїм 

особливостям (неперервності, системності, послідовності, практичній 

направленості) повністю відображає суть цього процесу (рис. 4.4). Поняття 

«контент» передбачає наявність певного якісного вмісту, інформаційного 

наповнення.  

У нашому дослідженні контент-схема відображає реальний внесок 

окремих дисциплін в теоретичну, методологічну та технологічну підготовку 

майбутнього фахівця служби цивільного захисту до самозбереження у 

професійній діяльності.  
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Рис. 4.4 - Контент-схема процесу підготовки майбутніх фахівців 

служби цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності 

 

Мета  - ознайомлення курсантів з основними складовими здоров’я 
людини; оволодіння майбутніми фахівцями служби цивільного захисту 
потрібними знаннями та вміннями для надання домедичної допомоги 
при ліквідації НС  різних характерів, направлених на збереження та 

зміцнення здоров’я потерпілих; формування відповідального ставлення 

до індивідуального здоров’я і здоров’я оточуючих оточуючих 

 

Домедична 

допомога 

Мета - забезпечити вивчення теоретичних і практичних знань 

фахівців служби цивільного захисту, які забезпечують 

ефективну роботу з надання допомоги постраждалим під час 

ліквідації надзвичайних ситуацій різних характерів. 

 

Підготовка 

пожежного 

респіраторника 

Мета – забезпечення безпечної роботи газодимозахисників у 

загазованих і задимленнх середовищах для проведення розвідки 

під час гасіння пожеж, лівідації НС та їх наслідків, рятування 

людей та матеріальних цінностей. 

 

 

 

Газодимозахисна 

служба 

Мета – розкрити основні поняттядозиметрії та радіаційної безпеки, 
хімічного та біологічного захисту, знайомлять з фізичними, хімічними і 
біологічними факторами навколишнього середовища, які виникають при 

НС у мирний та воєнний час, розглядає заходи з їхнього виявлення та 
ідентифікації, засоби та способи захисту особового складу ДСНС 
України 

Мета - вивчає зміст визначення «Охорона праці», соціально-економічне 
значення охорони праці. Обсяг, зміст і порядок його вивчення. Додаткові 
вимоги вивчення предмета щодо виконання робіт з підвищеною 
небезпекою. Основні законодавчі акти з охорони праці. 

 

 

 

 
Охорона праці 

 

 

Радіаційний, 

хімічний та 

бактеріологічний 

захист 

Мета - формування у слухачів профільних навчальних закладів ДСНС 
України самозбережувальної поведінки - системи дій і відносин, які 
опосередковують здоров'я і тривалість життя індивіда, рівня 
обізнаності, компетентності індивіда в області соціальної валеології, 
ступінь відповідності вчинків людини вимогам здорового способу 

життя, приписами медицини, санітарії та гігієни. 

 

 

Спецкурс 

«Самозбереження 

фахівця служби 

цивільного захисту» 

Мета – ознайомлення з дотриманням та виконанням вимог 

охорони праці, промислової і пожежної безпеки, виробничої 

санітарії; оволодінням основами надання домедичної 

допомоги; пошук постраждалих на місці події; проведення 

транспортування постраждалих із небезпечних зон; 

проведення розвідки пожежі; виконання оперативного 

розгортання; локалізування та ліквідування пожежі на 
об’єктах різного призначення; виконання розкриття, 

укріплення і розбирання будівельних конструкцій, завалів та 

природних перешкод; проведення АРР при аваріях з витоком 

небезпечних хімічних речовин; використання спеціальної 

техніки та обладнання для проведення АРР, гасіння пожеж, 
ліквідування надзвичайних ситуацій та їх наслідків 

 

 

Виробничапрактика у 

пожежно-рятувальних 
підрозділах ДСНС 

України 
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В ній зображене цілісний та поетапний розвиток знань, умінь і навичок 

майбутнього фахівця, використання наукового змісту кожної дисципліни для 

формування готовності до самозбереження у професійній діяльності, 

забезпечення мотивації до опанування всіх дисциплін і розвиток 

інтегрального мислення та інтелекту. 

Зміст процесу підготовки майбутніх фахівців служби цивільного 

захисту до самозбереження у професійній діяльності орієнтований на 

отримання курсантами ґрунтовних знань з таких навчальних дисциплін, як 

«Домедична допомога», «Підготовка пожежного респіраторника», 

«Газодимозахисна служба», «Радіаційний, хімічний та бактеріологічний 

захист», «Охорона праці», та спецкурсу «Самозбереження фахівця служби 

цивільного захисту». Практичний досвід самозбереження у професійній 

діяльності курсанти набувають у процесі проходження виробничої практики 

у пожежно-рятувальних підрозділах ДСНС України (рис. 4.4). 

При розробці навчальних програм із вказаних дисциплін ми 

дотримувалися певних принципів структурування навчальної інформації: 

1. Системності, яка спрямована на системну репрезентацію навчальних 

знань, їх чітку логічну структуру, доступний систематизований характер 

організації знань. 

2. Інтерактивності, яка забезпечує ефективний зворотній зв’язок між 

учасниками навчального процесу.  

3. Модульності структурування, яка передбачає організацію навчальної 

інформації на модульній основі. При цьому обсяг модулів повинен бути 

оптимальним за розміром і мати закінчений, логічний цілісний характер.  

4. Адаптивності структурування навчального матеріалу, яка включає 

такі ознаки як варіативність, персоналізацію, гнучкість, дозування навчальної 

інформації, нелінійність інформаційних структур.  

Значну роль у формуванні базових знань і вмінь, які є основою 

підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у 

професійній діяльності, відіграють навчальні дисципліни «Пожежна тактика 
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та тактика дій підрозділів під час ліквідування надзвичайних ситуацій» і 

«Психологічна підготовка», які викладаються впродовж перших двох курсів 

підготовки бакалавра. Автором створені навчальні програми з дисциплін 

«Домедична допомога» і «Охорона праці» для підготовки майбутніх фахівців 

служби цивільного захисту [433; 446-450]. 

Зокрема, навчальна дисципліна «Домедична допомога» орієнтована на 

розвиток у курсантів стійких переконань щодо пріоритету здоров’я як 

основної умови реалізації фізичного, психічного, соціального та духовного 

потенціалу людини з урахуванням її індивідуальних особливостей [430; 460]. 

Основною метою опанування цієї навчальної дисципліни є 

ознайомлення курсантів з основними складовими здоров’я людини; 

оволодіння майбутніми фахівцями служби цивільного захисту потрібними 

знаннями та вміннями для надання домедичної допомоги при ліквідації 

надзвичайних ситуацій різних характерів, направлених на збереження та 

зміцнення здоров’я потерпілих; формування відповідального ставлення до 

індивідуального здоров’я і здоров’я оточуючих. 

Навчальна дисципліна складається з трьох модулів:  

Модуль 1. Основи анатомії та фізіології людини. Активізує увагу 

курсантів на понятті про органи та системи організму людини та їх 

фізіологію. кістково-м’язова система. Скелет та його функції. Кістки голови. 

Хребет та його відділи. Грудна клітка. Кістки кінцівок та кістки тазу. М’язи 

верхніх та нижніх кінцівок. М’язи тулуба. Серцево-судинна система. Поняття 

про кровообіг. Кров, її кількість в організмі людини, наслідки втрати крові. 

Основи кровообігу: серце, кровоносні судини. Будова та робота серця, його 

роль у кровообігу. Магістральні судини верхніх та нижніх кінцівок, шиї, 

голови. Види кровотеч. Значення своєчасної зупинки кровотечі. Органи 

дихання. Загальний огляд органів дихання. Будова верхніх дихальних шляхів 

та легень. Значення та механізм дихання. Характеристика та частота 

дихальних екскурсій. Наслідки зупинки дихання. Також в рамках першого 

модуля проводиться лабораторно-практична робота на тему «Визначення 
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основних показників життєздатності організму», яка включає в себе: 

методику підрахунку пульсу, визначення та оцінка його основних 

характеристик; вимірювання артеріального тиску (АТ) та його оцінювання; 

підрахунок частоти дихальних рухів, характеристика патологічних типів 

дихання.  

Модуль 2. Особливості патологічних порушень, які виникають в 

екстремальних ситуаціях. Включає в себе вивчення наступних тем:  

«Порушення основних життєво важливих функцій організму» (гостру 

дихальна недостатність; причини, які спричиняють гостру дихальну 

недостатність, її форми; клінічні прояви ГДН (форми та ступені); гостру 

серцево-судинну недостатність (непритомність, колапс, шок); причини, які 

викликають непритомність, її види; клінічну картину непритомності; 

причини, які викликають колапс; клінічну картину колапсу; причини, що 

спричиняють шок, його види; клінічну картину травматичного та 

геморагічного шоку). Також в межах цієї теми проводиться лабораторно-

практичної роботи на тему «Оцінка критеріїв та перша допомога при явищах 

гострої дихальної недостатності» в ході якої вивчаються принципи 

невідкладної допомоги при явищах непритомності, колапсу, шоку; надання 

допомоги при поліорганній недостатності.  

Тема «Травми» включає вивчення наступних питань: Рани. Види ран. 

Вогнепальні рани. Характерні ознаки рани. Переломи, забої, вивихи. Поняття 

“перелом”, “забій”, “вивих”. Характерні ознаки забою, вивиху, перелому. 

Кровотечі. Види кровотеч. Синдром тривалого стиснення. Також в рамках 

цієї теми проводиться лабораторно-практичної роботи на тему «Методика 

класифікації поранень» в ході якої вивчається особливості надання 

невідкладної допомоги в залежності від виду раневого агента; надання 

першої долікарської допомоги із застосуванням підручних та медико-

санітарних засобів при пораненнях; особливості надання невідкладної 

допомоги підручними та медико-санітарними засобами при переломах, 
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забоях, вивихах; оцінка функцій організму та надання першої долікарської 

допомоги потерпілим із синдромом тривалого стиснення.  

Тема «Термічні ураження» включає вивчення наступних питань: Опіки 

та перегрівання. Класифікація термічних опіків у залежності від глибини 

пошкодження тканини, важкості ураження. Клінічні прояви термічних опіків 

та перегрівання. Відмороження та переохолодження (замерзання). 

Класифікація відморожень. Клініка відмороження та переохолодження. 

Електротравма. Умови, які впливають на важкість ураження. Місцеві та 

загальні порушення в організмі. Також в рамках цієї теми проводиться 

лабораторно-практична робота на тему «Надання першої долікарської 

допомоги при опіках залежно від глибини ураження та характеру термічного 

агента» яка включає вивчення особливості надання невідкладної допомоги 

при тепловому та сонячному ударі; надання першої долікарської допомоги 

при відмороженні та переохолодженні (замерзанні); дії пожежного-

рятувальника при наданні невідкладної допомоги ураженому електричним 

струмом. 

Тема «Гострі отруєння» включає вивчення наступних питань: Отруєння 

токсичними речовинами. Основні клінічні прояви інгаляційних отруєнь. 

Клінічна картина отруєнь окисидом вуглецю (чадним газом), хлором, 

аміаком, ФОС, парами кислот. Отруєння продуктами харчування. Клінічна 

картина ботулізму. Клініка отруєння стафілококом. Клініка отруєння 

грибами. Біологічні отруєння. Укуси отруйних тварин, комах. Також в 

рамках цієї теми проводиться лабораторно-практична робота на тему 

«Характеристика основних видів отруєнь токсичними речовинами та 

особливості надання першої долікарської допомоги» яка передбачає розгляд 

наступних питань: невідкладна допомога отруйним окисидом вуглецю 

(чадним газом), хлором, аміаком, фосфорно-органічними сполуками (ФОС), 

парами кислот та продуктами харчування. Використання неспецифічних та 

специфічних засобів; невідкладна медична допомога при попаданні отрути у 

шлунок. Методи видалення отрути зі шлунка. Використання сорбентів; 
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особливості надання невідкладної допомоги при ботулізмі, харчових 

токсикоінфекціях, отруєнні грибами та при укусах отруйних тварин, комах. 

Модуль 3 Загальні принципи надання першої медичної допомоги в 

екстремальних ситуаціях. Включає в себе вивчення наступних тем: 

Тема «Основні принципи реанімації при порушенні дихання та 

кровообігу» передбачає вивчення таких питань: підтримка життєво важливих 

функцій організму при порушенні дихання. Штучна вентиляція легень без 

спеціального устаткування. Штучна вентиляція легень за допомогою 

допоміжних засобів без інгаляції кисню. Штучна вентиляція за допомогою 

допоміжних засобів з інгаляцією кисню. Підтримка життєво важливих 

функцій організму при порушенні кровообігу. Зупинка зовнішньої кровотечі. 

Шокова позиція. Визначення пульсу. Непрямий масаж серця. Серцево-

легенева реанімація (СЛР). Загальні принципи СЛР. Послідовність виконання 

СЛР. Оцінка ефективності СЛР. Ускладнення СЛР. Особливості надання 

медичної допомоги потерпілим з психогенними реакціями. 

Тема «Невідкладна медична допомога при гострих отруєннях» 

передбачає вивчення наступних питань: невідкладна медична допомога при 

інгаляційних отруєннях окисидом вуглецю, хлором, аміаком, ФОС, парами 

кислот. Методи захисту дихальних шляхів. Надання першої медичної 

допомоги. Невідкладна медична допомога при попаданні отрути у шлунок. 

Методи видалення отрути з шлунку. Використання сорбентів. Організація 

медичної допомоги потерпілим у вогнищах ураження небезпечними 

хімічними речовинами. Розшук та вилучення потерпілих з вогнища. Надання 

першої медичної допомоги. 

У процесі вивчення навчальної дисципліни «Домедична допомога» 

курсанти користуються авторським навчальним посібником «Домедична 

допомога постраждалим при невідкладних станах». 

Оцінювання рівня знань курсантів з дисципліни «Домедична допомога» 

відбувається відповідно до кредитно-модульної форми організації навчально-

виховного процесу за рейтинговою шкалою [467; 468]. Курсант може 
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отримати 100 балів за такі види робіт: за активність на семінарських і 

практичних заняттях – 10 балів, за підготовку і участь у заняттях із 

застосуванням кейс-методу – 15 балів, за написання двох модульних 

контрольних робіт, які включають тестові завдання – 50 балів, за підготовку 

ессе-формулювань понять (на вибір курсанта) «здоров’я», «фізичне здоров’я», 

«психічне здоров’я», «духовне здоров’я», «соціальне здоров’я», «культура 

здоров’я, «здоровий спосіб життя» – 10 балів, за складання авторської 

індивідуальної оздоровчої програми – 15 балів. 

Навчальна дисципліна «Домедична допомога» займає важливе місце у 

підготовці сучасного фахівця служби цивільного захисту, адже орієнтована 

на оволодіння курсантами знаннями про функції органів і систем організму 

людини та особливості їх регуляції, поглиблює та деталізує значення цих 

функцій для надання домедичної допомоги постраждалим при ліквідації 

надзвичайних ситуацій різних характерів.  

Метою вивчення навчальної дисципліни «Домедична допомога» є 

опанування комплексу науково-обґрунтованих знань фізіологічних 

закономірностей життєдіяльності людини в умовах відносного спокою, при 

фізичних навантаженнях та в умовах психоемоційних напружень. При 

вивченні кожної теми особлива увага звертається на зміни в роботі систем та 

органів людського організму, які відбуваються при фізичних навантаженнях, 

на механізми виникнення цих змін, особливості пристосування та їх вплив на 

організм людини в цілому.  

Методичні рекомендації для самопідготовки майбутніх фахівців 

служби цивільного захисту до практичних занять з домедичної допомоги, 

розроблені нами, сприяють оволодінню курсантами навичками планування, 

організації і проведення фізіологічного експерименту [421; 424]. 

Оцінювання рівня знань курсантів з дисципліни «Домедична допомога» 

відбувається згідно з кредитно-модульною формою організації навчально-

виховного процесу за рейтинговою шкалою. Курсант може отримати 100 

балів за такі види робіт: за активність на семінарських заняттях – 10 балів; за 
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роботу на практичних заняттях – 15 балів; за написання двох модульних 

контрольних робіт, які включають тестові завдання – 50 балів; за підготовку 

ілюстративного матеріалу у вигляді мультимедійних схем, таблиць, рисунків 

– 5 балів; за складання глосарію з вибраної теми – 5 балів; за здійснення 

огляду наукової літератури з виконання певної методики фізіологічних 

досліджень – 5 балів; за опрацювання методики дослідження пульсу, 

артеріального тиску, дихання до і після фізичних навантажень – 10 балів.  

Суттєво доповнюють змістовий простір підготовки майбутніх фахівців 

служби цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності такі 

навчальні дисципліни, як «Охорона праці» (3 курс) і «Психологічна 

підготовка» (4 курс), вивчення яких передбачено навчальним планом 

підготовки бакалаврів цивільного захисту. Нами розроблені навчальні 

програми з дисциплін «Охорона праці» і «Психологічна підготовка» для 

підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту [447; 449]. 

Навчальна дисципліна «Охорона праці» включає вивчення наступних 

тем: Тема «Правові та організаційні основи охорони праці» вивчає зміст 

визначення «Охорона праці», соціально-економічне значення охорони праці.  

Мету і завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і порядок його 

вивчення. Додаткові вимоги вивчення предмета щодо виконання робіт з 

підвищеною небезпекою.  

Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Кодекс 

законів України про працю, закони України «Про охорону праці», «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку 

на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності», «Про пожежну безпеку», «Про використання ядерної енергії 

та радіаційну безпеку», «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення», «Основи законодавства України про охорону 

здоровя». 
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Основні завдання системи стандартів безпеки праці: про зниження та 

усунення небезпечних і шкідливих виробничих факторів, розробка 

ефективних засобів захисту працюючих. Галузеві стандарти.  

Правила внутрішнього трудового розпорядку. Колективний договір, 

його укладання і виконання. Права працівників на охорону праці на 

підприємстві, на пільги та компенсації за важкі та шкідливі умови праці. 

Порядок забезпечення спеціальним одягом, спорядженням і засобами 

індивідуального та колективного захисту.  

Державний і громадський контроль за охороною праці, відомчий 

контроль. Органи державного нагляду за охороною праці. 

Адміністративно-громадський контроль за станом охорони праці в 

підрозділах аварійно-рятувальних служб.  

Відповідальність (дисциплінарна, адміністративна, матеріальна і 

кримінальна) за порушення законодавства про працю, правил та інструкцій з 

охорони праці. 

Загальні положення правил безпеки праці в підрозділах аварійно-

рятувальних служб. Види інструктажів, навчання та перевірки знань з питань 

охорони праці, періодичність їх проведення. Поняття про виробничий 

травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, пов’язані з працею на 

виробництві, і побутові. Алкоголізм і безпека праці. Профотруєння. 

Основні причини травматизму і професійних захворювань на 

виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворювання на 

виробництві: організаційні, технічні, санітарно-виробничі, медико-

профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних 

захворювань. 

Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, 

професійних захворювань і отруєнь. 

Тема «Основи охорони праці в пожежно-рятувальних підрозділах» 

вивчає аналіз і причини травматизму особового складу аварійно-рятувальних 

підрозділів під час несення служби та при ліквідації надзвичайних ситуацій. 
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Основні вимоги правил охорони праці до службових приміщень і 

споруд аварійно-рятувальних служб та формувань: утримання території, 

приміщень, проходів та виходів. Улаштування штучного освітлення 

(основне, чергове, аварійне). 

Вимоги норм охорони праці до спеціального аварійно-рятувального 

транспорту. Заходи охорони праці під час: проведення технічного 

обслуговування автомобілів (діагностування, проведення ТО-1, ТО-2, 

сезонного обслуговування); заступання на чергування, проведення занять і 

навчань, роботи при ліквідації надзвичайних ситуацій; заправки пально-

мастильними матеріалами та спеціальними засобами (речовинами). 

Вимоги охорони праці до аварійно-рятувального обладнання та 

оснащення, приладів, пристроїв, засобів індивідуального захисту. 

Періодичність і порядок їх випробовування. 

Вимоги охорони праці до ручних драбин та рятувальних мотузок. 

Випробування ручних драбин. 

Вимоги охорони праці під час роботи з ручним механізованим та 

немеханізованим інструментом. 

Вимоги правил охорони праці під час несення служби, проведення 

тактичних занять та навчань. 

Вимоги правил охорони праці при проведенні аварійно-рятувальних 

робіт (збір, виїзд i прямування в район надзвичайної ситуації, проведення 

розвідки, рятування людей та саморятування, повернення в підрозділ).  

Вимоги правил охорони праці при проведенні аварійно-рятувальних 

робіт в будівлях і спорудах та розбиранні будівельних конструкцій. 

Особливості руйнування будівель землетрусами, повенями, вибухами. 

Заходи охорони праці під час виконання аварійно-рятувальних робіт. 

Заходи охорони праці при розбиранні великоблочних, панельних 

конструкцій та демонтажу покрівель будівлі. 

Заходи охорони праці при проведенні рятувальних робіт в зоні 

хімічного, радіологічного і бактеріологічного забруднення. 
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Дія проникаючої радіації на організм людини. Характеристика 

збудників інфекційних захворювань людини, які можуть бути наявні при 

бактеріологічному забрудненні (чума, холера, сибірська виразка, тиф, віспа). 

Основні характеристики та класифікація небезпечних хімічних речовин. 

Заходи охорони праці при роботі у засобах індивідуального захисту: 

засоби індивідуального захисту органів дихання та зору, індивідуальні засоби 

захисту шкіри, медичні індивідуальні засоби. 

Заходи охорони праці при роботі на висоті. Облаштування робочого 

місця, будівельних риштувань, помостів, настилів. 

Види аварійно-відновлювальних робіт на висоті: за допомогою 

підвісних люльок з лебідками, перекриття, настилів, майданчиків 

телескопічних веж, підіймачів, драбин, верхолазні роботи. 

Заходи охорони праці під час виконання робіт на висоті в безопорному 

просторі з використанням верхолазного спорядження. 

Заходи охорони праці при проведенні аварійно-рятувальних робіт на 

глибині: огородження котловин і траншей, забезпеченість освітленням, 

захист електрокабелів, особливості проведення робіт у зимовий період. 

Вимоги правил безпеки праці до укріплення стінок котловин, траншей, 

влаштування відкосів.  

Заходи охорони праці при проведенні рятувальних робіт в середині 

резервуарів та каналізаційних колекторів: загородження місця проведення 

робіт, рух автотранспорту, перевірка загазованості, забезпеченість 

індивідуальними засобами захисту. 

Заходи охорони праці при проведенні пошуково-рятувальних робіт в 

горах. Заходи охорони праці при проведенні пошуково-рятувальних робіт на 

водних об’єктах та при повенях. Заходи охорони праці при проведенні 

рятувальних робіт при транспортних аваріях. 

Також в рамках вивчення даної теми проводилась практична робота з 

відпрацювання дій особового складу пожежно-рятувального відділення при 

проведенні першого ступеня адміністративно-громадського контролю за 
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станом охорони праці в підрозділі. 

Тема «Загальні відомості про потенціал небезпеки. Психологія охорони 

праці. Організація роботи з охорони праці» передбачає вивчення наступних 

питань: загальні питання охорони праці. Перелік робіт з підвищеною 

небезпекою, для яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка 

знань з охорони праці. Роботи з підвищеною небезпекою в галузі.  

Вимоги охорони праці при експлуатації машин, механізмів, обладнання 

та устаткування. Зони безпеки та їх огородження. Світлова і звукова 

сигналізації. Попереджувальні написи, сигнальні покриття. Знаки безпеки. 

Мікроклімат виробничих приміщень. Прилади контролю безпечних 

умов праці, порядок їх використання. 

Фізіологічні та психологічні основи трудового процесу (безумовні та 

умовні рефлекси, їх вплив на охорону праці).  

Адаптація людини до навколишніх умов на виробництві (почуття, 

сприймання, увага, пам’ять, уява, емоції) та їх вплив на охорону праці. 

Психофізичні фактори умови праці (промислова естетика, ритм і темп 

роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх 

вплив на охорону праці. 

Вимоги нормативних актів про охорону праці щодо безпеки 

виробничих процесів, обладнання, будівель. 

Засоби індивідуального та колективного захисту. Засоби 

індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів. 

Спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту. Захист від 

шуму. Захист від пилу. Захист від газу. Захист від вібрації. Захист від 

несприятливих метеорологічних умов.  

Правила та заходи попередження нещасних випадків і аварій. План 

ліквідації аварій та евакуації з приміщення. Вимоги охорони праці у 

навчальних, навчально-виробничих приміщеннях навчальних закладів. 

Тема «Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека і вибухозахист 

виробництва» вивчає статистику пожеж в Україні та їх наслідків. Поняття 



 267 

про пожежну безпеку та пожежну небезпеку. Характерні причини 

виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і 

електричної енергії; експлуатація непідготовленої техніки в 

пожежонебезпечних місцях; порушення правил використання опалювальних 

систем, електронагрівальних приладів; відсутність захисту від блискавки; 

дитячі пустощі.  

Основи пожежної безпеки та шляхи її забезпечення. 

Пожежовибухонебезпечні властивості речовин і матеріалів. Сутність і види 

горіння. Показники пожежовибухонебезпеки речовин і матеріалів. 

Класифікація вибухонебезпечних газо- і пароповітряних сумішей. 

Самозагорання речовин.  

Основні показники вибухопожежонебезпеки: температура спалаху, 

температура займання, нижня і верхня концентраційна межа вибуху. 

Категорування приміщень за вибухопожежною і пожежною небезпекою. 

Системи забезпечення вибухопожежної безпеки об’єкта. Система 

попередження вибухів і пожеж. Система протипожежного та 

противибухового захисту. Система організаційно-технічних заходів. 

Основні вимоги правил пожежної безпеки до будівель, службових 

приміщень, територій, евакуаційних шляхів та виходів. 

Заходи охорони праці особового складу підрозділів аварійно-

рятувальних служб при ліквідації надзвичайних ситуацій на 

вибухонебезпечних об’єктах. 

Охорона праці під час проведення аварійно-рятувальних робіт в 

приміщеннях, де знаходяться посудини під тиском. 

Тема «Основи електробезпеки» включає в себе основні визначення, 

нормативна база і актуальність проблеми електробезпеки. 

Особливості електротравматизму та електричного струму як частина 

небезпеки. Дія електричного струму на організм людини. Види електротравм. 

Чинники, що впливають на тяжкість ураження електричним струмом. 

Класифікація приміщень за небезпекою електротравм. Причини 
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електротравм. Земля як елемент електричної мережі. Напруга кроку. Фізичні 

основи електронебезпеки.  

Система засобів і заходів щодо електробезпеки. Система технічних 

засобів і заходів з електробезпеки. Захисне заземлення. Система 

електрозахисних засобів. Основні та додаткові електрозахисні засоби для 

роботи в електроустановках. Види, терміни та параметри експлуатаційних 

випробувань ізолювальних електрозахисних засобів. Система організаційно-

технічних заходів і засобів. Безпечні відстані до струмовідних частин, що 

перебувають під напругою.  

Стану безпеки та експертиза електроустановок. Заходи безпеки при 

роботі з електрифікованим інструментом, приладами освітлення, побутовими 

електронагрівальними приладами на робочому місці та в побуті. 

Правила роботи на електронно-обчислювальних машинах і 

персональних комп’ютерах. Правила безпеки при відключенні електромережі 

та установок шляхом перерізання проводів під напругою. 

Тема «Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні 

огляди» передбачає вивчення наступних питань: основні поняття фізіології 

праці. Чергування праці та відпочинку. Виробнича гімнастика.  

Основні поняття гігієни праці. Гігієнічна класифікація умов праці за 

показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого 

середовища. Шкідливі й небезпечні виробничі фактори: санітарно-гігієнічні; 

психофізіологічні, трудові; естетичні; соціально-психологічні. 

Вплив шкідливих і небезпечних виробничих факторів на організм 

людини та заходи щодо їх мінімізації.  

Особиста гігієна працівників підрозділів аварійно-рятувальних служб. 

Медичне обслуговування працівників: медичний огляд, лікування, санітарно-

побутове забезпечення. 

Оцінювання рівня знань курсантів з дисципліни «Охорона праці» 

відбувається відповідно до кредитно-модульної форми організації навчально-

виховного процесу за рейтинговою шкалою. Курсант може отримати 100 
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балів за такі види робіт: за активність і відповіді на семінарських заняттях – 

10 балів; за написання двох модульних контрольних робіт, які включають 

тестові завдання – 50 балів; за підготовку і захист мультимедійної презентації 

щодо авторського бачення особливостей охорони праці у пожежно-

рятувальних підрозділах – 15 балів; за здійснення волонтерської професійної 

діяльності у спеціалізованих дошкільних та середніх навчальних закладах, 

яка передбачає проведення оздоровчих заходів і програм, спрямованих на 

організацію змістовного відпочинку, формування здорового способу життя та 

загальне оздоровлення дітей та молоді – 25 балів. 

У процесі вивчення навчальної дисципліни «Психологічна підготовка», 

майбутні фахівці служби цивільного захисту оволодівають знаннями за 

темами: 

 Тема «Морально-психологічні основи професійного статусу 

пожежного-рятувальника в сучасному суспільстві» порятунок людей - 

сенсоутворююча основа життя пожежного-рятувальника. Професійне 

становлення пожежного-рятувальника. Роль морального чинника, приклади 

самостійних дій пожежних-рятувальників при аварії на ЧАЕС, в інших 

надзвичайних ситуаціях. 

Історія рятувальної справи в Україні, професійні традиції, їхнє 

значення у формуванні особистісних якостей пожежних-рятувальників. 

Демонстрація документальних кінофільмів. 

Зростання соціальної значимості професії пожежних-рятувальників у 

зв'язку з ростом у сучасних умовах числа аварій і катастроф техногенного й 

природного характеру. 

Тема «Введення в екстремальну психологію» вивчає екстремальні 

ситуації, їх психотравмуючий вплив на особистість рятувальника та 

постраждалих. Особливості впливу на психологічний стан працівника умов 

несення служби в аварійно-рятувальних підрозділах. Вимоги професійної 

діяльності до психологічних особливостей пожежного-рятувальника. 

Психологічні особливості поводження населення в надзвичайних ситуаціях. 
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Негативні психічні стани, моделі виходу. Поняття про екстренну 

психологічну допомогу та методи її надання постраждалому населенню. 

Індивідуальні й колективні форми панічних реакцій у надзвичайних 

ситуаціях. Умови їх виникнення, методи попередження й припинення при 

веденні рятувальних робіт. 

Тема «Основи саморегуляції, й психологічної реабілітації. Формування 

стресостійкості» передбачає проведення тренінгового заняття, на якому 

відпрацьовуються наступні питання: стрес, напруга, стомлення, перевтома, 

нервовий зрив, депресія. Особистий досвід кожного учасника з даного 

питання; методики відновлення. Позитивний досвід виходу з негативних 

станів; зміни в організмі, спричинені умовами служби в аварійно-

рятувальних підрозділах, посттравматичні стресові розлади, способи 

профілактики негативних змін; практичні навички у виявленні негативних 

психічних станів у оточуючих, застосування засобів щодо їх усунення. 

Тема «Формування мотивації на пріоритетність збереження власного 

життя та здоров’я» передбачає проведення тренінгового заняття, на якому 

відпрацьовуються наступні питання: основні травмуючі фактори, які мають 

місце під час несення служби в аварійно-рятувальних підрозділів. 

Визначення власної цінності для оточуючих. 

Формування позитивної мотивації на дотримання правил безпеки праці 

під час служби в аварійно-рятувальних підрозділах, як умови власної 

безпеки. 

Оцінювання рівня знань курсантів з дисципліни «Психологічна 

підготовка» здійснюється згідно кредитно-модульної форми організації 

навчально-виховного процесу за рейтинговою шкалою. курсант може 

отримати 100 балів за такі види робіт: за активність на семінарських заняттях – 

10 балів; за роботу на практичних заняттях – 15 балів; за написання двох 

модульних контрольних робіт, які включають тестові завдання – 50 балів; за 

підготовку і участь у  тренінгу «Основні травмуючи фактори, які мають місце 

під час несення служби в аварійно-рятувальних підрозділів» – 15 балів; за 
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результати здійснення експрес-оцінки рівня індивідуального психічного 

здоров’я курсантів на початку, в середині та в кінці навчального року та 

реєстрації й інтерпретації індивідуальних результатів відносно адаптаційних 

резервів свого організму – 20 балів. 

Одну з центральних позицій у змісті підготовки майбутніх фахівців 

служби цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності 

посідає спецкурс «самозбереження фахівців служби цивільного захисту», 

який викладається для освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Автором 

розроблена навчальна програма зі спецкурсу [454]. 

Спецкурс «Самозбереження фахівця служби цивільного захисту» 

призначений для курсантів, які навчаються у профільних навчальних 

закладах ДСНСУкраїни. Даний курс розрахований на 28 годин, з них 15 

лекційних занять та 13 практичних. 

Випускник профільного навчального закладу Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій (далі ДСНС України), як кінцевий продукт 

професійної освіти, має сьогодні адекватно сприяти потребам нового 

суспільства та брати активну участь у вирішенні його проблем. Це можливо 

лише в тому випадку, якщо сучасна молодь (курсанти в тому числі) є групою, 

спрямованою на повноцінне життя, на ті можливості, які надає сучасне 

суспільство. І звичайно важливе значення тут відіграє стан здоров'я молодого 

покоління, а, отже, і поведінку по відношенню до свого здоров'я. Для 

курсантів профільних навчальних закладів ДСНС України це особливо 

важливо, тому що специфіка їхньої майбутньої професії включає стресові 

ситуації які з’являються в процесі ліквідації надзвичайних ситуацій 

техногенного, природного, соціального та воєнного характерів. 

Поведінка людини в ставленні до свого здоров'я опосередковує вплив 

інших чинників: при однакових екологічних, соціально-економічних, 

побутових та інших умовах життя, при однаковій спадковій схильності люди, 

(наприклад, брати та сестри), найчастіше мають різний стан здоров'я. Це 

обумовлюється відмінностями їхнього самозбереження, наявністю або 
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відсутністю шкідливих звичок, різним рівнем інформованості та грамотності 

відносно ризиків у сфері здоров'я та ступеня активності його підтримки, саме 

тому і був розроблений курс «Самозбереження фахівця служби цивільного 

захисту». 

Спецкурс «Самозбереження фахівця служби цивільного захисту» надає 

курсантам знання про людину, її природу, сутність, фізіологічні та 

психологічні процеси, достатньо повне уявлення про здоров'я. Самопізнання, 

самоаналіз власного стану здоров'я відповідно до способу життя, віку, 

особливостей конституції, особливостей темпераменту, що завершуються 

осмисленими висновками, стремлінням підтримувати самозбережувальну 

поведінку, це те, на що націлений цей курс. 

Культура самозбереження є важливим засобом сучасної людини в 

захисті свого здоров'я. Вона ставить здоров'я на найвищий рівень в 

особистісній структурі життєвих цінностей, визначає активність в ставленні 

до здоров'я; виключає з життя фактори ризику захворювань через 

грамотність та інформованість, дозволяє нейтралізувати генетичну 

схильність до захворювань, постачає людину навичками підтримання 

здоров'я і максимальної тривалості життя. 

Важливим показником здоров'я як елемента якості життя є рівень 

самодетермінації поведінки, тобто відповідального ставлення до збереження 

і підтримання людьми свого здоров'я. З цієї точки зору здоров'я виступає як 

реальний людський ресурс, яким можна по-різному розпорядитися з 

неоднаковими результатами. Зрозуміти це допомагає курс «Самозбереження 

фахівця служби цивільного захисту». 

Самозбережувальну поведінку можна характеризувати як систему дій і 

відносин, що опосередковують здоров'я та тривалість життя індивіда, як 

рівень обізнаності, його компетентності в області соціальної валеології, 

ступінь відповідності вчинків людини вимогам здорового способу життя, 

приписам медицини, санітарії і гігієни. 
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Сьогодні проблемами здоров'я займаються переважно медичні служби, 

спрямовані на конкретні хвороби вертикальні програми (діагностика і 

лікування хвороби або стану). У певних обставин такий підхід може мати 

успіх. Але через високу вартість така допомога доступна не всім навіть в 

розвинених країнах. Тому охорона здоров'я майбутнього - це, в першу чергу є 

відповідальність людей за своє здоров'я. У зв'язку з цим головне - покращити 

обізнаність і зацікавленість фахівців служби цивільного захисту, на що 

направлений даний курс. Важлива інтенсивна та безперервна кампанія, що 

заохочує до здорового способу життя. Це потребує таких взаємин, в рамках 

яких фахівці в різних областях будуть обмінюватися між собою досвідом і 

навичками. Необхідно підвищити обізнаність щодо факторів ризику 

настільки, щоб люди самі задумалися про охорону власного здоров'я і 

здоров'я своїх близьких. У стратегію зміни поведінки слід включити 

розвиток особистих навичок, організацію сприятливого середовища, 

активізацію громадських дій, вироблення політики громадської охорони 

здоров'я. 

Мета курсу - формування у курсантів профільних навчальних закладів 

ДСНС України готовності до самозбереження у подальшій професійній 

діяльності - системи дій і відносин, які опосередковують здоров'я і тривалість 

життя індивіда, рівня обізнаності, компетентності індивіда в області 

соціальної валеології, ступінь відповідності вчинків людини вимогам 

здорового способу життя, приписами медицини, санітарії та гігієни. 

Викладання спецкурсу «Самозбереження фахівця служби цивільного 

захисту» відбувається у формі лекцій, семінарських та практичних занять, 

індивідуальної та самостійної роботи. У змісті спецкурсу  нами виокремлено 

два навчальних модулі (табл. 4.6). 
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Таблиця 4.6   

Зміст спецкурсу «Самозбереження фахівця служби цивільного захисту» 

№ Назва теми Всього 

годин 

1. Здоров'я як необхідна умова нормальної життєдіяльності фахівця 

служби цивільного захисту. 

1 

2. Здоров'я фахівця служби цивільного захисту та культура 

самозбереження. 

1 

3. Самозбережувальна поведінка фахівця служби цивільного захисту. 2 

4. Фізичне здоров'я фахівця служби цивільного захисту. 2 

5. Психічне здоров'я фахівця служби цивільного захисту. 2 

6. Соціальне здоров'я фахівця служби цивільного захисту. 2 

7. Основи сексуального здоров'я. 2 

8. Тютюнопаління та його наслідки для людини. 2 

9. Алкоголь і здоров'я. 2 

10. Людина і наркотики. 2 

11. Хвороба. Запобігання. Шляхи боротьби. 2 

12. Здоров'я та самозбережувальна поведінка фахівця служби цивільного 

захисту. 

2 

13. Основи професійного здоров'я фахівця служби цивільного захисту. 2 

14. Здоров'я фахівця служби цивільного захисту та екстремальні умови 

професійної діяльності. 

2 

15. Здоров'я та благополуччя навколишнього середовища. 2 

 

За підсумками вивчення спецкурсу «Самозбереження фахівця служби 

цивільного захисту» курсант повинен оволодіти наступними знаннями: 

про проблеми здоров'я та здорового способу життя; про психологічні 

фактори здоров'я; про критерії психічного і соціального здоров'я; про 

культуру самозбереження; про сутність і характеристики самозбережувальної 

поведінки; про умови формування самозбережувальної поведінки; про 

фактори фізичного здоров'я; про адаптаційні резерви організму; про 

тютюнопаління, алкоголізацію, наркоманію як проблеми сучасного 

суспільства; про інфекційні захворювання та боротьбу з ними, хвороби, що 

передаються статевим шляхом і їх попередження; про фактори, які 
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впливають на здоров'я курсантів; про основи професійного здоров'я; про 

взаємодію людини з навколишнім середовищем. 

Курсант повинен оволодіти наступними вміннями та навичками: 

застосуванням знань про здоровий спосіб життя на практиці; навичками 

гігієни, що оберігають від соціально обумовлених хвороб; умінням 

активізувати сили організму в разі хвороби; застосуванням методів 

саморегуляції і релаксації, з метою відновлення фізичних і психічних сил; 

умінням взаємодіяти з оточуючими таким чином, щоб ця взаємодія не 

завдала шкоди здоров'ю. 

Оцінювання рівня знань курсантів зі спецкурсу «Самозбереження 

фахівця служби цивільного захисту» відбувається відповідно до кредитно-

модульної форми організації навчально-виховного процесу. Курсант може 

отримати 100 балів за такі види робіт: поточне оцінювання за відповіді на 

семінарських заняттях  – 15 балів, за відповіді на дві тестові контрольні 

роботи – 50 балів, за підготовку та захист презентації на одну з тем 

спецкурсу, наприклад, «Функціональні особливості самозбереження  фахівця 

служби цивільного захисту» – 15 балів, за здійснення волонтерської 

діяльності, яка включає проведення організаційних заходів із курсантами 

молодших курсів і старшими школярами щодо формування здорового 

способу життя та профілактики шкідливих звичок (всього – два 

різнопланових заходи)  –  20 балів. 

Набуті у процесі вивчення спецкурсу «Самозбереження фахівців служби 

цивільного захисту» знання, уміння і навички курсанти використовують у 

процесі практики, яка проходить в умовах, максимально наближених до 

професійної діяльності майбутніх фахівців служби цивільного захисту на 

базах пожежно-рятувальних частин ДСНСУкраїни, з діяльністю яких 

курсанти попередньо знайомляться під час проходження практики. 

Таким чином, розглянуто зміст професійної підготовки майбутніх 

фахівців служби цивільного захисту за освітньо-кваліфікаційними рівнями 

«бакалавр» та «магістр». Навчальний план підготовки бакалаврів служби 
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цивільного захисту включає цикл гуманітарної та соціально-економічної 

підготовки, цикл математичної, природничо-наукової підготовки, цикл 

професійної та практичної підготовки і варіативну частину. Навчальний план 

підготовки магістрів служби цивільного захисту включає три цикли: 

нормативні навчальні дисципліни, вибіркові навчальні дисципліни та 

практичну підготовку. 

Розкрито змістове наповнення процесу підготовки майбутніх фахівців 

служби цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності. 

Проаналізовано навчальні програми з дисциплін «Домедична допомога», 

«Охорона праці», «Психологічна підготовка» та спецкурсу «Самозбереження 

фахівців служби цивільного захисту», обґрунтовано їх значення у підготовці 

майбутніх фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у 

професійній діяльності.  

 

4.3 Форми і методи підготовки майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності 

 

Сьогодні відбуваються глибокі соціально-економічні зміни суспільства, 

інтенсифікація економічного розвитку, виникнення конкуренції на ринку 

праці та ріст сектору освітніх послуг, що вимагають якісних змін в 

концептуальних основах професійної підготовки фахівців: нових підходів до 

розробки змісту, форм та методів професійної підготовки фахівців нової 

формації, впровадження в навчальний процес вищих навчальних закладів 

сучасних інформаційних технологій. 

Сучасні умови висувають нові вимоги до молодого фахівця, який має 

бути направленим на розвиток відомих та пошук нових ідей, уміти швидко 

пристосовуватися до мінливих умов професійної діяльності, продуктивно 

спілкуватися з оточуючими, психологічно грамотно поводитися з колегами 

та бути готовим до ризику і прийняття рішень в умовах невизначеності.  
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Основними складовими розвитку освіти інноваційного типу в 

університеті, на думку Т. Кушніра, є наступні: впровадження кредитно-

модульної системи навчання; розробка навчально-методичного та 

організаційного забезпечення дисциплін; використання новітніх навчальних 

технологій; цілеспрямоване розширення інформатизації навчання 

(організація внутрішнього інформаційно-освітнього середовища, науково-

навчальної комп’ютерної мережі, мультимедійних аудиторій); використання 

електронних навчально-контролюючих засобів в процесі вивчення 

дисциплін; створення електронної бібліотеки навчального закладу в його 

Intranet-мережі; розміщення в глобальній мережі Intеrnet накопиченої у ВНЗ 

методичної інформації в найбільш придатному вигляді – гіпертексті [215].  

Гуманістично орієнтований навчальний процес передбачає нову мету 

вищої освіти, в якій, як говорить Т. Максимова, переважаючими є 

загальнолюдські цінності та індивідуальність студента і, одночасно, 

забезпечення самореалізації педагога; новий зміст освіти, в якій головне 

значення має загальнолюдський ціннісний аспект, а не знеособлена 

інформація про зовнішній світ; інший, в порівнянні з традиційним, характер 

спілкування в системі «педагог-педагог», «педагог-студент», «студент-

студент», атмосфера взаємної довіри, творча взаємодія, діалог, які 

стимулюють самореалізацію викладача та студента; в процесуально-

методичному аспекті – вибір педагогами і студентами форм і методів 

навчання, що передбачають активне включення в структуру діяльності 

навчання процесів саморозвитку 232, с. 226. 

О. Міхеєнко вважає, що «оскільки предметно-практична діяльність 

майбутніх фахівців повинна бути направлена на оздоровлення всіх сфер 

життєдіяльності людини, зцілення за допомогою не лише рухів, а й 

природних факторів, то перевірка цих положень дають можливість говорити 

про необхідність радикальних змін змісту та методів традиційної професійної 

підготовки студентів» [257, с. 48-49]. 
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Необхідно зазначити, що традиційні форми організації навчання з 

переважанням фронтальної та індивідуальної роботи не дають змоги 

сформувати необхідний рівень професійної компетентності та професійно-

значимих якостей курсантів. В той же час, наскільки фахівці служби 

цивільного захисту володіють професійною майстерністю, знаннями та 

вміннями, одержаними під час професійної підготовки, залежить якість 

їхньої професійної діяльності та рівень готовності до самозбереження. 

Для підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту до 

самозбереження у професійній діяльності нами були використані форми і 

методи навчання, орієнтовані на вирішення актуальних проблем освіти: 

соціальну адаптацію випускників профільних навчальних закладів ДСНС 

України, формування ініціативної життєвої позиції, розвиток нестандартності 

їх мислення, бажання до саморозвитку і самоствердження.  

Формами професійної підготовки майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту є різновиди організації навчальної діяльності курсантів та 

шляхи реалізації отриманих знань на практиці. Підготовка майбутніх 

фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у професійній 

діяльності здійснюється у процесі проведення лекцій, семінарських та 

практичних занять, в процесі індивідуальної та самостійної роботи курсантів, 

при проходженні практик у пожежно-рятувальних підрозділах ДСНС 

України, під час курсантської науково-дослідної роботи та дистанційного 

навчання. 

Серед методів підготовки майбутніх фахівців служби цивільного 

захисту до самозбереження у професійній діяльності переважають методи 

активного навчання, які направлені на активізацію пізнавальної діяльності 

курсантів і забезпечують поєднання педагогічних дій з ініціативними 

самостійними пошуками знань курсантів. 

Проаналізувавши спеціальну літературу ми встановили, що сучасна 

педагогіка вищої школи багата цілим арсеналом технологій та методів 

активного навчання.   
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У затвердженому наказом Міністерства науки і освіти України № 612 

від 13.07.2007 р. «Плані дій щодо забезпечення якості вищої освіти України 

та її інтеграції в європейське і світове освітнє співтовариство до 2020 року» 

визначено такий пункт: розробити механізми запровадження в систему вищої 

освіти розвивальних технологій професійної освіти та технологій 

саморегульованого навчання в рамках традиційного навчання: когнітивно-

орієнтованих технологій: діалогічні методи навчання, семінари-дискусії, 

проблемне навчання, когнітивне консультування, когнітивні карти, 

інструментально-логічний тренінг, тренінг рефлексії тощо; діяльнісно-

орієнтованих технологій: методи проектів і направляючих тестів, контекстне 

навчання, організаційно-діяльнісні ігри, комплексні дидактичні завдання, 

технологічні карти, імітаційно-ігрове моделювання тощо; особистісно-

орієнтованих технологій: інтерактивні та імітаційні ігри, тренінги розвитку, 

розвивальна психодіагностика тощо (рис. 4.5). 

 

 
 

Рис. 4.5 - Класифікація розвивальних технологій у вищій освіті 

 

Традиційно у педагогіці вищої школи виділяють три групи методів 
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джерелом знань; активні, коли студенти є «суб’єктами» навчання, які 

виконують творчі завдання, вступають у діалог з викладачем; інтерактивні, 

коли навчання побудоване на взаємодії всіх учнів, включаючи викладача: ці 

методи навчання найбільше відповідають особистісному підходу, тому що 

вони припускають взаємне навчання (колективне, навчання в 

співробітництві), причому і студент, і викладач є суб’єктами навчального 

процесу» [154, с. 61]. 

Активні та інтерактивні методи навчання дають змогу моделювати 

цілісну суть майбутньої професійної діяльності фахівців. Таке навчання 

вносить нову якість у традиційні форми навчально-виховного процесу у 

вищій школі: відбувається зміна процесів передачі, переробки та засвоєння 

інформації на самостійний пошук її курсантами і на моделювання способів 

використання цієї інформації в майбутній професійній діяльності. 

Необхідно зазначити, що в сучасній дидактиці немає єдиної точки зору 

як на визначення терміну «інтерактивні методи навчання», так і на їх 

класифікацію в зв’язку з тим, що різні науковці вивчають їх в різному 

контексті. Найчастіше до них належать методи моделювання ситуацій, 

проектувальні та ігрові методи в різних формах. 

Ми погоджуємося з думкою М. Карченкової, яка поняття «інтерактивне 

навчання» тлумачить як «спеціальну форму пізнавальної діяльності, що має 

конкретну, передбачувану мету – організувати комфортні умови навчання 

відповідно до інтересів, потреб, здібностей і можливостей студентів, повне 

пристосування навчального матеріалу до їх індивідуальних особливостей» 

[155, с. 64].  

Проаналізувавши визначення «інтерактивні методи навчання» ми 

змогли виділити такі їх змістові ознаки: висока ступінь включення курсанта у 

процес навчання; «вимушена активність» – примусова активізація мислення 

та діяльності курсантів; підвищене емоційне включення курсантів і творчий 

характер занять; колективне формування зусиль, інтенсифікація процесу 

навчання (рис. 4.6).  
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Рис. 4.6 - Основні переваги активних методів навчання у підготовці 

майбутніх фахівців служби цивільного захитсу до самозбереження у 

професійній діяльності 

 

Застосування активних та інтерактивних методів навчання включає 

виконання викладачем таких завдань: формування у курсантів навичок 

продуктивного спілкування в умовах навчального процесу, тією чи іншою 

мірою наближених до реальних умов; розвиток уміння аргументувати свою 

точку зору, чітко і ясно виражати свої думки; розвиток у студентів здатності 

аналізувати складні ситуації, бачити головні та другорядні причини їхнього 

виникнення, знаходити засоби та способи їхнього вирішення.  

Дослідники Н. Глузман і О. Нетребіна серед сучасних технологій 

навчання виділяють контекстне, імітаційне, проблемне, модульне, когнітивне 

і дистанційне навчання, що відрізняються за основним змістом (рис. 4.7) [75]. 
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Рис. 4.7 - Сучасні технології навчання  

 

Ми вважаємо, що в найбільшій мірі активним методам навчання 

відповідає класифікація, яку запропонував В. Гузєєв [91, с. 12]. Науковець 

критерієм типології обрав «ступінь відкритості елементів процесу навчання 

для студентів», що обумовлює їх ступінь активності [91, с. 12]. Так як 

активність студента змінюється відповідно до режиму навчання, ми взяли за 

основу виділені автором методи та отримали схему відповідності ступеня 

активності студентів в залежності від конкретних методів навчання (рис. 4.8). 
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та інтерактивних методів навчання вона знаходиться в умовах, коли не 
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Рис. 4.8 - Залежність активності особи яка навчається від методів 

навчання 

   

У навчальному процесі підготовки майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності 

використовується інтегрований комплекс загальнодидактичних методів та 

методів активного навчання, які передбачають суб’єкт-суб’єктну взаємодію 

учасників педагогічного процесу, їх самоактуалізацію та самонаправленість 

(рис. 4.9).  

В таких умовах курсант є не пасивним об’єктом, на який орієнтована 

педагогічна дія, а залученим в педагогічний процес активним суб’єктом, який 

може підвищити рівень самостійності, а також обрати зміст та методи 

навчання, спрямовані на підготовку до самозбереження у професійній 

діяльності. 

 

 

 
 

 

 

Модельний 

Пасивність 

Розповідь, пояснення, 

лекція, бесіда, практична 

робота, доповідь  

Дії за інструкцією, 

виконання завдань і вправ 

Евристична бесіда, метод 

евристичних питань 

Проблемна лекція, 

навчальна дискусія, 

складання опорних конспектів 

Методи навчання 

(за В. Гузєєвим) 
 
 

Пояснювально-

ілюстративний 

Моделювання і проектува-

ння, тренінги, кейс-стаді, 

рольові і ділові ігри  

Самостійна робота 

Аналіз навчального 

матеріалу з метою 

постановки проблеми 

Круглий стіл, мозковий 

штурм, ділова гра, 

проблемна ситуація 

 

 
 

 

Евристичний 

 
 

Програмований 

 
 

 
 

 

Проблемний 

Активність 



 284 

 
 

 

Рис. 4.9 - Використання різних методів навчання у підготовці майбутніх 

фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у професійній 

діяльності 

 

Під час професійної підготовки майбутніх фахівців служби цивільного 

захисту суб’єктний досвід самозбереження у професійній діяльності 

розширюється та ускладнюється поступово, починаючи з першого курсу: від 

пізнання себе як суб’єкта життєдіяльності, який пробує та експериментує в 

сфері самозбереження, до саморозвитку особистості курсанта як 

професіонала, здатного до професійних інновацій у професійній діяльності. 

Лекція є однією з головних форм організації навчального процесу у 

вищому навчальному закладі. В процесі підготовки майбутніх фахівців 

служби цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності 

застосовуються як традиційні, так і проблемні лекції, лекції-дискусії, 

презентаційні (мультимедійні) лекції (рис. 4.9).  
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практичні заняття) 
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глосарію 
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рецензій, Інтернет-консультування  
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Традиційні лекції відводять курсантам дещо пасивну роль, тому 

використовуються тільки як вступні або завершальні з посиленням їх 

інформативності за допомогою демонстраційного матеріалу, а також 

творчого підходу лектора до викладу нової інформації. 

Проблемні лекції застосовуються з метою встановлення зворотного 

зв’язку з курсантами для активізації процесу мислення і розвитку 

пізнавальної зацікавленості до невідомих явищ. На початку такої лекції 

викладач створює проблемну ситуацію у вигляді поставлених проблемних 

питань або парадоксу, до яких необхідно знайти шляхи їх вирішення. 

Вирішуючи протиріччя, що закладені в проблемних запитаннях, курсанти 

самостійно приходять до тих висновків, які викладач мусив розкрити як нові 

знання. Наприклад, під час вивчення теми «Системне уявлення про здоров’я 

людини» в рамках дисципліни «Домедична допомога» курсантам 

пропонується дати відповідь на запитання: «Що для вас є здоров’я?», на яке 

вони, зазвичай, відповідають про відсутність хвороб, про гармонійний 

фізичний розвиток тощо. Викладач ставить запитання: «А якщо у вас 

пригнічений психічний стан, апатія, але немає видимих фізичних розладів та 

хвороб, чи вважатимете Ви себе повністю здоровою і щасливою людиною?»; 

курсанти починають дискусію і в результаті приходять до висновку, що таку 

людину не можна назвати здоровою, тому вона і не почувається щасливою. 

Отже, лектор з курсантами працює у формі живого діалогу і підводить їх до 

розуміння здоров’я як єдності фізичної, психічної, духовної та соціальної 

його складових та системного підходу у формуванні здоров’я людини. 

У процесі лекції-дискусії викладач при викладанні теоретичного 

матеріалу не лише використовує відповіді курсантів на свої запитання, але й 

організовує вільний обмін думками в інтервалах між логічними розділами. 

При вивченні теми «Формування самозбережувальної компетентності 

майбутніх фахівців служби цивільного захисту» в межах спецкурсу 

«Самозбереження фахівців служби цивільного захисту» викладач ставить 

перед аудиторією запитання: «Які структурні компоненти, на вашу думку, 
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входять до складу самозбережувальної компетентності?», на яке курсанти 

самі знаходять відповіді і приводять аргументи, чому вони думають так, а не 

інакше. Під час вивчення дисципліни «Спеціальна фізична підготовка» жваву 

дискусію викликають запитання «Чим відрізняються тонізуюча і трофічна дія 

фізичних вправ на організм людини?», «Чим відрізняються між собою такі 

форми фізичної культури як лікувальна ходьба і теренкур?», «Який вид 

контролю ефективності застосування спеціальної фізичної підготовки є 

найінформативнішим і чому?», «Як можна поєднувати засоби спеціальної 

фізичної підготовки і в якій послідовності?» тощо. Лекції-дискусії сприяють 

формуванню у курсантів уміння швидко знаходити відповідь на запитання та 

аргументовано відстоювати свою думку.  

Презентаційні (мультимедійні) лекції – це лекції з використанням 

наочного матеріалу, перевагою яких є максимальне насичення графічною 

інформацією (схемами, графіками, фотографіями, відеороликами тощо).  

Презентації умовно поділяються на демонстраційні, систематизуючі та 

дослідницькі. Презентаційні лекції використовуються при викладанні 

дисципліни «Домедична допомога», яка надає майбутньому фахівцеві 

служби цивільного захисту фундаментальні знання про закономірності 

функціонування організму людини в умовах відносного спокою, при 

фізичних навантаженнях та психоемоційних напруженнях. На рис. 4.10 

відображено приклади різних типів слайдів, які застосовуються під час таких 

лекцій: текстові, ілюстративні, схематичні, графічні, анімаційні та 

стереозвукові.  

Багаторічне використання презентаційних лекцій дає можливість нам 

виділити їх переваги: підвищення інформативності лекції; стимулювання 

мотивації до навчання; підвищення наочності навчання за рахунок 

структурної надмірності; здійснення повторення найбільш складних 

моментів лекції (тривіальна надмірність); реалізація доступності і сприйняття 

інформації в різних  модальностях: візуальній і слуховій (перманентна 

надмірність), що є надзвичайно важливим для курсантів; організація уваги 
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аудиторії в фазі її біологічного зниження (25-30 хвилин після початку лекції 

та її останні хвилини) за рахунок художньо-естетичного виконання слайдів-

заставок або за рахунок доречно застосованої анімації та звукового ефекту; 

здійснення повторення (перегляд, коротке відтворення) матеріалу попередньої 

лекції; створення комфортних умов для роботи викладача на занятті. 

 

 
 

 

 

 

 

           

Рис. 4.10 - Зразки різних типів слайдів презентаційної лекції (текстового, 

анімаційного, схематичного та ілюстративного) 

 

Під час планування та проведення практичних занять необхідно 

враховувати, що вони призначені перш за все для поглиблення та 

розширення знань, отриманих на лекціях, а також для оволодіння деякими 

практичними навичками, необхідними в майбутній професійній діяльності. 

Практичні заняття для майбутніх фахівців служби цивільного захисту 
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відбуваються в різній формі відповідно до специфіки окремих дисциплін. 

Зокрема, використовуються такі інтерактивні методи навчання, як ділові і 

проблемні ігри, мозковий штурм, тренінги, кейс-технології, проектування 

професійної діяльності (метод проектів).   

Використання у професійній підготовці майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту  ділових та проблемних ігор [523] дає змогу організувати 

таке навчання, яке забезпечує трансформацію одного типу діяльності 

(пізнавальної) у другий (професійний) із деякою зміною потреб і мотивів, 

засобів і результатів. Ділові та проблемні ігри дозволяють курсантам 

отримати цілісний досвід самозбереження у професійній діяльності, 

сприяють розвитку певних професійно-значущих особистісних якостей, 

підвищують їх зацікавленість в професійній діяльності, орієнтованій на 

самозбереження.    

У процесі ділової гри програються окремі імітаційні схеми тієї ситуації, 

яка підготовлює майбутнього фахівця служби цивільного захисту до 

здійснення самозбереження у професійній діяльності. Проблемна гра є 

активним способом навчання майбутніх фахівців служби цивільного захисту, 

при якій курсанти більш вільно орієнтуються в змодельованій професійній 

ситуації, можуть вільно імпровізувати (рис. 4.11). 

У процесі професійної підготовки майбутніх фахівців служби цивільного 

захисту до самозбереження у професійній діяльності використовується ділова 

гра на тему «Засідання методичного об’єднання фахівців служби цивільного 

захисту «Сучасні підходи до самозбереження у професійній діяльності», яка 

удосконалює уміння курсантів визначати і користуватися професійними термінами 

і поняттями (спецкурс «самозбереження фахівців служби цивільного захисту»). 
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Рис. 4.11 - Схема використання ділових та проблемних ігор в практичній 

підготовці майбутніх фахівців служби цивільного захисту у професійній 

діяльності  

Курсанти діляться на декілька дискусійних груп, кожній з яких 

пропонується дати усне визначення понять «самозбережувальна 

компетентність», «самозбережувальні технології», «самозбережувальна 

діяльність», «самозбережувальний простір». Після того, як сутнісні і змістові 

характеристики цих понять обговорені всередині груп (до 10 хвилин), керівник 

групи «озвучує» результати роботи, а представники інших груп вносять свої 
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доповнення, корективи, аргументують свою думку. «Працівник банку 

інформації», якому було надано завдання до заняття і працював зі 

словниками, енциклопедіями та інформаційними Інтернет-ресурсами, 

коментує результати роботи кожної групи; спільно проводиться аналіз 

помилок, визначається кінцевий результат діяльності методичного 

об’єднання. 

У магістратурі ігрове навчання ускладнюється і удосконалюється.  

Проблемна гра  на тему «Засідання науково-методичного семінару фахівців 

служби цивільного захисту «Експертиза самозбережувальних технологій» 

(спецкурс «Самозбереження фахівців служби цивільного захисту») 

орієнтована на закріплення та активізацію знань курсантів в умовах, 

наближених до реальних, розвиток умінь оперативного реагування на 

запитання, умінь вислухати і аргументовано виразити свої думки. Об’єктом 

імітації в грі є дискусія між «фахівцями служби цивільного захисту», які 

надають перевагу тим чи іншим підходам до самозбереження у професійній 

діяльності, курсанти, які випробовували певні інноваційні самозбережувальні 

технології на собі і є їхніми прихильниками, «експерти», що проводять 

оцінку обох підгруп за такими критеріями: уміння аргументовано висловити 

свою точку зору на задану тематику; уміння переконувати; точність 

відповідей на запитання, їх логічність; уміння оперативно реагувати на 

запитання; ступінь входження в заданий образ. Ведучим є «керівник науково-

методичного семінару». Дана гра є актуальною, так як передбачає не лише 

широку інформованість у питаннях самозбереження, але й розвиток 

професійного мислення, уміння спілкуватися, здатність до рефлексії. Дані 

якості потрібні майбутньому фахівцю служби цивільного захисту для 

самозбереження у професійній діяльності. 

Застосування ділових і проблемних ігор - ефективний засіб підготовки 

майбутніх фахівців служби цивільного захитсу до самозбереження у 

професійній діяльності, оскільки дотримуються основні умови їх реалізації: 

відповідність ділових та проблемних ігор основній меті – формуванню 
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готовності майбутніх фахівців служби цивільного захисту до самозбереження 

у професійній діяльності; наявність пізнавальної зацікавленості до проблеми 

гри; максимально можлива подібність гри з реальними умовами, в яких 

працюють її учасники, що дає можливість їм проводити паралелі; сумлінна 

підготовка навчально-методичної документації (сценарію гри, методичних 

вказівок); інтелектуальна та емоційна готовність учасників до гри і організація 

атмосфери невимушеності та пошуку; критеріальний аналіз ходу і результатів 

гри.     

Практичне заняття на тему «Зміст самозбереження у професійній 

діяльності фахівця служби цивільного захисту» в межах спецкурсу 

«Самозбереження фахівців служби цивільного захисту» відбувається з 

використанням «мозкового штурму» – сучасної методики організації творчого 

колективного вирішення конкретної проблеми пошуком альтернативних 

варіантів, яка є ефективним засобом розвитку інтелектуальності курсантів. 

Вказана тема акцентує увагу курсантів на системі «професія-людина», 

забезпечуючи вивчення двох об’єктів – особистості фахівця служби 

цивільного захисту та особливостей його самозбереження у професійній 

діяльності. Для розгляду теми курсантам пропонується розділитися на дійові 

особи: «замовника», що пояснює проблеми та вимоги, «керуючого», який 

спрямовує всю роботу, «генераторів ідей», які блискавично подають свої 

пропозиції, «фахівців», які шляхом обговорення аналізують запропоновані 

ідеї, вибирають з них найоптимальніші, «профани», які постійно ставлять під 

сумнів твердження попередніх учасників. «Мозковий штурм», 

використовуючи здогадки, сміливі гіпотези, «хибні ідеї», інтуїтивні рішення, 

дає можливість виділити основні напрямки самозбереження у професійній 

діяльності майбутніх фахівців служби цивільного захисту, перелік завдань, які 

він вирішує у повсякденній діяльності, функції та основні обов’язки фахівця 

служби цивільного захисту, шляхи вирішення професійних завдань, 

направлених на самозбереження. «Керуючий» задає навідні запитання: «Які 

професійні завдання зсамозбережувального характеру має виконувати 
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фахівець служби цивільного захисту?», «Що включає та чи інша функція 

фахівця служби цивільного захисту з точки зору зсамозбереження у 

професійній діяльності?», «Які види самозбереження у професійній діяльності 

входять до компетенції фахівця служби цивільного захисту?» та інші. 

Повідомлення теми практичного заняття та розподіл ролей між курсантами 

відбувається заздалегідь, що дає можливість їм ефективно підготуватися і 

«вжитися» у свою роль для ефективної взаємодії під час розв’язання 

отриманих завдань.   

Тренінг як метод активного психологічного впливу є ефективним 

засобом цілеспрямованого розвитку професійно важливих якостей майбутніх 

фахівців служби цивільного захисту. Тренінгові технології допомагають 

практичному відпрацюванню навчального матеріалу, розвитку позитивного 

ставлення до професії, дозволяють змінити своє бачення тих підходів, що 

були використані раніше. Під час вивчення дисципліни «Психологічна 

підготовка» доцільно застосовувати тренінги креативності, орієнтовані на 

розвиток у курсантів вмінь мислити в екстремальних умовах роботи. 

Зокрема, тренінг «Проблема вибору методів психологічної роботи з 

потерпілими під час надзвичайних ситуацій» передбачає розвиток у 

майбутніх фахівців служби цивільного захисту комунікативних 

психологічних навичок, навичок вирішення проблемних виробничих 

ситуацій, креативності мислення, прийняття зваженого управлінського 

рішення, удосконалення навичок роботи з інформацією, моделювання 

ситуацій ділової взаємодії. Тренінг включає інформаційно-практичний блок, 

який передбачає опанування інформації про види, форми й методи 

психологічної роботи у ситемі цивільного захисту, показання, 

протипоказання та обмеження використання психологічних навантажень; а 

також практичний блок, який знайомить майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту з психологічними технологіями пошуку оптимальних 

професійних рішень та способами їх реалізації.   
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Метод case-study (з англ. – приклад для вивчення, вивчення випадку) 

полягає у застосуванні конкретних випадків (ситуацій, історій, тексти яких 

називаються «кейсом») для спільного аналізу, обговорення або прийняття 

рішень курсантами і передбачає збагачення знань, вдосконалення навичок та  

здобуття досвіду в галузі майбутньої професійної діяльності. До його переваг 

належить встановлення міждисциплінарних зв’язків, розвиток аналітичного 

та системного мислення, напрацювання умінь оцінки альтернатив, розвиток 

умінь презентувати результати проведеного аналізу, а також оцінювати 

наслідки, що пов’язані з прийняттям рішень. Особливістю застосування 

методу case-study в професійній підготовці майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту є відтворення ситуацій, заснованих на фактах з реальної 

професійної діяльності або на подіях, які відбулися з курсантами у процесі 

практики в пожежно-рятувальних підрозділах ДСНС України. Він вчить 

курсантів створювати програми дій, що, в свою чергу, мотивує їх до 

правильної поведінки у разі, коли необхідно буде діяти в реальній ситуації. 

Кейс-метод має деякі переваги і з позиції формування особистісних якостей 

майбутнього фахівця служби цивільного захисту: розвиток працьовитості, 

креативності, цілеспрямованості; розвиток здатності до 

конкурентоспроможності, потреби в досягненні, навичок роботи в групі та 

навичок комунікативної культури.  

Робота над кейсом складається з самостійної роботи та роботу в 

аудиторії. Алгоритм проведення занять із застосуванням кейс-методу 

включає: І етап – коли викладач вибирає необхідний кейс, надає його 

курсантам не пізніше як за день до заняття; курсанти самостійно 

ознайомлюються з кейсом, знаходять додаткову інформацію і літературу для 

його вирішення; ІІ етап – проведення заняття, яке розпочинається з виступу 

викладача, який знайомить курсантів з основними етапами їхньої подальшої 

роботи, а також називає способи і критерії оцінки за цим методом. Курсанти 

розбиваються на малі робочі групи, роботу яких в подальшому контролює 

викладач, допомагаючи, але уникаючи прямих консультацій. У кожній малій 
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групі назначається «спікер», який на етапі презентації рішень висловлює 

думки групи. У цілому, робота проходить у такий спосіб: обговорення в 

малих групах вступної інформації, що входить в кейс, обмін думками про 

план роботи над проблемою, дискусія – робота над проблемою, пошук 

рішень проблеми, дискусія для прийняття остаточних рішень, підготовка 

доповіді. Для подання результатів малим групам необхідно підготувати 

письмове резюме з висновками у вигляді тексту, графіка, таблиці. На етапі 

підведення підсумків викладач надає інформацію про можливі вирішення 

проблеми в реальному житті або пояснює власну версію і обов’язково 

називає кращі результати, оцінює роботу кожної малої групи та її членів. 

Під час вивчення теми «Здоров’я молоді: основні фактори  ризику» 

застосовується кейс «Ризикована прикраса» про такі випадки, коли молоді 

юнаки роблять собі татуювання не у салоні, а у квартирі знайомого. 

Обговорюються такі питання: «Чи є небезпечним таке татуювання?»; «Якщо 

так, то як саме?»; «Чи є ймовірність заразитися ВІЛ?»; «Де необхідно роботи 

татуювання з метою забезпечення гігієнічних вимог?»; «Які норми повинні 

бути дотримані для того, щоб не відбулося інфікування на ВІЛ при 

татуюванні?». Кейс «Справжні почуття?» розкриває відносини молодої пари, 

які в майбутньому планують одружитися. Але на прохання дівчини пройти 

тест на ВІЛ хлопець категорично відмовляється та погрожує розривом. 

Курсантам необхідно знайти вирішення ситуації: «Які існують ризики ВІЛ-

інфікування?»; «Що можна порадити дівчині в цій ситуації?»; «Чому?»; «Як 

варто будувати розмову з юнаком?»; «Як його переконати пройти тест?». 

У процесі вивчення теми «Формування самозбережувальної 

компетентності майбутніх фахівців служби цивільного захисту» [413; 422; 

423] застосовується кейс «Професійні компетенції фахівця служби 

цивільного захисту» про прийом на службу у пожежно-рятувальні підрозділи 

ДСНС України молодого фахівця служби цивільного захисту. Керівник 

структурного підрозділу ДСНС України ознайомлює його з професійними 

компетенціями, називає приклади виконання професійних обов’язків 
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пов’язаних з усуненням надзвичайних ситуацій техногенного, природного, 

соціального та воєного характерів. Працюючи над проблемою, курсанти 

створюють модель ситуації, приймають колективне рішення про необхідність 

володіння тими чи іншими компетенціями фахівцем служби цивільного 

захисту, виділяють серед інших як одну з найважливіших самозбережувальну 

компетенцію, наводять її приклади, презентують рішення кожної підгрупи з 

детальним поясненням ситуації. В цілому, специфіка методу кейсів така, що 

ніколи не можна вгадати, як будуть розвиватися події і які рішення прийме та 

чи інша група, тому перед викладачем постійно постають  проблеми 

організаційного порядку. Поряд з тим, метод case-study з одного боку 

стимулює індивідуальну активність курсантів та виявляє їхню думку з 

проблеми, а з другого – дозволяє самому викладачу самовдосконалюватися 

та оновлювати власний творчий потенціал. 

На сьогодні у педагогіці вищої школи особливої популярності набуває 

«метод проектів», який розвиває логічне мислення курсантів, навички 

стилістичного оформлення своєї точки зору, правильного добору слів. 

С. Сисоєва вважає, що «метод проектів є однією з педагогічних технологій, 

що відображає втілення особистісно орієнтованого підходу в освіті (саме 

педагогічною технологією, хоча в назві технології застосовується слово 

«метод»)» [122; 125; 395, с.120]. 

В основу цього методу сучасні науковці покладають такі критерії: 

розвиток пізнавальних умінь і навичок слухачів; уміння орієнтуватися в 

інформаційному просторі; уміння самостійно конструювати свої знання; 

уміння інтегрувати свої знання з різних галузей науки; уміння критично 

мислити. О. Шапран і Ю. Шапран стверджують, що «метод проектів 

спрямований на самостійну діяльність студентів (індивідуальну, парну, 

групову) у виділений для неї час (від декількох хвилин до декількох тижнів)» 

[507, с. 193]. 

Досвід використання «методу проектів» у процесі вивчення магістрами 

спецкурсу «Самозбереження фахівців служби цивільного захисту» [417; 418; 
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425] дає можливість зробити з курсантів самостійних дослідників, здатних 

трансформувати себе і створити власну професійну теорію. На початку 

вивчення дисципліни курсанти об’єднуються у декілька груп, кожна з яких 

обирає тему проекту на вибір: «Методика самозбереження при масштабних 

надзвичайних ситуацій техногенного характеру», «Методика самозбереження 

при масштабних надзвичайних ситуацій природного характеру», «Методика 

самозбереження при синдромі хронічної втоми». На розробку проекту 

відводиться деякий час (наприклад, місяць), впродовж якого курсанти 

самостійно проходять два етапи: перший етап – збір та узагальнення 

матеріалу, що стосується теми вибраного проекту; другий етап – пошук 

найпоширеніших самозбережувальних методик, розробка диференційованої 

програми самозбережувальних занять, її оформлення та підготовка до 

публічного захисту. Третій етап є основним, так як передбачає захист 

індивідуальних проектів. Практичне заняття-захист відбувається у вигляді 

аукціону «Продаж самозбережувальних технологій», під час якого 

представники групи, які готували проекти по одній темі, «продають» свої 

доробки курсантам інших груп. Така технологія захисту дає змогу не лише 

побудувати власну професійну теорію, але і максимально ефективно 

презентувати її, переконавши курсантів інших груп в тому, що вона є 

найкращою. Відкритим голосуванням у кожній курсантській групі 

визначається переможець, який мотивується високими оцінками. Найкращі 

проекти випробовуються під час виробничої практики у пожежно-

рятувальних підрозділах ДСНС України, а їх впровадження детально 

обговорюється на захисті практики у підрозділах. «Метод проектів» 

допомагає курсантам створювати власні професійні проекти, які вони будуть 

використовувати у майбутній професійній діяльності. 

Отже, інтерактивна методика проведення практичних занять із 

майбутніми фахівцями служби цивільного захисту є достить гнучкою та дає 

можливість: засвоїти усі рівні пізнання (знання, розуміння, застосування, 

аналіз, синтез, оцінку); розвивати критичне мислення, рефлексію, вміння 
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розмірковувати, вирішувати проблемні завдання; реалізувати творчий 

потенціал викладачів і курсантів; забезпечити відпрацювання умінь та 

навичок прийняття практичних рішень в наближених до реальних умовах 

професійної діяльності.  

Позааудиторна робота є ще одним етапом процесу підготовки 

майбутніх фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у 

професійній діяльності. В основі підготовки майбутніх фахівців повинна 

бути самостійна робота суб’єктів навчання із засвоєння накопичених 

людством знань. Як говорить В. Наумчук, «в дидактиці вищої школи 

більшість вчених (С. Архангельський, В. Загвязинський, В. Козаков, 

І. Кобиляцький , Р. Нізамов  та ін.) вивчають самостійність студентів як 

обов’язкову умову успішного формування майбутнього фахівця, як один із 

основних принципів вузівської дидактики, а самостійну роботу студентів – як 

основний шлях втілення цього принципу» 282, с. 8.  

Позааудиторна діяльність майбутніх фахівців служби цивільного 

захисту відбувається в позааудиторний час, допомагаючи їхньому 

особистісному розвитку, розширенню та поглибленню професійних знань і 

розвитку професійно-значущих якостей. Позааудиторна діяльність курсантів 

складається з індивідуальної та самостійної роботи (див. рис. 4.10), що 

формують уміння працювати зі спеціальною літературою, довідниками, 

періодичними виданнями, і сучасними інформаційно-комунікаційними 

технологіями (ІКТ), сприяють розвитку організованості, ініціативності, 

активності у вирішенні поставлених завдань і проблем. 

Перехід від парадигми «освіта на все життя» до парадигми «освіта 

через усе життя» ставить перед вищим навчальним закладом завдання 

сформувати у студентів мотиваційну готовність і розвинути здібності до 

самостійного формування професійної компетентності і компетенцій, уміння 

ставити і самостійно розв’язувати теоретичні і практичні завдання. Саме 

активність і самостійність в значній мірі сприяють формуванню готовності 
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майбутнього фахівця служби цивільного захисту до здійснення 

самозбереження у професійній діяльності. 

Окрім традиційних форм організації самостійної роботи (робота над 

теоретичними основами прослуханого лекційного матеріалу; розгляд 

окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання; 

поглиблене вивчення літературних джерел на дану тему та пошук додаткової 

інформації; підготовка до виступу на семінарських заняттях та підготовка до 

практичних занять; систематизація вивченої інформації перед іспитом; 

опрацювання та підготовка огляду опублікованих у фахових та інших 

виданнях статей; переклад іноземних джерел встановленої тематики; 

побудова та оформлення схем, таблиць, графіків, діаграм тощо), у процесі 

підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту до 

самозбереження у професійній діяльності застосовуються такі, як: підготовка 

до ділової гри, дебатів, дискусій, розгляду кейсів, складання глосаріїв, 

підготовка та написання наукових статей, рецензування курсантських робіт 

самими курсантами. Всі перераховані форми самостійної діяльності 

курсантів обумовлюють потребу інформатизації навчального процесу, що 

передбачає можливість вести пошук в Інтернеті, одержувати від викладача 

завдання та коментарі про його виконання, необхідні консультації та всі 

потрібні повідомлення щодо навчального процесу через Інтернет. 

Особливості використання елементів дистанційного навчання із 

застосуванням інформаційно-комунаційних технологій як різновиду 

самостійної роботи курсантів розглянуто далі. 

Для ефективного планування та організації самостійної роботи курсантів 

необхідні деякі умови: забезпечення навчально-методичної підтримки та 

індивідуальності завдань для самостійної роботи; видача завдань на початку 

навчального року (семестру); створення поточних та рубіжних форм контролю; 

визначення часу консультацій викладачів для координації самостійної роботи 

курсантів. Методичне забезпечення самостійної роботи майбутніх фахівців 

служби цивільного захисту включає засоби контролю з боку викладача 
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(контрольні питання за темою, перевірка практичних завдань, самостійних 

аналітичних робіт, виконання модульних контрольних робіт) та самоконтролю з 

боку самого курсанта (тести, пакети контрольних завдань, питання та 

завдання для самоконтролю). 

Рівень і складність завдань для самостійної роботи майбутніх фахівців 

служби цивільного захисту на різних ступенях навчання відрізняються за 

формою і змістом. На перших двох курсах самостійна робота має за мету 

розширити та засвоїти знання і вміння, одержані під час лекцій і семінарів. У 

цьому випадку найбільш ефективними є такі форми проведення самостійної 

роботи, як написання ессе-формулювання будь-якого поняття; письмовий 

огляд з певного питання; складання глосарію з заданої теми. На старших 

курсах самостійна робота курсантів сприяє реалізації їх професійних навичок і 

включає складання мультимедійних презентацій – розкриття власного бачення 

якогось питання; підготовку до ділової гри; розробку групового проекту, 

наприклад, «Шляхи вдосконалення методів ліквідації надзвичайних ситуацій в 

Україні»; підготовку доповідей на курсантських наукових конференціях 

(табл. 4.7). 

Під час підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту до 

самозбереження у професійній діяльності необхідно забезпечити 

індивідуалізацію навчання з метою найбільш повного врахування наявних 

знань, психологічних і психічних особливостей курсанта, його природних 

здібностей. Метою індивідуальної роботи є направленість на розвиток у 

майбутніх фахівців служби цивільного захисту креативного мислення, 

здатності адекватно відповідати на надшвидкі інформаційні потоки, здобуття 

навичок дослідження, оволодіння стилем наукового мислення. 
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Таблиця 4.7  

Приклади завдань для самостійної та індивідуальної роботи майбутніх 

фахівців служби цивільного захисту, спрямованої на їх підготовку до 

самозбереження у професійній діяльності 

Навчальна дисципліна 
Завдання для самостійної 

роботи 

Завдання для індивідуальної 

роботи 

Домедична допомога 

Підготовка ессе-формулювань 

понять «здоров’я», «культура 

здоров’я, «здоровий спосіб 

життя» 

Складання авторської 

індивідуальної 

самозбережувальної програми  

Безпека 

життєдіяльності 

Підготовка ілюстративного 

матеріалу у вигляді схем, 

таблиць, рисунків 

Опрацювання методики 

дослідження пульсу, 

артеріального тиску, дихання 

до і після фізичних 

навантажень 

Основи цивільного 

захисту 

Складання схем 

раціонального поєднання 

засобів цивільного захисту 

Волонтерська 

самозбережувальна діяльність в 

дошкільних та шкільних 

підшефних навчальних 

закладах  

Офіцерсько-

педагогічний контроль 

у службі цивільного 

захисту 

Підготовка до тренінгу «До 

питання вибору методів 

офіцерсько-педагогічного 

контролю» 

Експрес-оцінка рівня 

індивідуального фізичного 

здоров’я на початку, в середині 

та в кінці навчального року 

Організація 

самозбереження у 

професійній діяльності 

майбутніх фахівців 

служби цивільного 

захисту 

Підготовка презентації на 

тему  «Функціональні 

особливості самозбереження у 

професійній діяльності 

фахівця служби цивільного 

захисту» 

 

Волонтерська діяльність, яка 

передбачає проведення 

організаційних заходів  з 

курсантами молодших курсів та 

студентами щодо формування 

здорового способу життя та 

профілактики шкідливих 

звичок 

Самозбережувальні 

технології у службі 

цивільного захисту 

Підготовка групових проектів, 

наприклад «Методика 

самозбереження фахівців 

служби цивільного захисту у 

професійній діяльності» 

Складання диференційованих 

програм самозбережувальних 

занять при синдромі хронічної 

втоми 

Наукові засади 

підготовки фахівців 

служби цивільного 

захисту 

Підготовка до предметної 

олімпіади «Розвиток 

спеціальних навичок фахівця 

служби цивільного захисту» 

Підготовка та захист наукового 

проекту «Шляхи 

вдосконалення методів 

ліквідації надзвичайних 

ситуацій в Україні» 
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До індивідуальної роботи майбутніх фахівців служби цивільного 

захисту належать творчі й індивідуальні навчально-дослідні завдання: 

підготовка реферативних матеріалів на актуальні теми з елементами 

наукового дослідження та його презентація; написання курсових та 

дипломних проектів; вивчення практичних ситуацій професійної орієнтації; 

виконання власних наукових досліджень; підготовка до олімпіад, 

конференцій; побудова професійних моделей, явищ і процесів; анотація 

проаналізованої додаткової літератури; порівняльна характеристика 

вивчених явищ, процесів тощо; розв’язання в індивідуальному порядку вправ 

різного рівня складності; пошук в комп’ютерних мережах додаткового 

навчального матеріалу до запропонованих викладачем тем; збір інформації та 

ознайомлення із зарубіжним досвідом, що стосується конкретної навчальної 

проблеми (табл. 4.8). 

До індивідуальної роботи майбутніх фахівців служби цивільного 

захисту також відноситься волонтерська самозбережувальна діяльність, що 

включає надання домедичної, оздоровчої, психологічної, емоційної, 

побутової допомоги населенню.  

Волонтерська діяльність у галузі ДСНС України є професійно 

значущим етапом в системі практичної підготовки майбутнього фахівця 

служби цивільного захисту, так як виступає первинною ланкою апробації їх 

готовності до самозбереження у професійній діяльності, сприяє розвитку 

основи професійного світосприйняття. Така діяльність передбачає участь або 

в одноразових заходах, або в тривалих програмах, направлених на 

збереження здоров’я різних груп населення. 

Волонтерська діяльність у галузі ДСНС України здійснюється 

майбутніми фахівцями служби цивільного захисту на базі Харківської 

обласної асоціації дітей-інвалідів «Особлива дитина», Комунального закладу 

Харківської спеціальної школи №5 Харківської обласної ради, Комунального 

закладу "Харківський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою 

«Рятувальник», Харківського обласного молодіжного центру товариства 
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Червоного Хреста України. Курсанти-волонтери долучаються до організації та 

проведенні оздоровчих заходів і програм, орієнтованих на організацію 

змістовного відпочинку, формування здорового способу життя та загальне 

оздоровлення всіх груп населення. До них належать: для дітей дошкільного та 

молодшого шкільного віку – оздоровчі заходи «Ігротеки здоров’я для дітей з 

особливими потребами», «Веселі старти: будь здоровим»; для дітей 

середнього та старшого шкільного віку – психологічна гра «Друзі по 

телефону: розкажи свої проблеми», круглий стіл «Сучасне розуміння 

здорового способу життя», оздоровча програма «Літні рекреаційні ігри»; для 

молоді – оздоровчий проект «Літо збирає друзів», обласний спортивний захід 

«Обласні рекреаційні ігри Харківщини», співорганізатором яких є 

Національний університет цивільного захисту України. Курсанти-волонтери є 

учасниками обласної оздоровчої програми «Самозбереження молоді», 

направленої на профілактику самозбереження у школярів (організаторами 

програми є викладачі кафедр університету). Вони представляють Харківську 

обласну організацію товариства Червоного Хреста України і беруть участь в 

ініційованих товариством оздоровчих заходах, орієнтованих на  профілактику 

СНІДу, наркоманії, туберкульозу, на пропаганду здорового способу життя 

серед населення різного віку. Особливо активно волонтерська діяльність 

здійснювалася курсантами протягом 2011 року, який у Європейському Союзі 

проголошено європейським роком Волонтерства. 

Як показує практика волонтерства в галузі здоров’язбереження, рівень 

готовності майбутніх фахівців служби цивільного захисту до добровільної 

здоров’язбережувальної діяльності наближений до професійного.  

Отже, самостійна та індивідуальна робота курсантів є обов’язковою 

формою навчального процесу підготовки майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту, результатом якої є підвищення рівня знань курсантів, 

розвиток вмінь самостійно міркувати та приймати рішення, що є важливим 

для формування їх готовності до здійснення самозбереження у професійній 

діяльності. 
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Однією зі складових практичної підготовки майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту, яка передбачає опанування курсантами сучасних методів 

наукових досліджень, формами самозбереження у професійній діяльності, 

формування у них на основі отриманих знань професійних умінь і навичок 

для прийняття самостійних рішень, є педагогічна та виробнича практики у 

пожежно-рятувальних підрозділах ДСНС України. Лише застосовуючи 

знання на практиці можна досить міцно засвоїти їх, набути уміння 

використовувати їх в різних професійних ситуаціях, саме на цій базі 

розвивається критичне мислення майбутніх фахівців служби цивільного 

захисту, формується грунтовний підхід до самозбереження у професійній 

діяльності. Поряд зі знаннями, здобутими в період теоретичного навчання у 

профільному навчальному закладі ДСНС України, в процесі практики у 

пожежно-рятувальних підрозділах кусанти також отримують знання, 

джерелом яких є їх власна діяльність, тобто емпіричні, практичні знання, 

використані із особистого досвіду.  

При підготовці і проведенні практик у пожежно-рятувальних 

рідрозділах ми враховували те, що: 1. Практики мають носити активний 

характер. 2. Практики мусять бути наскрізними й основуватися на засвоєнні 

теоретичних понять дисциплін блоку професійної підготовки для 

спеціальності «Цивільний захист». 3. Практики повинні передбачати 

формування і розвиток всіх структурних компонентів готовності майбутніх 

фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у професійній 

діяльності.  

Практика в пожежно-рятувальних підрозділах (270 годин – 7,5 

кредитів) для майбутніх фахівців служби цивільного захисту (освітньо-

кваліфікаційний рівень «бакалавр», 4 курс) є важливою частиною їх 

професійної підготовки, в процесі якої відбувається перевірка теоретичних 

знань і практичної підготовленості до самозбереження у професійній 

діяльності. Вона здійснюється на четвертому курсі в умовах, максимально 
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наближених до умов професійної діяльності у пожежно-рятувальних 

підрозділах при Головних управліннях ДСНС України в областях. 

Мета практики в пожежно-рятувальних підрозділах – опанування 

спеціальних методичних та організаційно-практичних навичок ліквідації 

надзвичайних ситуацій техногеного, природного, соціального і воєнного 

характерів, надання першої домедичної та психологічної допомоги 

потерпілому населенню на місці пригоди; розвиток у курсантів позитивного 

відношення до професійної діяльності, яка повязана з ліквідацією 

надзвичайних ситуацій техногеного, природного, соціального і воєнного 

характерів.    

До основних завдань педагогічної практики майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту відносяться:  

1. Поглиблення та закріплення теоретичних знань з гуманітарних, 

домедичних та спеціальних дисциплін, їх практичне застосування у 

практичній роботі з постраждалими при ліквідації надзвичайних ситуацій 

різних характерів.  

2. Ознайомлення курсантів з системами управління та організації 

діяльності пожежно-рятувальних підрозділів.  

3. Розширення і поглиблення професійної підготовленості, здобуття 

професійних якостей особистості фахівця служби цивільного захисту, 

діяльність якого направлена на ліквідацію надзвичайних ситуацій 

техногеного, природного, соціального і воєнного характерів.  

4. Набуття вміння планувати та здійснювати рятувальну, 

профілактичну та попереджувальну діяльність залежно від обставин.  

5. Підготовка та проведення курсантами різних типів 

самозбережувальних заходів для різних груп населення з використанням 

різноманітних організаційних форм, засобів і методів, які активізують 

позитивне ставлення учасників цих заходів до самозбереження.  

6. Надання практичної допомоги в проведенні самозбережувальної 

роботи в пожежно-рятувальних підрозділах ДСНС України.  
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7. Розвиток у курсантів стійкої зацікавленості до самозбереження у 

професійній діяльності.  

8. Пропагування здорового способу життя, боротьба з шкідливими 

звичками, фізичне та розумове самовдосконалення. 

Індивідуальні завдання курсантів з практики у пожежно-рятувальних 

підрозділах включають такі види робіт:  

1. Описати та проаналізувати ефективності організації 

здоров’язбережувальної діяльності в закладі, де студент проходив 

педагогічну практику. 

2. Зробити здоров’язбережувальний аналіз режиму дня осіб рядового і 

начальницького складу ДСНС України. 

3. Визначити і дати аналіз стану здоров’я осіб рядового і 

начальницького складу, де курсант проходив практику.  

4. Познайомитися з досвідом роботи фахівців служби цивільного 

захисту, орієнтованого на самозбереження у професійній діяльності.    

5. Виділити основні ідеї вивченого досвіду: обґрунтувати необхідність 

здійснення самозбереження у професійній діяльності, де курсант проходив 

практику; побудувати характеристику самозбережувального стилю 

діяльності майбутнього фахівця служби цивільного захисту. 

6. Самостійно провести у пожежно-рятувальному підрозділі ДСНС 

України і проаналізувати заняття зі спеціальної фізичної підготовки 

особовим складом. 

7. Розробити та провести два заходи самозбережувальної 

спрямованості: інформаційно-пізнавального характеру (наприклад, ділова гра 

«Чи корисні корисні звички», рольові ігри «Я хочу бути здоровим, бо…», 

«Суд над шкідливими звичками»); практично-оздоровчого характеру 

(наприклад, «Веселі старти», День здоров’я).  

У цілому практика у пожежно-рятувальних підрозділах ДСНС України 

має комплексний характер і орієнтована на закріплення та використання 

знань і практичних умінь в рятувальній галузі безпосередньо під час 
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ліквідації надзвичайних ситуацій техногеного, природного, соціального і 

воєнного характерів.     

Практика курсантів у пожежно-рятувальних підрозділах (720 годин – 

20 кредитів), яку вони проходять у процесі навчання в магістратурі, 

призначена максимально підготувати майбутніх фахівців служби цивільного 

захисту до самозбереження у професійній діяльності, відпрацювати 

професійні навички у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій різних 

характерів та надання домедичної та психологічної допомоги потерпілому 

населенню. Виробнича практика є складовою магістерської підготовки 

майбутніх фахівців і проводиться у підрозділах Головних управлінь ДСНС 

України в областях, а також у пожежно-рятувальних підрозділах.   

Метою виробничої практики є формування цілісної картини майбутньої 

професійної діяльності на базі оволодіння майбутніми фахівцями служби 

цивільного захисту спеціальними управлінськими, методичними та 

організаційно-практичними навичками з управління ліквідацією надзвичайних 

ситуацій, зміцнення та збереження здоров’я осіб рядового та начальницького 

складу, досягнення нею оптимального фізичного стану, розширення 

пристосувальних резервів організму. До основних завдань виробничої 

практики відносяться:  

1. Ознайомлення з досвідом організації роботи у пожежно-рятувальних 

підрозділах ДСНС України та функціональними обов’язками особового 

складу підрозділу.  

2. Вдосконалення практичних навичок і умінь, здобутих в процесі 

навчання та під час проведення попередніх практик, доведення їх до 

досконалості.  

3. Побудова та реалізація програм, спрямованих на збереження та 

відновлення здоров’я фахівців служби цивільного захисту, населення яке 

постраждало від наслідків надзвичайних ситуацій. 

4. Формування практичних вмінь виконання службових обов’язків 

контролю ефективності використання засобів самозбереження.  
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5. Реалізація просвітницьких заходів, орієнтованих на розвиток у осіб 

рядового і начальницького складу ДСНС України системи знань і свідомої 

необхідності у професійному самозбереженні та здоровому способі життя.  

6. Формування вміння аналізувати та творчо узагальнювати досвід 

самозбереження фахівців-практиків служби цивільного захисту у 

професійній діяльності.  

7. Формування почуття милосердя, доброти, співчуття, емпатії, 

потрібних для майбутнього фахівця служби цивільного захисту як його 

професійних якостей.  

8. Розвиток у курсантів психологічних та комунікативних здібностей, 

виховання почуття поваги до професії рятувальника, персональної 

відповідальності за самостійну діяльність, засвоєння моделі фахівця служби 

цивільного захисту, для якого характерна висока внутрішня культура та 

культура самозбереження.  

9. Розвиток у курсантів творчого, дослідницького підходу до 

самозбереження у професійній діяльності, здобуття ним умінь аналізувати 

результати своєї роботи, формування необхідності в самоосвіті та 

самовихованні. 

Така система організації практики курсантів дає можливість 

сформувати у них готовність до самозбереження у професійній діяльності в 

напрямку від розвитку мотивації до цього виду діяльності до формування 

умінь керувати цим процесом у пожежно-рятувальнихпідрозділах ДСНС 

України.   

Особливе місце в процесі підготовки майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності займає 

наукова і виховна робота курсантів, яка впливає на розвиток активної 

життєвої позиції, залучення курсантів до здорового способу життя, формує 

особистісні професійні якості і бере участь в коригуванні життєвих цінностей 

і мотивів самозбереження у професійній діяльності.  
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Здійснення курсантської науково-дослідної роботи проходить у різних 

формах. Курсанти навчаються у курсантській науково-проблемній групі за 

тематикою «Актуальні проблеми здійснення самозбереження фахівців 

служби цивільного захисту в сучасних умовах». Для удосконалення своєї 

професійної майстерності майбутні фахівці служби цивільного захисту 

систематично приймають участь у науково-практичних конференціях та 

майстер-класах по роботі з пожежно-технічним та відпрацювання надання 

домедичної та психологічної допомоги постраждалому населенню.  

Наукові роботи курсантів неодноразово займали призові місця на 

конкурсі курсантських наукових робіт у межах щорічної міжнародної 

науково-практичної конференції «Актуальні проблеми навчання та 

виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі» та на 

Всеукраїнському конкурсі курсантських наукових робіт з цивільного захисту. 

Тематика курсантських наукових робіт-переможниць: «Чому я обрав 

спеціальність рятувальника?», «Вплив шкідливих факторів пожежі на 

загальний стан здоров’я фахівців служби цивільного захисту», 

«Екстремальний характер роботи рятувальників як фактор ризику серцево-

судинних захворювань». 

Активна міжнародна співпраця та використання досвіду зарубіжних 

фахівців до вирішення проблем самозбереження фахівців служби цивільного 

захисту у професійній діяльності взяті за основу здійснення міжнародної 

наукової діяльності, активними учасниками якої є курсанти. Зокрема, у 

співпраці з Харківським обласним центром кардіоваскулярної патології та 

тромболізису, кафедрою домедичної допомоги у період з 2017 по 2018 роки 

була реалізована Міжнародна програма «Оцінка якості вторинної 

профілактики після інфаркту міокарда та ішемічного інсульту в країнах 

Східної Європи» (ASCAPЕ), яка є частиною міжнародного проекту, у якому, 

окрім курсантів та викладачів Національного університету цивільного 

захисту України, брала участь Гданська медична академія (Польща). 

Програма мала за мету оцінити стан вторинної профілактики і виявити 
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чинники, які його визначають, у осіб рядового та начальницького складу, що 

перенесли фізичне та психологічне навантаження при ліквідаціях 

надзвичайних ситуацій, та на основі одержаних результатів розробити заходи 

з покращення прогнозу даних негативних факторів, що впливають на 

загальний стан рятувальників і зниження ймовірності їх повторних гострих 

проявів. Першу частину дослідження після спеціальної попередньої 

підготовки виконували курсанти. Їх завдання було відвідування 

рятувальників вдома для проведення антропометричних вимірів (для 

встановлення ступеня ожиріння, якщо воно було), вимірювання 

артеріального тиску та проведення анкетування для вивчення стану здоров’я 

рятувальників, які перенесли негативні наслідки при ліквідації надзвичайних 

ситуацій, і виявлення ризику можливих ускладнень. Таке використання 

навичок практичної діяльності, орієнтованої на самозбереження (всього 

курсанти відвідали понад 200 рятувальників міста Харкова), дала змогу їм 

розвинути якості професійної комунікативності, рефлексії, здатність 

співпереживати та аргументовано впливати на думку людей про необхідність 

постійного дотримання заходів вторинної профілактики, що є незамінним 

професійним досвідом для майбутніх фахівців служби цивільного захисту. 

Необхідно зазначити, що отримані під час дослідження наукові дані стали 

основою для написання курсантами наукових та магістерських робіт [541-

543].   

На підвищення мотивації майбутніх фахівців служби цивільного 

захисту до самозбереження у професійній діяльності направлена організація 

виховної роботи з курсантами. Викладачі кафедри домедичної допомоги 

регулярно проводять організаційно-виховні заходи, які популяризують та 

формують стандарти самозбереження та здорового способу життя у 

курсантської молоді, наприклад, особистим прикладом; через залучення 

фахівців обласного Центру здоров’я та боротьби зі СНІДом, обласного 

наркологічного диспансеру, випускників, що працюють за фахом у пожежно-

рятувальних підрозділах ДСНС України міста і області («Курсантська 
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молодь – за здорове майбутнє», «Не дай СНІДу шанс», «Вся правда про 

наркотики!») та ін. Курсанти приймають активну участь у тренінгах, 

орієнтованих на підготовку до усвідомленої побудови у майбутньому 

здорової повноцінної сім’ї та народження здорових нащадків: «Разом до 

здорового життя», «Планування здорової сім’ї».   

На початку ХХІ століття наука та освіта вийшли на новий рівень 

завдяки загальнолюдській тенденції до глобалізації та переходу людства до 

новітніх науково-інформаційних технологій, які створили нові можливості та 

висувають нові вимоги й завдання, зокрема, розвитку у людини здатності до 

свідомого та ефективного функціонування в умовах глобалізованого 

інформаційного суспільства. Вказане вимагає термінового вирішення 

проблеми випереджувального розвитку системи освіти на базі інформаційних 

технологій, істотної зміни змісту, методів та організаційних форм навчання.  

Як говорить В. Кремень, на межі тисячоліть «відбувається історичний 

перехід людства від індустріальної до інформаційної цивілізації» [195, с. 3]. 

Втілення інформаційно-комунікаційних технологій в освітню систему 

України та формування єдиного інформаційно-освітнього простору – один  з 

найважливіших напрямків реалізації державної освітньої політики.  

У Законі України «Про основні засади розвитку інформаційного 

суспільства в Україні на 2007-2015 роки» (2007) серед основних стратегічних 

цілей розвитку вітчизняного інформаційного суспільства йдеться про такі: 

забезпечити комп’ютерну та інформаційну грамотність населення, головним 

чином шляхом побудови системи освіти, направленої на використання 

новітніх інформаційно-комунікаційних технологій у формуванні всебічно 

розвиненої особистості; розробити системи дистанційного навчання та 

забезпечити на їх основі ефективне впровадження і застосування 

інформаційно-комунікаційних технологій на всіх освітніх рівнях усіх форм 

навчання [140]. 

Зараз без використання інформаційних технологій та засобів навчання 

неможливо уявити навчальний процес у вищій школі, оскільки вони дали 
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доступ кожному фахівцю до величезної кількості різних видів інформації. 

Поряд з тим, в умовах інтенсивного впровадження інформаційних технологій 

навчання, професійне становлення майбутнього фахівця залежить від рівня 

його активності в освоєнні інформаційно-освітнього простору: чим вищий 

рівень активності слухача навчального закладу на всіх етапах професійної 

підготовки, тим більш високий ступінь професійного розвитку досягається, 

тим вищий рівень трансформації професійної освіти в самоосвіту, процесу 

актуалізації – в самоактуалізацію, розвитку – в саморозвиток. 

Актуальність використання інформаційних технологій у вищій освіті, 

як вважає Л. Оршанський, визначається такими факторами: винятково 

широкими можливостями в індивідуалізації освіти; підвищенням мотивації 

суб’єктів навчання при їх використанні та посиленням емоційного фону 

освітнього процесу; різноманіттям умов і механізмів для активної 

самостійної діяльності; забезпеченням широкої зони контактів, можливістю 

спілкування через Інтернет з будь-якою людиною, незалежно від того де вона 

знаходиться та різниці часових поясів; можливістю комплексного впливу на 

різні органи чуття; високою наочністю подачі навчальної інформації; 

зростаючими інтерактивними можливостями ІТ-технологій; доступністю ІТ-

технологій у будь-який час, зручний для суб’єкта навчання; легкістю і 

звичністю організації ігрових форм навчання [310]. 

На думку Г. Омельяненко, «орієнтованість навчання на використання 

інформаційних комп’ютерних технологій як високоефективного засобу 

навчання не тільки забезпечує підвищення рівня професійної підготовки 

майбутніх фахівців будь-якої галузі, але й значно впливає на їхню 

мотиваційну сферу, зумовлюючи формування пріоритетних професійних і 

навчально-пізнавальних мотивів навчання, що забезпечують успішність 

опанування професійних знань і вмінь» [308]. Вчений говорить, що «у 

зв’язку з цим, використання новітніх інформаційно-комунікаційних 

технологій навчання необхідно вивчати як найважливішу частину 

фундаментальної підготовки кваліфікованого фахівця» [308]. 
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І. Свістельник наголошує, що «в умовах реформування вищої освіти та 

введення нових дисциплін з’явилися додаткові інформаційні потреби, що 

спонукають студентів, магістрів, викладачів до пошуку оперативної, якісної, 

актуальної спортивної інформації» 386, с. 19. 

Резервом підвищення якості професійної підготовки майбутніх 

фахівців служби цивільного захисту та одним із принципів оптимізації 

процесу формування їх готовності до самозбереження у професійній 

діяльності є застосування дистанційних освітніх технологій, побудова 

науково-інформаційного простору і використання для цього можливостей 

інформаційно-комунікаційних засобів. 

С. Сисоєва зауважує, що «під дистанційним навчанням сприймають 

таке навчання на відстані, яке відбувається за допомогою сучасних 

комп’ютерних і телекомунікаційних технологій у реальному часі (чат, 

відозв’язок, телефон, тощо), або асинхронно (телеконференція, електронна 

пошта тощо), а педагогічна взаємодія в системі «викладач-учень» і 

пересилання відповідного навчально-методичного забезпечення 

здійснюються за допомогою сучасних інформаційних засобів» [396, c.79]. 

Головною ознакою дистанційного навчання є одержання знань та 

навичків за рахунок самостійної роботи, організація якої в навчальному 

процесі майбутніх фахівців служби цивільного захисту відіграє важливе 

значення, так як різке зниження кількості аудиторних занять вимагає перехід 

курсантів на навчання за індивідуальним (вільним) графіком та до активної 

самостійної роботи (особливо під час навчання в магістратурі, в якій тижневе 

аудиторне навантаження не більше 18 годин). Переваги використання 

елементів дистанційного навчання на основі інформаційно-комунікаційних 

технологій очевидні: гнучкість у виборі місця та часу навчання; можливість 

оновлення навчальних та тренувальних матеріалів; можливість моделювання 

ситуації взаємодії з курсантом; забезпечення on-line зв’язку між курсантом і 

віддаленим викладачем; можливість контролювати порядок і темп подачі 
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матеріалу, навчальною активністю курсанта; доступ до інформаційних 

ресурсів національних та глобальних мереж. 

Інформаційне забезпечення навчального процесу підготовки майбутніх 

фахівців служби цивільного захисту містить індивідуальне та колективне 

отримання наукової, навчально-методичної, пізнавальної інформації із 

застосуванням сучасних комп’ютерних технологій. Інструментальні засоби 

комп’ютерних комунікацій, які використовуються для підготовки майбутніх 

фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у професійній 

діяльності, включають декілька форм, що базуються на Інтернет-ресурсах: 

WWW- сторінки, електронні конференції (ЧАТи, форуми, News), електронна 

пошта (e-mail, ICQ). У поєднанні зі швидким розвитком інформаційних 

технологій, мультимедіа і віртуальної реальності, Інтернет розкриває нові 

можливості у наданні курсантам навчальних матеріалів, підвищенні ступеню 

мотивації і самостійності їх роботи, реалізації індивідуального підходу до 

навчання. 

 Діалогова комунікація off-line і on-line (e-mail, ICQ) дозволяє обмін 

листами між всіма користувачами комп’ютерів, підключених до Інтернету. 

Потрібно зазначити, що серед всіх інформаційно-комунікаційних навчальних 

технологій освітні можливості електронного листування є найбільш 

доступними, і в той же час найбільш недооціненими. За допомогою 

електронної пошти викладач може якісно змінити управління навчальним 

процесом, роблячи дистанційне обговорення питань з навчальних дисциплін у 

режимі індивідуального консультування. Таке використання електронної 

пошти створює у курсантів відчуття особистісного контакту з викладачем, що 

сприяє індивідуалізації навчання. 

Полілогова комунікація off-line і on-line (конференції, форуми, Чати) – 

асинхронне комунікативне середовище, яке використовується для 

співробітництва викладачів і курсантів та є деяким структурованим форумом, 

на якому можна в письмовій формі виразити свої думки, своє бачення тієї чи 

іншої проблеми, задати питання і прочитати відповіді інших учасників. Спільна 



 314 

участь в тематичних електронних конференціях та форумах мережі Інтернет, 

інформацію про які курсанти одержують заздалегідь електронною поштою від 

викладача (або через рубрику «Новини» електронного сайту кафедри), 

позитивно відображається на самоосвіті як самих викладачів, так і курсантів. 

Інформаційно-комп’ютерна підтримка навчальних дисциплін, вивчення 

яких направлене на підготовку майбутніх фахівців служби цивільного 

захисту до самозбереження у професійній діяльності, включає розробку 

електронних навчально-методичних комплексів. 

Електронний навчально-методичний комплекс дисципліни (ЕНМК) – це 

чітко визначений комлекс електронних навчально-методичних документів, 

які являють собою модель освітнього процесу з певної дисципліни і містять 

сукупність різних засобів навчання, що складають одне ціле. ЕНМК 

дисципліни створюється для навчально-методичного забезпечення очного та 

очно-дистанційного навчання і формується як цілком закінчений 

електронний ресурс, розміщений на web-сайті.    

У процесі використання ЕНМК реалізуються їх дидактичні функції, до 

яких належать: інформаційна, структурно-систематизуюча, мотиваційно-

стимулююча, інтерактивна функції та функція закріплення, контролю і 

самоконтролю. Інформаційна функція полягає у фіксації певного обсягу 

навчального матеріалу як основи діяльності, яка повинна бути сформована у 

суб’єктів навчання у процесі роботи з ЕНМК. Ця функція пов’язана з 

педагогічною трансформацією обсягу наукових знань для висвітлення їх в 

ЕНМК відповідно до навчальної програми. Структурно-систематизуюча 

функція забезпечує чітку послідовність викладу структурованої навчальної 

інформації, можливість швидкого пошуку всіх елементів систематизованого 

навчального матеріалу. Мотиваційно-стимулююча функція полягає у розвитку 

у курсантів пізнавального інтересу до навчального предмету і забезпечується 

наявністю інтерактивного діалогу «користувач – персональний комп’ютер», 

створенням комфортних умов для відкритого навчання за обраною освітньою 

траєкторією. Інтерактивна функція відкриває можливість активної взаємодії 
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користувача з інформаційно-освітніми ресурсами ЕНМК, забезпечує 

скорочення нераціональних освітніх траєкторій та часу на вивчення окремих 

дидактичних модулів. Функція закріплення, контролю і самоконтролю 

передбачає як можливість самостійної роботи з теоретичним матеріалом, так і 

інтерактивне комп’ютерне тестування, яке передбачає систематичний 

контроль знань великого числа курсантів як в тренувальному режимі, так і в 

режимі контрольного оцінювання. 

Електронний навчально-методичний комплекс дисципліни складаться з 

робочої навчальної програми; теоретичного матеріалу (у вигляді презентацій 

PowerPoint або в гіпертекстовому форматі); віртуального практикуму; 

сукупності тестів для самоконтролю (в режимі on-line); завдань для 

самостійної та індивідуальної роботи; списку рекомендованих літературних 

джерел та віртуальної бібліотеки; додаткового інформаційно-довідкового 

матеріалу. 

Основним завданням електронного навчально-методичного комплексу 

з дисципліни «Домедична допомога» є допомога майбутньому фахівцеві 

служби цивільного захисту в ефективному здобутті фундаментальних знань 

фізіологічних закономірностей життєдіяльності людини в умовах відносного 

спокою, при фізичних навантаженнях та в умовах психоемоційних 

напружень.  

Мультимедійна інформація (відео, звук, анімація, тексти) із зарубіжних 

джерел дає змогу курсантам комплексно оцінити перспективи та важливість 

своєї майбутньої професії, застосувати інформаційні можливості та Інтернет-

ресурси для самопідготовки до самозбереження у професійній діяльності. 

За подібним зразком створені ЕНМК для авторського спецкурсу 

«Самозбереження фахівців служби цивільного захисту». Використання 

електронного навчально-методичного комплексу в підготовці майбутніх 

фахівців служби цивільного захисту створює передумови для формування їх 

готовності до самозбереження у професійній діяльності через активізацію 

пізнавальної діяльності та варіативність навчального процесу, ефективне 
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покращення якості знань та мотивацію до навчання, а мультимедійні 

можливості сучасного комп’ютера, який є значним педагогічним 

інструментом навчання на відстані, надзвичайно важливі для супроводу 

самопідготовки курсантів. 

Загалом, засоби інформаційно-комунікаційних технологій, до яких 

входять електронна пошта, глобальна, регіональна та локальна комп’ютерні 

сітки зв’язку та обміну даними, надають курсантам та викладачам широкі 

можливості: оперативна передача на будь-які відстані професійної інформації; 

організацію спільних телекомунікаційних проектів; запит інформації з будь-

якої теми через систему електронних конференцій; електронне оцінювання 

професійних знань, вмінь та навичок, здійснення діагностики професійної 

готовності; впровадження елементів дистанційного навчання для очної та 

заочної освіти, самостійної та індивідуальної роботи, для курсантів; 

використання електронних навчально-методичних комплексів з дисциплін у 

навчальному процесі та можливість їх постійного оновлення. Все це сприяє 

розвитку у майбутнього фахівця служби цивільного захисту пізнавальної 

самостійності, активності, підвищення професійної компетентності, 

забезпечення «освіти через усе життя» як єдиної можливості бути 

конкурентоспроможним на ринку праці за будь-яких соціально-економічних 

умов. 

Отже, професійна підготовка майбутніх фахівців служби цивільного 

захисту здійснюється на основі впровадження інтерактивних освітніх 

технологій з акцентом на формування готовності курсантів до творчої 

професійної діяльності у сфері самозбереження. Вказані форми та методи 

навчання є надзвичайно ефективними у підвищенні рівня пізнавального 

інтересу курсантів, дають можливість актуалізувати навчальний матеріал, 

активізувати навчальний процес, підвищують мотивацію курсантів до 

навчання та якісних показників успішності, бажання до самоосвіти, сприяють 

скороченню часу для оцінки знань всіх курсантів на кожному занятті, 

спрямовують їх поведінку на оволодіння знаннями, вміннями і навичками, 
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потрібними для готовності майбутніх фахівців служби цивільного захисту до 

самозбереження у професійній діяльності. 

   

4.4 Перспективи модернізації підготовки майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності 

 

Сьогодні українська освітня спільнота має перед собою завдання 

формування розвиненої, багатогранної функціональної системи освіти, яка б 

задовольнила вимоги не тільки європейської, але і світової громадськості 

щодо здобуття належного рівня кваліфікації, можливості міжнародної 

наукової співпраці, розвитку соціально-культурних відносин між країнами та 

стремління поліпшити умови навчання і роботи для студентів та 

професорсько-викладацького складу. З метою реалізації цього стратегічного 

курсу наша держава має забезпечити виховання особистості, яка 

розбирається в реаліях і перспективах соціокультурної динаміки, 

підготовлена до життя і праці у світі, який постійно змінюється, а також 

розвиток у молоді творчих здібностей та навичок самостійного наукового 

пізнання, самоосвіти і самореалізації особистості. 

Необхідно зазначити, що соціально-економічний розвиток України, 

процеси глобалізації, інтеграції та інформатизації суспільства висувають 

принципово нові вимоги до професійної підготовки фахівців, зокрема і в 

галузі порятунку людей, майна, тварин та матеріальних цінностей. Ця 

пріоритетність зумовлена тим, що фахівці цієї галузі мусять працювати 

творчо і самостійно, генеруючи компетентні нововведення, свіжі ідеї та 

пропозиції, при цьому демонструвати готовність успішно втілювати їх у 

професійній діяльності в умовах конкуренції. 

Як говорить В. Кремень, «у модернізаційному розвитку вітчизняної 

професійної освіти повинні братися до уваги потужні інтеграційні процеси, що 

відбуваються в світі, зокрема в країнах Організації економічного 

співробітництва і розвитку (ОЕСР), Європейського Союзу (ЄС), які висувають 

якісно нові завдання у розробленні освітньої політики щодо узгодженої 
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стратегії змін усіх рівнів освіти країн-учасниць» [194, c. 9]. Вчений вважає, що 

«яскравим прикладом є спільні дії країн ЄС стосовно реалізації серії 

масштабних програм у сфері освіти й навчання, наприклад «Леонардо да Вінчі» 

(1995-2006 рр.)» [194, c. 9]. 

Головні напрями модернізації освіти, обумовлені Національною 

доктриною розвитку освіти України у XXI столітті (2001), полягають в її 

особистісному спрямуванню, постійному підвищенні якості, оновленні 

змісту і форм організації педагогічного процесу [283]. 

 Ми згодні з твердженням В. Ковальчука про те, що «аналіз 

педагогічної теорії через семантичний фільтр «модернізація» – це пошук 

інновацій, що знаходяться у руслі індустріальної фази розвитку світового 

співтовариства» 168, с. 83. Як говорить науковець, «для інформаційної фази 

розвитку необхідно ще знайти адекватний фільтр, і лише тоді можливо 

вивчити педагогічну освіту у вимірі інформаційного суспільства, і, 

відповідно, розробити більш кардинальні зміни у педагогічній галузі та 

спрогнозувати більш вагомий результат, а саме фундаментальні особливості і 

ознаки, якими можна було б визначити особистість, яка потрібна новому ХХІ 

століттю» 168, с. 83. 

Проблема модернізації навчального процесу у вищих навчальних 

закладах України з’явилась паралельно з підписанням 18-19 червня 1999 р. 

міністрами країн ЄС сумісної декларації про створення єдиного освітнього 

простору в Європі до 2010 року. Це призвело до потреби реорганізації усієї 

освітньої системи та внесення глобальних змін у процес навчання [42, с. 2]. 

Як вважають І. Бабин та В. Ликова, «на сучасному етапі розвитку 

європейського простору вищої освіти важливим викликом є запровадження 

стандартів, рекомендацій і основних інструментів, що сприятимуть 

сумісності, порівнянності, визнанню періодів і часу підготовки (навчання) 

фахівців після 2010 року, а саме: визнання національної рамки кваліфікацій з 

визначенням основних видів економічної діяльності, галузей (напрямів) 

освіти, напрямів та профілів підготовки фахівців, що узгоджується із рамкою 
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кваліфікацій ЄПВО; введення трициклової системи (бакалавр, магістр, 

інтегрований магістр (професійна підготовка), доктор філософії PhD); 

вирішення проблеми побудови змісту освіти за академічними та 

професійними кваліфікаціями із врахуванням відповідного рівня 

компетентності, компетенцій і результатів навчання; зміна освітніх 

стандартів, розвиток університетських програм навчання згідно до вимог 

Болонського процесу; розроблення і запровадження професійних стандартів 

як основи для модернізації державних освітніх стандартів (навчальних 

програм, навчальних планів) з метою підвищення якості змісту професійної 

освіти і навчання та приведення його у відповідність до вимог роботодавців; 

розроблення сучасних механізмів врахування необхідностей ринку праці з 

метою сприяння належному працевлаштуванню випускників; розвиток 

українських і світових культурних цінностей, спрямування на ідеали 

демократії і гуманізму, які потрібні для існування та розвитку 

громадянського суспільства України» [10]. 

Необхідно зазначити, що реформу професійної освіти необхідно 

вивчати через призму саме категорії «модернізація». Як наголошує 

В. Ковальчук, «у семантичному плані термін «модернізація» більш 

структурований, ніж, наприклад, «реформування», «модифікація» чи 

«трансформування». Зокрема, модернізація освіти означає відповідність 

освітнього процесу певним вимогам сьогодення і прийдешнього» [168, с. 83].  

Ми вважаємо, що використання визначення «модернізація» вимагає від 

нас переосмислення стану професійної освіти через призму кардинального 

оновлення її змісту, форм прояву та механізмів функціонування у 

суспільстві, що в умовах української реальності трансформується у 

некерованому режимі на рівень інформаційного типу розвитку. 

Більшість вчених говорять, що модернізація освіти в буквальному 

розумінні означає «осучаснення» професійної підготовки фахівця тобто 

приведення  відповідно до сучасних надбань найновішої педагогічної теорії, 

вітчизняного та світового досвіду. В. Кремень вказує, що «модернізуючи 
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освіту, повинні по-новому відповісти на ряд запитань: чого навчати, як 

учити, на чому вчити, скільки вчити» [195, с. 4]. 

Відповідно до цих умов перед професійною освітою молодої 

української держави з’являється проблема забезпечення її адекватності 

науково-технічному та освітньому процесам, що визначають її стан, 

напрямок та темпи розвитку. Як стверджує В. Бех, «замовчувати проблему 

неадекватності стану освітньої галузі вимогам інформаційної цивілізації 

неможливо з якихось політичних чи ідеологічних мотивів тому, що саме 

освіта, як соціальний інститут, є тим механізмом, завдяки діяльності якого 

постійно самовідтворюється соціальне тіло як окремої країни, так і 

соціального світу взагалі» [25, с. 4]. 

В. Ковальчук виділяє об’єктивні передумови потреби в модернізації 

професійної та світоглядно-методологічної підготовки сучасного фахівця:  

1) глобалізаційні зміни (глобалізація, розвиток інформаційного 

суспільства, нова світова динаміка, тероризм і загроза світової війни, 

локальні конфлікти і необхідність формування «громадянина світу», 

полікультурне виховання тощо);  

2) внутрішні зміни (становлення державності, демократичні і ринкові 

перетворення, зміна духовно-морального клімату, загострення соціальних 

проблем бідності, демографії, екології тощо) [168, с. 17]. Серед суб’єктивних 

факторів вчений називає:  

а) зміну ідеологічної парадигми розвитку;  

б) зміну співвідношення раціонального та ірраціонального знання 

(науки і релігії);  

в) змістовне оновлення системи гуманітарного знання (філософія, 

політологія, соціологія);  

г) зміну загальнонаукової (природничої) картини світу [168, с. 17]. 

Н. Глузман і О. Нетребіна виділяють такі пріоритети модернізації 

освіти України: розвиток нових стандартів освіти, основою яких будуть 

ключові та предметні компетентності, соціально значущі та професійні якості 
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навчання: компетентнісний підхід стає базою для проектування нового змісту 

освіти й пошуку нових навчальних технологій; формування міжкультурної 

компетентності мусить стати основою толерантного способу життєдіяльності 

людей, подолання їх соціальної роз’єднаності, ментальної несумісності; 

забезпечення неперервної освіти – навчання впродовж усього життя шляхом 

формування пізнавальних компетентностей; виховання соціальної 

компетентності – уміння жити, навчатися й працювати в групі, команді, 

колективі, розвиток здатності до комунікативної діяльності, уміння 

попереджати конфлікти та ін.; ініціація самоактуалізації та самовизначення в 

процесі навчання, підготовка учнів до вільного вибору альтернативних 

сценаріїв життєдіяльності [75]. 

Н. Бишевець і Т. Хабінець основними напрямками модернізації 

магістерської підготовки вважають: «кредитно-модульну організацію 

навчальної діяльності магістрів; підвищення значення самостійної роботи 

студентів; використання інноваційних технологій навчання, що включають 

широке втілення інформаційних технологій і ресурсів Інтернет у навчальний 

процес; забезпечення пристосування навчальної діяльності магістрантів до 

умов професійної діяльності, використання такої форми підготовки як 

«Стажування», що припускає проведення практики по напрямках 

магістерської підготовки; поновлення змісту навчання; висвітлення 

інноваційних технологій, що застосовуються в сфері фізичного виховання і 

спорту; організацію і проведення фундаментальних і прикладних наукових 

досліджень; комплексний підхід до оцінювання знань, що має різні типи 

доказів рівня знань студента: письмові, усні і комп’ютерні опитування 

(тестування), перевірку практичних навичок (наприклад, на тренажерах, 

комп’ютерах); стимулювання науково-видавничої діяльності й активної 

участі в наукових конференціях і форумах; організація умов для творчого 

самовдосконалення особистості» [33, с. 18]. 

Останнім часом посилюється важливість упровадження інновацій у 

сферу вищої освіти, коли все помітнішим стає розрив між раніше здобутими 
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професійними знаннями та навичками, з одного боку, і вимогами до них 

ринку праці, що постійно змінюється – з другого. Властива ринковим 

відносинам динаміка розвитку виробництва вимагає надання професійній 

освіті певної якості, ефективності, гнучкості та спрямування на постійні 

зміни між попитом і пропонуванням кадрів. Тому важливо закріпити у 

свідомості молодих фахівців думку про безперервність процесу освіти – 

«освіти через усе життя» – як одного з найважливіших факторів 

конкурентоспроможності, самодостатності в постійно змінюваному світі. 

Суть модернізації вищої освіти і підвищення її якості на інноваційних 

засадах ми вважаємо в наступному:  

 широке і всебічне застосування комп’ютерних засобів навчання в 

аудиторній і самостійній роботі (електронний підручник, комп’ютерні 

тренажери та лабораторні роботи);  

 зміна методики викладання матеріалу під час лекцій (проблемні 

лекції, лекції-консультації тощо);  

 виконання практичних робіт без участі викладача по вільному 

графіку; 

 автоматизований поточний і проміжний контроль знань.  

Наблизитись до вирішення цих проблем можливо тільки на основі 

органічного поєднання інноваційних підходів і технологій із класичними 

методами викладання, навчального і науково-дослідницького процесів, 

балансу теоретичних і прикладних аспектів навчання, інтеграції найкращого 

вітчизняного і зарубіжного досвіду.  

Одним зі стратегічних напрямів розвитку інноваційних процесів в 

освіті України, на думку О. Попової, буде «направленість на збереження і 

зміцнення здоров’я підростаючого покоління, що вимагатиме: 

валеологічного забезпечення освітнього процесу; проведення 

валеопсихологічних досліджень; побудови та впровадження системи 

моніторингу психологічного здоров’я дітей і учнів різних вікових груп, а 

також педагогів; розробки, апробації і введення нових валеологічних освітніх 
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технологій, навчальних програм і спецкурсів» [344, с. 62]. 

Описані пріоритетні напрями інноваційних процесів мають 

забезпечити випереджувальний розвиток вищої освіти, який дасть змогу 

вийти Україні з кризи, всебічної модернізації суспільства і держави, народу, 

для досягнення гідного людини рівня життя. 

Входження України до Болонського процесу визначає певну мету 

реформування професійної освіти та ціннісних пріоритетів, які повинні бути 

орієнтиром під час впровадження тих чи інших інновацій, у виборі шляхів 

вирішення освітніх проблем у певній сфері. 

Модернізація здоров’язбережувальної освіти, як говорить Л. Лубишева, 

обумовлена потребою подолання проблемної ситуації, в якій яскраво 

виділяються дві суперечності: між якістю підготовки фахівців і вимогами 

соціальної практики по реалізації вже створених цінностей 

здоров’язбереження та необхідністю створення нових видів 

здоров’язбережувальної діяльності; між інформаційно-продуктивним 

(пасивним) характером навчання, який переважає у фізкультурних вузах, і 

підготовкою майбутнього фахівця, здатного до творчого осмислення 

професійної діяльності, що має навички засвоєння і розвитку інноваційних 

процесів у будь-якій сфері [225, с. 13]. 

У цьому зв’язку модернізацію вчена вбачає як форму подолання 

розриву між змістом здоров’язбережувальної освіти і рівнем розвитку 

здоров’язбережувальної науки та соціально-педагогічної практики. Коли 

фахівець не відповідає запитам соціального життя, то з’являється 

напруження або кризова ситуація, що викликає реформи і перетворення або 

модернізацію в процесі освіти [225, с. 13]. 

Одну з головних тенденцій перебудови вищої освіти В. Кукса бачить у 

«переході спортивно-рекреаційних і валео-фізично-реабілітаційних типів 

освіти від парадигми засвоєння знань, умінь і навичок до здібності 

сприймати, розуміти і усвідомлювати те, що ти робиш, чим займаєшся, 
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навіщо це робиться і що з цього (в найближчій або далекій перспективі) може 

статися» 205, с. 45. 

В. Разуванов вважає основним напрямком розвитку вищої професійної 

освіти забезпечення ефективного функціонування сфери в цілому та 

загального рівня якості підготовки фахівців зокрема [363, с. 17]. Дослідник 

говорить, що з цією метою необхідне проведення таких реформ і заходів: 1. 

Першочерговим фактором реформування системи вищої освіти є зміна 

процедурної системи на нормативну, що передбачає створення системи 

освітніх цілей і бази освітньої інформації, в основі якої лежать вимоги до 

кінцевої і проміжної підготовленості фахівця у вигляді конкретних знань і 

вмінь. Такі цілі складають основу оперативного, поточного і перспективного 

керування нормативною системою вищої освіти, а також є фактором 

оцінювання і порівняння освітніх систем. 2. Принципом реформування змісту 

вищої освіти є підвищення рівня підготовленості по всіх її розділах, 

виражене не в збільшенні часу на вивчення навчальних дисциплін, а у 

фіксації більш високого рівня вимог за певними розділами підготовки при 

застосуванні оптимальних форм взаємодії спеціалізованої, загальнонаукової і 

гуманітарної складових знань. 3. Зміст освіти має носити міждисциплінарний 

та інтернауковий характер й основуватися на блочному принципі, при якому 

навчальна інформація не диференціюється на окремі дисципліни, а надається 

у вигляді значних за об’ємом розділів, які відображають цілісні сторони 

підготовленості. При цьому реалізація цього принципу, в першу чергу, 

передбачає формування системних вимог до підготовленості, і лише на цій 

основі відбувається формування навчальних планів, а також інших 

структурних перетворень. 4. В основу функціонування системи вищої освіти 

потрібно закласти принцип динамізації, який полягає в необхідності 

перманентної зміни різних сторін системи підготовки кадрів шляхом 

оперативного включення в навчальний процес новітніх вітчизняних і 

світових розробок, а також ініціацію досліджень в цій сфері. При цьому 

інновації, незалежно від їх характеру (методичного, змістовного, 
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організаційного) мають бути матеріалізованими у вигляді зміни системи 

кінцевих і проміжних вимог до підготовленості фахівців. 5. Пріоритетною 

формою навчання мусить стати самостійна робота з наступною 

спрямованістю майбутніх фахівців на самоосвіту, виражену в безперервному 

підвищенні свого загальнокультурного, інтелектуального і професійного 

рівня, при цьому самостійна робота повинна бути повноцінною частиною 

навчальних планів і програм 363, с. 17-18. 

С. Сисоєва стверджує, що для реалізації нових підходів у розвитку 

неперервної освіти необхідні: апробація та впровадження нових освітніх 

професійних програм, педагогічних та інформаційних технологій у 

навчальний та дослідницький процеси; створення нових науково-дослідних 

напрямків галузі «неперервна освіта»; укріплення навчально-спортивної і 

матеріально-технічної бази навчальних закладів середньої та вищої освіти; 

проведення обміну досвідом професійної підготовки майбутніх фахівців із 

закордонними країнами, включаючи стажування; забезпечення професійної 

підготовки, перепідготовки і стимулювання діяльності суспільних 

організаторів [397, с. 82].    

Л. Лубишева визначає мету модернізації професійної підготовки 

фахівців через створення механізму сталого розвитку педагогічної системи 

професійної підготовки науково-педагогічних кадрів, яка відповідає розвитку 

і запитам особи, суспільства та держави і дає змогу значно підвищити якість 

освіти, соціокультурне і здоров’яформувальне значення фізичної активності 

225, с. 13. Для досягнення вказаної мети, на думку вченої, перш за все 

потрібно вирішити наступні завдання: проаналізувати змістовні основи і 

організацію освіти в умовах навчання в університетах з ціллю обґрунтування 

нових педагогічних технологій для підготовки педагогічних кадрів; 

організувати процес підготовки майбутніх фахівців університетського 

профілю на основі опанування ними інноваційних технологій виховання, 

масового спорту, спорту вищих досягнень; обґрунтувати нову модель 

фахівця науково-педагогічного профілю, що отримав професійну підготовку 
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в умовах університетської освіти; ознайомити фахівців, що працюють в 

галузі вищої професійної освіти, з інноваційними технологіями виховання, їх 

об'єктивними перевагами в порівнянні з існуючими традиційними 

технологіями виховання; організувати навчання студентів вузів (факультетів) 

методам і формам інноваційних технологій; створити навчальні програми і 

матеріали, що відображатимуть зміст інноваційних технологій і включення їх 

в процес професійної підготовки фахівців 225, с. 13. 

В. Мартиненко зазначає, що «реалізація програми модернізації процесу 

неперервної професійної підготовки фахівців вимагає розробки, створення й 

забезпечення освітнього процесу навчальними програмами спецкурсів, 

навчальними і навчально-методичними посібниками, зміст яких має бути 

спрямований на зміну професійного мислення фахівців, озброєння їх новими 

знаннями і уміннями, інноваційними технологіями» 239, с. 57. Дослідник 

зазначає, що «спецкурси з даної проблеми можуть успішно опановуватися 

майбутніми фахівцями в межах національно-регіонального (вузівського) 

компоненту державного освітнього стандарту вищої професійної освіти» 

239, с. 57. 

В. Мартиненко вважає, що «фахівець нової формації мусить знати: 

зміст інноваційних технологій у певній галузі; форми, методи і принципи 

організації інноваційного навчання; медико-біологічні, психолого-

педагогічні, соціокультурні основи інноваційних технологій у певній галузі. 

Фахівець нової формації повинен уміти: планувати, організовувати і 

проводити заняття із застосуванням інноваційних технологій; 

використовувати на заняттях сучасні засоби й методи виховання, відповідні 

змісту інноваційних технологій; оцінювати ефективність цих технологій і 

контролювати якість навчально-виховного процесу; аналізувати й коригувати 

свою професійну діяльність; організовувати і проводити наукові дослідження 

у сфері професійної діяльності» 239, с. 57. Науковець говорить про 

очікувані результати: «створення в системі неперервної підготовки умов для 

освоєння фахівцями сучасних інноваційних технологій у певній галузі; 
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підвищення якості вищої освіти; формування у майбутніх фахівців нової 

ментальності; підвищення рівня професійної підготовки фахівців, що 

працюють у різних сферах; формування сталої зацікавленості до регулярних 

занять фізичними вправами, дотримання основ здорового способу життя, що 

сприяють зміні стилю життя; підвищення рівня освіти управлінців, педагогів, 

батьків і дітей» 239, с. 58. 

На думку О. Тимошенко, «модель оптимізації професійної підготовки 

фахівця складається з двух частин: оптимізація наукової організації 

педагогічної праці у вищій школі та оптимізація змісту професійної 

підготовки» 478, с. 126. Вчений стверджує, що «при цьому оптимізація 

наукової організації педагогічної праці у вищій школі складається з 

оптимізації управління професійною підготовкою і оптимізації роботи 

керівника. До оптимізації управління професійною підготовкою належать: 

планування і організація, регулювання і корекція діяльності, навчально-

матеріальні умови, поточний і підсумковий контроль функціонування в 

цілому і структурного підрозділу зокрема та аналіз результатів діяльності» 

478, с. 126. 

У сучасній фахових науково-методичних літературних джерелах 

описується декілька шляхів удосконалення підготовки висококваліфікованих 

фахівців.  

Як говорить Т. Бугеря, «найважливіше місце у вирішенні означених 

проблем має належати змінам навчального плану й перегляду навчальних 

програм, підвищенню професійного рівня професорсько-викладацького 

складу, пошуку й упровадженню в навчальний процес ефективних методик, 

новітніх освітніх технологій, переосмисленню значення якісної освіти» [46, с. 

11]. 

Як вважає А. Герцик, «аналіз навчальних планів вищих навчальних 

закладів, фахової наукової та навчально-методичної літератури дає 

можливість виявити такі можливі шляхи оптимізації підготовки фахівців в 

Україні: 1. Раціональна організація та побудова навчального процесу. 2. 
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Розробка загальної програми або єдиної концепції підготовки кадрів для 

галузі. 3. Аналіз, узагальнення та застосування передового міжнародного 

досвіду» [71, с. 47; 72; 74]. 

Одним з найважливіших пріоритетів рішення означених проблем, на думку 

Т. Д’яченко, є «розробка й активне включення в практику вищої школи новітніх 

ефективних педагогічних технологій. Перехід вищих навчальних закладів від 

авторитарної педагогіки до педагогіки співпраці включає адекватне і послідовне 

упровадження особистісно-спрямованих технологій освіти і виховання, а також 

перехід навчання на суб’єктивні підстави з переважаючою установкою на 

всебічне удосконалення особистості самих студентів» [117, с. 55]. 

В. Кукса вказує на те, що «підвищення якості підготовки фахівців і 

змісту навчальної програми як основних факторів педагогічного процесу 

поряд с цілеспрямованим розвитком у студентів оздоровчого (валеогенного) 

мислення і свідомості має стати постійно діючим і неперервно стимулюючим 

фактором підвищення ефективності професійної підготовки, важливою 

умовою системного (мультицентричного) оновлення змісту навчального 

процесу» [206, с. 144]. Вчений говорить, що «підготовка майбутнього 

фахівця мусить відбуватися не методами профілактики й лікування 

організму, а методами відновлення всіх видів і форм активної діяльності 

[206, с. 185]. 

Важливою перспективою підготовки високопрофесійних фахівців в 

Україні О. Марченко бачить у впровадженні сучасних інформаційних та 

практичних технологій; підвищенні кваліфікації науково-педагогічних 

кадрів; вільному доступі до системи Інтернет та електронної пошти; 

міжнародному співробітництві для підвищення кваліфікації майбутніх 

фахівців, обміні сучасним науково-методичним і практичним досвідом з 

науково-освітніми закладами, укладенні договорів про наукове і творче 

співробітництво з провідними науково-дослідними інститутами, 

виробництвами, а також ознайомленні, обміні практичним досвідом та 

літературою з кафедрами, які здійснюють підготовку високопрофесійних 
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фахівців [240, с. 49]. 

Як стверджує А. Ризик, «професійна підготовка майбутніх фахівців у 

вищих навчальних закладах України має здійснюватись з урахуванням історії 

становлення та розвитку вітчизняної системи професійної підготовки 

відповідних фахівців, об’єктивного аналізу зарубіжного досвіду професійної 

підготовки фахівців і визначення перспективних напрямів модернізації 

професійної підготовки майбутніх фахівців згідно з вітчизняним і світовим 

стандартами» [371, с. 136].  

Перспективи модернізації формування готовності майбутніх фахівців 

служби цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності ми 

вважаємо у наступному (рис. 4.12): 

  проведення глибокого, системного аналізу основних проблем 

підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту до 

самозбереження у професійній  діяльності, шляхів їх подолання і 

стимулювання процесів модернізації і розвитку; 

  узгодженні змісту навчального плану підготовки майбутніх фахівців 

служби цивільного захисту з програмами підготовки фахівців у закордонних 

країнах та їх пристосування в межах України; 

  організація у профільних навчальних закладах ДСНС України таких 

умов, які дозволять подолати традиційні межі розподілу між «навчальним», 

«позанавчальним» і «вільним» часом з метою розвитку креативного 

мислення, творчого осмислення й опанування інноваційних технологій та 

саморозвитку курсанта; 

  постійному перегляді та оновленні змісту підготовки майбутніх 

фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у професійній 

діяльності у зв’язку з досягненнями науки, техніки і технології, наук про 

здоров’я, суспільство і людину, забезпечення варіативності та гнучкості 

навчальних планів та програм, їх оперативного реагування на потреби суспільної і 

виробничої практик, можливість вибору алгоритму навчання згідно з 

індивідуальними можливостями курсантів: об’єму, темпів і форм освіти; 
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 у процесі здійснення самостійної роботи курсантами потрібно 

застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології, електронні 

навчально-методичні комплекси, діагностичні засоби визначення 

професійної готовності та якостей особистості майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту; 

 

 

 

 

Рис. 4.12 - Перспективи модернізації підготовки майбутніх фахівців 

служби цивільного захитсу до самозбереження у професійній діяльності 

 

 направленості не лише на професійну, але й на особистісну складову 

професійної підготовки, що дасть можливість майбутньому фахівцю служби 

цивільного захисту в міру необхідності в процесі трудових відносин 

виявляти ініціативу, гнучкість, самовдосконалюватися та 

самореалізовуватися, що забезпечить високий адаптаційний потенціал 
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основний результат модернізації 

підготовки майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту до самозбереження 

у професійній діяльності: набір 

ключових і професійних компетенцій в 

загальноосвітній, інтелектуальній, 

самозбережувальній, інформаційно-

комунікаційній, виробничій сферах 

 

Перспективи модернізації 
підготовки майбутніх 

фахівців служби 
цивільного захисту до 

самозбереження у 
професійній діяльності 

орієнтація на особистісну складову 

професійної підготовки для виявлення 

ініціативи, гнучкості, самовдосконалення 

та самореалізації з метою забезпечення 

високого адаптаційного потенціалу 

фахівця на ринку праці 
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 основним результатом модернізації підготовки майбутніх фахівців 

служби цивільного захисту до смозбереження у професійній діяльності 

мусить стати не оновлена система знань, умінь і навичок сама по собі, а 

комплекс ключових і професійних компетенцій в загальноосвітній, 

інтелектуальній, самозбережувальній, інформаційно-комунікаційній, 

виробничій та інших сферах. 

Отже, перехід на якісно новий рівень професійної підготовки 

майбутніх фахівців служби цивільного захисту потрібно проводити на основі 

визначення перспектив модернізації цілісного навчального процесу у 

профільному навчальному закладі ДСНС України з врахуванням тенденцій 

розвитку вітчизняної і зарубіжної вищої школи, а також вимог працедавців та 

соціального попиту на фахівців, орієнтованих не лише на ліквідацію 

наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального та 

воєного характерів, а й на порятунок людей, тварин, майна та матеріальних 

цінностей. 

 

Висновки до четвертого розділу 

Побудовано та теоретично охарактеризовано модель  науково-

методичної системи підготовки майбутніх фахівців служби цивільного 

захисту до самозбереження у професійній діяльності, яка складається з таких 

структурних блоків: концептуально-цільовий, організаційно-змістовий, 

процесуально-технологічний і аналітико-результативний. Концептуально-

цільовий блок має мету, завдання, методологічні підходи і принципи 

підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту до самозбереження 

у професійній діяльності. Організаційно-змістовий блок містить систему 

знань, умінь та навичок з навчальних дисциплін: «Домедична допомога», 

«Підготовка газодимозахисника», «Психологічна підготовка», «Кризова та 

екстремальна психологія», «Охорона праці в органах і підрозділах 

цивільного захисту», спецкурс «Самозбереження фахівців служби цивільного 

захисту», а також функції (пізнавальну, виховну, розвивальну, 
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комунікативну, пристосувальну, діяльнісну й інтегрувальну) підготовки 

майбутніх фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у 

професійній діяльності. Процесуально-технологічний блок складається з 

таких етапів (мотиваційно-діагностичний, активно-діяльнісний, оціночно-

аналітичний), форми, методи і засоби підготовки майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності. Аналітико-

результативний блок включає структурні компоненти готовності майбутніх 

фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у професійній 

діяльності: мотиваційний, когнітивний, операційно-діяльнісний та 

рефлексивно-аналітичний, критерії, показники та рівні (низький, середній, 

високий) сформованості готовності майбутніх фахівців служби цивільного 

захисту до самозбереження у професійній діяльності. Результатом є 

готовність майбутніх фахівців служби цивільного захисту до самозбереження 

у професійній діяльності. 

Проаналізувавши змістове наповнення процесу підготовки майбутніх 

фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у професійній 

діяльності, ми встановили, що навчальний план професійної підготовки 

майбутніх фахівців служби цивільного захисту за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем «бакалавр» розроблений на основі рекомендованої Міністерством 

освіти і науки України освітньо-професійної програми підготовки бакалавра 

цивільного захисту (галузь знань 263 – «Цивільний захист»). У навчальному 

плані виділено цикл дисциплін гуманітарної підготовки (16 кредитів, що 

складають 576 годин); цикл професійної підготовки (31 кредит, що складає 

1116 годин); цикл практичної підготовки (126 кредитів, які складають 4518 

годин); цикл самостійного вибору навчального закладу (59 кредитів, які 

складають 2005 годин) та вільного вибору курсантів (12 кредитів, що 

складають 432 години). На всі цикли відводиться 8640 академічних годин 

(термін навчання бакалаврів – 4 роки), що складають 240 кредитів, в тому 

числі на нормативну частину відводиться 6138 годин – 170 кредитів; на 

варіативну – 2502 години, що складають 69,5 кредитів. У навчальний план 
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підготовки бакалаврів включено блок професійної підготовки майбутніх 

фахівців служби цивільного захисту об’ємом 33 кредити, що складають 1188 

годин. Відбір дисциплін блоку відбувався з врахуванням таких принципів: 

доцільності та відповідності завданням підготовки майбутніх фахівців 

служби цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності; 

єдності змісту навчання, який дає можливість створити в майбутнього 

фахівця служби цивільного захисту певну систему знань, що є науковою 

основою його подальшої професійної діяльності; забезпечення всебічності 

вивчення об’єкта, систематичності та об’єктивності знань про нього; 

інтеграції різнопредметних знань та видів діяльності курсантів; задоволення 

індивідуальної пізнавальної зацікавленості курсантів, конкретизації окремих 

питань, аспектів навчальних тем; перспективності, що передбачає включення 

в зміст професійної підготовки майбутнього фахівця служби цивільного 

захисту питань щодо самозбереження у подальшій професійній діяльності; 

реалізації професійної направленості змісту знань та вмінь, зв’язків 

навчального матеріалу з самозбереженням у професійній діяльності.  

Зміст професійної підготовки майбутніх фахівців служби цивільного 

захисту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» з терміном навчання 

1,5 років на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» включає три 

цикли: нормативні дисципліни (17 кредитів – 612 годин), вибіркові 

дисципліни (30 кредитів, що складають 1188 годин) та практичну підготовку 

(42 кредити – 1512 годин), на які разом відводиться 90 кредитів, що 

складають 3240 годин. При підготовці бакалавра та магістра значна увага 

приділяється ґрунтовному опануванню курсантами, майбутніми фахівцями 

служби цивільного захисту, знаннями, уміннями і навичками, потрібними 

для здійснення професійної діяльності та отримання початкового досвіду 

практичної діяльності, орієнтованої на зсамозбереження у подальшій 

професійній діяльності.  

Цілісне та поетапне формування знань, умінь і навичок майбутніх 

фахівців служби цивільного захисту, застосування наукового змісту кожної 
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дисципліни для їх підготовки до самозбереження у професійній діяльності, 

забезпечення мотивації до вивчення всіх дисциплін і розвиток інтегрального 

мислення та інтелекту відбувається під час вивчення таких навчальних 

дисциплін, як «Організація служби підрозділів цивільного захисту» – 144 

години (4 кредити), «Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій та гасіння 

пожеж» – 180 годин (5 кредитів), «Небезпеки радіаційного, хімічного і 

біологічного походження» –72 години (2 кредити), «Природні та техногенні 

загрози» – 54 години (1,5 кредитів) та спецкурсу «Самозбереження фахівців 

служби цивільного захисту» – 54 години (1,5 кредитів). Практичний досвід 

самозбереження у професійній діяльності курсанти здобувають в процесі 

проходження виробничої практики у пожежно-рятувальних підрозділах 

ДСНС України. Викладання спецкурсу «Самозбереження фахівців служби 

цивільного захисту» направлене на оволодіння курсантами ґрунтовними 

знаннями про зміст, функції й умови ефективного здійснення 

самозбереження у професійній діяльності та особливості її поетапної 

реалізації у пожежно-рятувальних підрозділах ДСНС України.  

Оволодіння майбутніми фахівцями служби цивільного захисту 

знаннями, вміннями та навичками щодо здійснення самозбереження у 

професійній діяльності передбачало використання різних форм: лекцій, 

семінарських та практичних занять, індивідуальної і самостійної роботи 

курсантів, практик, курсантської науково-дослідної роботи і дистанційного 

навчання. Серед методів підготовки майбутніх фахівців служби цивільного 

захисту до самозбереження у професійній діяльності надається перевага 

методам інтерактивного навчання, що орієнтовані на активізацію 

пізнавальної діяльності курсантів і забезпечують поєднання педагогічних дій 

викладача з ініціативними самостійними пошуками знань курсанта. Розкрито 

приклади застосування інтерактивних методів навчання: ділових і 

проблемних ігор, мозкового штурму, тренінгів, кейс-технологій, 

проектування професійної діяльності (метод проектів).  
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Встановлено, що використання інформаційно-комунікаційних 

технологій у підготовці майбутніх фахівців служби цивільного захисту 

впливає на професійний розвиток курсантів, сприяє підвищенню 

ефективності професійної підготовки майбутніх фахівців служби цивільного 

захисту в цілому та формуванню їх готовності до самозбереження у 

професійній діяльності зокрема. Інструментальні засоби комп’ютерних 

комунікацій, що застосовувалися у підготовці майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності, 

основуються на Інтернет-ресурсах, зокрема: WWW- сторінки, електронні 

конференції, електронна пошта. Розкрито особливості роботи з навчально-

методичним забезпеченням на сайті інформаційної підтримки курсантів, 

магістрантів та фахівців галузі знань «Цивільний захист» кафедри 

Національного університету цивільного захисту України (м. Харків). Визнано 

значення використання електронних навчально-методичних комплексів у 

підготовці майбутніх фахівців служби цивільного захисту таким, що створює 

передумови для формування їх готовності до самозбереження у професійній 

діяльності через активізацію пізнавальної діяльності та варіативність 

навчального процесу, ефективне підвищення якості знань та мотивацію до 

навчання.  

Розкрито перспективи модернізації підготовки майбутніх фахівців 

служби цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності, до 

яких належать: здійснення глибокого, системного аналізу основних проблем 

підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту до 

самозбереження у професійній діяльності, шляхів їх подолання, 

стимулювання процесів модернізації і розвитку; необхідність узгодження 

змісту навчального плану підготовки майбутніх фахівців служби цивільного 

захисту з програмами підготовки фахівців у закордонних країнах та їх 

адаптація у межах України; організація у вищих профільних навчальних 

закладах ДСНС України таких умов, які дадуть змогу подолати традиційні 

межі розподілу між «навчальним», «позанавчальним» і «вільним» часом з 
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метою розвитку креативного мислення, творчого осмислення й оволодіння 

інноваційними самозбережувальними технологіями та саморозвитку 

курсанта; постійне оновлення змісту підготовки майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності у зв’язку з 

досягненнями науки, техніки і технології, наук про здоров’я, суспільство і 

людину, забезпечення варіативності і гнучкості навчальних планів та 

програм, їх оперативної відповіді на потреби у практиці, можливість вибору 

алгоритму навчання згідно з індивідуальними можливостями курсантів: 

об’єму, темпів і форм освіти; застосування під час самостійної роботи 

курсантів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій навчання, 

електронних навчально-методичних комплексів, діагностичних засобів 

визначення професійної готовності та якостей особистості майбутніх 

фахівців служби цивільного захисту; спрямування не лише на професійну, 

але й на особистісну частину професійної підготовки, що дозволить 

майбутньому фахівцю служби цивільного захисту в міру необхідності в 

процесі трудових відносин проявляти ініціативу, гнучкість, 

самовдосконалюватися та самореалізовуватися, що забезпечить високий 

адаптаційний потенціал випускника на ринку праці. Основним результатом 

модернізації підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту до 

самозбереження у професійній діяльності мусить стати не оновлена система 

знань, умінь і навичок сама по собі, а комплекс ключових і професійних 

компетенцій у загальноосвітній, інтелектуальній, оздоровчій, інформаційно-

комунікаційній, виробничій та інших сферах. 

Основні наукові положення розділу викладені в опублікованих працях 

413, 417, 418, 421, 422, 424, 425, 429, 430, 447, 449, 453, 460, 467, 468.  
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РОЗДІЛ 5 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ НАУКОВО-

МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДО САМОЗБЕРЕЖЕННЯ У 

ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

У розділі висвітлено організацію дослідно-експериментальної роботи, 

проведено якісний і кількісний аналіз ефективності запровадження науково-

методичної  системи підготовки майбутніх фахівців служби цивільного 

захисту до самозбереження у професійній діяльності. 

 

5.1 Особливості організації та методика проведення 

експериментальної роботи 

Загальна гіпотеза  дослідження основувалася на твердженні, що 

підготовка майбутніх фахівців служби цивільного захисту до самозберження 

у професійній діяльності як домінанти їх професійної діяльності є 

ефективною, якщо вона базується на теоретичних і методичних засадах, в 

основу яких взято обґрунтування сутності та структури готовності до 

самозбереження у професійній діяльності та специфіку реалізації комплексу 

педагогічних умов, орієнтованих на формування готовності курсантів до 

самозбереження у подальшій професійній діяльності.  

Загальна гіпотеза конкретизована в низці часткових, відповідно до 

яких: 

 підготовка майбутніх фахівців служби цивільного захисту до 

самозбереження у професійній діяльності повинна відбуватися як цілісна 

динамічна система, що гармонійно впроваджена в навчально-виховний 

процес профільного навчального закладу ДСНС України за допомогою 

інтеграції навчальної, наукової і практичної діяльності курсантів з 

максимальним наближенням теоретичного навчання до практики 

самозбереження у професійній діяльності; 
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 підготовка майбутніх фахівців служби цивільного захисту до 

самозбереження у професійній діяльності має основуватися на поєднанні 

інноваційних і традиційних технологій навчання і діяльнісній позиції 

курсантів через включення в освітній процес форм та методів активного 

проблемно-діяльнісного навчання і моделювання професійних ситуацій 

самозбережувальної направленості; 

 процес становлення майбутніх фахівців служби цивільного захисту як 

суб’єктів самозбережувальної діяльності мусить мати цілісний характер, що 

забезпечується реалізацією трьох послідовних етапів: мотиваційно-цільового 

(забезпечує необхідний рівень пізнавальної активності курсанта, його 

готовність до успішного навчання для здійснення самозбереження у 

подальшій професійній діяльності); активно-діяльнісного (забезпечує 

активне просування курсанта за індивідуальною траєкторією формування 

готовності до самозбереження у професійній діяльності) й оціночно-

аналітичного (забезпечує належний рівень сформованості аналітичного 

мислення, професійної самосвідомості і соціальної креативності курсанта; 

його здатності до самоосвіти і самоорганізації як передумов успішного 

професійного і творчого саморозвитку та здійснення самозбереження у 

подальшій професійній діяльності).  

Дослідження проводилося впродовж 2016-2020 років і включало 

чотири етапи науково-педагогічного пошуку. 

Перший етап – теоретико-пошуковий приділяв увагу теоретичному 

осмисленню проблеми дослідження. Під час цього етапу створювалася 

програма і методика дослідження, визначалися його мета, завдання, об’єкт, 

предмет, загальна і часткові гіпотези; вивчалися та аналізувалися історична, 

філософська, педагогічна, психологічна та тематична література, 

інформаційні ресурси мережі Інтернет, вітчизняний та зарубіжний досвід 

підготовки фахівців служби цивільного захисту; вивчався стан дослідження 

проблеми в теорії і практиці професійної освіти у профільних навчальних 

закладах ДСНС України; розглядалися закони, постанови, положення та інші 
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нормативно-правові документи; вивчалася навчально-методична 

документація профільних навчальних закладів ДСНС України щодо 

забезпечення професійної підготовки майбутніх фахівців служби цивільного 

захисту; визначався понятійний та науковий апарат дослідження; 

проводилися систематизація й узагальнення емпіричного матеріалу з 

досліджуваної проблеми.  

Другий етап – теоретико-методологічний був присвячений 

теоретичному дослідженню сучасного стану підготовки майбутніх фахівців 

служби цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності; 

визначалися методологічні підходи до проблеми дослідження; розробка та 

пояснення концептуальних положень та моделі підготовки майбутніх 

фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у професійній 

діяльності; виявлення та опис педагогічних умов її успішної реалізації; 

розробка науково-методичного забезпечення підготовки майбутніх фахівців 

служби цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності; 

створення критеріальної бази дослідження; проведення констатувального 

експерименту.  

Третій етап – експериментально-аналітичний включав проведення 

формувального експерименту щодо апробації основних концептуальних 

положень дослідження. Під час цього етапу відбувалася експериментальна 

перевірка моделі підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту 

до самозбереження у професійній діяльності; здійснювалася педагогічна 

діагностика готовності майбутніх фахівців служби цивільного захисту до 

самозбереження у професійній діяльності; проводилася кількісна та якісна 

обробка результатів експерименту, їхній аналіз; розроблялися та втілювалися 

у процесі підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту 

навчальні програми; готувалися до друку публікації з теми наукового 

пошуку; здійснювалася апробація результатів дослідження у доповідях на 

конференціях.  
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Опублікований навчальний посібник «Надання першої домедичної 

допомоги постраждалим при ліквідації надзвичайних ситуацій», «Тестові 

завдання з навчальної дисципліни «Домедична допомога», робочий зошит на 

друкованій основі з навчальної дисципліни «Домедична допомога».  

Надруковано методичні рекомендації до вивчення спецкурсу 

«Самозбереження фахівців служби цивільного захисту».     

Четвертий етап – узагальнюючий пов’язаний з узагальненням та 

систематизацією отриманих результатів педагогічного експерименту; 

уточнення загальних висновків та практичних рекомендацій; продовження 

включення результатів дослідження у практику роботи профільних 

навчальних закладів ДСНС України щодо підготовки майбутніх фахівців 

служби цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності; 

оформлення рукопису докторської дисертації; визначення перспектив 

подальшого вивчення даної проблеми. 

Опубліковано монографію «Підготовка майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності: теорія та 

методика». 

Педагогічний експеримент щодо організації підготовки майбутніх 

фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у професійній 

діяльності тривав впродовж 2016-2020 років і складався з констатувального 

та формувального етапів. 

Завданнями констатувального етапу педагогічного експерименту 

(2016-2017 рр.) є: 

 дослідження сучасного стану підготовки майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності завдяки 

анкетуванню курсантів та викладачів профільних навчальних закладів ДСНС 

України та співробітників пожежно-рятувальних підрозділів; 

 розробка та обґрунтування основних положень концепції і моделі 

підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту до 

самозбереження у професійній діяльності; 
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 визначення показників ефективності підготовки майбутніх 

фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у професійній 

діяльності; 

 визначення методів діагностики ефективності підготовки 

майбутніх фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у 

професійній діяльності; 

 встановлення вихідного рівня сформованості готовності 

майбутніх фахівців служби цивільного тзахисту до самозбереження у 

професійній діяльності.  

Завдання формувального етапу педагогічного експерименту (2017-2018 

рр.), який проводився з огляду на теоретико-методологічну базу дослідження 

і результати констатувального експерименту, включали: 

 включення моделі підготовки майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності; 

 визначення кінцевого рівня сформованості готовності майбутніх 

фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у професійній 

діяльності. 

На різних етапах педагогічного експерименту дослідження було 

залучено близько 1100 курсантів і 160 викладачів із 8 профільних навчальних 

закладів ДСНС України, 38 співробітників пожежно-рятувальних підрозділів. 

Така дослідницька база дала можливість забезпечити репрезентативність 

статистично достовірної вибірки і розширити межі використання 

теоретичних висновків та практичних рекомендацій. 

Для дослідно-експериментальної роботи було обрано Національний 

університет цивільного захисту України (м. Харків) та Навчальний цункт 

аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного 

управління ДСНС України у Харківській області. Згідно з завданнями 

педагогічного експерименту із курсантів цих профільних навчальних 

закладів ДСНС України було створено контрольну (n=112 осіб) й 
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експериментальну (n=122 особи) групи загальною чисельністю 234 курсанта 

набору 2016 року. 

Курсанти контрольної групи навчалися за традиційною схемою 

навчально-виховного процесу; в експериментальній групі в процес навчання 

було впроваджено моделі підготовки майбутніх фахівців служби цивільного 

захисту до самозбереження у професійній діяльності.   

Рівні сформованості готовності майбутніх фахівців служби цивільного 

захисту до самозбереження у професійній діяльності відповідно до 

визначених критеріїв та показників фіксувалися у процесі проведення 

контрольних зрізів у межах констатувального та в кінці формувального 

експериментів. 

Для обробки результатів педагогічного експерименту 

використовувалися методи математичної статистики: визначалися середні 

величини «М», похибка середнього «m», середнє квадратичне відхилення 

««; для визначення достовірності відмінностей між середніми значеннями 

показників використовувався t-критерій Стьюдента нормального розподілу; 

опрацювання експериментальних даних на початку і наприкінці 

педагогічного експерименту відбувалося за допомогою кореляційного 

аналізу. 

У процесі включення моделі особливу увагу було приділено реалізації 

педагогічних умов, орієнтованих на формування готовності майбутніх 

фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у професійній 

діяльності. 

Підготовка майбутніх фахівців служби цивільного захисту до 

самозбереження у професійній діяльності – процес ґрунтовний, послідовний і 

рухливий. В умовах динамічного функціонування моделі він передбачав 

реалізацію трьох послідовних етапів: мотиваційно-цільового, активно-

діяльнісного і оціночно-аналітичного (рис. 5.1). 
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Рис. 5.1 - Етапи реалізації моделі підготовки майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності 

   

Мотиваційно-цільовий етап включав розвиток стійкого мотиваційно-

ціннісного ставлення до самозбереження у професійній діяльності, 

трансформацію переконань та ідеалів щодо майбутнього професійного 

статусу фахівця служби цивільного захисту, розуміння професійного успіху і 

на цій основі стимулювання та спонукання  мотивації майбутнього фахівця 
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служби цивільного захисту до формування готовності до саозбереження у 

професійній діяльності. Цей етап займав перше місце умовно, так як 

стимулювання і підтримка мотивації учасників навчального процесу є 

«наскрізним» завданням для всіх етапів. Мотиваційно-цільовий етап 

охоплював активне включення особистості курсанта в процес самопізнання, 

що пов’язано із його входженням у нову соціальну роль, оволодінням 

загальнонауковими основами професії, актуалізацією пізнавальної рефлексії, 

посиленням необхідності в особистісній і професійній самореалізації. Для 

виконання описаних завдань використовувались такі форми і методи роботи: 

волонтерська діяльність рятувальників, виховна робота, методичні семінари, 

проблемні лекції, лекції-дискусії, тренінги, метод case-study. 

Важливим завданням цього етапу була підготовка педагогічних 

колективів Національного університету цивільного захисту України (м. 

Харків) та навчального пункту аварійно-рятувального загону спеціального 

призначення Головного управління ДСНС України у Харківській області до 

реалізації ефективних форм і методів підготовки майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності за 

допомогою проведення методичних семінарів.  

Кінцевий результат – необхідний рівень пізнавальної активності 

особистості курсанта, його готовність до успішного навчання для здійснення 

самозбереження у професійній діяльності. 

Активно-діяльнісний етап, який за своєю суттю є системоутворюючим, 

передбачав включення курсанта в процес власного професійного 

становлення, що дозволило йому активно переміщатися по індивідуальній 

траєкторії формування готовності до самозбереження у професійній 

діяльності. На цьому етапі курсанти отримували спеціальні знання, уміння та 

навички: планування професійної діяльності з огляду на професіограму і 

кваліфікаційну характеристику майбутнього фахівця служби цивільного 

захисту; планування самозбереження у подальшій професійній діяльності і 

передбачення її результатів; здійснення самозбереження у професійній 
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діяльності з врахуванням власного рівня інтелектуального, емоційного і 

особистісного розвитку; встановлення близьких та далеких перспектив 

власного професійного становлення. Особливе значення приділялося 

розвитку регулятивних механізмів діяльності, поведінки і спілкування, 

розширенню індивідуальних способів творчого самовираження в освітньому 

процесі за допомогою інтеграції та поєднання різних методів і засобів 

навчання, організаційних форм аудиторних та позааудиторних занять. На 

цьому етапі були використані такі основні форми і методи роботи: проблемні 

і мультимедійні лекції, дискусії, ділові ігри, тренінги, метод мозкового 

штурму, метод case-study, метод проектів, різні форми самостійної та 

індивідуальної роботи курсантів, дистанційне навчання з використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій, Інтернет-консультування, 

волонтерська діяльність фахівця служби цивільного захисту, курсантська 

науково-дослідна робота. 

Кінцевий результат – активне просування курсанта по індивідуальній 

траєкторії формування готовності до самозбереження у професійній 

діяльності.  

Основною метою оціночно-аналітичного етапу була активізація 

розвитку індивідуального стилю самозбереження у професійній діяльності, 

що спрямований на успішну самоактуалізацію та самореалізацію в 

конкретних умовах ринку праці регіону. Основна мета етапу втілювалася 

під час проходження практик у пожежно-рятувальних підрозділах ДСНС 

України та в процесі науково-практичної діяльності курсанта. На цьому 

етапі проводився аналіз ефективності змісту, форм, методів і засобів 

формування готовності майбутніх фахівців служби цивільного захисту до 

самозбереження у професійній діяльності; динаміки написання курсантами 

рефератів, курсових та дипломних робіт по самозбережувальній тематиці; 

підсумовувалась участь курсантів в науково-практичних конференціях та 

інших науково-організаційних заходах. Основними формами і методами 

роботи були: виробнича практика у пожежно-рятувальних підрозділах ДСНС 
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України, курсантська науково-дослідна робота, ділові ігри, метод мозкового 

штурму, метод case-study, планування професійної діяльності, самостійна 

навчально-пізнавальна діяльність із застосуванням інформаційно-

комунікаційних технологій.     

Кінцевий результат оціночно-аналітичного етапу включав необхідний 

рівень сформованості аналітичного мислення, професійної самосвідомості і 

соціальної креативності курсанта; його готовності до самоосвіти і 

самоорганізації як передумов успішного професійного й творчого 

саморозвитку та здійснення самозбереження у подальшій професійній 

діяльності. 

Включення моделі підготовки майбутніх фахівців служби цивільного 

захисту до самозбереження у професійній діяльності відбувалося разом з 

педагогічним моніторингом, в процесі якого був створений і модифікований 

діагностичний інструментарій для вивчення динаміки розвитку як кожного 

окремого елемента готовності майбутнього фахівця служби цивільного захисту до 

самозбереження у професійній діяльності зокрема, так і сформованості 

готовності майбутнього фахівця служби цивільного захисту до 

самозбереження у професійній діяльності в цілому.  

Методики оцінки критеріїв сформованості структурних компонентів 

готовності майбутніх фахівців служби цивільного захисту до самозбереження 

у професійній діяльності наведені у таблиці 5.1. 

Зокрема, були застосовані такі діагностичні засоби: 

  модифікована методика «Дослідження мотивації професійного 

навчання курсантів» В. Каташева (для встановлення рівня сформованості 

готовності за мотиваційним критерієм); 

  тестові завдання з цивільного захисту (для з’ясування рівня 

сформованості готовності за когнітивним критерієм); 

  діагностична картка для оцінки рівня сформованості операційно-

діяльнісного компоненту готовності майбутнього фахівця служби цивільного 
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захисту до самозбереження у професійній діяльності (для оцінки рівня 

сформованості готовності за операційно-діяльнісним критерієм); 

  тест для визначення соціальної креативності особистості (для 

встановлення рівня сформованості готовності за рефлексивно-аналітичним 

критерієм); 

  тест для з’ясування здатності до самоосвіти та саморозвитку 

особистості (для визначення рівня сформованості готовності за рефлексивно-

аналітичним критерієм). 

Таблиця 5.1  

Методики оцінки критеріїв сформованості структурних компонентів 

готовності майбутніх фахівців служби цивільного захисту до самозбереження 

у професійній діяльності 

Критерії сформованості  

готовності майбутніх фахівців 

служби цивільного захисту до 

самозбереження у професійній 

діяльності 

Методики оцінки критеріїв 

сформованості готовності майбутніх 

фахівців служби цивільного захисту до 

самозбереження у професійній 

діяльності 

Мотиваційний 

Модифікована методика «Дослідження 

мотивації професійного навчання курсантів» 

В. Каташева 

Когнітивний 

Тестові завдання для визначення рівнів 

сформованості професійно орієнтованих 

знань, необхідних курсанту для здійснення 

самозбереження у професійній діяльності  

Операційно-діяльнісний 

Діагностична картка для оцінювання рівнів 

сформованості проектувально-

конструктивних, виконавських та аналітико-

рефлексивних умінь і навичок курсанта щодо 

здійснення самозбереження у професійній 

діяльності 

Рефлексивно-аналітичний 

1. Тест для визначення професійної 

креативності особистості. 

2. Тест для визначення здатності до 

самоосвіти та саморозвитку особистості. 

 

Для моніторингу рівнів сформованості готовності майбутніх фахівців 

служби цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності 

створено комп’ютерну програму «БКСЛ: Педагогічна діагностика готовності 
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майбутніх фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у професійній 

діяльності».  

Для роботи з програмно-тестувальним комплексом потрібне: а) 

технічне забезпечення: комп’ютер з процесором не менше Р700; відеоадаптер 

обcягом від 32 Мб; підключення до мережі Internet; б) програмне 

забезпечення: операційна систему, будь-який браузер. 

Програма призначена для тестування груп курсантів до 140 осіб. Для 

роботи з програмою відкривається будь-який браузер (рекомендований 

Mozilla Firefox). Програма включає декілька блоків опитування.  

До початку тестування вводиться прізвище та ім’я курсанта, взвод, 

обирається тип групи, тип тестування та натискається кнопка «почати 

тестування». Після цього в наступному вікні можна обрати тест для 

проходження. 

Наступним етапом є проходженння тесту. Відповідаючи на питання, 

курсант натискає кнопки відповідей, тобто здійснює перехід до наступного 

питання. 

Для полегшення навігації та з’ясування поточного стану користувача, в 

програмі постійно є панель навігації та панель службового стану. 

Після проходження тесту, курсант отримує результат його 

проходження. Після перегляду одержаного результату курсант має 

можливість вибрати з навігаційної панелі наступний тест та пройти його, або 

закінчити роботу з програмою, натиснувши кнопку «Вихід». В такому разі 

при повторній реєстрації цього самого курсанта він зможе пройти інші тести, 

окрім вже пройдених. 

Викладач має змогу побачити списки курсантів (якщо він 

зареєстрований в адмінпанелі), які пройшли тест, їх результати, змінити або 

додати тест, а також експортувати дані в MS Excel для подальшої обробки 

результатів тестування. 
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Також викладач зі своєї панелі може виправити дані курсанта, 

переглянути існуючі тести або створити новий. У програмі реалізований 

контроль за помилками при внесенні даних. 

Розроблена комп’ютерна програма дозволяє здійснювати оцінку рівнів 

сформованості готовності майбутніх фахівців служби цивільного захисту до 

самозбереження у професійній діяльності та сприяє включенню 

інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес у 

профільному навчальному закладі ДСНС України. 

1. Мотиваційний критерій сформованості готовності майбутніх 

фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у професійній 

діяльності. Показником мотиваційного критерію є позитивний характер 

мотивації курсанта до професійного навчання, що дасть змогу йому 

здійснювати самозбереження у подальшій професійній діяльність.  

Для оцінки рівня мотивації курсанта до професійного навчання 

використано модифіковану методику «Дослідження мотивації професійного 

навчання курсантів», запропоновану В. Каташевим. Анкета для визначення 

рівня сформованості мотиваційного компоненту готовності майбутнього 

фахівця служби цивільного захисту  до самозбереження у професійній 

діяльності подана у додатку Л. 

Методика «Дослідження мотивації професійного навчання курсантів», 

створена російським науковцем В. Каташевим, дозволяє з’ясувати рівень 

професійної мотивації курсанта і при потребі внести зміни у начально-

виховний процес, направлений на розвиток його професійної самосвідомості. 

Професійна самосвідомість робить мотиви навчання стійкими, сприяє 

розвитку у курсанта уміння ставити цілі та досягати їх. А мотиви, як відомо, 

є причиною інтересу до навчання як основи майбутньої професійної 

діяльності. Можна наголошувати, що активним в професійному навчанні 

буде той курсант, який розуміє необхідність в знаннях, потрібних йому для 

майбутньої професійної діяльності пов’язаної з ліквідацією надзвичайних 

ситуацій різних характерів. 
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Так як мотивація особистості включає емоційну та вольову сфери, то 

запропонований комплекс із 33 запитань містив частину запитань (18) на 

визначення рівня свідомого відношення до проблем навчання і частину 

запитань (15) на виявлення емоційного сприйняття різних видів діяльності у 

ситуаціях, що постійно змінюються.   

Весь комплекс запитань був розділений на три сукупності, кожна з 

яких визначає ставлення курсантів до різних видів навчальної діяльності. 

Сукупність питань 1 включає твердження 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 

і відображає індиферентне відношення курсантів до навчання. В кращому 

випадку вони проявляють пізнавальну активність на рівні попередження 

претензій зі сторони викладачів або батьків. Сукупність питань 2 склали 

твердження 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32; сукупність питань 3 – 3, 6, 9, 

12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33. Друга і третя сукупності питань щодо мотивації 

навчання доводять соціальну стійкість курсантів, їх професійну 

цілеспрямованість, стремління здобути додаткові професійні знання.  

Відповіді на всі запитання курсанти оцінювали балами від 1 до 5 за 

такою шкалою: 1 бал – впевнено «ні»; 2 бали – більше «ні», ніж «так»; 3 бали 

– не впевнений, не знаю; 4 бали – більше «так», ніж «ні»; 5 балів – впевнено 

«так». Кожна із сукупностей питань могла набрати від 11 до 55 балів (табл. 

5.2). 

Високий рівень сформованості мотивації майбутнього фахівця служби 

цивільного захисту до професійного навчання відображає сума балів від 41 

до 55; середній рівень – 26-40 балів, низький рівень –  11-25 балів. 

Таблиця 5.2  

Шкала оцінки рівня мотивації курсантів до професійного навчання 

Сума балів Рівень 

41-55 балів Високий 

26-40 балів Середній 

11-25 балів Низький 

 

В інструкції до методики «Дослідження мотивації професійного 
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навчання курсантів» говориться, що процес професійної підготовки 

курсантів має підкріплюватися інтенсивною навколопрофесійною діяльністю 

на всіх етапах навчання. Курсантам із низьким рівнем сформованості 

мотивації до професійного навчання у профільних навчальних закладах 

ДСНС України необхідно приділяти посилену увагу з метою організації умов 

для підвищення їх мотивації. 

2. Когнітивний критерій сформованості готовності майбутніх 

фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у професійній 

діяльності. Показником когнітивного критерію є повнота і ґрунтовність 

оволодіння професійно спрямованими знаннями, потрібними курсанту для 

здійснення самозбереження у подальшій професійній діяльності.  

Для його з’ясування застосовувалися тестові завдання з 

самозбереження (додаток Б), на які повинні були відповісти курсанти, 

визначивши, на їхню думку, правильну відповідь, та отримати відповідну 

кількість балів за правильні відповіді (табл. 5.3). 

Таблиця 5.3  

Шкала оцінки рівня оволодіння курсантами професійно орієнтованими 

знаннями 

Сума балів Рівень 

Правильні відповіді на 33-48 питань Високий 

Правильні відповіді на 21-32 питань Середній 

Правильні відповіді на 1-20 питань Низький 

 

Високий рівень опанування майбутніми фахівцями служби цивільного 

захисту професійно направленими знаннями визначається наявністю 33-48 

балів, середній рівень – 21-32 балів, низький рівень – 1-20 балів. 

3. Операційно-діяльнісний критерій сформованості готовності 

майбутніх фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у 

професійній діяльності. Показником операційно-діяльнісного критерію є 

сформованість проектувально-конструктивних, виконавських та аналітико-
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рефлексивних умінь і навичок курсанта щодо здійснення самозбереження у 

професійній діяльності.  

З метою встановлення цього критерію була зроблена діагностична 

картка для оцінювання рівнів сформованості проектувально-конструктивних, 

виконавських та аналітико-рефлексивних умінь і навичок курсанта щодо 

здійснення самозбереження у професійній діяльності (додаток Н). Курсанти 

здійснювали самооцінку запропонованих у діагностичній картці умінь і 

навичок за такою шкалою: високий рівень – 1 бал, середній рівень – 0,5 балів, 

низький рівень – 0,3 бали (табл. 5.4) 

Таблиця 5.4  

Шкала оцінки рівня оволодіння курсантами уміннями і навичками 

Сума балів Рівень 

22-27 балів Високий 

11-21 балів Середній 

8,1-10 балів Низький 
 

 

 

 
 

Експертна оцінка проводилася двома експертами, в ролі яких були 

провідні фахівці служби цивільного захисту, викладачі навчальних 

дисциплін «Домедична допомога», «Охорона праці», «Психологічна 

підготовка». Підсумкова оцінка виставлялася за результатами самооцінки 

курсанта та двох експертних оцінок. 

Високий рівень оволодіння майбутніми фахівцями служби цивільного 

захисту проектувально-конструктивними, виконавськими та аналітико-

рефлексивними уміннями і навичками визначався наявністю 2,5-3 балів, 

середній рівень – 1,3-2,4 балів, низький рівень – 0,9-1,2 балів. 

4. Рефлексивно-аналітичний критерій сформованості готовності 

майбутніх фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у 

професійній діяльності. Показником рефлексивно-аналітичного критерію є 

повнота прояву професійної креативності курсанта, його здатність до 

самоосвіти і саморозвитку для ефективного здійснення самозбереження у 

професійній діяльності.  
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Тест для визначення рівня професійної креативності особистості 

подано у додатку М (табл. М.5.1). Професійна креативність – це здатність 

нестандартно, творчо підходити до розв’язання соціальних проблем та 

складних професійних ситуацій. Для майбутнього фахівця служби 

цивільного захисту важливо вміти оперативно шукати і ефективно 

застосовувати нестандартні, оригінальні творчі вирішення професійних 

ситуацій у самозбереженні у професійній діяльності. Основою для 

цілеспрямованого розвитку цієї здібності є комплекс властивостей, що 

складають творчий і комунікативний потенціали особистості. Творчий 

потенціал - система властивостей особистості (мотиваційних, 

інтелектуальних, емоційних, вольових), що дозволяє творити, знаходити 

нове, приймати рішення та діяти нестандартно. Комунікативний потенціал є 

системою властивостей і здібностей, що забезпечують участь особистості в 

комунікації і взаємодії з іншими людьми. 

Працюючи з тестом для визначення професійної креативності 

особистості, курсанти проводили самооцінку особистісних якостей або 

частоту їх прояву в певних життєвих ситуаціях за 9-бальною шкалою. 

Високий рівень професійної креативності курсанта визначався наявністю 

130-162 балів, середній рівень – 85-129 балів, низький рівень – 18-84 балів 

(табл. 5.5). 

Таблиця 5.5  

Шкала оцінки рівня професійної креативності курсантів 
 

 

 

Сума балів Рівень 

130-162 Високий 

85-129 Середній 

18-84 Низький 
 

 

 

 

Тест для визначення здатності до самоосвіти та саморозвитку 

особистості наведений у додатку додатку П (табл. П.6.2).  
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В інструкції до тесту йдеться, що психолого-методичні можливості 

саморозвитку особистості, ефективність цього процесу багато в чому 

залежать від того, якими принципами та правилами керується людина в своїй 

життєдіяльності, адже кожна людина під час праці та безперервного 

самоудосконалення створює принципи і правила саморозвитку для себе сама. 

Спираючись на ці принципи і правила, можна наблизити рівень професійних 

якостей майбутніх фахівців до тих вимог, які є потрібними для успішної 

професійної діяльності та зафіксовані у моделі їх професійної підготовки. 

Працюючи з тестом для визначення здатності до самоосвіти та 

саморозвитку особистості, курсанти обирали один із запропонованих 

варіантів відповідей: «ні» – 1 бал, «частково, періодично» – 2 бали, «так» – 3 

бали. Загальна кількість балів, набраних курсантом, співвідносилась зі 

шкалою визначення рівнів розвитку: високий рівень розвитку здатності 

курсанта до самоосвіти та саморозвитку визначався наявністю 50-63 балів, 

середній рівень – 37-49 балів, низький рівень – 21-36 балів (табл. 5.6).  

Таблиця 5.6 

Шкала оцінки рівня здатності курсантів до самоосвіти і саморозвитку 
 

Сума балів Рівень 
50-63 Високий 

37-49 Середній 

21-36 Низький 

 

Отже, визначено зміст основних етапів організації дослідження щодо 

підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту до 

самозбереження у професійній діяльності: теоретико-пошукового, теоретико-

методологічного, експериментально-аналітичного і узагальнювального. 

З’ясовано завдання проведення констатувального та формувального етапів 

педагогічного експерименту. Описано етапи включення моделі підготовки 

майбутніх фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у 

професійній діяльності. Охарактеризовано методики діагностики критеріїв 

сформованості структурних компонентів готовності майбутніх фахівців 
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служби цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності 

(мотиваційного, когнітивного, операційно-діяльнісного, рефлексивно-

аналітичного). Розкрито методику роботи з комп’ютерною програмою для 

оцінки рівнів сформованості готовності майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності.  

 

5.2 Аналіз результатів педагогічного експерименту 

Проаналізуємо результати контрольних зрізів, проведених у процесі 

констатувального та в кінці формувального етапів педагогічного 

експерименту.  

Мотиваційний критерій сформованості готовності майбутніх 

фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у професійній 

діяльності. 

Динаміку рівнів сформованості мотивації майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту до професійного навчання (за сукупністю питань 1, 2 і 3) 

наведено у таблиці 5.7. 

Як бачимо із таблиці 5.7, на констатувальному етапі педагогічного 

експерименту високий рівень сформованості мотивації майбутніх фахівців 

служби цивільного захисту до професійного навчання (за сукупністю питань 

1) мали 10,71% курсантів контрольної і 11,48% курсантів експериментальної 

груп; середній рівень сформованості мотивації до професійного навчання (за 

сукупністю питань 1) мали 33,04% курсантів контрольної і 36,89% курсантів 

експериментальної груп; низький рівень – 56,25% курсантів контрольної і 

51,64% курсантів експериментальної груп (рис. 5.2). 
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Таблиця 5.7  

Динаміка рівнів сформованості мотивації майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту до професійного навчання (за сукупністю питань 1, 2, 3) 

Група Етап 

Рівні 

низький середній високий 

абс. % 
різн. 

у % 
абс. % 

різн. 

у % 
абс. % 

різн. 

у % 

Сукупність питань 1 

Контрольна 

група (n=112) 

початок 63 56,25 
-16,07 

37 33,04 
+8,92 

12 10,71 
+7,15 

кінець 45 40,18 47 41,96 20 17,86 

Експеримент. 

група (n=122) 

початок 63 51,64 
-29,51 

45 36,89 
+13,93 

14 11,48 
+15,57 

кінець 27 22,13 62 50,82 33 27,05 

Сукупність питань 2 

Контрольна 

група (n=112) 

початок 62 55,36 
-15,18 

37 33,04 
+8,03 

13 11,61 
+7,14 

кінець 45 40,18 46 41,07 21 18,75 

Експеримент. 

група (n=122) 

початок 62 50,82 
-28,69 

44 36,07 
+13,93 

16 13,11 
+15,76 

кінець 27 22,13 61 50,00 34 28,87 

Сукупність питань 3 

Контрольна 

група (n=112) 

початок 66 58,93 
-15,18 

35 31,25 
+8,02 

11 9,82 
+7,14 

кінець 49 43,75 44 39,27 19 16,96 

Експеримент. 

група (n=122) 

початок 61 50,00 
-31,15 

46 37,70 
+16,4 

15 12,30 
+14,75 

кінець 23 18,85 66 54,10 33 27,05 
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Рис. 5.2 - Динаміка рівнів сформованості мотивації майбутніх фахівців 

служби цивільного захисту до професійного навчання (за сукупністю питань 

1) у контрольній та експериментальній групах 
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Наприкінці формувального етапу педагогічного експерименту високий 

рівень сформованості мотивації майбутніх фахівців служби цивільного 

захисту до професійного навчання (за сукупністю питань 1) у 17,86% 

курсантів контрольної і 27,05% курсантів експериментальної груп; середній 

рівень сформованості мотивації до професійного навчання був у 41,96% 

курсантів контрольної і 50,82% курсантів експериментальної груп; низький 

рівень – 40,18% курсантів контрольної і 22,13% курсантів експериментальної 

груп. 

По завершенні педагогічного експерименту спостерігалися такі 

тенденції щодо сформованості мотивації майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту до професійного навчання (за сукупністю питань 1) (рис. 

5.2): збільшилася кількість курсантів з високим рівнем сформованості 

мотивації до професійного навчання в контрольній групі на 7,15%, в 

експериментальній групі – на 15,57%; збільшилася кількість курсантів з 

середнім  рівнем сформованості мотивації до  професійного навчання в 

контрольній групі на 8,92 %, в експериментальній групі – на 13,93%; 

зменшилася кількість курсантів з низьким рівнем сформованості мотивації до 

професійного навчання в експериментальній групі на 16,07%, в контрольній 

групі – на 29,51% (рис. 5.3). 

Динаміка рівнів сформованості мотивації майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту до професійного навчання (за сукупністю питань 2) 

подана у табл. 5.7. На початку педагогічного експерименту високий рівень 

сформованості мотивації майбутніх фахівців служби цивільного захисту до 

професійного навчання (за сукупністю питань 2) мали 11,611% курсантів 

контрольної і 13,11% курсантів експериментальної  груп;  середній  рівень  

сформованості мотивації до професійного навчання (за сукупністю питань 

2)мали 33,04% курсантів контрольної і 36,07% курсантів експериментальної 

груп; низький рівень – 55,36% курсантів контрольної і 50,82% курсантів 

експериментальної груп (рис. 5.3). 
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Рис. 5.3 - Динаміка рівнів сформованості мотивації майбутніх фахівців 

служби цивільного захисту до професійного навчання (за сукупністю питань 

2) у контрольній та експериментальній групах 

 

Наприкінці педагогічного експерименту високий рівень сформованості 

мотивації майбутніх фахівців служби цивільного захисту до професійного 

навчання (за сукупністю питань 2) мали 18,75% курсантів контрольної і 

28,87% курсантів експериментальної груп; середній рівень мали 41,07% 

курсантів контрольної і 50,0% курсантів експериментальної груп; низький 

рівень – 40,18% курсантів контрольної і 22,13% курсантів експериментальної 

груп. 

По завершенні педагогічного експерименту спостерігалися такі 

тенденції щодо сформованості мотивації майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту до професійного навчання (за сукупністю питань 2): 

збільшилася кількість курсантів з високим рівнем сформованості мотивації до 

професійного навчання (за сукупністю питань 2) в контрольній групі на 7,14%, 

в експериментальній групі – на 15,76%; збільшилася кількість курсантів з 

середнім рівнем сформованості мотивації до професійного навчання (за 

сукупністю питань 2) в контрольній групі на 8,03 %, в експериментальній 

групі – на 13,93%; зменшилася кількість курсантів з низьким рівнем 
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сформованості мотивації до професійного навчання в експериментальній групі 

на 15,18%, в контрольній групі – на 28,69%. 

Аналіз динаміки рівнів сформованості мотивації майбутніх фахівців 

служби цивільного захисту до професійного навчання (за сукупністю питань 

3) (табл. 5.6), виявила такі тенденції. Зокрема, на початку педагогічного 

експерименту високий рівень сформованості мотивації майбутніх фахівців 

служби цивільного захисту до професійного навчання (за сукупністю питань 

3) мали 9,82% курсантів контрольної і 12,30% курсантів експериментальної  груп;  

середній рівень мали 31,25% курсантів контрольної і 37,70% курсантів 

експериментальної груп; низький рівень – 58,93% курсантів контрольної і 50,0% 

курсантів експериментальної груп (рис. 5.4). 

Наприкінці педагогічного експерименту високий рівень сформованості 

мотивації майбутніх фахівців служби цивільного захисту до професійного 

навчання (за сукупністю питань 3) мали 16,96% курсантів контрольної і 

27,05% курсантів експериментальної груп; середній рівень мали 39,27% 

курсантів контрольної і 54,10% курсантів експериментальної груп; низький 

рівень – 43,75% курсантів контрольної і 18,85% курсантів експериментальної 

груп. 
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Рис. 5.4 - Динаміка рівнів сформованості мотивації майбутніх фахівців 

служби цивільного захисту до професійного навчання (за сукупністю питань 

3) у контрольній та експериментальній групах 
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По завершенні педагогічного експерименту спостерігалися такі 

тенденції щодо сформованості мотивації майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту до професійного навчання (за сукупністю питань 3) (рис. 

5.4): збільшилася кількість курсантів з високим рівнем сформованості 

мотивації до професійного навчання в контрольній групі на 7,14%, в 

експериментальній групі – на 14,75%; збільшилася кількість курсантів з 

середнім рівнем сформованості мотивації до професійного навчання в 

контрольній групі на 8,02 %, в експериментальній групі – на 16,4%; 

зменшилася кількість курсантів з низьким рівнем сформованості мотивації до 

професійного навчання в експериментальній групі на 15,18%, в контрольній 

групі – на 31,15%. 

Таким чином, порівняльний аналіз рівнів сформованості мотивації 

майбутніх фахівців служби цивільного захисту до професійного навчання (за 

сукупністю питань 1, 2 і 3) на початку та в кінці педагогічного експерименту 

говорить про позитивні зміни, що відбулися як у експериментальній групі, 

так і в контрольній після закінчення педагогічного експерименту.  

Показники сформованості мотивації майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту до професійного навчання наведені у таблиці 5.7. Із 

вказаних даних бачимо, що на початку педагогічного експерименту не 

спостерігалося істотної відмінності між показниками сформованості 

мотивації до навчання (за сукупністю питань 1, 2, 3)  курсантів 

експериментальної та контрольної груп, що свідчить про їх однорідність. 

Після проведення педагогічного експерименту наведені показники 

мали тенденцію до збільшення як в експериментальній, так і в контрольній 

групах. Зокрема, в експериментальній групі показник сформованості 

мотивації до професійного навчання (за сукупністю питань 1) збільшився з 

(26,38  1,33) до (32,94  1,35) балів; (за сукупністю питань 2) вказаний 

показник зріс з (26,70  1,36) до (32,71  1,33) балів; (за сукупністю питань 3) 

– з (25,42  1,22) до (31,10  1,11) балів. Приведені величини статистично 

достовірно відрізнялися між собою (Р < 0,05). У контрольній групі показник 
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сформованості мотивації до професійного навчання (за сукупністю питань 1) 

збільшився з (22,97  1,33) до (26,66  1,38) балів; (за сукупністю питань 2) 

він зріс з (23,29  1,33) до (26,79  1,36) балів; (за сукупністю питань 3) – з 

(22,15  1,26) до (25,52  1,26) балів. Слід підкреслити, що вказані 

відмінності виявилися статистично недостовірними по відношенню до 

вихідного рівня (табл. 5.8).  

Таблиця 5.8  

Показники сформованості мотивації майбутніх фахівців служби цивільного 

захисту до професійного навчання 

Показники сфор-

мованості мотивації 

до професійного 

навчання 

Етап  

Контрольна 

група (n=112) 

Експериментальна 

група (n=122) t p 

М ± m  М ± m  

Сукупність питань 1 
початок 22,97  1,33 14,68 26,38  1,33 14,70 1,77 0,05 

кінець 26,66  1,38 15,21 32,94  1,35* 14,89 3,19 0,05 

Сукупність питань 2 
початок 23,29  1,33 14,70 26,70  1,36 14,98 1,76 0,05 

кінець 26,79  1,36 15,05 32,71  1,33* 14,67 3,04 0,05 

Сукупність питань 3 
початок 22,15  1,26 13,95 25,42  1,22 13,47 1,82 0,05 

кінець 25,52  1,26 13,95 31,10  1,11* 12,22 3,24 0,05 
 

 

Примітка: * - результати в кінці експерименту статистично достовірно 

відрізняються від аналогічних на початку в експериментальній групі (Р<0,05) 

Отже, наприкінці педагогічного експерименту між показниками 

сформованості мотивації до професійного навчання (за сукупністю питань 1, 

2, 3) у експериментальній та контрольній групах спостерігалися деякі 

відмінності, що виявилися статистично достовірними (Р < 0,05). 

Когнітивний критерій сформованості готовності майбутніх фахівців 

служби цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності.  

Динаміку рівнів опанування майбутніми фахівцями служби цивільного 

захисту професійно спрямованими знаннями, потрібними для здійснення 

самозбереження у професійній діяльності, наведено у таблиці 5.9. 
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Таблиця 5.9  

Динаміка рівнів оволодіння майбутніми фахівцями служби цивільного 

захисту професійно орієнтованими знаннями 

Група Етап 

Рівні 

низький середній високий 

абс. % 
різн. 

у % 
абс. % 

різн. 

у % 
абс. % 

різн. 

у % 

Контрольна 

група (n=112) 

початок 66 58,93 
-11,61 

34 30,36 
+7,14 

12 10,71 
+4,47 

кінець 52 47,32 43 37,50 17 15,18 

Експеримент. 

група (n=122) 

початок 62 50,82 
-23,77 

45 36,89 
+13,11 

15 12,30 
+10,65 

кінець 33 27,05 61 50,00 28 22,95 

 

За результатами таблиці 5.9, на констатувальному етапі педагогічного 

експерименту високий рівень оволодіння майбутніми фахівцями служби 

цивільного захисту професійно направленими знаннями мали 10,71% 

курсантів контрольної і 12,30% курсантів експериментальної груп; середній 

рівень оволодіння професійно орієнтованими знаннями мали 33,36% 

курсантів контрольної і 36,89% курсантів експериментальної груп; низький 

рівень – 58,93% курсантів контрольної і 50,82% курсантів експериментальної 

груп. 

Наприкінці формувального етапу педагогічного експерименту високий 

рівень оволодіння майбутніми фахівцями служби цивільного захисту 

професійно орієнтованими знаннями мали 15,18% курсантів контрольної і 

22,95% курсантів експериментальної груп; середній рівень оволодіння 

професійно орієнтованими знаннями мали 37,50% курсантів контрольної і 

50,0% курсантів експериментальної груп; низький рівень – 47,32% курсантів 

контрольної і 27,05% курсантів експериментальної груп. 

По завершенні педагогічного експерименту спостерігалися такі 

тенденції щодо оволодіння майбутніми фахівцями служби цивільного 

захисту професійно орієнтованими знаннями (рис. 5.5): збільшилася кількість 

курсантів з високим рівнем оволодіння професійно орієнтованими знаннями в 

контрольній групі на 4,47%, в експериментальній – на 10,65%; збільшилася 

кількість курсантів з середнім рівнем оволодіння професійно орієнтованими 
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знаннями в контрольній групі на 7,14 %, в експериментальній групі – на 

13,11%; зменшилася кількість курсантів з низьким рівнем оволодіння 

професійно орієнтованими знаннями в експериментальній групі на 11,61%, в 

контрольній групі – на 23,77%.  
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Рис. 5.5 - Динаміка рівнів оволодіння майбутніми фахівцями служби 

цивільного захисту професійно орієнтованими знаннями у контрольній та 

експериментальній групах 

 

Тобто, порівняльний аналіз рівнів оволодіння майбутніми фахівцями 

служби цивільного захисту професійно орієнтованими знаннями на початку 

та в кінці педагогічного експерименту говорить про позитивний приріст 

даного показника після закінчення педагогічного експерименту як у 

експериментальній, так і в контрольній групах. 

Показники оволодіння майбутніми фахівцями служби цивільного 

захисту професійно спрямованими знаннями наведені у таблиці 5.9. Із 

представлених у таблиці параметрів помітно, що на початку педагогічного 

експерименту не помічалося істотної відмінності між показниками 

оволодіння професійно орієнтованими знаннями курсантів 

експериментальної та контрольної груп, що свідчить про їх однорідність.  

Після проведення педагогічного експерименту вказані показники мали 

тенденцію до зростання і в експериментальній, і в контрольній групах. 

Зокрема, в експериментальній групі показник оволодіння професійно 
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орієнтованими знаннями збільшився з (26,57  0,87) до (30,76  0,87) балів, 

причому ці величини статистично достовірно відрізнялися між собою (Р < 

0,05). 

Таблиця 5.10  

Показники оволодіння майбутніми фахівцями служби цивільного захисту 

професійно орієнтованими знаннями 
 

Етап  

Контрольна група  

(n=112) 

Експериментальна група 

(n=122) t p 

М ± m  М ± m  

Початок 24,49  0,74 8,18 26,57  0,87 9,56 1,79 0,05 

Кінець 26,49  0,89 9,83 30,76  0,87* 9,57 3,36 0,05 

Примітка: * - результати в кінці експерименту статистично достовірно відрізняються від 

аналогічних на початку в експериментальній групі (Р<0,05) 

 

У контрольній групі показник оволодіння професійно орієнтованими 

знаннями збільшився з (24,49  0,74) до (26,49  0,89) балів. Необхідно 

зазначити, що вказана відмінність виявилася статистично недостовірною по 

відношенню до вихідного рівня в цій групі. 

Отже, наприкінці педагогічного експерименту між показниками 

оволодіння майбутніми фахівцями служби цивільного захисту професійно 

орієнтованими знаннями у експериментальній та контрольній групах 

спостерігалася статистично достовірна різниця (Р < 0,05). 

Операційно-діяльнісний критерій сформованості готовності 

майбутніх фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у 

професійній діяльності. 

Динаміку рівнів сформованості проектувально-конструктивних, 

виконавських та аналітико-рефлексивних умінь і навичок майбутніх фахівців 

служби цивільного захисту щодо здійснення самозбереження у професійній 

діяльності наведено у таблиці 5.11. 

Із представлених у таблиці 5.11 даних бачимо, що на констатувальному 

етапі педагогічного експерименту високий рівень сформованості 

проектувально-конструктивних, виконавських та аналітико-рефлексивних 
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умінь і навичок майбутніх фахівців служби цивільного захисту був у 10,71% 

курсантів контрольної і 11,48% курсантів експериментальної груп; середній 

рівень сформованості проектувально-конструктивних, виконавських та 

аналітико-рефлексивних умінь і навичок мали 32,14% курсантів контрольної 

і 31,97% курсантів експериментальної груп; низький рівень – 57,14% 

курсантів контрольної і 56,56% курсантів експериментальної груп. 

Таблиця 5.11  

Динаміка рівнів сформованості проектувально-конструктивних, 

виконавських та аналітико-рефлексивних умінь і навичок майбутніх фахівців 

служби цивільного захисту 

Група Етап 

Рівні 

низький середній високий 

абс. % 
різн. 

у % 
абс. % 

різн. 

у % 
абс. % 

різн. 

у % 

Контрольна 

група (n=112) 

початок 64 57,14 
-11,60 

36 32,14 
+5,36 

12 10,71 
+6,25 

кінець 51 45,54 42 37,50 19 16,96 

Експеримент. 

група (n=122) 

початок 69 56,56 
-27,05 

39 31,97 
+13,93 

14 11,48 
+13,11 

кінець 36 29,51 56 45,90 30 24,59 

 

Наприкінці формувального етапу педагогічного експерименту високий 

рівень сформованості проектувально-конструктивних, виконавських та 

аналітико-рефлексивних умінь і навичок майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту мали 15,18% курсантів контрольної і 22,95% курсантів 

експериментальної груп; середній рівень сформованості проектувально-

конструктивних, виконавських та аналітико-рефлексивних умінь і навичок 

мали 37,50% курсантів контрольної і 50,0% курсантів експериментальної 

груп; низький рівень – 47,32% курсантів контрольної і 27,05% курсантів 

експериментальної груп. 

Після завершення педагогічного експерименту ми бачимо такі 

тенденції щодо сформованості проектувально-конструктивних, виконавських 

та аналітико-рефлексивних умінь і навичок майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту (рис. 5.6): зросла кількість курсантів з високим рівнем 
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сформованості проектувально-конструктивних, виконавських та аналітико-

рефлексивних умінь і навичок в контрольній групі на 6,25%, в 

експериментальній – на 13,11%; збільшилася кількість курсантів з середнім 

рівнем сформованості проектувально-конструктивних, виконавських та 

аналітико-рефлексивних умінь і навичок в контрольній групі на 5,36 %, 

в експериментальній – на 13,93%; зменшилася кількість курсантів з низьким 

рівнем сформованості проектувально-конструктивних, виконавських та 

аналітико-рефлексивних умінь і навичок в експериментальній групі на 

11,60%, в контрольній – на 27,05%.  
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Рис. 5.6 - Динаміка рівнів сформованості проектувально-

конструктивних, виконавських та аналітико-рефлексивних умінь і навичок 

майбутніх фахівців служби цивільного захисту у контрольній та 

експериментальній групах 

 

Таким чином, порівняльний аналіз рівнів сформованості 

проектувально-конструктивних, виконавських та аналітико-рефлексивних 

умінь і навичок майбутніх фахівців служби цивільного захисту на початку та 

в кінці педагогічного експерименту вказує на позитивний приріст цього 

показника як у експериментальній, так і в контрольній групах після 

закінчення педагогічного експерименту. 

Показники сформованості проектувально-конструктивних, 

виконавських та аналітико-рефлексивних умінь і навичок майбутніх 
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фахівців служби цивільного захисту зазначені у таблиці 5.12. Із вказаних у 

таблиці даних помітно, що між показниками сформованості проектувально-

конструктивних, виконавських та аналітико-рефлексивних умінь і навичок 

курсантів експериментальної та контрольної груп на початку педагогічного 

експерименту статистично достовірної відмінності не виявлено, що 

говорить про однорідність цих груп.  

Таблиця 5.12  

Показники сформованості проектувально-конструктивних, виконавських та 

аналітико-рефлексивних умінь і навичок майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту 

Етап  

Контрольна група  

(n=112) 

Експериментальна група 

(n=122) t p 

М ± m  М ± m  

Початок 11,71 0,52 5,46 13,03 0,55 6,10 1,75 0,05 

Кінець 13,03 0,58 6,15 15,70 0,63* 6,96 3,36 0,05 

Примітка: * - результати в кінці експерименту статистично достовірно відрізняються від 

аналогічних на початку в експериментальній групі (Р<0,05) 

 

Після педагогічного експерименту вказані величини збільшилися як в 

експериментальній, так і в контрольній групах. Зокрема, в експериментальній 

групі показник сформованості проектувально-конструктивних, виконавських 

та аналітико-рефлексивних умінь і навичок виріс з (13,03 0,55) до (15,70 

0,63) балів, причому ці величини статистично достовірно відрізнялися між 

собою (Р < 0,05). У контрольній групі показник сформованості 

проектувально-конструктивних, виконавських та аналітико-рефлексивних 

умінь і навичок збільшився з (11,71 0,52) до (13,03 0,58) балів. В той же 

час, дана відмінність виявилася статистично недостовірною по відношенню 

до вихідного рівня в контрольній групі. 

Отже, між показниками сформованості проектувально-конструктивних, 

виконавських та аналітико-рефлексивних умінь і навичок майбутніх фахівців 

служби цивільного захисту в експериментальній та контрольній групах 
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наприкінці педагогічного експерименту помічалася статистично достовірна 

різниця (Р < 0,05). 

Рефлексивно-аналітичний критерій сформованості готовності 

майбутніх фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у 

професійній діяльності. 

Динаміка рівнів сформованості соціальної креативності та здатності до 

самоосвіти і саморозвитку майбутніх фахівців служби цивільного захисту 

наведена у таблиці 5.13. 

Таблиця 5.13  

Динаміка рівнів сформованості професійної креативності та здатності до 

самоосвіти і саморозвитку майбутніх фахівців служби цивільного захисту 

Група Етап 

Рівні 

низький середній високий 

абс. % 
різн. 

у % 
абс. % 

різн. 

у % 
абс. % 

різн. 

у % 
Соціальна креативність 

Контрольна 

група (n=112) 

початок 66 58,93 
-13,39 

35 31,25 
+6,25 

11 9,82 
+7,14 

кінець 51 45,54 42 37,50 19 16,96 

Експеримент. 

група (n=122) 

початок 64 52,46 
-26,23 

44 36,07 
+10,56 

14 11,48 
+15,57 

кінець 32 26,23 57 46,72 33 27,05 

Здатність до самоосвіти і саморозвитку 

Контрольна 

група (n=112) 

початок 58 51,79 
-12,5 

42 37,50 
+5,36 

12 10,71 
+7,15 

кінець 44 39,29 48 42,86 20 17,86 

Експеримент. 

група (n=122) 

початок 62 50,82 
-26,23 

46 37,70 
+11,48 

14 11,48 
+14,75 

кінець 30 24,59 60 49,18 32 26,23 
 

 

 

Із вказаних експериментальних даних видно, що на констатувальному 

етапі педагогічного експерименту високий рівень сформованості професійної 

креативності майбутніх фахівців служби цивільного захисту був у 9,82% 

курсантів контрольної і 11,48% курсантів експериментальної груп; середній 

рівень сформованості професійної креативності мали 31,25% курсантів 

контрольної і 36,07% курсантів експериментальної груп; низький рівень – 

58,93% курсантів контрольної і 52,46% курсантів експериментальної груп. 
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Наприкінці формувального етапу педагогічного експерименту високий 

рівень сформованості професійної креативності майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту був у 16,96% курсантів контрольної і 27,05% курсантів 

експериментальної груп; середній рівень сформованості професійної 

креативності мали 37,50% курсантів контрольної і 46,72% курсантів 

експериментальної груп; низький рівень – 45,54% курсантів контрольної і 

26,23% курсантів експериментальної груп. 

Таким чином, після завершення педагогічного експерименту 

спостерігалися такі тенденції щодо сформованості професійної креативності 

майбутніх фахівців служби цивільного захисту (рис. 5.7): зросла кількість 

курсантів з високим рівнем сформованості професійної креативності в 

контрольній групі на 7,14%, в експериментальній – на 15,57%; збільшилася 

кількість курсантів з середнім рівнем сформованості професійної 

креативності в контрольній групі на 6,25 %, в експериментальній – на 

10,65%; зменшилася кількість курсантів з низьким рівнем сформованості 

професійної креативності в експериментальній групі на 13,39%, в 

контрольній – на 26,23%. 
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Рис. 5.7 - Динаміка рівнів сформованості професійної креативності 

майбутніх фахівців служби цивільного захисту у контрольній та 

експериментальній групах 

Зазначені у таблиці 5.13 експериментальні дані говорять про те, що на 

констатувальному етапі педагогічного експерименту високий рівень 
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сформованості здатності до самоосвіти і саморозвитку майбутніх фахівців 

служби цивільного захисту мали 10,71% курсантів контрольної і 11,48% 

курсантів експериментальної груп; середній рівень сформованості здатності до 

самоосвіти і саморозвитку мали 37,50% курсантів контрольної і 37,70% 

курсантів експериментальної груп; низький рівень – 51,97% курсантів 

контрольної і 50,82% курсантів експериментальної груп. 

Наприкінці формувального етапу педагогічного експерименту високий 

рівень сформованості здатності до самоосвіти і саморозвитку майбутніх 

фахівців служби цивільного захисту був у 17,86% курсантів контрольної і 

26,23% курсантів експериментальної груп; середній рівень сформованості 

здатності до самоосвіти і саморозвитку мали 42,86% курсантів контрольної і 

49,18% курсантів експериментальної груп; низький рівень – 39,29% курсантів 

контрольної і 24,59% курсантів експериментальної груп. 

Таким чином, після закінчення педагогічного експерименту 

спостерігалися такі тенденції щодо сформованості здатності до самоосвіти і 

саморозвитку майбутніх фахівців служби цивільного захисту (рис. 5.8): 

зросла кількість курсантів з високим рівнем сформованості здатності до 

самоосвіти і саморозвитку в контрольній групі на 7,15%, в 

експериментальній – на 14,75%; збільшилася кількість курсантів з середнім 

рівнем сформованості здатності до самоосвіти і саморозвитку в контрольній 

групі на 5,36 %, в експериментальній – на 11,48%; зменшилася кількість 

курсантів з низьким рівнем сформованості здатності до самоосвіти і 

саморозвитку в експериментальній групі на 12,50%, в контрольній – на 

26,23%. 

Отже, порівняльний аналіз рівнів сформованості соціальної 

креативності та здатності до самоосвіти і саморозвитку майбутніх фахівців 

служби цивільного захисту на початку та в кінці педагогічного експерименту 

свідчить про позитивний приріст цих показників в експериментальній та 

контрольній групах після закінчення педагогічного експерименту. Статистична 

обробка експериментальних даних дала змогу визначити достовірність 
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відмінностей між ними. 
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Рис. 5.8 - Динаміка рівнів сформованості здатності до самоосвіти і 

саморозвитку майбутніх фахівців служби цивільного захисту у контрольній 

та експериментальній групах 

 

Показники сформованості професійної креативності та здатності до 

самоосвіти і саморозвитку майбутніх фахівців служби цивільного захисту 

зазначені у таблиці 5.14. 

Таблиця 5.14  

Показники сформованості професійної креативності та здатності до 

самоосвіти і саморозвитку майбутніх фахівців служби цивільного захисту 

Показники  Етап  

Контрольна 

група (n=112) 

Експериментальна 

група (n=122) t p 

М ± m  М ± m  
Показник сформова-

ності професійної 

креативності  

початок 63,66  3,29  36,39 72,61  3,61 39,84 1,80 0,05 

кінець 73,53  3,94 43,54 91,21  3,99* 44,12 3,08 0,05 

Показник сформова-

ності здатності до 

самоосвіти і саморозвитку 

початок 32,52  1,20 13,30 35,66  1,24 13,67 1,78 0,05 

кінець 35,75  1,16 12,86 41,43  1,16* 12,79 3,39 0,05 

Примітка: * - результати в кінці експерименту статистично достовірно відрізняються від 

аналогічних на початку в експериментальній групі (Р<0,05) 

 

Із представлених у таблиці 5.14 експериментальних даних бачимо, що 

між показниками сформованості професійної креативності та здатності до 

самоосвіти і саморозвитку курсантів експериментальної та контрольної груп 
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на початку педагогічного експерименту статистично достовірної відмінності 

не виявлено, що говорить про однорідність цих груп. 

Після педагогічного експерименту вказані величини збільшилися як в 

експериментальній, так і в контрольній групах. Зокрема, в експериментальній 

групі показник сформованості професійної креативності виріс з (72,61  3,61) 

до (91,21  3,99) балів; показник сформованості здатності до самоосвіти і 

саморозвитку збільшився з (35,66  1,24) до (41,43  1,16) балів. Дані 

величини статистично достовірно відрізнялися між собою (Р < 0,05). У 

контрольній групі показник сформованості професійної креативності виріс з 

(63,66  3,29) до (73,53  3,94) балів; показник сформованості здатності до 

самоосвіти і саморозвитку збільшився з (32,52  1,20) до (35,75  1,16) балів. 

Необхідно зазначити, що вказані відмінності виявилися статистично 

недостовірними. 

Отже, між показниками сформованості професійної креативності та 

здатності до самоосвіти і саморозвитку майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту в експериментальній та контрольній групах наприкінці 

педагогічного експерименту спостерігалася статистично достовірна різниця 

(Р < 0,05). 

Значні позитивні зміни рівнів сформованості готовності майбутніх 

фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у професійній 

діяльності у курсантів експериментальної групи відображені в результатах 

педагогічного експерименту, що приведені у таблиці 5.15.   
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Таблиця 5.15  

Рівні сформованості готовності до самозбереження у професійній діяльності 

контрольної та експериментальної груп, % 

Рівні Етап 

Критерії сформованості готовності 

Мотиваційний Когнітивний 
Операційно-

діяльнісний 

Рефлексивно-

аналітичний 
(повнота прояву 

соціальної 

креативності ) 

Рефлексивно-

аналітичний 
(здатність до 

самоосвіти та 

саморозвитку) 

КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ 

Низький 

почато

к 
58,93 50,0 58,93 50,82 57,14 56,56 58,93 52,46 51,79 50,82 

кінець 43,75 18,85 47,32 27,05 45,54 29,51 45,54 26,23 39,29 24,59 

  Середній 

почато

к 
31,25 37,7 30,36 36,89 32,14 31,97 32,25 36,07 37,5 37,7 

кінець 39,27 54,1 37,5 50,0 37,5 45,9 37,5 46,72 42,86 49,18 

Високий 

почато

к 
9,82 12,3 10,71 12,30 10,71 11,48 9,82 11,48 10,71 11,48 

кінець 16,96 27,05 15,18 22,95 16,96 24,59 16,96 27,05 17,86 26,23 

 

Порівняльна характеристика показників сформованості готовності 

майбутніх фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у 

професійній діяльності у курсантів контрольної та експериментальної груп 

наведена у таблиці 5.16.  

Відображені в таблиці результати свідчать про те, що на початку 

педагогічного експерименту в контрольній та експериментальній групах не 

спостерігається істотної відмінності між показниками сформованості 

мотивації майбутніх фахівців служби цивільного захисту до професійного 

навчання (за сукупністю питань 1, 2 і 3); між  показниками  оволодіння  

майбутніми  фахівцями  служби цивільного захисту професійно 

спрямованими знаннями, потрібними для здійснення самозбереження у 

професійній діяльності; між показниками сформованості проектувально-

конструктивних, виконавських та аналітико-рефлексивних умінь і навичок 

майбутніх фахівців служби цивільного захисту щодо здійснення 

самозбереження у професійній діяльності; між показниками сформованості 

соціальної креативності та здатності до самоосвіти і саморозвитку майбутніх 

фахівців служби цивільного захисту. В той же час, наприкінці педагогічного 
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експерименту між досліджуваними показниками контрольної та 

експериментальної груп помічається статистично достовірна різниця (табл. 

5.16). 

Таблиця 5.16  

Порівняльна характеристика досліджуваних показників контрольної та 

експериментальної груп (бали) 
 

Показники  

Групи (М ± m) 

контрольна експериментальна 

початок кінець початок кінець 

Показник сформова-

ності мотивації до 

професійного 

навчання  

сукупність питань 1 22,97  1,33 26,66  1,38 26,38  1,33 32,94  1,35* 

сукупність питань 2 23,29  1,33 26,79  1,36 26,70  1,36 32,71  1,33* 

сукупність питань 3 22,15  1,26 25,52  1,26 25,42  1,22 31,10  1,11* 

Показник оволодіння професійно 

орієнтованими знаннями 
24,49  0,74 26,49  0,89 26,57  0,87 30,76  0,87* 

Показник сформованості проектувально-

конструктивних, виконавських та 

аналітико-рефлексивних умінь і навичок 

11,71 0,52 13,03 0,58 13,03 0,55 15,70 0,63* 

Показник сформованості професійної 

креативності  
63,66  3,29 73,53  3,94 72,61  3,61 91,21  3,99* 

Показник сформованості здатності до 

самоосвіти і саморозвитку 
32,52  1,20 35,75  1,16 35,66  1,24 41,43  1,16* 

Примітка:  - р  0,05 порівняно з контрольною групою наприкінці педагогічного 

експерименту 

 

Абсолютний приріст досліджуваних показників у контрольній та 

експериментальній групах в кінці педагогічного експерименту вказаний на 

рис. 5.9. 

Проаналізувавши отримані результати ми бачимо, що наприкінці 

педагогічного експерименту абсолютний приріст показника сформованості 

мотивації майбутніх фахівців служби цивільного захисту до професійного 

навчання (за сукупністю питань 1) був (3,69 ± 0,05) балів у контрольній та 

(6,57 ± 0,02) балів у експериментальній групах (Р < 0,05); абсолютний 

приріст показника сформованості мотивації майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту до професійного навчання (за сукупністю питань 2) склав 

(3,51 ± 0,03) балів у контрольній та (6,02 ± 0,03) балів у експериментальній 

групах (Р < 0,05); абсолютний приріст показника сформованості мотивації 
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майбутніх фахівців служби цивільного захисту до професійного навчання (за 

сукупністю питань 3) був (3,37 ± 0,01) балів у контрольній та (5,68 ± 0,11) 

балів у експериментальній групах (Р < 0,05); абсолютний приріст показника 

оволодіння  майбутніми  фахівцями  служби цивільного захисту професійно 

направленими знаннями, необхідними для здійснення самозбереження у 

професійній діяльності, склав (2,0 ± 0,15) балів у контрольній та (4,2 ± 0,01) 

балів у експериментальній групах (Р < 0,05); абсолютний приріст показника 

сформованості проектувально-конструктивних, виконавських та аналітико-

рефлексивних умінь і навичок майбутніх фахівців служби цивільного 

захисту щодо здійснення самозбереження у професійній діяльності склав 

(1,32 ± 0,06) балів у контрольній та (2,67 ± 0,08) балів у експериментальній 

групах (Р < 0,05); абсолютний приріст показника сформованості професійної 

креативності склав (9,87 ± 0,65) балів у контрольній та (18,61 ± 0,39) балів у 

експериментальній групах (Р < 0,05); абсолютний приріст показника 

сформованості здатності до самоосвіти і саморозвитку майбутніх фахівців 

служби цивільного захисту склав (3,23 ± 0,04) балів у контрольній та (5,78 ± 

0,08) балів у експериментальній групах (Р < 0,05). 

 

Рис. 5.9 - Абсолютний приріст досліджуваних показників у 

контрольній та експериментальній групах в кінці педагогічного 

експерименту  
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Таким чином, наприкінці педагогічного експерименту абсолютний 

приріст всіх досліджуваних показників значно переважав у 

експериментальній групі порівняно з контрольною, причому встановлені 

відмінності у цих групах статистично достовірно відрізнялися між собою. 

Найбільший абсолютний приріст мав показник сформованості професійної 

креативності майбутніх фахівців служби цивільного захисту.  

Рівні сформованості готовності майбутніх фахівців служби цивільного 

захисту до самозбереження у професійній діяльності представлені у таблиці 

5.17.  

Таблиця 5.17  

Динаміка рівнів сформованості готовності майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності 

Група Етап 

Рівні 

низький середній високий 

абс. % 
різн. 

у % 
абс. % 

різн. 

у % 
абс. % 

різн. 

у % 

Контрольна 

група (n=112) 

початок 64 56,76 
-13,65 

37 32,65 
+7,02 

12 10,59 
+6,63 

кінець 48 43,11 44 39,67 19 17,22 

Експеримент. 

група (n=122) 

початок 63 51,87 
-27,51 

44 36,18 
+13,35 

15 11,94 
+14,17 

кінець 30 24,36 60 49,53 32 26,11 

 

Дані результати свідчать про те, що у контрольній групі на початку 

педагогічного експерименту високий рівень сформованості готовності був 

10,59% курсантів, середній – 32,65% курсантів та низький – 56,76% курсантів; 

наприкінці педагогічного експерименту – відповідно 17,22%, 39,67% та 

43,11% курсантів. 

В експериментальній групі на початку педагогічного експерименту 

високий рівень сформованості готовності становив 11,94% курсантів, 

середній – 36,18% курсантів, низький – 51,87% курсантів; наприкінці 

педагогічного експерименту – відповідно 26,11%, 49,53%, 24,36% курсантів 

(рис. 5.10). 
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Рис. 5.10 - Динаміка рівнів сформованості готовності майбутніх фахівців 

служби цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності 

 

Таким чином, зросла кількість студентів з високим рівнем 

сформованості готовності в експериментальній групі – на  14,17%, у 

контрольній – на 6,63%; збільшилась кількість курсантів з середнім рівнем 

сформованості готовності в експериментальній групі – на 13,35%, у 

контрольній – на 7,02%; зменшилась кількість курсантів з низьким рівнем 

сформованості готовності в експериментальній групі – на 27,51%, у 

контрольній – на 13,65%. 

Застосування кореляційного аналізу для оцінки експериментальних 

показників дало можливість нам знайти взаємозв’язок між структурними 

компонентами готовності майбутніх фахівців служби цивільного захисту до 

самозбереження у професійній діяльності в контрольній та 

експериментальній групах на початку і наприкінці педагогічного 

експерименту; оцінити педагогічний вплив включення моделі підготовки 

майбутніх фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у 

професійній діяльності. 

Проведеним кореляційним аналізом між структурними компонентами 

готовності майбутніх фахівців служби цивільного захисту до самозбереження 

у професійній діяльності у контрольній групі на початку педагогічного 

Контрольна група Експериментальна група 
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експерименту встановлено, що достовірні взаємозв’язки існують тільки між 

показниками мотиваційного компоненту готовності, зокрема, між 

сформованістю мотивації майбутніх фахівців служби цивільного захисту до 

професійного навчання (за сукупністю питань 1) і сформованістю мотивації 

майбутніх фахівців служби цивільного захисту до професійного навчання (за 

сукупністю питань 2) (r=0,941); між сформованістю мотивації майбутніх 

фахівців служби цивільного захисту до професійного навчання (за 

сукупністю питань 1) і сформованістю мотивації майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту до професійного навчання (за сукупністю питань 3) 

(r=0,963); між сформованістю мотивації майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту до професійного навчання (за сукупністю питань 2) і 

сформованістю мотивації майбутніх фахівців служби цивільного захисту до 

професійного навчання (за сукупністю питань 3) (r=0,947) (табл. 5.18). 

Характер кореляційних зв’язків між структурними компонентами 

готовності майбутніх фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у 

професійній діяльності у контрольній групі наприкінці педагогічного 

експерименту фактично не змінився (табл. 5.18). 

Результати кореляційного аналізу між структурними компонентами 

готовності майбутніх фахівців служби цивільного захисту до самозбереження 

у професійній діяльності в експериментальній групі на початку педагогічного 

експерименту практично не розходяться з результатами контрольної групи. 

Виявлено сильні позитивні зв’язки тільки між показниками мотиваційного 

компоненту готовності, зокрема, між сформованістю мотивації майбутніх 

фахівців служби цивільного захисту до професійного навчання (за сукупністю 

питань 1) і сформованістю мотивації майбутніх фахівців служби цивільного 

захисту до професійного навчання (за сукупністю питань 2) (r=0,859); між 

сформованістю мотивації майбутніх фахівців служби цивільного захисту до 

професійного навчання (за сукупністю питань 1) і сформованістю мотивації 

майбутніх фахівців служби цивільного захисту до професійного навчання (за 

сукупністю питань 3) (r=0,893); між сформованістю мотивації майбутніх 
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фахівців служби цивільного захисту до професійного навчання (за 

сукупністю питань 2) і сформованістю мотивації майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту до професійного навчання (за сукупністю питань 3) 

(r=0,824) (табл. 5.18). 

Таблиця 5.18  

Взаємозв’язки між показниками  сформованості готовності майбутніх 

фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у професійній 

діяльності у контрольній групі 
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Показник сформованості мотивації курсантів 
до професійного навчання (за сукупністю 
питань 1) 

–– 0,941 0,963 0,102 -0,050 -0,130 0,081 

Показник сформованості мотивації курсантів 
до професійного навчання (за сукупністю 
питань 2) 

0,984 –– 0,947 0,155 -0,040 -0,120 0,061 

Показник сформованості мотивації курсантів 

до професійного навчання (за сукупністю 
питань 3) 

0,966 0,957 –– 0,124 -0,060 -0,135 0,081 

Показник оволодіння курсантами 
професійно орієнтованими знаннями 0,054 0,043 0,011 –– -0,116 0,014 -0,000 

Показник сформованості умінь і навичок 
курсантів -0,011 -0,023 -0,006 0,108 –– 0,111 -0,129 

Показник сформованості професійної 
креативності курсантів -0,083 -0,097 -0,118 0,181 0,106 –– 0,153 

Показник сформованості здатності до 
самоосвіти та саморозвитку курсантів 0,043 0,016 -0,009 -0,025 0,037 0,130 –– 

Примітка:  - р  0,05 

  

Наприкінці педагогічного експерименту характер кореляційних 

взаємозв’язків між структурними компонентами готовності майбутніх 

фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у професійній 

діяльності в експериментальній групі змінився. Зокрема, встановлено 

посилення зв’язку між показниками мотиваційного компоненту готовності до 

самозбереження у професійній діяльності (відповідно, r=0,983, r=0,957 та 

r=0,958). Виявлено залежність між показником когнітивного (оволодіння 

курсантами професійно спрямованими знаннями) і одним з показників 

мотиваційного (сформованістю мотивації курсантів до професійного 
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навчання (за сукупністю питань 2) компонентів готовності до 

самозбереження у проофесійній діяльності  (r=0,251); між показником 

операційно-діяльнісного (сформованістю умінь і навичок курсантів) і одним з 

показників рефлексивно-аналітичного (сформованістю здатності до 

самоосвіти та саморозвитку курсантів) компонентів готовності до 

самозбереження у професійній діяльності (r=0,216); між показниками 

рефлексивно-аналітичного компоненту готовності до самозбереження у 

професійній діяльності (сформованістю здатності до самоосвіти і 

саморозвитку курсантів та сформованістю соціальної креативності курсантів) 

(r=0,396) (табл. 5.19). 

Таблиця 5.19  

Взаємозв’язки між показниками  сформованості готовності майбутніх 

фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у професійній 

діяльності в експериментальній групі 
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Показник сформованості мотивації курсантів 
до професійного навчання (за сукупністю 
питань 1) 

–– 0,859 0,893 0,097 -0,022 -0,097 0,078 

Показник сформованості мотивації курсантів 
до професійного навчання (за сукупністю 
питань 2) 

0,983 –– 0,824 0,098 0,091 -0,102 0,037 

Показник сформованості мотивації курсантів 
до професійного навчання (за сукупністю 
питань 3) 

0,957 0,958 –– 0,177 -0,031 -0,110 0,005 

Показник оволодіння курсантами 
професійно орієнтованими знаннями 0,230 0,251 0,128 –– 0,012 -0,015 0,050 

Показник сформованості умінь і навичок 
курсантів 0,016 0,041 0,046 0,019 –– 0,046 -0,073 

Показник сформованості професійної 
креативності курсантів -0,033 -0,048 -0,011 0,137 0,216 –– 0,147 

Показник сформованості здатності до 
самоосвіти та саморозвитку курсантів 0,056 0,040 0,071 -0,093 -0,068 0,396 –– 

Примітка:  - р  0,05 

 

Отже, результати експериментального використання моделі підготовки 

майбутніх фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у 

професійній діяльності дають змогу стверджувати, що наприкінці 



 381 

педагогічного експерименту відмічається позитивний приріст рівнів 

сформованості готовності майбутніх фахівців служби цивільного захисту до 

самозбереження у професійній діяльності як у контрольній, так і в 

експериментальній групах. Причому, значне збільшення досліджуваних 

показників та їх статистична достовірність зафіксовані тільки у 

експериментальній групі. Порівняльний аналіз розподілу кореляційних 

взаємозв’язків між структурними компонентами готовності наприкінці 

педагогічного експерименту встановив посилення існуючих залежностей та 

появу нових кореляційних зв’язків тільки в експериментальній групі, що 

говорить про ефективність впровадження моделі підготовки майбутніх 

фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у професійній 

діяльності.   

 

Висновки до п’ятого розділу 

Дослідження проводилося протягом 2016-2020 років і складалося з 

чотирьох етапів науково-педагогічного пошуку. 

Перший етап – теоретико-пошуковий був присвячений теоретичному 

осмисленню проблеми дослідження. Під час цього етапу створювалася 

програма і методика дослідження, визначалися його мета, завдання, об’єкт, 

предмет, загальна і часткові гіпотези; опрацьовувалася та аналізувалася 

історична, філософська, педагогічна, психологічна та фахова література, 

інформаційні ресурси мережі Інтернет, вітчизняний та зарубіжний досвід 

підготовки фахівців; визначався стан дослідження проблеми в теорії і 

практиці професійної освіти ДСНС України; вивчалися закони, постанови, 

положення та інші нормативно-правові документи; досліджувалася 

навчально-методична документація профільних навчальних закладів ДСНС 

України щодо забезпечення професійної підготовки майбутніх фахівців 

служби цивільного захисту; визначався понятійний та науковий апарат 

дослідження; проводилася систематизація й узагальнення емпіричного 

матеріалу з досліджуваної проблеми.  
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Другий етап – теоретико-методологічний складався з теоретичного 

дослідження сучасного стану підготовки майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності; 

встановлення методологічних підходів до проблеми дослідження; розробку 

та обґрунтування концептуальних положень та моделі підготовки майбутніх 

фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у професійній 

діяльності; з’ясування та обґрунтування педагогічних умов її успішної 

реалізації; створення науково-методичного забезпечення підготовки 

майбутніх фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у 

професійній діяльності; розробку критеріальної бази дослідження; 

проведення констатувального експерименту.  

Третій етап – експериментально-аналітичний включав проведення 

формувального експерименту щодо апробації основних концептуальних 

положень дослідження. В процесі цього етапу проводилася 

експериментальна перевірка моделі підготовки майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності; 

здійснювалася педагогічна діагностика готовності майбутніх фахівців 

служби цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності та 

кількісна, якісна обробка результатів експерименту, їхній аналіз; 

розроблялися та включалися у процес підготовки майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту навчальні програми; готувалися до друку публікації з 

теми наукового пошуку; з проводилася апробація результатів дослідження у 

доповідях на конференціях. Опубліковані: навчальний посібник «Надання 

першої домедичної допомоги постраждалим при ліквідації надзвичайних 

ситуацій», Тестові завдання з навчальної дисципліни «Домедична допомога», 

робочий зошит на друкованій основі з навчальної дисципліни «Домедична 

допомога».  

Надруковано методичні рекомендації до вивчення спецкурсу 

«Самозбереження фахівців служби цивільного захисту».    
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Четвертий етап – узагальнювальний складався з узагальнення та 

систематизації одержаних результатів педагогічного експерименту; 

уточнення загальних висновків та практичних рекомендацій; продовження 

включення результатів дослідження у практику роботи профільних 

навчальних закладів ДСНС України щодо підготовки майбутніх фахівців 

служби цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності; 

оформлення рукопису докторської дисертації; встановлення перспектив 

подальшого дослідження поставленої проблеми. Опубліковано монографію 

«Підготовка майбутніх фахівців служби цивільного захисту до 

самозбереження у професійній діяльності: теорія та методика». 

Педагогічний експеримент щодо організації підготовки майбутніх 

фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у професійній 

діяльності тривав впродовж 2016-2020 років і включав констатувальний та 

формувальний етапи. 

Завданнями констатувального етапу педагогічного експерименту 

(2016-2017 рр.) визначено: вивчення сучасного стану підготовки майбутніх 

фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у професійній 

діяльності через анкетування курсантів та викладачів профільних навчальних 

закладів ДСНС України і співробітників пожежно-рятувальних підрозділів; 

розробка й охарактеризування основних положень концепції і моделі 

підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту до самозбереження 

у професійній діяльності; виявлення показників ефективності підготовки 

майбутніх фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у 

професійній діяльності; встановлення методів діагностики ефективності 

підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту до самозбереження 

у професійній діяльності. 

Завдання формувального етапу педагогічного експерименту (2017-2020 

рр.), що проводився з урахуванням теоретико-методологічної бази 

дослідження і результатів констатувального експерименту, включали 

включення моделі підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту 
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до самозбереження у професійній діяльності; з’ясування кінцевого рівня 

сформованості готовності майбутніх фахівців служби цивільного захисту до 

самозбереження у професійній діяльності. 

На різних етапах педагогічного експерименту дослідженням було 

охоплено близько 1100 курсантів і 160 викладачів із 8 профільних 

навчальних закладів ДСНС України, 38 співробітників пожежно-рятувальних 

підрозділів. Така дослідницька база дала можливість забезпечити 

репрезентативність статистично достовірної вибірки і розширити межі 

використання теоретичних висновків та практичних рекомендацій. 

Для дослідно-експериментальної роботи було обрано Національний 

університет цивільного захисту України (м. Харків) та навчальний пункт 

аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного 

управління ДСНС України у Харківській області. Згідно з завданнями 

педагогічного експерименту із курсантів цих профільних навчальних 

закладів ДСНС України було утворено контрольну (n=112 осіб) й 

експериментальну (n=122 особи) групи загальною кількістю 234 курсанта 

набору 2016 року. 

Курсанти контрольної групи навчалися за традиційною схемою 

навчально-виховного процесу; в експериментальній групі в процес навчання 

було включено модель підготовки майбутніх фахівців служби цивільного 

захисту до самозбереження у професійній діяльності.  

Впровадження моделі супроводжувалося педагогічним моніторингом, у 

процесі якого було створено і модифіковано діагностичний інструментарій 

для вивчення динаміки розвитку компонентів готовності майбутнього 

фахівця служби цивільного захисту до самозбереження у професійній 

діяльності зокрема і сформованості готовності майбутнього фахівця служби 

цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності в цілому. 

Було застосовано такі діагностичні засоби: модифікована методика 

«Дослідження мотивації професійного навчання курсантів» В. Каташева (для 

визначення рівня сформованості готовності за мотиваційним критерієм); 
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тестові завдання з цивільного захисту (для встановлення рівня сформованості 

готовності за когнітивним критерієм); діагностична картка для оцінки рівня 

сформованості операційно-діяльнісного компоненту готовності майбутнього 

фахівця служби цивільного захисту до самозбереження у професійній 

діяльності (для визначення рівня сформованості готовності за операційно-

діяльнісним критерієм); тест для визначення соціальної креативності 

особистості і тест для визначення здатності до самоосвіти та саморозвитку 

особистості (для визначення рівня сформованості готовності за рефлексивно-

аналітичним критерієм). 

Результати педагогічного експерименту свідчать про значні позитивні 

зміни рівнів сформованості готовності до самозбереження у професійній 

діяльності у курсантів експериментальної групи порівняно з курсантами 

контрольної групи.  

Зокрема, наприкінці педагогічного експерименту зросла кількість 

курсантів з високим рівнем за мотиваційним критерієм в експериментальній 

групі на 14,75%, у контрольній – на 7,14%; за когнітивним критерієм в 

експериментальній групі на 10,67%, у контрольній – на 4,47%; за операційно-

діяльнісним критерієм в експериментальній групі на 13,11%, у контрольній – 

на 6,25%; за рефлексивно-аналітичним критерієм, що визначає 

сформованість соціальної креативності курсантів, в експериментальній групі 

на 15,57%, у контрольній – на 7,14%; за рефлексивно-аналітичним критерієм, 

який характеризує сформованість здатності курсантів до самоосвіти і 

саморозвитку, в експериментальній групі на 14,75%, у контрольній – на 

7,15%  

Збільшилась чисельність курсантів із середнім рівнем за мотиваційним 

критерієм в експериментальній групі на 16,4%, у контрольній – на 8,02%; за 

когнітивним критерієм в експериментальній групі на 13,11%, у контрольній – 

на 7,14%; за операційно-діяльнісним критерієм в експериментальній групі на 

13,93%, у контрольній – на 5,36%; за рефлексивно-аналітичним критерієм, 

який характеризує сформованість соціальної креативності курсантів, в 
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експериментальній групі на 10,65%, у контрольній – на 6,25%; за 

рефлексивно-аналітичним критерієм, який визначає сформованість здатності 

курсантів до самоосвіти і саморозвитку, в експериментальній групі на 

11,48%, у контрольній – на 5,36%. 

Знизилася кількість курсантів з низьким рівнем за мотиваційним 

критерієм в експериментальній групі на 31,15%, у контрольній – на 15,18%; 

за когнітивним критерієм в експериментальній групі на 23,77%, у 

контрольній – на 11,61%; за операційно-діяльнісним критерієм в 

експериментальній групі на 27,05%, у контрольній – на 11,6%; за 

рефлексивно-аналітичним критерієм, що характеризує сформованість 

соціальної креативності курсантів, в експериментальній групі на 26,23%, у 

контрольній – на 13,39%; за рефлексивно-аналітичним критерієм, який 

визначає сформованість здатності курсантів до самоосвіти і саморозвитку, в 

експериментальній групі на 26,23%, у контрольній – на 12,5%. 

Наприкінці педагогічного експерименту абсолютний приріст показника 

сформованості мотивації майбутніх фахівців служби цивільного захисту до 

професійного навчання (за сукупністю питань 1) був (6,57 ± 0,02) балів у 

експериментальній та (3,69 ± 0,05) балів у контрольній групах (Р < 0,05); 

абсолютний приріст показника сформованості мотивації майбутніх фахівців 

служби цивільного захисту до професійного навчання (за сукупністю питань 

2) становив (6,02 ± 0,03) балів у експериментальній та (3,51 ± 0,03) балів у 

контрольній групах (Р < 0,05); абсолютний приріст показника сформованості 

мотивації майбутніх фахівців служби цивільного захисту до професійного 

навчання (за сукупністю питань 3) склав (5,68 ± 0,11) балів у 

експериментальній та (3,37 ± 0,01) балів у контрольній групах (Р < 0,05); 

абсолютний приріст показника оволодіння майбутніми  фахівцями  служби 

цивільного захисту професійно спрямованими знаннями, потрібними для 

здійснення самозбереження у професійній діяльності, склав (4,2 ± 0,01) балів 

у експериментальній та (2,0 ± 0,15) балів у контрольній групах (Р < 0,05); 

абсолютний приріст показника сформованості проектувально-
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конструктивних, виконавських та аналітико-рефлексивних умінь і навичок 

майбутніх фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у 

професійній діяльності був (2,67 ± 0,08) балів у експериментальній та (1,32 ± 

0,06) балів у контрольній групах (Р < 0,05); абсолютний приріст показника 

сформованості соціальної креативності становив (18,61 ± 0,39) балів у 

експериментальній та (9,87 ± 0,65) балів у контрольній групах (Р < 0,05); 

абсолютний приріст показника сформованості здатності до самоосвіти і 

саморозвитку майбутніх фахівців служби цивільного захисту склав (5,78 ± 

0,08) балів у експериментальній та (3,23 ± 0,04) балів у контрольній групах (Р 

< 0,05). 

Динаміка рівнів сформованості готовності майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності говорить 

про те, що зросла кількість курсантів з високим рівнем сформованості 

готовності в експериментальній групі – на  14,17%, у контрольній – на  

6,63%; збільшилась кількість курсантів з середнім рівнем сформованості 

готовності в експериментальній групі – на 13,35%, у контрольній – на 7,02%; 

зменшилась чисельність курсантів з низьким рівнем сформованості 

готовності в експериментальній групі  – на  27,51%, у контрольній – на 

13,65%. 

Кореляційний аналіз експериментальних показників встановив, що за 

результатами формувального етапу педагогічного експерименту в 

експериментальній групі існують достовірні кореляційні взаємозв’язки між 

окремими структурними компонентами готовності майбутніх фахівців 

служби цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності, 

зокрема: між показниками когнітивного і мотиваційного компонентів 

(r=0,251); між показником операційно-діяльнісного і одним з показників 

рефлексивно-аналітичного компонентів (сформованістю здатності до 

самоосвіти та саморозвитку курсантів) (r=0,216); між показниками 

рефлексивно-аналітичного компоненту (сформованістю здатності до 

самоосвіти і саморозвитку курсантів та сформованістю соціальної 
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креативності курсантів) (r=0,396). У контрольній групі характер 

кореляційних взаємозв’язків наприкінці педагогічного експерименту 

фактично не змінився. 

Результати педагогічного експерименту свідчать про значні позитивні 

зміни рівнів сформованості готовності до самозбереження у професійній 

діяльності у курсантів експериментальної групи порівняно з курсантами 

контрольної групи. 

Основні наукові положення розділу викладені в опублікованих працях 

454, 471, 472, 473, 474. 
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ВИСНОВКИ 

 

Дослідження присвячено актуальній проблемі теорії і методики 

професійній освіти – підготовці майбутніх фахівців служби цивільного 

захисту до самозбереження у професійній діяльності.  

1.  З’ясовано стан розробленості проблеми підготовки майбутніх 

фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у професійній 

діяльності в теорії і практиці, визначено термінологічне поле дослідження 

(професійна дільність працівників служби цивільного захисту, 

самозбережуальна діяльність особистості, підготовка фахівців служби 

цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності). 

Зазначено, що професійна діяльність працівників служби цивільного 

захисту пов’язана з ліквідацією НС техногенного природного, воєнного та 

соціального характерів, рятування людей, тварин та матеріальних цінностей. 

Для реагування на зазначені обставини фахівці служби цивільного захисту 

мають успішно протистояти впливу різноманітних стресогенних чинників, 

приймати правильні рішення за дефіциту інформації та часу, а також долати 

наслідки впливу фізичних і психоемоційних навантажень.  

На підставі власного практичного досвіду доведено, що екстремальні 

умови професійної діяльності активізують процеси самозбереження фахівців 

служби цивільного захисту. Витлумачено поняття «самозбережульна 

діяльність фахівців служби цивільного захисту» як інтегральну 

характеристику особистості, яка містить систему мотивів самозбереження, 

особистісних якостей рятувальника, знання і вміння, які дозволяють 

водночас ефективно виконувати службові обов’язки та відповідально 

ставитися до власного здоров’я й безпеки життя як найвищих цінностей.  

Аналіз підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту у 

ЗВО ДСНС України показав, що перевага надається опануванню ними 

професійними функціями, пов’язаними із запобіганням і ліквідацією 

надзвичайних ситуацій та їх наслідків, наданням домедичної допомоги 
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потерпілим тощо. На основі аналізу педагогічної роботи у таких закладах, 

наголошено, що недостатньо приділяється уваги питанням підготовки 

майбутніх фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у 

професійній діяльності.  

У дисертації на основі аналізу наукових праць відчизняних і зарубіжних 

учених розкрито суть поняття «підготовка фахівців служби цивільного 

захисту до самозбереження в професійній діяльності» як цілеспрямованого 

процесу засвоєння теоретичних знань і практичних умінь 

самозбережувальної діяльності у сфері служби цивільного захисту населення 

під час ліквідації НС, формування їхньої готовності до самозбереження в 

професійній діяльності, що вибудовується на підвалинах стійкої мотивації 

самозбереження та відповідального ставлення до професійних обов’язків. 

2. У науковій праці готовність майбутніх фахівців служби цивільного 

захисту до самозбереження у професійній діяльності розкрито як мету і 

результат їхньої підготовки. Готовність майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності 

потрактована як інтегративне утворення індивіда, що складається з 

мотиваційного, когнітивного, операційно-діяльнісного і рефлексивно-

аналітичного структурних компонентів та визначається мотивами й 

переконаннями до здійснення самозбереження при виконанні службових 

обов’язків, а також професійно спрямованими знаннями, уміннями й 

навичками та професійно-важливими властивостями, які орієнтовані на 

збереження власного життя та здоров’я при ліквідації НС техногенного, 

природного, соціального та воєнного характерів. 

Структуру готовності утворюють мотиваційний, когнітивний, 

операційно-діяльнісний, рефлексивно-аналітичний компоненти, що 

забезпечують ефективність самозбереження фахівців служби цивільного 

захисту в професійній діяльності. Уточнено критерії (мотиваційно-ціннісний, 

когнітивний, операційно-діяльнісний, рефлексивно-оцінний) та 

схарактеризовано рівні (високий, середній, низький) сформованості 
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готовності майбутніх фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у 

професійній діяльності.  

3. На основі суттєвих положень науково-методологічних підходів, 

результатів педагогічної теорії й практики обґрунтовано концепцію 

підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту до 

самозбереження у професійній діяльності як авторське розуміння передумов 

виникнення проблеми, висунення новизни дослідження й проєктування 

практичної значущості наукової роботи, розробляння провідних положень і 

рекомендацій щодо удосконалення такої підготовки.   

Суть концепції підготовки майбутніх фахівців служби цивільного 

захисту до самозбереження у професійній діяльності полягає в такому:  

наукове пізнання в педагогічній площині теми дослідження розширюють 

суттєві ідеї системного, аксіологічного, компетентнісного, акмеологічного, 

діяльнісного, особистісно орієнтованого та рефлексивного підходів; 

фундаментальних ідей психології, педагогіки, професійної педагогіки 

поглиблюють розуміння стратегії й тактики удосконалення зазначеного 

процесу; звернення до готовності майбутніх фахівців служби цивільного 

захисту до самозбереження у професійній діяльності змінює освітні 

орієнтири професійної підготовки; моделювання унаочнює необхідні 

структурні елементи і функціональні зв’язки, необхідні для розробляння  

науково-методичної системи підготовки майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності;  

підвищенню ефективності підготовки майбутніх фахівців служби цивільного 

захисту до самозбереження у професійній діяльності сприяють педагогічні 

умови, реалізовані на етапах підготовки, навчально-методичне забезпечення.  

4. Розроблено науково-методичну систему підготовки майбутніх 

фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у професійній 

діяльності та побудовану відповідну модель, яка містить взаємопов’язані 

структурні блоки (підсистеми): концептуально-цільовий (виконує функцію 

наукового опису поставленої проблеми й відображає запланований результат 
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навчання (через мету та завдання) та теоретико-методологічну основу 

дослідження, що охоплюють методологічні підходи й дидактичні принципи 

підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у 

професійній діяльності); організаційно-змістовий (відображає суть, функції та 

педагогічні умови реалізації науково-методичної системи підготовки 

майбутніх фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у 

професійній діяльності); процесуально-технологічний (презентує етапи 

підготовки, як: мотиваційно-діагностичний, активно-діяльнісний, оцінно-

аналітичний та залучає методи, форми і засоби навчання); аналітико-

результативний (відображає структурні компоненти готовності, як: 

мотиваційний, когнітивний, операційно-діяльнісний та рефлексивно-

аналітичний та містить критерії з відповідними показниками рівнів 

сформованості готовності майбутніх фахівців служби цивільного захисту до 

самозбереження у професійній діяльності). Метою і результатом є готовність 

майбутніх фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у 

професійній діяльності. 

5. Теоретично обґрунтовано педагогічні умови реалізації науково-

методичної системи підготовки майбутніх фахівців служби цивільного 

захисту до самозбереження у професійній діяльності, а саме: формування 

позитивного ставлення майбутніх фахівців служби цивільного захисту до 

проблеми самозбереження у професійній діяльності; оновлення змісту й 

практики підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту до 

самозбереження у професійній діяльності; використання новітніх 

педагогічних засобів у підготовці майбутніх фахівців служби цивільного 

захисту до самозбереження у професійній діяльності. 

Зазначені педагогічні умови запроваджено відповідно розроблених 

етапів підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту до 

самозбереження у професійній діяльності – мотиваційно-діагностичного 

активно-діяльнісного, оцінно-аналітичного. 
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6. Експериментально перевірено ефективність науково-методичної 

системи підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту до 

самозбереження у професійній діяльності. Аналіз виявленої динаміки рівнів 

сформованості готовності фахівців служби цивільного захисту до 

самозбереження у професійній дільності в експериментальних і контрольних 

групах підтвердив суттєві статистично значущі зміни за всіма критеріями. 

Кількість курсантів із високим рівнем сформованості готовності до 

самозбереження зросла в ЕГ з 11,94% до 26,11%, у КГ – з 10,59% до 17,22%; 

кількість курсантів із середнім рівнем сформованості готовності до 

самозбереження збільшилася в ЕГ з 36,18% до 49,53%, у КГ – з 32,65% до 

39,67%; кількість курсантів з низьким рівнем сформованості готовності до 

самозбереження зменшилася в ЕГ з 51,87% до 24,36%, у КГ – з 56,76% до 

43,11%. Поясненням позитивних зрушень в ЕГ слугує доцільність 

проведення для курсантів конкурсів «Образ сучасного рятувальника», 

«Курсантська молодь – за здорове майбутнє», практичних занять «Травми», 

«Термічні ураження», «Радіаційні ураження», «Гострі отруєння», онлайн 

конференції «Ускладення професійної діяльності фахівців служби цивільного 

захисту в умовах пандемії COVID-19» тощо.  

7. Розроблено навчально-методичне забезпечення підготовки майбутніх 

фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у професійній 

діяльності, а саме: навчальний посібник «Надання першої домедичної 

допомоги постраждалим при ліквідації надзичайних ситуаціях»; методичні 

рекомендації до вивчення спецкурсу «Самозбереження фахівців служби 

цивільного захисту»; зошит на друкованій основі слухача для вивчення 

навчальної дисципліни «Домедична допомога»; збірник тестових завдань із 

навчальної дисципліни «Домедична допомога»; робочі навчальні програми з 

навчальних дисциплін з дисциплін «Психологічна підготовка», «Охорона 

праці», «Підготовка з надання домедичної допомоги, ІІ рівень», «Домедична 

допомога», «Спеціальна фізична та психологічна підготовка пожежного-

рятувальника до дій у надзвичайних ситуаціях». 
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Таке навчально-методичне забезпечення сприяло реалізації науково-

методичної системи підготовки майбутніх фахівців служби цивільного 

захисту до самозбереження у професійній діяльності та рекомендовано 

використовувати в освітньому процесі ЗВО ДСНС України, у яких 

здійснюється професійна підготовка майбутніх фахівців служби цивільного 

захисту, а також у системі неперервної освіти фахівців служби цивільного 

захисту з метою зростання їхнього професійного потенціалу та розвитку 

здатності до самозбереження у професійній діяльності. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх теоретичних і практичних 

аспектів проблеми підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту 

до самозбереження у професійній діяльності. Подальші напрацювання 

доцільно спрямовувати на міждисциплінарне вивчення проблеми 

формування професійної компетентності майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту, оновлення змісту підготовки майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності з позиції 

ресурсного підходу. 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

АВТОРСЬКИЙ СПЕЦКУРС  

«САМОЗБЕРЕЖЕННЯ ФАХІВЦІВ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ» 

 

Для слухачів які проходять навчання за спеціальностями «Пожежний-

рятувальник», «Радіотелефоніст», «Машиніст насосних установок пожежно-

рятувального транспортного засобу». 

Вступ. Інстинкт самозбереження є самим основним і 

визначальним інстинктом, вважаю його основним і самим сильним, в плані 

того, що він визначає для людини його головне завдання – виживання як 

виду.  

Наскільки мені відомо, далеко не один я дотримуюся такої думки, що 

насправді, дуже легко перевірити, якщо проаналізувати всі інші інстинкти, 

які є ні чим іншим, як складовими частинами інстинкту самозбереження.  

Будь інстинкт, чи то інстинкт голоду і спраги, материнський інстинкт, 

інстинкт влади і сексуальний інстинкт, всі вони спрямовані на одне, 

допомогти людині вижити. Я не знаю хто придумав цей світ, але він ретельно 

продумав безпеку кожного виду на цій планеті, де у кожної живої істоти є 

ось такий інстинкт, який допомагає вижити навіть не конкретного суті, а 

виду в цілому. 

Одже, інстинкт самозбереження, в повній формі, ми можемо назвати 

інстинктом виживання, за допомогою залишення потомства і продовження 

свого роду. 

Пояснювальна записка 

Курс «Самозбереження фахівця служби цивільного захисту» 

призначений для слухачів, які навчаються за спеціальностями «Пожежний-

рятувальник», «Машиніст насосних установок пожежно-рятувального 
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транспортного засобу», «Радіотелефоніст», але може бути використаний і для 

інших спеціальностей. 

Даний курс розрахований на 28 годин, з них 15 лекційних занять та 13 

практичних. 

Випускник профільного навчального закладу Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій (далі ДСНС України), як кінцевий продукт 

професійної освіти, повинен сьогодні адекватно сприяти потребам нового 

суспільства і брати активну участь у вирішенні його проблем. Це можливо 

тільки в тому випадку, якщо сучасна молодь (слухачі в тому числі) є групою, 

орієнтовану на повноцінне життя, на ті можливості, які надає сучасне 

суспільство. І звичайно важливу роль тут відіграє стан здоров'я молодого 

покоління, а, отже, і поведінку по відношенню до свого здоров'я. Для 

слухачів навчальних закладів ДСНС України це особливо важливо, тому що 

специфіка їхньої майбутньої професії передбачає стресові ситуації які 

виникають в процесі ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного, 

природного, соціального та воєнного характерів. 

Поведінка людини в ставленні до свого здоров'я опосередковує вплив 

інших факторів: при однакових екологічних, соціально-економічних, 

побутових та інших умовах життя, при однаковій спадкової схильності люди, 

навіть проживають в одній сім'ї (наприклад, брати і сестри), найчастіше 

мають різний стан здоров'я. Це визначається відмінностями їхнього 

самозбереження, наявністю або відсутністю шкідливих звичок, різним рівнем 

інформованості та грамотності щодо ризиків у сфері здоров'я та ступеня 

активності його підтримки, саме тому і був розроблений курс 

«самозбереження фахівця служби цивільного захисту». 

Курс «самозбереження фахівця служби цивільного захисту» дає 

слухачам знання про людину, її природу, сутність, фізіологічних і 

психологічних процесах, досить повне уявлення про здоров'я. Самопізнання, 

самоаналіз власного стану здоров'я відповідно до способом життя, віком, 

особливостями конституції, особливостями темпераменту, які завершуються 
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осмисленими висновками, бажанням підтримувати самозбережувальну 

поведінку, це те, на що націлений даний курс. 

Культура самозбереження є важливим засобом сучасної людини в 

захисті свого здоров'я. Вона ставить здоров'я на найвищий рівень в 

особистісній структурі життєвих цінностей, визначає активність в ставленні 

до здоров'я; виключає з життя фактори ризику захворювань через 

грамотність та інформованість, дозволяє нейтралізувати генетичну 

схильність до захворювань, постачає людини навичками підтримання 

здоров'я і максимальної тривалості життя. 

Важливим показником здоров'я як елемента якості життя є рівень 

самодетермінації поведінки, тобто відповідального ставлення до збереження 

і підтриманню людьми свого здоров'я. У цьому сенсі здоров'я виступає як 

реальний людський ресурс, яким можна по-різному розпорядитися з 

неоднаковими результатами. Усвідомити це допомагає курс 

«самозбереження фахівця служби цивільного захисту». 

Самозбережувальну поведінку можна визначити як систему дій і 

відносин, які опосередковують здоров'я і тривалість життя індивіда, як рівень 

обізнаності, компетентності індивіда в області соціальної валеології, ступінь 

відповідності вчинків людини вимогам здорового способу життя, приписами 

медицини, санітарії та гігієни. 

Сьогодні проблемами здоров'я займаються переважно медичні служби, 

орієнтовані на конкретні хвороби вертикальні програми (діагностика і 

лікування хвороби або стану). У певних обставин такий підхід може мати 

успіх. Однак через високу вартість така допомога доступна не всім навіть в 

розвинених країнах. Тому охорону здоров'я майбутнього - це, перш за все є 

відповідальність людей за своє здоров'я. У зв'язку з цим головне - підвищити 

обізнаність і зацікавленість фахівців служби цивільного захисту, на що 

спрямований даний курс. Важлива інтенсивна і безперервна кампанія, що 

заохочує здоровий спосіб життя. Це вимагає таких взаємин, в рамках яких 

фахівці в різних областях будуть обмінюватися між собою досвідом і 
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навичками. Потрібно підвищити обізнаність щодо факторів ризику настільки, 

щоб люди самі задумалися про охорону власного здоров'я і здоров'я своїх 

близьких. У стратегію зміни поведінки слід включити формування особистих 

навичок, створення сприятливого середовища, активізацію громадських дій, 

вироблення політики громадської охорони здоров'я. 

Мета курсу - формування у слухачів профільних навчальних закладів 

ДСНС України самозбережувальної поведінки - системи дій і відносин, які 

опосередковують здоров'я і тривалість життя індивіда, рівня обізнаності, 

компетентності індивіда в області соціальної валеології, ступінь 

відповідності вчинків людини вимогам здорового способу життя, приписами 

медицини, санітарії та гігієни. 

Слухач повинен оволодіти наступними знаннями: 

- про проблеми здоров'я і здорового способу життя; 

- про психологічних факторів здоров'я; 

- про критерії психічного і соціального здоров'я;  

- про культуру самозбереження; 

- про сутність і характеристиках самозбережувальної поведінки, 

- про умови формування самозбережувальної поведінки, 

- про фактори фізичного здоров'я; про адаптаційних резервах організму, 

- про тютюнопаління, алкоголізації, наркоманії як проблеми сучасного 

суспільства, про інфекційні захворювання та боротьби з ними, хворобах що 

передаються статевим шляхом і їх попередженні, 

- про фактори, що впливають на здоров'я слухачів. 

Слухач повинен оволодіти наступними вміннями та навичками: 

- застосуванням знань про здоровий спосіб життя на практиці, навичками 

гігієни, що оберігають від соціально обумовлених хвороб, умінням 

активізувати сили організму в разі хвороби, застосуванням методів 

саморегуляції і релаксації, з метою відновлення фізичних і психічних сил, 

умінням взаємодіяти з оточуючими таким чином, щоб ця взаємодія не 

завдала шкоди здоров'ю. 
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Тематичне планування курсу 

№ Назва теми Лекційні 

заняття 

Практичні 

заняття 

Всього 

годин 

1. Здоров'я як необхідна умова 

нормальної життєдіяльності 

фахівця служби цивільного 

захисту. 

1 0 1 

2. Здоров'я фахівця служби 

цивільного захисту та культура 

самозбереження. 

1 0 1 

3. Самозбережувальна поведінка 

фахівця служби цивільного 

захисту. 

1 1 2 

4. Фізичне здоров'я фахівця 

служби цивільного захисту. 

1 1 2 

5. Психічне здоров'я фахівця 

служби цивільного захисту. 

1 1 2 

6. Соціальне здоров'я фахівця 

служби цивільного захисту. 

1 1 2 

7. Основи сексуального здоров'я. 1 1 2 

8. Тютюнопаління та його 

наслідки для людини. 

1 1 2 

9. Алкоголь і здоров'я. 1 1 2 

10. Людина і наркотики. 1 1 2 

11. Хвороба. Запобігання. Шляхи 

боротьби. 

1 1 2 

12. Здоров'я та самозбережувальна 

поведінка фахівця служби 

цивільного захисту. 

1 1 2 

13. Основи професійного здоров'я 

фахівця служби цивільного 

захисту. 

1 1 2 

14. Здоров'я фахівця служби 

цивільного захисту та 

екстремальні умови професійної 

діяльності. 

1 1 2 

15. Здоров'я та благополуччя 

навколишнього середовища. 

1 1 2 
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ЗМІСТ КУРСУ 

ТЕМА 1. Здоров'я як необхідна умова нормальної життєдіяльності 

фахівця служби цивільного захисту. 

Визначення здоров'я і благополуччя. Проблеми здоров'я та здорового 

способу життя в контексті української культури. Психологічні чинники 

здоров'я. Значення здоров'я і підходи до його визначення. Ідея системності в 

тлумаченні поняття здоров'я. Взаємозв'язок рівнів розгляду здоров'я і 

хвороби. Критерії психічного і соціального здоров'я. Дослідження уявлень 

про критерії здоров'я. 

ТЕМА 2. Здоров'я фахівця служби цивільного захисту та культура 

самозбереження. 

Поняття культури самозбереження. Культура людини як чинник, що 

забезпечує його здоров'я. Поняття «спосіб життя». Душевне здоров'я і його 

культурна детермінація. 

ТЕМА 3. Самозбережувальна поведінка фахівця служби 

цивільного захисту. 

Поняття самозбережувальної поведінки. Сутність і характеристики 

самозбережувальної поведінки. Самозбережувальну поведінку в світлі 

вітчизняних і зарубіжних психологічних теорій і концепцій. Проблема 

самозбережувальної поведінки. Умови формування самозбережувальної 

поведінки. 

ТЕМА 4. Фізичне здоров'я фахівця служби цивільного захисту. 

Поняття «фізичне здоров'я фахівця служби цивільного захисту». 

Фактори фізичного здоров'я фахівця служби цивільного захисту. Адаптаційні 

резерви організму. Рухова активність і фізичне здоров'я. Оцінка і самооцінка 

фізичного здоров'я. Раціональне харчування. Стилі харчування. Харчування і 

вік. Вага тіла і дієта. 

ТЕМА 5. Психічне здоров'я фахівця служби цивільного захисту. 

Поняття «психічне здоров'я фахівця служби цивільного захисту». 

Здоров'я і гармонія. Поняття гармонії особистості. Гармонія зовнішнього і 
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внутрішнього простору особистості. Духовне буття і сенс життя особистості. 

Психологічна стійкість особистості. Індивідуально-типологічні аспекти 

психічного здоров'я. Психологічні типи як форми психічного здоров'я. 

Акцентуації особистості і психічне здоров'я. Емоційне благополуччя. Стрес і 

інші проблеми психічного здоров'я. 

ТЕМА 6. Соціальне здоров'я фахівця служби цивільного захисту. 

Здоров'я як соціальний феномен. Соціальна структура і здоров'я. 

Здоров'я і соціальні організації. Соціальні зміни і здоров'я суспільства. 

Система охорони здоров'я як інститут соціального контролю. 

ТЕМА 7. Основи сексуального здоров'я. 

Поняття сексуального здоров'я. Якісні та кількісні основи 

сексуальності. Чоловіча та жіноча сексуальність. Особистісні особливості і 

сексуальність. Гармонія і дисгармонія сексуальних відносин. Статеві 

стосунки і стиль життя. 

ТЕМА 8. Тютюнопаління та його наслідки для людини. 

Тютюн як наркотичний засіб. Форми вживання тютюну. Шкідливі 

ефекти тютюну. Пасивне куріння. Зниження споживання тютюну. Вживання 

тютюну серед молоді. Відмова від куріння. 

ТЕМА 9. Алкоголь і здоров'я. 

Алкоголізм як найважливіша проблема сучасного суспільства. Фізична 

дія алкоголю. Характеристика вживання спиртного. Зловживання алкоголем. 

Алкоголізм і сімейні відносини. Алкоголь і молодь. Програми по боротьбі з 

алкоголізмом. 

ТЕМА 10. Людина і наркотики. 

Особистість і наркотики. Молодь і ризик вживання наркотиків. 

Фактори захисту. Орієнтовні індикатори вживання наркотиків. Лікарські 

препарати та наркотики. Наркотики і суспільство. Позбавлення від хімічної 

залежності. Психоактивні кошти. 

ТЕМА 11. Хвороба. Запобігання. Шляхи боротьби. 
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Інфекційні захворювання. Патогенні. Перебіг інфекційного процесу. 

Механізми захисту від інфекційних захворювань. Боротьба з інфекційними 

захворюваннями. Хвороби, що передаються статевим шляхом. Попередження 

хвороб, що передаються статевим шляхом. Здоров'я серцево-судинної 

системи. Захворювання серцево-судинної системи. Фактори ризику серцево-

судинних захворювань. Збереження здоров'я серцево-судинної системи. 

Злоякісні пухлини та хронічні захворювання та їх профілактика. 

Самозбережувальна поведінка як фактор попередження хвороби.  

ТЕМА 12. Здоров'я та самозбережувальна поведінка фахівця 

служби цивільного захисту. 

Фактори, що впливають на здоров'я слухачів. Стрес в слухацькому 

середовищі. Рання профілактика психічного здоров'я слухачів. Соціальна 

підтримка як фактор психічного здоров'я слухачів. Тютюн і молодь. 

Алкоголь і молодь. Наркотики і молодь. Що необхідно знати фахівцю 

служби цивільного захисту про хвороби, що передаються статевим шляхом? 

Самозбережувальна поведінка слухачів. 

ТЕМА 13. Основи професійного здоров'я фахівця служби 

цивільного захисту. 

Поняття професійного здоров'я фахівця служби цивільного захисту. 

Проблема професійного здоров'я. Психологічне забезпечення професійного 

здоров'я: професійне самовизначення, професійна підготовка і професійна 

адаптація. Фактори професійної працездатності. Стрес в професійній 

діяльності. Безпека професійної діяльності. Професійна реабілітація. 

ТЕМА 14. Здоров'я фахівця служби цивільного захисту та 

екстремальні умови професійної діяльності. 

Екстремальні умови професійної діяльності - загальна характеристика. 

Надзвичайні ситуації техногенного, природного, соціального та воєного 

характерів. Загальна характеристика поведінкових і психічних реакцій 

фахівця служби цивільного захисту в екстремальних ситуаціях. Психогенні 

розлади, що виникають при екстремальних ситуаціях і їх профілактика. 
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ТЕМА 15. Здоров'я та благополуччя навколишнього середовища. 

Взаємодія людини з навколишнім середовищем. Екосистеми. 

Забруднення повітря і води і їх впливу на здоров'я людини. Знищення 

відходів. Радіація. Шум. Відповідальність за благополуччя навколишнього 

середовища, своє здоров'я і здоров'я інших людей. 

Перелік питань для контролю знань 

1. Проблеми здоров'я і здорового способу життя; 

2.  Перелік психологічних факторів здоров'я; 

3. Критерії психічного і соціального здоров'я; 

4. Культура самозбереження; 

5. Сутність і характеристики самозбережувальної поведінки; 

6. Умови формування самозбережувальної поведінки; 

7. Фактори фізичного здоров'я; 

8. Адаптаційні резерви організму; 

9. Тютюнопаління, алкоголізація, наркоманія як проблеми сучасного 

суспільства; 

10. Інфекційні захворювання та боротьби з ними, хворобах що передаються 

статевим шляхом і їх попередженні; 

11. Фактори, що впливають на здоров'я слухачів; 

12. Основи професійного здоров'я; 

13. Взаємодія людини з навколишнім середовищем. 

Рекомендована література 

Основна 

1. Курс обучения по неотложной  медицинской  помощи. 

Региональные учебные центры в ННГ. Бостон,1994 г. 

2. Підготовка пожежного-рятувальника: теорія та практика. 

Підручник пожежного-рятувальника / за заг. ред. С. Парталяна. Київ, 2013 

697 с. 

3. Курс   обучения  по   неотложной    медицинской    помощи. 

Бостон, Массачусетс, 1995 г. 
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4. Руководство по технике врачебных манипуляций (перевод с 

английского). Киев: 1997 г. 

5. Первая медицинская помощь. Российское общество Красного 

Креста. (Учебник для населения). М.: 1997 г. 

6. Первая медицинская помощь. Российское общество Красного 

Креста. (Учебник для Инструктора). М., 1997.    

7. Rettungsassistent und Rettunngssanitater. Munchen, 1996 г. 

8. First Aid. The Vital Link. Toronto, 1997 г. 
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М.: AIHA, 1998 г. 

10. Директивные указания Европейского, 1998 года совещания по 

основам   спасения и поддержки жизни. Европейский учебно-

информационный центр  первой медицинской помощи. Брюссель, 1998 г. 

11. Перша допомога. (Підручник для населення). Київ: Видавничий 

дім «Скарби», 1999 р. 

12. Перша допомога (Підручник для інструктора Червоного Хреста). 

Київ, 1999 р. 

13. Протоколы по неотложной медицинской помощи на 

догоспитальном этапе. Киев, 2000 р.  

14. Методическое пособие по технике выполнения лечебных 

манипуляций. Киев, 2001 г. 

15. Протоколи з надання екстреної медичної допомоги у разі  

невідкладних станів. Київ: «Фарм АРТ», 2001 р. 

16. Курс по неотложной медицине для Учебных центров в Евразии 

(Руководство для слушателей). АМСЗ, 2003 г. 

17. Довідник з надання медичної допомоги потерпілим при 

дорожньотранспортних пригодах. Київ, 2004 р. 

18. Система невідкладної медичної допомоги США. Особливості її 

організації та підготовки фахівців (довідковий посібник). Київ: 2004 р. 

19. Спичов В., Омельченко А. Оргаизационно-техническая основа 
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системы военной медицины катастроф. М., 1992 г. 

20. Белков А. и соавторы. Медицинская сортировка пострадавших при 

чрезвычайных ситуациях. М., 1991 г. 

21. Бурназян А., Гуськова А. Массовые радиационные поражения и 

вопросы оказания медицинской помощи. М., 1987 г. 

22. Голиков С. Неотложная помощь при острых отравлениях. Москва, 

1977 г.  

23. Вандер К., Барбашин В., Толкунов І. Фундаментальні основи 

медичних знань. Курс лекцій. Частина І. Х.: ВРВД НУЦЗУ, 2006 р. 

24. Вандер К., Барбашин В., Толкунов І. Перша медична допомога. 

Курс лекцій. Частина ІІ. Х.: ВРВД НУЦЗУ, 2006 р. 

25. Вандер К., Барбашин В., Толкунов І., Семків О. Загальні принципи 

надання першої медичної допомоги та правила поведінки в осередках 

катастроф. Курс лекцій. Частина ІІІ. Х.: ВРВД НУЦЗУ, 2007 р. 

26. Олійник П. та інш. Перша медична допомога. Львів.: 

«Спалом»,2004 р. 
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конференции. К., 1988 г. 

4. Рябочкин В., Камчашв Р. Служба экстренной медицинской помощи в 

условиях большого города. М., 1991 г. 
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Додаток Б 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА», (фрагмент) 

 
Для проведення підсумкової атестації зі слухачами які проходять 

навчання за спеціальностями «Машиніст насосних установок пожежно-

рятувального транспортного засобу», «Пожежний-рятувальник», 

«Радіотелефоніст». 

ВСТУП. 

Підготовка фахівців служби цивільнго захисту, професійні обов’язки 

яких пов’язані з наданням домедичної допомоги, передбачає набуття 

теоретичних знань і оволодіння практичними навичками з надання першої 

невідкладної медичної допомоги (далі − домедичної допомоги). 

Навчальна програма ІІ рівня підготовки з надання домедичної 

допомоги розроблена на основі навчально-тренувальної програми «Перший 

на місці події», затвердженої наказом МОЗ України від 29.03.2017 р. № 346 

«Про удосконалення підготовки з надання домедичної допомоги осіб, які не 

мають медичної освіти» і розрахована на 64 навчальні години. 

Програма підготовки має такі основні складові: 

1) навчальний тематичний план; 

2) зміст навчальної програми; 

3) перелік практичних навичок, якими повинен володіти рятувальник після 

проходження навчання; 

4) іспит (теоретична частина – тести, практична – відпрацювання набутих 

навичок). 

Для реалізації програми використовуються такі види занять: лекції, 

практичні заняття, рішення ситуаційних задач, навчальні тренування. 

Практичні заняття і навчальні тренування проводяться з групою у 

складі 8-10 осіб. Після завершення курсу підготовки проводиться іспит, що 

передбачає перевірку теоретичних знань методом тестування і 

відпрацювання практичних навичок з основних розділів програми. 
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Метою організації освітнього процесу за даною програмою є надання 

рятувальникам знань та умінь, які необхідні для оцінки стану постраждалого 

і надання домедичної допомоги в екстремальних умовах до прибуття бригади 

швидкої медичної допомоги. 

 

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ 

Програма підготовки фахівців служби цивільнго захисту з домедичної 

допомоги передбачає проведення іспиту, який має дві складові. 

Перша – визначення рівня теоретичних знань при складанні тестового 

контролю. 

Друга – відпрацювання практичних навичок згідно з переліком, що 

наведений нижче. 

Успішне проходження курсу можливе тільки при відвідуванні всіх 

лекційних і практичних занять, наданні не менш як 70 % відсотків 

правильних відповідей на теоретичному тестуванні і під час відпрацювання 

практичних сценаріїв. 

Неуспішне проходження курсу означає, що слухача слід повторно 

екзаменувати. 

Після закінчення курсу та успішного складання іспитів кожен слухач 

отримує сертифікат державного зразка. 

 

ТЕСТИ З ДОМЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 

Фахівці служби цивільного захисту проходять тестовий контроль, що 

дає можливість з досить високою вірогідністю визначити їх рівень кінцевих 

знань. 
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Таблиця Б. 1  

 

Тестові завдання 

 

Питання та варіанти відповіді Відповіді 

 

 

1. 

Венозна кровотеча зупиняється:  

Накладанням джгута (закрутки).  

Наклеюванням лейкопластиру.  

Накладанням тиснутої пов’язки. + 

Накладанням пластиру.  

 

 

 

2. 

Ви приступили до надання допомоги дорослому 

постраждалому на місці події. Постраждалий не дихає, на 

сонній артерії немає пульсу. Ваші дії: 

 

30 натискувань на грудну клітку + 2 повних вдихи. + 

2 легких вдихи + 15 натискувань на грудну клітку.  

15 натискувань на грудну клітку + 2 повних вдихи.  

1 неповних вдихи + 5 натискувань на грудну клітку.  

 

 

 

 

3. 

Ви приступили до надання допомоги дитині до 1 року на 

місці події. Дитина  не дихає, на сонній артерії  немає 

пульсу. Ваші дії. 

 

1 легкий вдих + 5 натискувань на грудну клітку.  

1 неповний вдих + 10 натискувань на грудну клітку.  

5 легких вдихи + 15 натискувань на грудну клітку  потім 2 

вдихи + 15 натискувань на грудну клітку. 

 

5 легких вдихи + 30 натискувань на грудну клітку  потім 2 

вдихи + 30 натискувань на грудну клітку. 

+ 

 

 

 

4. 

Яка тривалість життя кори головного мозку при 

клінічній смерті? 

 

30-40 хв.  

8-10 хв.  

13-15 хв.  

4-7 хв. + 

 

 

 

5. 

Яка крововтрата небезпечна для життя дорослої 

людини? 

 

10 % .  

90 % .  

50% . + 

30 % .  
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6. 

 

У потерпілого 3 хв. тому припинилися дихання і 

серцебиття. Шкірні покриви бліді і ціанотичні. Зіниці 

розширені. Як називається такий стан? 

 

Термінальна пауза.  

Шок.  

Клінічна смерть. + 

Біологічна смерть.  

 

 

 

7. 

Під час зовнішнього масажу серця реаніматор кладе 

основу долоні на: 

 

Верхню частину груднини.  

Верхню частину груднини.  

Середню частину груднини. + 

Нижню  частину груднини.  

 

 

 

8. 

З рани пульсує кров, яскраво-червоного кольору. Який 

це вид кровотечі? 

 

Венозна кровотеча.  

Паренхіматозна кровотеча.  

Артеріальна кровотеча. + 

Кровотеча з варикозно розширених вен нижньої кінцівки.  

 

 

 

9. 

Основними ознаками венозних кровотеч є:  

Яскраво-червоний колір крові і пульсуючий характер 

кровотечі. 

 

Порівняно швидкий характер кровотечі.  

Порівняно сповільнений характер кровотечі.  

Темний колір крові з порівняно сповільненим характером 

кровотечі. 

+ 

 

 

 

10. 

Джгут накладений правильно, якщо:  

Шкірні покриви кінцівок нижче джгута залишаються 

рожевими. 

 

Пульсація на судинах вижче джгута визначається.  

Пульсація на судинах нижче джгута визначається.  

Пульсація на судинах нижче джгута не визначається, і 

кровотеча з рани зупинилась. 

+ 
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Таблиця Б. 2 - Тестові завдання 

Питання та варіанти відповіді Відповіді 

 

 

1. 

У якому положенні треба транспортувати непритомного 

постраждалого? 

 

Напівсидячи з поверненою на бік головою.  

Лежачи на рівній поверхні (ношах).  

Лежачи на спині з поверненою на бік головою. + 

Лежачи з підкладеним під голову валиком з одягу.  

 

 

 

2. 

За якими ознаками роблять висновок щодо ступеня 

тяжкості внутрішньої кровотечі? 

 

Стану свідомості, кольору шкірних покривів, частоти 

пульсу, показників  артеріального тиску. 

 

Показників рівня свідомості, судом, шкірних покривів.  

Показників пульсу, температури тіла, наявності судом. + 

Вираженості больових відчуттів, наявності спраги у 

потерпілого. 

 

 

 

3. 

Після проведення послаблення джгута, записку:  

Можна не замінювати.  

Можна не вкладати.  

Потрібно зробити відповідну відмітку в записці. + 

Всі відповіді не вірні.  

 

 

4. 

При виявленні постраждалого, необхідно:  

Терміново проводити серцево-легеневу реанімацію.  

Відновити дихання.  

Переконатися у відсутності небезпеки, провести огляд 

постраждалого. 

+ 

Забезпечити прохідність верхніх дихальних шляхів.  

 

 

5. 

Допомога в разі укусу павуків:  

Холод на місце укусу, накладання пов’язки, термінова 

госпіталізація. 

+ 

Обробка місця укусу йодом.  

Накласти джгут вище місця укусу.  

Змастити жиром.  

 

 

6. 

Внаслідок опіку на шкірі з’явилися пухирі. Це опік:  

І ступеня.  

II ступеня. + 

III ступеня.  

IV ступеня.  
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7. 

З метою тимчасової зупинки артеріальної кровотечі 

виконують: 

 

Притискання судини пальцями.  

Накладання тиснучої пов’язки.  

Накладання джгута.  

Всі відповіді вірні. + 

 

 

 

 

8. 

У разі синдрому тривалого стискання в ділянці гомілки:  

Накладається джгут вище місця пошкодження, а потім 

звільняється кінцівка. 

+ 

Накладається джгут нижче місця пошкодження, а потім 

звільняється кінцівка. 

 

Звільняється кінцівка від стискаючого фактору.  

Звільняється кінцівка від стискаючого фактору, транспортна 

іммобілізація. 

 

 

 

9. 

Масаж серця дитині проводять:  

Великим пальцем або двома (вказівним та середнім) 

посередині грудини. 

 

Двоса руками на середню частину грудини.  

М’якою частиною долоні.  

Однією рукою на середню частину грудини. + 

 

 

 

10. 

Щоб перевірити наявність дихання у постраждалого, 

необхідно: 

 

Спостерігати за підняттям та спаданням грудної клітки.  

Прислухатися, щоб почути видих.  

Намагатися відчути щокою, вухом повітря, що виходить.  

Все перераховане. + 

 

Таблиця Б. 3 - Тестові завдання 

Питання та варіанти відповіді Відповіді 

 

 

1. 

У разі закритого перелому плеча необхідно:  

Перевірити голкою чутливість шкіри.  

Накласти пов’язку.   

Накласти джгут.  

Накласти шину. + 

 

 

 

2. 

У разі втрати постраждалим свідомості, необхідно:  

Переконатися у відсутності небезпеки, визначити у 

постраждалого наявність дихання: за його відсутності – 

розпочати серцево-легеневу реанімацію, при наявності – 

перемістити у стабільне положення. 

 

 

+ 
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 Струсонути потерпілого.  

Покласти теплий компрес на голову.  

Всі відповіді не вірні.  

 

 

3. 

Перша допомога при отруєнні грибами:  

Напоїти теплим чаєм, заспокоїти потерпілого.  

Напоїти водою, вкрити потерпілого.  

Промити шлунок холодною водою, дати активоване вугілля, 

викликати швидку допомогу. 

 

+ 

Дати проносний засіб, холод на живіт.  

 

 

4. 

Перша допомога у разі закритої травми живота:  

Знеболення.  

Накладання джгута.  

Не давати постраждалому палити.  

Холод на ділянку живота. + 

 

 

5. 

При венозній кровотечі, потрібно:  

Накласти джгут вище рани.  

Накласти джгут нижче рани.  

Накласти тиснучу пов’язку. + 

Притиснути судину пальцем вище рани.  

 

 

6. 

У постраждалого з грудей витікає піниста кров. Це:  

Поранення грудної клітки.  

Забій грудної клітки.  

Проникаюче поранення грудної клітки. + 

Перелом ребра.  

 

 

7. 

Після послаблення джгута потрібно:  

Накласти джгут на теж саме місце з відміткою в записці.  

Накласти джгут на інше місце з відміткою в записці.  

Накласти джгут вище з відміткою в записці. + 

Накласти джгут нижче рани з відміткою в записці.  

 

 

 

8. 

Ознаки травматичного шоку:  

Висока температура тіла, слабкий пульс, послаблене 

дихання. 

 

Поверхневе дихання, слабкий пульс, бліді шкірні покриви. + 

Гіперемія шкіри обличчя.  

Високий тиск, слабкий пульс, висока температура тіла.  

 

 

 

9. 

Якщо постраждалий без свідомості, ви повинні  

Почати СЛР у постраждалої дитини до дзвінка на 103.  

Почати СЛР у постраждалого немовляти до дзвінка на 103  

Зателефонувати 103 до початку СЛР у дорослого 

постраждалого. 

 

Все перераховане. + 
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10. 

Співвідношення кількості компресій до кількості вдихів 

при СЛР у дитини складає: 

 

2 вдихи на кожні 30 натискань. + 

2 вдихи на кожні 15 натискань.  

1 вдих на кожні 15 натискань.  

вдих на кожні 5 натискань.  

 

Таблиця Б. 4 - Тестові завдання 

Питання та варіанти відповіді Відповіді 

 

 

 

1. 

Якщо людина вдарилася головою, знепритомніла, але 

швидко оговталась: 

 

Не варто турбувати лікаря.  

Варто потурбувати лікаря.  

Накласти холод на місце забиття, дати спокій.  

Накласти холод на місце забиття, терміново викликати 

лікаря. 

 

+ 

 

 

2. 

У людини втрата крові 25 %. Його транспортування:  

На боці.  

Приспущений з голови кінець нош і піднятий у ділянці 

ніг. 

 

+ 

На спині.  

Горизонтальне положення.  

 

 

 

3. 

Надання допомоги в разі опіків кислотою (крім 

концентрованої сульфатної кислоти): 

 

Промити водою, слабким розчином соди. + 

Змастити жиром.  

Промити слабким розчином марганцівки.  

Не трогати місце опіку взагалі.  

 

 

 

4. 

Транспортування потерпілого з порушеною психікою:  

Пішки.  

На ношах, зафіксувавши його в 3-х місцях (ноги, тулуб, 

руки). 

 

+ 

Сидячи.  

На ношах без фіксації.  

 

 

5. 

У разі обмороження кінцівок потрібно:  

Розтерти їх снігом.  

Вкрити вологим рушником.  

Опустити їх у гарячу воду.  

Накласти суху, не тугу пов’язку, госпіталізувати. + 
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6. 

При наданні невідкладної допомоги в першу чергу 

необхідно: 

 

Переконатись у безпеці перебування на данному місці. + 

Викликати поліцію та швидку допомогу.  

Покликати на допомогу дорослих.  

Всі відповіді не вірні.  

 

 

7. 

У разі закритих травм живота під час надання першої 

допомоги заборонено: 

 

Давати пити. + 

Транспортувати стоячи.  

Транспортувати в положенні «жаби».  

Знеболювати.  

 

 

 

8. 

При пораненні сонної артерії необхідно:  

Притиснути судину до шийного відділу хребта вище 

рани. 

 

Притиснути судину до шийного відділу хребта нижче 

рани. 

 

+ 

Накласти джгут.  

Накласти тиснучу пов’язку.  

 

 

 

9. 

Техніка для розкриття дихальних шляхів є 

наступною: 

 

Натиснути підборіддя вниз, нахилити голову вперед.  

Натиснути підборіддя вверх, нахилити голову вперед.  

Підняти підборіддя, нахилити голову назад.  

Підняти підборіддя, повернути голову вбік. + 

 

 

 

10. 

При проведенні непрямого масажу серця 

застосовується правило 

 

1 рука, ( до 5 см) у дітей.  

2 пальці, (4 см) у немовляти.  

2 руки, (5 см) у дорослих.  

Все перераховане. + 

 

Таблиця Б. 5 - Тестові завдання 

Питання та варіанти відповіді Відповіді 

 

 

1. 

Вкажіть головний прийом при проведенні серцево-

легеневої реанімації: 

 

Забезпечення прохідності дихальних шляхів.  

Проведення непрямого масажу серця.  

Проведення штучного дихання.  

Все перераховане. + 
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2. 

Унаслідок стиснення травмовано верхню кінцівку, 

вона тепла. Треба: 

 

Накласти джгут, іммобілізувати.  

Накласти шину, вкрити ковдрою.  

Накласти тиснучу пов‘язку на рану, іммобілізувати. + 

Накласти тепло, іммобілізувати.  

 

 

3. 

Що в першу чергу повинен зробити рятівник при 

наданні допомоги потерпілому з сильною кровотечею: 

 

Перевірити артеріальний тиск.  

Надати постраждалому горизонтального положення.  

Зупинити кровотечу. + 

Забезпечити внутрішньовенний доступ.  

 

 

4. 

Надання допомоги у разі опіків лугом:  

Змастити жиром.  

Змазати «Пантенолом».  

Промити розчином соди.  

Промити холодною водою, накласти пов’язку. + 

 

 

 

 

5. 

Перша медична допомога в разі обмороження:  

Розтерти уражену ділянку твердим матеріалом або снігом.  

Створити умови для загального зігрівання, накласти не 

тугу, суху пов’язку на обморожену ділянку, дати тепле 

питво. 

 

 

+ 

Створити умови для загального зігрівання, накласти тугу, 

суху пов’язку на обморожену ділянку, дати прохолодне 

питво. 

 

Зробити легкий масаж, розтерти уражене місце 

одеколоном. 

 

 

 

 

6. 

Як правильно зняти з потерпілого сорочку в разі 

поранення лівої руки? 

 

Зняти одяг із правої руки, а потім з лівої. + 

Зняти одяг з лівої руки, потім із правої.  

Зняти одяг одночасно з обох верхніх кінцівок.  

Всі відповіді не вірні.  

 

 

 

 

 

7. 

Як надати першу допомогу в разі перелому кісток 

тазу? 

 

Надати потерпілому положення «напівсидячи», накласти 

тугу пов’язку 

 

Покласти потерпілого на рівну тверду поверхню, зігнути 

й розвести ноги в колінних суглобах та підкласти під них 

валик з одягу або іншого матеріалу, що його заміняє, 

(поза «жаби»), зафіксувати хворого на ношах. 

 

 

+ 

 

Продовження таблиці Б. 4 
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 Покласти потерпілого на спину, на тверду поверхню, до 

місць ушкодження прикласти грілку або міхур з льодом 

або холодною водою. 

 

Всі відповіді не вірні.  

 

 

 

8. 

Якою повинна бути транспортна шина?  

З можливістю фіксації тільки місця перелому.  

З можливістю фіксації місця перелому та найближчого 

суглоба. 

 

З можливістю фіксації всієї кінцівки.  

З можливістю фіксації місця перелому та двох суміжних 

суглобів. 

 

+ 

 

 

9. 

Для перевірки циркуляції крові ви повинні перевірити 

пульс: 

 

На сонній артерії у постраждалої дитини.  

На сонній артерії у дорослого постраждалого.  

На плечовій артерії у постраждалого немовляти.  

Все перераховане. + 

 

 

10. 

При проведенні штучного дихання заборонено?  

Щільно затиснути пальцями ніс постраждалого.  

Дозволити постраждалому видихати самостійно.  

Роздмухувати надмірно легені постраждалого. + 

Все перераховане.  
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6. Крилюк В., Гур’єв С., Гудима А., Іскра Н. та ін. Екстренна медична 

допомога травмованим на догоспітальному етапі: навчальний посібник. Київ, 

2016. 400 с. 
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3. Долікарська допомога: підручник. К.: Правові джерела, 2000.  

4. Инструкция по оказанию первой медицинской помощи при автодорожных 

травмах. Харьков. Облполиграфиздат. 1982 г. 63 с. 

5. Зозуля И., Верншигора А., Бобров В. Медицина неотоложных состояний. 

Киев «Медицина», 2008. 696 с. 

6. Олійник П. Перша медична допомога. Львів: «Сполом», 2004. 256 с. 

7. Соловьёва И. Судебно-медицинская экспертиза железнодорожной травмы. 

Учебно-методическое пособие для судебно-медицинских экспертов. М., 

1991. 35 с. 

8. Халмурадов Б., Волянський П.Медицина надзвичайних ситуацій 

підручник. К.: Центр учбової літератури, 2016. 208 с. 

Нормативні документи 

1. Закон України від 05.07.2012 р. № 5081-VI «Про екстрену медичну 

допомогу». 

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2012 р. № 1115 «Про 
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5. Наказ МОЗ України від 29.03.2017 р. № 346 «Про удосконалення 

підготовки з надання домедичної допомоги осіб, які не мають медичної 

освіти». 
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Додаток В  

ЗОШИТ НА ДРУКОВАНІЙ ОСНОВІ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА», (фрагмент) 
 
ТЕМА  

ПРИНЦИПИ НАДАННЯ ПЕРШОЇ ДОМЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 

 

Навчальна мета: 

- ознайомлення слухачів з принципами домедичної допомоги в умовах 

надзвичайних ситуаціях різних характерів.  

- навчити слухачів проводити первинний та вторинний огляд постраждалих.  

- засвоєння теоретичних знань та практичних умінь для використання в 

подальшій практичній діяльності рятувальника. 

Існує чотири принципи надання першої допомоги при невідкладних 

ситуаціях, яких треба обов’язково дотримуватися. Ця послідовність дій 

убезпечить Вашу безпеку, безпеку постраждалого та оточуючих людей, а 

також сприятиме ефективній роботі рятівника. 

Принцип перший  

«Огляд місця пригоди» 

До початку надання першої допомоги уважно роздивіться і спробуйте 

визначити:_________________________________________________________  

 

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

При проведенні огляду звертайте увагу на деталі, які б могли підказати 

причину пригоди та отриманих травм. Це дуже важливо, якщо постраждалий 

непритомний і свідки пригоди відсутні. 

Пам’ятайте про свою безпеку, безпеку потерпілого та оточуючих! 

Принцип другий 

 



 481 

«Проведення первинного огляду з наданням першої допомоги» 

Перевірка свідомості: бачу, чую, відчуваю. 

Бачити – __________________________________________________________ 

Чути – ____________________________________________________________  

Відчувати – якщо відповіді немає:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

                                          Ваші наступні дії: 

Крок перший: перевірка прохідності дихальних шляхів; 

Крок другий: перевірка наявності дихання. 

    Крок перший: 

Перевірка прохідності дихальних  шляхів 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Якщо у Вас є підозра на травму шиї у постраждалого, використовуйте 

інший метод для відкриття дихальних шляхів, який має назву “висунення 

нижньої щелепи без закидання голови”. 

Крок другий:Перевірка наявності дихання. Постраждалий 

непритомний. 
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Якщо постраждалий дихає, треба покласти його у відповідне 

положення:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

У положенні, при якому голова постраждалого лежить на руці, 

нахиліть його голову вперед і відкрийте рот, щоб дати вихід рідині 

(блювотиння, слина, кров). Коли постраждалий, який втратив свідомість, 

лежить на животі, ризик удушення мінімальний.    

Принцип третій: 

«Швидку допомогу необхідно викликати при будь – якій із зазначених 

ситуацій» 

- Втрата свідомості або рівень свідомості, що змінюється 

- Проблеми із диханням (утруднене дихання або його відсутність ) 

- Біль в грудях або відчуття тиснення в грудях  

- Сильна біль у животі  

- Блювота з кров'ю  або кров'яні виділення (з сечею, мокротинням) 

- Отруєння  

- Судоми, сильний біль або утруднена мова 

- Травми голови, шиї або спини, можливі травми (переломи) кісток  

- Раптове порушення руху 

Принцип четвертий: 
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«Проведення вторинного огляду» 

Вторинний огляд допомагає виявити інші проблеми, які безпосередньо 

не становлять загрози для життя постраждалого, проте можуть мати серйозні 

наслідки, якщо не взяти їх до уваги. 

Вторинний огляд 

складається з 

трьох етапів: 

1. Опитуйте 

постраждалого і\або 

оточуючих. 

2. Перевірка ознак 

життя: -

 свідомість, дихання. Старайтеся виявити будь які зміни або порушення ознак 

життя, перевіряйте їх кожні 5 хвилин. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Пам'ятайте, що переміщення постраждалого може призвести до 

погіршення його стану. При обстеженні та наданні допомоги постраждалому 

в свідомому стані залишіть його в тому положенні, в якому він був 

знайденій.  

Завдання на самопідготовку: 

- вивчити теоретичний матеріал викладений на занятті. 

- підготувати презентацію з даної теми або бути готовим провести майстер-

клас на прохання викладача.  

- закріпити набути практичні уміння та навички у пожежно-рятувальних 

підрозділах при проходженні виробничої практики. 

 

ТЕМА 

ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА ПОСТРАЖДАЛИМ ПРИ РАПТОВІЙ 

ЗУПИНЦІ СЕРЦЯ 
 

Навчальна мета: 

- ознайомлення слухачів з послідвністю дій при зупинки серця у 

постраждалого.  

- навчити слухачів проводити серцево-легеневу реанімацію постраждалих в 

залежності від їх віку, умов та ознайомити з причинами зупинки проведення 

серцево-легеневої реанімації.  
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- засвоєння теоретичних знань та практичних умінь для використання в 

подальшій практичній діяльності рятувальника. 

Раптова зупинка серця - 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Послідовність дій при наданні домедичної допомоги: 

1) перед наданням допомоги переконатися у відсутності небезпеки; 

2) визначити наявність свідомості - обережно потрясти постраждалого за 

плече та голосно звернутися до нього, наприклад «З Вами все гаразд? Як Ви 

себе почуваєте?»; 

3) якщо постраждалий реагує: 

а)_________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

б) ________________________________________________________________ 

в) ________________________________________________________________ 

г) повідомити диспетчеру інформацію про постраждалого відповідно до його 

запитань та виконати його вказівки; 

ґ) ________________________________________________________________ 

4) якщо постраждалий не реагує: 

а) звернутися до осіб, які поряд, за допомогою; 

б) якщо постраждалий лежить на животі, повернути його на спину та 

відновити прохідність дихальних шляхів. Якщо механізмом травми було 

падіння з висоти, вважати, що у постраждалого є травма в шийному відділі 

хребта; 

в) відновити прохідність дихальних шляхів, визначити наявність дихання за 

допомогою прийому: «чути, бачити, відчувати». Наявність дихання 

визначати протягом 10 секунд. Якщо виникли сумніви, що є дихання, 

вважати, що дихання відсутнє; 

5) якщо постраждалий дихає, при відсутності свідомості: 

а) 



 485 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

б)_________________________________________________________________ 

в) ________________________________________________________________ 

6) якщо дихання відсутнє: 

Реаніматологія це наука про закономірності згасання та відновлення 

життєвих функцій організму. 

Дії при реанімації спрямовані на ліквідацію причин умирання і 

відновлення функцій дихання і кровообігу. Оживити можна тільки 

життєздатний організм. Практично будь–яка критична ситуація, що 

закінчується раптовою смертю є показанням до негайної реанімації. 

Людина, яка надає допомогу, повинна вміти відрізняти втрату свідомості 

від смерті. При виявленні мінімальних ознак життя необхідно негайно 

приступити до надання першої допомоги. 

Умовами для проведення СЛР є: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

При проведенні СЛР для рятувальника всі люди умовно 

поділяються на наступні групи: 

Новонароджений (______________________); 

Немовля (_____________________________); 

Дитина (______________________________); 

Дорослий (____________________________). 

СЛР новонароджених ми не розглядаємо, тому що якщо немовля 

народжується в патологічними проблемами то її разом з мамою не виписують 

з медичного закладу. Якщо в цей період виникнуть показники для 

проведення СЛР то його будуть виконувати медичні працівники. 

Серцево-легенева реанімація немовля: 

СЛР немовля починається 

з 5 видихів із-за щок «рот 

в рот» з перервою між 

ними для того щоб 

спробувати відновити 

дихання без натискань на 

грудну клітину 

попередньо затиснувши 

ніс немовля щоб повітря 
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не виходило одразу, а потрапило в легені.  

Якщо після видихів дихання не відновилося необхідно негайно 

приступити до першого циклу, а саме: зробити 30 натискань на грудну 

клітину на глибину 2-3 см. двома пальцями, двома фалангами пальців, або 

великими пальцями обох рук одночасно з інтенсивністю 2 натискання за 

секунду після чого зробити 2 видихи «рот в рот» з перервою між ними.  

Робимо таких 5 циклів, після чого проводиться перевірка дихання, якщо 

дихання відновилося повертаємо немовля у відновне положення, якщо не 

відновилося проводимо ще 5 циклів. 

Серцево-легенева реанімація дитини: 

СЛР дитини починається з 5 видихів із-за щок «рот в рот» з перервою 

між ними для того щоб спробувати відновити дихання без натискань на 

грудну клітину попередньо затиснувши ніс дитини щоб повітря не виходило 

одразу, а потрапило в легені.  

Якщо після видихів дихання 

не відновилося необхідно 

негайно приступити до 

першого циклу, а саме: 

зробити 30 натискань на 

грудну клітину на глибину 3-4 

см. однією рукою з 

інтенсивністю 2 натискання за 

секунду після чого зробити 2 

видихи «рот в рот» з перервою 

між ними.  

Робимо таких 5 циклів, після чого проводиться перевірка дихання, якщо 

дихання відновилося повертаємо дитину у відновне положення, якщо не 

відновилося проводимо ще 5 циклів. 

Серцево-легенева реанімація дорослого: 

СЛР дорослого починається одразу з першого циклу, а саме: зробити 30 

натискань на грудну клітину на глибину 5-6 см. обома руками з 

інтенсивністю 1 натискання за секунду після чого зробити 2 видихи «рот в 

рот» з перервою між ними попередньо затиснувши ніс дитини щоб повітря не 

виходило одразу, а потрапило в легені. 

Робимо таких 5 циклів, 

після чого проводиться 

перевірка дихання, якщо 

дихання відновилося 

повертаємо дорослого у 

відновне положення, якщо 
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не відновилося проводимо ще 5 циклів. 

 

 

 

 

 

Причини зупинки СЛР: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Первинна зупинка серця спостерігається рідше. Із зупинкою серцевих 

скорочень і дихання настає стан так званої клінічної смерті, яка є 

своєрідним перехідним станом між життям і смертю. Тому при енергійному 

наданні домедичної допомоги людині, яка перебуває в стані клінічної смерті, 

інколи вдається повернути її до життя. Період клінічної смерті 

характеризується найглибшим пригніченням центральної нервової системи 

яке поширюється і на довгастий мозок, зупинкою кровообігу та дихання і 

збереженням на мінімальному рівні обмінних процесів  в тканинах організму. 

Тривалість клінічної смерті  визначається часом виживанням кори головного 

мозку за відсутністю кровообігу і дихання. У середньому цей час становить  

5 – 6 хв. Він збільшується, якщо смерть настає при низькій температурі, у 

молодих, фізично здорових людей, при швидкій смерті. 

Якщо дихання і серцева діяльність відсутні 5 – 6 хв., то спочатку в 

клітинах кори, а потім і в менш чутливих до кисневого голодування відділах 

мозку і клітинах інших органів починаються просець розпаду протоплазми 

ядер клітин, що призводить до незворотних явищ, тобто біологічної смерті – 

кінцевої стадії індивідуального існування будь – якої живої системи. Для 

констатації смерті використовують так звані орієнтовні (ймовірні) і 

достовірні (абсолютні) ознаки смерті.  

До орієнтовних ознак належать такі : нерухоме, пасивне положення тіла, 

блідість шкірних покровів, відсутність чутливості на больові, термічні 

подразники, відсутність рогівкового рефлексу, реакції зіниць на світло. 

В сумнівних випадках за наявності лише орієнтовних ознак смерті і 

відсутності явно несумісних з життям ушкоджень, лікар або інша особа 

повинні надавати можливу в наявних умовах допомогу (штучне дихання та 

непрямий масаж серця) до того часу, поки не пересвідчиться в настанні 

смерті, тобто в появі ранніх трупних змін (трупних плям, трупного 

заклякання, трупного висихання, охолодження трупа). Тільки після появи 

трупних плям (через 1 – 2 години після настання смерті) способи оживлення 

припиняються і констатується смерть людини. 
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Завдання на самопідготовку: 

- вивчити теоретичний матеріал викладений на занятті. 

- підготувати презентацію з даної теми або бути готовим провести майстер-

клас на прохання викладача.  

- закріпити набути практичні уміння та навички у пожежно-рятувальних 

підрозділах при проходженні виробничої практики. 

 

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

Основна література. 

1. Хміль С., Кучма З., Романчук Л. Гінекологія: підручник. Укрмедкнига, 

1999. 329 с. 

2. Крилюк В. та ін. Домедична допомога (алгоритм маніпуляції): методичний 

посібник. К., 2015. 48с. 

3. Волянський П., Гур’єв С., Долгий М., Дрозденко Н., Іскра Н., 

Макаренко А., Стрюк М., Терент’єва А. Домедична допомога в умовах 

надзвичайних ситуацій: практичний посібник. ФОП Панов А.,2016. 136 с. 

4. Крилюк В., Чорний Ю., Гоженко А., Квітка М. Домедична допомога 

постраждалим внаслідок ДТП: методичний посібник. К.: ФОП Ференець В., 

2014. 84 с. 

5. Екстрена медична допомога (догоспітальні протоколи) / за редакцією 

Богомолець О., Рощіна Г.. Київ. Здоров’я, 2016 р. 

6. Крилюк В., Гур’єв С., Гудима А., Іскра Н. Екстрена медична допомога 

травмованим на догоспітальному етапі: навчальний посібник. Київ. 2016. 

400 с. 

7. Екстрена медична допомога / за редакцією професора Г. Рощіна. Київ, 

2008. 127 с. 

 

Допоміжна література. 

1. Буянов. М. Первая медицинская помощь. М.: Медицина, 1981. 192 с. 

2. Долікарська допомога. К.: Правові джерела, 2000.  

3. Инструкция по оказанию первой медицинской помощи при автодорожных 

травмах. Харьков. Облполиграфиздат. 1982 г. 63 с. 

3. Зозуля И., Верншигора А., Бобров В. Медицина неотоложных состояний. 

Киев «Медицина», 2008. 696 с. 

4. Олійник П. Перша медична допомога. Львів: «Сполом», 2004. 256 с. 

5. Соловьёва И. Судебно-медицинская экспертиза железнодорожной травмы. 

Учебно-методическое пособие для судебно-медицинских экспертов. М., 

1991. 35с. 

6. Халмурадов Б., Волянський П. Медицина надзвичайних ситуацій 

підручник. К.: Центр учбової літератури, 2016. 208 с. 
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Нормативні документи 

1. Закон України від 05.07.2012 р. № 5081-VI «Про екстрену медичну 

допомогу». 

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2012 р. № 1115 «Про 

затвердження Порядку підготовки та підвищення кваліфікації осіб, які 

зобов’язані надавати домедичну допомогу». 

3. Наказ МОЗ України від 02.03.2009 р. № 132 «Про організацію навчання 

окремих категорій немедичних працівників навичкам надання першої 

невідкладної медичної допомоги». 

4. Наказ МОЗ України від 16.06.2014 р. № 398 «Про затвердження порядків 

надання домедичної допомоги особам при невідкладних станах». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 490 

Додаток Г 

ПЕРЕЛІК ПРОФІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДСНС УКРАЇНИ,  

ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ПІДГОТОВКУ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СЛУЖБИ 

ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (СТАНОМ НА 01.09.2020),  

РОЗРОБЛЕНИЙ АВТОРОМ 

Таблиця Г. 1  

Перелік профільних навчальних закладів дснс україни, які здійснюють 

підготовку майбутніх фахівців служби цивільного захисту  

(станом на 01.09.2020) 

№ 

з/п 
Назва 

профільного навчального закладу 

Ліцензійний обсяг 

набору (чол.) 

(станом на 

01.09.2020р.) 
Кваліфікація, яка 

присвоюється 

випускникам після 

закінчення навчання Н
ая

в
н

іс
ть

 

м
аг

іс
тр

ат
у
р
и

 

Д
ен

н
а 

 

ф
о

р
м

а 

н
ав

ч
ан

н
я 

З
ао

ч
н

а 

 ф
о

р
м

а 
 

н
ав

ч
ан

н
я 

1 

Національний університет 

цивільного захисту України (м. 

Харків) 

60 60 

бакалавр з 

пожежної 

безпеки;  

+ 

2 
Львівський дежавний університет 

безпеки життєдіяльності 
60 60 

бакалавр з 

пожежної 

безпеки;  

+ 

3 

Черкаській інститут пожежної 

безпеки імені героїв Чорнобиля 

НУЦЗУ 

60 60 

бакалавр з 

пожежної 

безпеки;  

+ 

4 

Інститут державного управління 

та наукових досліджень у сфері 

цивільного захисту (м. Київ) 

40 40 

бакалавр з 

пожежної 

безпеки;  

+ 

5 
Вінницьке професійне училище 

ЛДУ БЖД 
120 50 

фахівець служби 

цивільного 

захисту 

- 

6 

Навчальний центр оперативно-

рятувальних сил цивільного 

захисту (с. Ватутіно) 

225 - 

фахівець служби 

цивільного 

захисту 

- 

7 

Навчальний пункт аварійно-

рятувального загону спеціального 

призначення Головного 

управління ДСНС України у 

Вінницькій області 

120 

 

- фахівець служби 

цивільного 

захисту 

- 

8 
Навчальний пункт аварійно-

рятувального загону спеціального 
80 

 

- 

 

фахівець служби - 
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призначення Головного управління 

ДСНС України у Волинській 

області 

цивільного захисту 

9 

Навчальний пункт аварійно-

рятувального загону спеціального 

призначення Головного 

управління ДСНС України у 

Дніпропетровській області 

170 

 

 

- 

 

фахівець служби 

цивільного захисту 
- 

10 

Навчальний пункт аварійно-

рятувального загону спеціального 

призначення Головного 

управління ДСНС України у 

Донецькій області 

150 

 

- 

фахівець служби 

цивільного захисту 

- 

11 

Навчальний пункт аварійно-

рятувального загону спеціального 

призначення Головного 

управління ДСНС України у 

Житомирській області 

120 

 

- 

 

фахівець служби 

цивільного захисту 
- 

12 

Навчальний пункт аварійно-

рятувального загону спеціального 

призначення Головного 

управління ДСНС України у 

Закарпатській області 

80 

 

- 

 

фахівець служби 

цивільного захисту 
- 

13 

Навчальний пункт аварійно-

рятувального загону спеціального 

призначення Головного 

управління ДСНС України у 

Запорізькій області 

120 

 

- 

 

фахівець служби 

цивільного захисту 
- 

14 

Навчальний пункт аварійно-

рятувального загону спеціального 

призначення Головного 

управління ДСНС України у 

Івано-Франківській області 

60 

 

 

- 

 

фахівець служби 

цивільного захисту 
- 

15 

Навчальний пункт аварійно-

рятувального загону спеціального 

призначення Головного 

управління ДСНС України у 

Київській області 

270 

 

- 

 

фахівець служби 

цивільного захисту 
- 

16 

Навчальний пункт аварійно-

рятувального загону спеціального 

призначення Головного 

управління ДСНС України у 

Кіровоградській області 

115 - 

 

фахівець служби 

цивільного захисту 
- 

17 Навчальний пункт аварійно- 150 - 
 

фахівець служби 
- 
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рятувального загону спеціального 

призначення Головного 

управління ДСНС України у 

Луганській області 

цивільного захисту 

18 

Навчальний пункт аварійно-

рятувального загону спеціального 

призначення Головного 

управління ДСНС України у 

Львівській області 

180 - 

 

фахівець служби 

цивільного захисту 
- 

19 

Навчальний пункт аварійно-

рятувального загону спеціального 

призначення Головного 

управління ДСНС України у 

Миколаївській області 

150 - 

 

фахівець служби 

цивільного захисту 
- 

20 

Навчальний пункт аварійно-

рятувального загону спеціального 

призначення Головного 

управління ДСНС України у 

Одеській області 

195 - 

 

фахівець служби 

цивільного захисту 
- 

21 

Навчальний пункт аварійно-

рятувального загону спеціального 

призначення Головного 

управління ДСНС України у 

Полтавській області 

145 - 

 

фахівець служби 

цивільного захисту 
- 

22 

Навчальний пункт аварійно-

рятувального загону спеціального 

призначення Головного 

управління ДСНС України у 

Рівненській області 

90 - 

 

фахівець служби 

цивільного захисту 
- 

23 

Навчальний пункт аварійно-

рятувального загону спеціального 

призначення Головного 

управління ДСНС України у 

Сумській області 

90 - 

 

фахівець служби 

цивільного захисту 
- 

24 

Навчальний пункт аварійно-

рятувального загону спеціального 

призначення Головного 

управління ДСНС України у 

Тернопільській області 

120 - 

 

фахівець служби 

цивільного захисту 
- 

25 

Навчальний пункт аварійно-

рятувального загону спеціального 

призначення Головного 

управління ДСНС України у 

Харківській області 

150 - 

 

фахівець служби 

цивільного захисту 
- 
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26 

Навчальний пункт аварійно-

рятувального загону спеціального 

призначення Головного 

управління ДСНС України у 

Херсонській області 

120 - 

 

фахівець служби 

цивільного захисту 
- 

27 

Навчальний пункт аварійно-

рятувального загону спеціального 

призначення Головного 

управління ДСНС України у 

Хмельницькій області 

125 - 

 

фахівець служби 

цивільного захисту 
- 

28 

Навчальний пункт аварійно-

рятувального загону спеціального 

призначення Головного 

управління ДСНС України у 

Черкаській області 

120 - 

 

фахівець служби 

цивільного захисту 
- 

29 

Навчальний пункт аварійно-

рятувального загону спеціального 

призначення Головного 

управління ДСНС України у 

Чернівецькій області 

115 - 

 

фахівець служби 

цивільного захисту 
- 

30 

Навчальний пункт аварійно-

рятувального загону спеціального 

призначення Головного 

управління ДСНС України у 

Чернігівській області 

50 - 

 

фахівець служби 

цивільного захисту 
- 

31 

Навчальний пункт аварійно-

рятувального загону спеціального 

призначення Головного 

управління ДСНС України у місті 

Київ 

150 - 

 

фахівець служби 

цивільного захисту 
- 
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Додаток Д 

РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ КУРСАНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ 

ПРОФІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДСНС УКРАЇНИ 

Таблиця Д. 1  

Кількість респондентів, які взяли участь в анкетуванні щодо виявлення стану 

готовності майбутніх фахівців служби цивільного захисту до самозбереження 

у професійній діяльності 

№ 

з/п 
Назва профільного навчального закладу 

Взяло участь в  

анкетуванні (осіб): 

викладачів курсантів 

1 Національний університет цивільного захисту України (м. Харків) 26 141 

2 Львівський дежавний університет безпеки життєдіяльності 20 122 

3 Черкаській інститут пожежної безпеки імені героїв Чорнобиля  18 109 

4 
Інститут державного управління та наукових досліджень у сфері 

цивільного захисту (м. Київ) 
16 86 

5 Вінницьке професійне училище ЛДУ БЖД 19 80 

6 
Навчальний центр оперативно-рятувальних сил цивільного 

захисту (с. Ватутіно) 
11 69 

7 

Навчальний пункт аварійно-рятувального загону спеціального 

призначення Головного управління ДСНС України у Вінницькій 

області 

5 26 

8 

Навчальний пункт аварійно-рятувального загону спеціального 

призначення Головного управління ДСНС України у Волинській 

області 

5 57 

9 

Навчальний пункт аварійно-рятувального загону спеціального 

призначення Головного управління ДСНС України у 

Дніпропетровській області 

6 37 

10 

Навчальний пункт аварійно-рятувального загону спеціального 

призначення Головного управління ДСНС України у Донецькій 

області 

4 35 

11 

Навчальний пункт аварійно-рятувального загону спеціального 

призначення Головного управління ДСНС України у 

Житомирській області 

7 33 

12 

Навчальний пункт аварійно-рятувального загону спеціального 

призначення Головного управління ДСНС України у 

Закарпатській області 

5 45 

13 

Навчальний пункт аварійно-рятувального загону спеціального 

призначення Головного управління ДСНС України у Запорізькій 

області 

5 50 

14 

Навчальний пункт аварійно-рятувального загону спеціального 

призначення Головного управління ДСНС України у Івано-

Франківській області 

4 41 

15 

Навчальний пункт аварійно-рятувального загону спеціального 

призначення Головного управління ДСНС України у Харківській 

області 

5 40 

Всього: 156 981 
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Анкета 

для курсантів профільних навчальних закладів ДСНС України 

 
Шановні курсанти! 

 
Кафедра піротехнічної та спеціальної підготовки Національного університету 

цивільного захисту України (м. Харків) та навчальний пункт аварійно-рятувального 

загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України проводять 

спеціальне дослідження щодо формування готовності майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту до самозбереження у прфесійній діяльності. Будемо вдячні, якщо Ви 

візьмете участь у нашому анкетуванні і дасте відповіді на наступні питання, поставивши 

позначку у відповідній графі.   

 

1. На Вашу думку, чи доцільно здійснювати у профільних навчальних закладах ДСНС 

України підготовку майбутніх фахівців служби цивільного захисту, готових і здатних до 

самозбереження у професійній діяльності? 

а)  так, доцільно; 

б)  ні, не доцільно; 

в) важко відповісти. 

 

2. Чи розумієте Ви сутність поняття «готовність до самозбереження у 

професійній діяльності»? 

а)  так, розумію; 

б) частково розумію; 

в)  ні, не розумію; 

г) важко відповісти. 

 

3. Як Ви вважаєте, наскільки Ви підготовлені для використання засобів 

самозбереження у своїй майбутній професійній діяльності? 

а)  повністю підготовлений; 

б)  частково підготовлений; 

в) ні, не підготовлений; 

г) важко відповісти. 

 

4. Як Ви вважаєте, чи залежить ефективність ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій від формування компетентності фахівця служби 

цивільного захисту? 

а)  так, залежить; 

б)  частково залежить; 

в) ні, не залежить; 

г) важко відповісти. 

 

5. Наскільки задоволені Ви наявною навчально-методичною літературою, 

необхідною Вам для формування готовності до самозбереження упрофесійній 

діяльності? 

а)  повністю задоволений; 

б)  частково задоволений; 
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в)  ні, не задоволений; 

г) важко відповісти. 

 

6. Чи володієте Ви знаннями про сутність, мету, принципи, завдання та 

засоби цивільного захисту? 

а)  так, володію; 

б)  володію, але недостатньо; 

в) ні, не володію; 

г) важко відповісти. 

 

7. Чи володієте Ви знаннями щодо становлення та історії розвитку служби 

цивільного захисту в Україні? 

а)  так, володію; 

б)  володію, але недостатньо; 

в) ні, не володію; 

г) важко відповісти. 

 

8. Чи володієте Ви знаннями про зарубіжний досвід професійної 

підготовки фахівців рятувальної справи? 

а)  так, володію; 

б)  володію, але недостатньо; 

в) ні, не володію; 

г) важко відповісти. 

 

9. Чи володієте Ви знаннями про принципи, засоби і умови 

самозбереження у майбутній професійній діяльності? 

а)  так, володію; 

б)  володію, але недостатньо; 

в) ні, не володію; 

г) важко відповісти. 

 

10. Чи володієте Ви знаннями щодо застосування заходів превентивного 

самозбереження та профілактики можливих розладів здоров’я? 

а)  так, володію; 

б)  володію, але недостатньо; 

в) ні, не володію; 

г) важко відповісти. 

 

11. Чи володієте Ви знаннями про патофізіологічну сутність того чи 

іншого професійного захворювання, його симптоми, стадії, ступені, форми, 

варіанти перебігу, можливі ускладнення? 

а)  так, володію; 

б)  володію, але недостатньо; 

в) ні, не володію; 

г) важко відповісти. 
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12. Чи поділяєте Ви думку про те, що самозбережувальні технології - це 

систематичне і послідовне втілення в практику форм, методів і заходів 

заздалегідь спроектованого оздоровчо-самозбережувального процесу, який 

включає системний аналіз, наукове обґрунтування, відбір, використання і 

контроль медико-біологічних, психологічних і соціальних механізмів 

апробованих і нових систем самозбереження? 

а)  так, поділяю; 

б) частково поділяю; 

в)  ні, не поділяю; 

г) важко відповісти. 

 

13. Чи володієте Ви знаннями про класифікацію самозбережувальних 

технологій та особливості їх застосування у професійній діяльності? 

а)  так, володію; 

б)  володію, але недостатньо; 

в) ні, не володію; 

г) важко відповісти. 

 

14. Чи володієте Ви знаннями про принципи, періоди та етапи організації і 

проведення оздоровчого фізичного тренування у професійній діяльності? 

а)  так, володію; 

б)  володію, але недостатньо; 

в) ні, не володію; 

г) важко відповісти. 

 

15. Чи володієте Ви знаннями з теорії та методики самозбереження у 

професійній діяльності? 

а)  так, володію; 

б)  володію, але недостатньо; 

в) ні, не володію; 

г) важко відповісти. 

 

16. Чи володієте Ви знаннями про новітні технології планування та 

організації загортовувальних заходів, що передбачають формування у 

майбутніх фахівців високого рівня готовності до самозбереження у 

професійній діяльності? 

а)  так, володію; 

б)  володію, але недостатньо; 

в) ні, не володію; 

г) важко відповісти. 

 

17. Чи володієте Ви навичками організації здорового способу життя та 

формування культури здоров’я фахівців служби цивільного захисту з 

урахуванням вікових, статевих та індивідуальних особливостей? 
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а)  так, володію; 

б)  володію, але недостатньо; 

в) ні, не володію; 

г) важко відповісти. 

 

18. Чи володієте Ви уміннями застосовувати різноманітні методики для 

визначення рівня здоров’я фахівця служби цивільного захисту, тобто кількісної 

його оцінки, в тому числі за допомогою комп’ютерних технологій? 

а)  так, володію; 

б)  володію, але недостатньо; 

в) ні, не володію; 

г) важко відповісти. 

 

19. Чи володієте Ви навичками організації та реалізації діяльності по 

самозбереженню у професійній діяльності? 

а)  так, володію; 

б)  володію, але недостатньо; 

в) ні, не володію; 

г) важко відповісти. 

 

20. Наскільки Ви володієте уміннями здійснювати профілактику 

захворюваності та надавати першу домедичну допомогу при ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій?  

а)  володію повністю; 

б)  володію, але недостатньо; 

в) ні, не володію; 

г) важко відповісти. 

 

21. Чи володієте Ви уміннями організації та проведення занять зі 

спеціальної фізичної підготовки з особовим складом органів та підрозділів 

цивільного захисту? 

а)  так, володію; 

б)  володію, але недостатньо; 

в) ні, не володію; 

г) важко відповісти. 

 

22. Чи володієте Ви уміннями планування та організації комплексних 

самозбережувальних заходів, раціонально поєднуючи весь комплекс засобів 

у системі службової підготовки? 

а)  так, володію; 

б)  володію, але недостатньо; 

в) ні, не володію; 

г) важко відповісти. 
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23. Чи володієте Ви уміннями розробки індивідуальних 

самозбережувальних програм з метою збереження і відновлення здоров’я 

фахівців служби цивільного захисту, враховуючи їх вік, стать та 

індивідуальні особливості? 

а)  так, володію; 

б)  володію, але недостатньо; 

в) ні, не володію; 

г) важко відповісти. 

 

24. Наскільки Ви володієте уміннями планувати засоби, методи й форми 

проведення спеціальних занять з особовим складом підрозділів ДСНС 

України? 

а)  володію повністю; 

б)  володію, але недостатньо; 

в) ні, не володію; 

г) важко відповісти. 

 

25. Чи володієте Ви уміннями застосовувати методи функціональної 

діагностики з метою визначення параметрів фізичної та розумової 

працездатності і здійснювати контроль за фізичним станом особового складу 

підрозділів ДСНС України? 

а)  так, володію; 

б)  володію, але недостатньо; 

в) ні, не володію; 

г) важко відповісти. 
 

 

 

Дякуємо за Вашу участь! 
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Таблиця Д. 2  

Показник розподілу курсантів, опитаних про доцільність здійснення у 

профільних навчальних закладах ДСНС України підготовки майбутніх 

фахівців служби цивільного захисту, готових і здатних до самозбереження у 

професійній діяльності (%) 

Профільний навчальний заклад 

К
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Національний університет цивільного 

захисту України (м. Харків) 
141 89,47 3,51 7,02 

Львівський дежавний університет безпеки 

життєдіяльності 
122 94,59 5,41 0 

Черкаській інститут пожежної безпеки 

імені героїв Чорнобиля  
109 82 4 14 

Інститут державного управління та 

наукових досліджень у сфері цивільного 

захисту (м. Київ) 

86 90 7,5 2,5 

Вінницьке професійне училище ЛДУ БЖД 80 95 2,5 2,5 

Навчальний центр оперативно-рятувальних 

сил цивільного захисту (с. Ватутіно) 
69 92,56 2,48 4,96 

Навчальний пункт аварійно-рятувального 

загону спеціального призначення 

Головного управління ДСНС України у 

Вінницькій області 

26 96,15 0 3,85 

Навчальний пункт аварійно-рятувального 

загону спеціального призначення 

Головного управління ДСНС України у 

Волинській області 

57 94,2 1,45 4,35 

Навчальний пункт аварійно-рятувального 

загону спеціального призначення 

Головного управління ДСНС України у 

Дніпропетровській області 

37 90,99 3,60 5,41 

Навчальний пункт аварійно-рятувального 

загону спеціального призначення 

Головного управління ДСНС України у 

Донецькій області 

35 82,86 5,71 11,43 

Навчальний пункт аварійно-рятувального 

загону спеціального призначення 

Головного управління ДСНС України у 

Житомирській області 

33 93,94 3,03 3,03 
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Продовження таблиці Д. 2 

Навчальний пункт аварійно-рятувального 

загону спеціального призначення 

Головного управління ДСНС України у 

Закарпатській області 

45 86,67 6,67 6,67 

Навчальний пункт аварійно-рятувального 

загону спеціального призначення Головного 

управління ДСНС України у Запорізькій 

області 

50 94,11 3,81 2,08 

Навчальний пункт аварійно-рятувального 

загону спеціального призначення 

Головного управління ДСНС України у 

Івано-Франківській області 

41 82,93 0 17,07 

Навчальний пункт аварійно-рятувального 

загону спеціального призначення 

Головного управління ДСНС України у 

Харківській області 

40 94,19 1,16 4,65 

Загальний показник  981 90,98 3,3 5,72 
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Таблиця Д. 3  

Показник розподілу курсантів, опитаних про розуміння сутності поняття 

«готовність до самозбереження у професійній діяльності» (%) 
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Національний університет цивільного 

захисту України (м. Харків) 
141 64,91 29,82 1,75 3,51 

Львівський дежавний університет безпеки 

життєдіяльності 
122 62,16 37,84 0 0 

Черкаській інститут пожежної безпеки 

імені героїв Чорнобиля  
109 72 24 2 2 

Інститут державного управління та 

наукових досліджень у сфері цивільного 

захисту (м. Київ) 

86 52,5 37,5 5 5 

Вінницьке професійне училище ЛДУ 

БЖД 
80 65 31,25 2,5 1,25 

Навчальний центр оперативно-

рятувальних сил цивільного захисту (с. 

Ватутіно) 

69 50,41 47,11 1,65 0,83 

Навчальний пункт аварійно-рятувального 

загону спеціального призначення 

Головного управління ДСНС України у 

Вінницькій області 

26 69,23 26,92 3,85 0 

Навчальний пункт аварійно-рятувального 

загону спеціального призначення 

Головного управління ДСНС України у 

Волинській області 

57 63,77 31,88 2,9 1,45 

Навчальний пункт аварійно-рятувального 

загону спеціального призначення 

Головного управління ДСНС України у 

Дніпропетровській області 

37 83,78 16,22 0 0 

Навчальний пункт аварійно-рятувального 

загону спеціального призначення 

Головного управління ДСНС України у 

Донецькій області 

35 51,43 42,86 0 5,71 
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Продовження таблиці Д. 3 

Навчальний пункт аварійно-рятувального 

загону спеціального призначення 

Головного управління ДСНС України у 

Житомирській області 

33 75,76 21,21 3,03 0 

Навчальний пункт аварійно-рятувального 

загону спеціального призначення 

Головного управління ДСНС України у 

Закарпатській області 

45 62,22 33,33 2,22 2,22 

Навчальний пункт аварійно-рятувального 

загону спеціального призначення 

Головного управління ДСНС України у 

Запорізькій області 

50 67,61 29,44 2,09 0,86 

Навчальний пункт аварійно-рятувального 

загону спеціального призначення 

Головного управління ДСНС України у 

Івано-Франківській області 

41 75,61 14,63 7,32 2,44 

Навчальний пункт аварійно-рятувального 

загону спеціального призначення 

Головного управління ДСНС України у 

Харківській області 

40 70,93 26,74 1,16 1,16 

Загальний показник 981 65,38 30,01 2,58 2,03 



 504 

 Додаток Ж 

АНКЕТА 

для викладачів профільних навчальних закладів ДСНС України 

Шановні колеги! 
Кафедра піротехнічної та спеціальної підготовки Національного університету 

цивільного захисту України (м. Харків) та навчальний пункт аварійно-рятувального 

загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України проводять 

спеціальне дослідження щодо формування у майбутніх фахівців служби цивільного 

захисту до самозбереження у професійній діяльності. Дайте, будь ласка, відповіді на 

питання, поставивши позначку у відповідній графі.  

1.На Вашу думку, чи доцільно здійснювати у профільних навчальних закладах 

ДСНС України підготовку майбутніх фахівців служби цивільного захисту, готових і 

здатних до самозбереження у професійній діяльності? 

а)  так, доцільно; 

б)  ні, не доцільно; 

в) важко відповісти. 

2. Чи спрямовуєте Ви свої зусилля на формування у майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту готовності до самозбереження у професійній діяльності?   

а)  так, спрямовую; 

б)  ні, не спрямовую; 

в) важко відповісти. 

3. Чи задоволені Ви наявною науково-методичною літературою, підручниками та 

навчальними посібниками, необхідними для формування у майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту готовності до самозбереження у професійній діяльності? 

а)  повністю задоволений; 

б)  частково задоволений; 

в) ні, не задоволений; 
г) важко відповісти. 

4. Чи спрямовуєте Ви зусилля на розробку та видання власної навчально-

методичної літератури, необхідної для формування у майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту готовності до самозбереження у професійній діяльності? 

а)  так, спрямовую; 

б)  ні, не спрямовую; 

в) важко відповісти. 

5. Чи проводите Ви тестування з метою педагогічної діагностики сформованості 

рівня готовності майбутніх фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у 

професійній діяльності?   

а)  так, проводжу; 

б)  ні, не проводжу; 

в) важко відповісти. 

6. Чи використовуєте Ви інформаційні ресурси мережі Інтернет для формування у 

майбутніх фахівців служби цивільного захисту знань, необхідних для їх готовності до 

самозбереження у професійній діяльності? 

а)  так, використовую; 

б)  ні, не використовую; 

в) важко відповісти. 

7. Чи використовуєте Ви дискусії з метою підвищення якості підготовки майбутніх 

фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності? 

а)  так, використовую; 

б)  ні, не використовую; 
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в) важко відповісти. 

8. Чи використовуєте Ви ділові ігри з метою підвищення якості підготовки 

майбутніх фахівців фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у професійній 

діяльності? 

а)  так, використовую; 

б)  ні, не використовую; 

в) важко відповісти. 

9. Чи використовуєте Ви тренінги з метою підвищення якості підготовки майбутніх 

фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності? 

а)  так, використовую; 

б)  ні, не використовую; 

в) важко відповісти. 

10. Чи використовуєте Ви метод мозкового штурму з метою підвищення якості 

підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у 

професійній діяльності? 

а)  так, використовую; 

б)  ні, не використовую; 

в) важко відповісти. 

11. Чи використовуєте Ви проблемні лекції з метою підвищення якості підготовки 

майбутніх фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у професійній 

діяльності? 

а)  так, використовую; 

б)  ні, не використовую; 

в) важко відповісти. 

12. Чи вважаєте Ви, що впровадження в навчальний процес новітніх педагогічних 

технологій, спрямованих на всебічне самоудосконалення особистості курсанта, впливає на 

підвищення рівня готовності майбутніх фахівців служби цивільного захисту до 

самозбереження у професійній діяльності? 

а)  так, вважаю; 

б) ні, не вважаю; 

в) важко відповісти. 

13. Чи використовуєте Ви у навчальному процесі мультимедійні засоби навчання з 

метою підвищення якості підготовки майбутніх фахівців служби цивільного захисту до 

самозбереження у професійній діяльності? 

а)  так, використовую; 

б)  ні, не використовую; 

в) важко відповісти. 

14. Чи впроваджуєте Ви в процес професійної підготовки майбутніх фахівців 

служби цивільного захисту спецкурси для підвищення якості підготовки майбутніх 

фахівців служби цивільного захисту і формування у них готовності до самозбереження у 

професійній діяльності? 

а)  так, впроваджую; 

б)  ні, не впроваджую; 

в) важко відповісти. 

15. Чи вважаєте Ви, що впровадження сучасних інформаційно-аналітичних та 

комп’ютерних технологій є показником високоефективної підготовки майбутніх фахівців 

служби цивільного захисту до самозбереження у професійній діяльності?   

а)  так, вважаю; 

б) ні, не вважаю; 

в) важко відповісти. 

 

Дякуємо за Вашу участь в анкетуванні! 
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Додаток З 

РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ ВИКЛАДАЧІВ  

ПРОФІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДСНС УКРАЇНИ 

 

Таблиця З.1  

Показник розподілу викладачів, опитаних про доцільність здійснення у 

профільних навчальних закладах ДСНС України підготовки майбутніх 

фахівців служби цивільного захисту, готових і здатних до самозбереження у 

професійній діяльності (%) 

Профільний навчальний заклад 
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Національний університет цивільного 

захисту України (м. Харків) 
26 100 0 0 

Львівський дежавний університет безпеки 

життєдіяльності 
20 100 0 0 

Черкаській інститут пожежної безпеки імені 

героїв Чорнобиля  
18 100 0 0 

Інститут державного управління та наукових 

досліджень у сфері цивільного захисту (м. 

Київ) 

16 100 0 0 

Вінницьке професійне училище ЛДУ БЖД 19 100 0 0 

Навчальний центр оперативно-рятувальних 

сил цивільного захисту (с. Ватутіно) 
11 91,67 8,33 0 

Навчальний пункт аварійно-рятувального 

загону спеціального призначення Головного 

управління ДСНС України у Вінницькій 

області 

5 80 20 0 

Навчальний пункт аварійно-рятувального 

загону спеціального призначення Головного 

управління ДСНС України у Волинській 

області 

5 100 0 0 

Навчальний пункт аварійно-рятувального 

загону спеціального призначення Головного 

управління ДСНС України у 

Дніпропетровській області 

6 100 0 0 
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Продовження таблиці З. 1 

Навчальний пункт аварійно-рятувального 

загону спеціального призначення Головного 

управління ДСНС України у Донецькій 

області 

4 75 25 0 

Навчальний пункт аварійно-рятувального 

загону спеціального призначення Головного 

управління ДСНС України у Житомирській 

області 

7 85,71 14,29 0 

Навчальний пункт аварійно-рятувального 

загону спеціального призначення Головного 

управління ДСНС України у Закарпатській 

області 

5 88,89 11,11 0 

Навчальний пункт аварійно-рятувального 

загону спеціального призначення Головного 

управління ДСНС України у Запорізькій 

області 

5 100 0 0 

Навчальний пункт аварійно-рятувального 

загону спеціального призначення Головного 

управління ДСНС України у Івано-

Франківській області 

4 100 0 0 

Навчальний пункт аварійно-рятувального 

загону спеціального призначення Головного 

управління ДСНС України у Харківській 

області 

5 100 0 0 

Загальний показник  156 95,08 4,92 0,0 
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Таблиця З. 2   

Показник розподілу викладачів, опитаних про те, чи спрямовують вони свої 

зусилля на формування у майбутніх фахівців служби цивільного захисту 

готовності до самозбереження у професійній діяльності (%) 

Профільний навчальний заклад 
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Національний університет цивільного 

захисту України (м. Харків) 
26 100 0 0 

Львівський дежавний університет безпеки 

життєдіяльності 
20 100 0 0 

Черкаській інститут пожежної безпеки 

імені героїв Чорнобиля  
18 100 0 0 

Інститут державного управління та 

наукових досліджень у сфері цивільного 

захисту (м. Київ) 

16 100 0 0 

Вінницьке професійне училище ЛДУ БЖД 19 100 0 0 

Навчальний центр оперативно-рятувальних 

сил цивільного захисту (с. Ватутіно) 
11 83,33 16,67 0 

Навчальний пункт аварійно-рятувального 

загону спеціального призначення 

Головного управління ДСНС України у 

Вінницькій області 

5 100 0 0 

Навчальний пункт аварійно-рятувального 

загону спеціального призначення 

Головного управління ДСНС України у 

Волинській області 

5 100 0 0 

Навчальний пункт аварійно-рятувального 

загону спеціального призначення 

Головного управління ДСНС України у 

Дніпропетровській області 

6 90,91 0 9,09 

Навчальний пункт аварійно-рятувального 

загону спеціального призначення 

Головного управління ДСНС України у 

Донецькій області 

4 100 0 0 
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Продовження таблиці З. 2 

Навчальний пункт аварійно-рятувального 

загону спеціального призначення 

Головного управління ДСНС України у 

Житомирській області 

7 85,71 0 14,29 

Навчальний пункт аварійно-рятувального 

загону спеціального призначення 

Головного управління ДСНС України у 

Закарпатській області 

5 77,78 0 22,22 

Навчальний пункт аварійно-рятувального 

загону спеціального призначення Головного 

управління ДСНС України у Запорізькій 

області 

5 100 0 0 

Навчальний пункт аварійно-рятувального 

загону спеціального призначення 

Головного управління ДСНС України у 

Івано-Франківській області 

4 100 0 0 

Навчальний пункт аварійно-рятувального 

загону спеціального призначення 

Головного управління ДСНС України у 

Харківській області 

5 100 0 0 

Загальний показник  156 95,45 1,37 3,18 
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Додаток К 

РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ СПІВРОБІТНИКІВ  

ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ДСНС УКРАЇНИ  

 

Таблиця К. 1 

Кількість співробітників пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС України, 

які взяли участь в анкетуванні щодо виявлення стану готовності майбутніх 

фахівців служби цивільного захисту до самозбереження у професійній 

діяльності 

№ 

з/п 
Назва закладу 

Взяли участь в  

анкетуванні 

(осіб): 

1 
1-ДПРЧ Шевченківського РВ ГУ ДСНС України у м. 

Харків   
7 

2 2-ДПРЧ Слобідського РВ ГУ ДСНС України у м. Харків   11 

3 5-ДПРЧ Московського РВ ГУ ДСНС України у м. Харків   8 

4 11-ДПРЧ Немишлянського РВ ГУ ДСНС України у м. Харків   7 

5 
25-ДПРЧ Індустріального РВ ГУ ДСНС України у м. 

Харків   
5 

Всього: 38 
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Анкета  

для співробітників пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС України 

 

Шановні колеги! 
Кафедра піротехнічної та спеціальної підготовки Національного університету 

цивільного захисту України (м. Харків) та навчальний пункт аварійно-рятувального 

загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України проводять 

спеціальне дослідження щодо формування готовності майбутніх фахівців служби 

цивільного захисту до самозбереження у прфесійній діяльності. Дайте, будь ласка, 

відповіді на питання, поставивши позначку у відповідній графі.  

 

1. Як Ви вважаєте, чи доцільно здійснювати у профільних навчальних закладах 

ДСНС України підготовку майбутніх фахівців служби цивільного захисту, готових і 

здатних до самозбереження у професійній діяльності? 

а) так, доцільно; 

б) ні, не доцільно; 

в) важко відповісти. 

2. Чи задоволені Ви підготовкою курсантів-практикантів, майбутніх фахівців 

служби цивільного захисту, до самозбереження у професійній діяльності? 

а) повністю задоволений; 

б) частково задоволений; 

в) ні, не задоволений; 

г) важко відповісти. 

3. Чи задоволені Ви знаннями, які отримали курсанти-практиканти, майбутні 

фахівці служби цивільного захисту,  в процесі їх професійної підготовки у профільному 

навчальному закладі ДСНС україни? 

а) повністю задоволений; 
б) частково задоволений; 

в) ні, не задоволений; 

г) важко відповісти. 

4. Чи задоволені Ви вміннями, які виявили курсанти, майбутні фахівці служби 

цивільного захисту, під час проходження практики у пожежно-рятувальних підрозділах, 

спрямованими на здійснення ними самозбереження у професійній діяльності? 

а) повністю задоволений; 

б) частково задоволений; 

в) ні, не задоволений; 

г) важко відповісти. 

5. На Вашу думку, чи готовий сучасний випускник профільного навчального 

закладу ДСНС України до самозбереження у професійній діяльності? 

а) повністю готовий; 

б) частково готовий; 

в) ні, не готовий; 

г) важко відповісти. 

 

 

Дякуємо за співпрацю і Вашу участь в анкетуванні! 
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Додаток Л 

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ 

МОТИВАЦІЙНОГО КОМПОНЕНТУ ГОТОВНОСТІ  

МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДО 

САМОЗБЕРЕЖЕННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ  

 

Таблиця Л. 1  

Методика визначення рівня сформованості мотиваційного компоненту 

готовності майбутнього фахівця служби цивільного захисту до 

самозбереження у професійній діяльності 

№ з/п Питання анкети Відповіді 

1 питання. Що спонукало Вас вибрати цю професію? 

1 Боюся залишитися в майбутньому без роботи 1  2  3  4  5 

2 Прагну знайти себе в цьому профілі 1  2  3  4  5 

3 Тут цікаво вчитися 1  2  3  4  5 

4 Вчу, тому що всі вимагають 1  2  3  4  5 

5 Вчу, тому що більшість предметів необхідна для професії, яку я вибрав 1  2  3  4  5 

6 Вважаю, що необхідно вивчати всі предмети 1  2  3  4  5 

2 питання. Як Ви пояснюєте своє відношення до роботи на заняттях? 

7 Активно працюю, коли відчуваю, що пора звітувати 1  2  3  4  5 

8 Активно працюю, коли розумію матеріал 1  2  3  4  5 

9 Активно працюю, тому що подобається вчитися 1  2  3  4  5 

3 питання. Як Ви пояснюєте своє відношення до вивчення профільних предметів? 

10 Якщо було б можливо, то пропускав би непотрібні мені заняття 1  2  3  4  5 

11 Вивчати потрібно тільки те, що необхідне для професії 1  2  3  4  5 

12 Вивчати потрібно все, оскільки хочеться пізнати якомога більше, і це цікаво 1  2  3  4  5 

4 питання. Яка робота на заняттях тобі найбільше подобається? 

13 Слухати лекції викладача 1  2  3  4  5 

14 Слухати виступи курсантів 1  2  3  4  5 

15 Самому аналізувати, міркувати, прагнути вирішити проблему 1  2  3  4  5 

5 питання. Як ти відносишся до спеціальних предметів? 

16 Вони важко піддаються розумінню 1  2  3  4  5 

17 Їх вивчення необхідне для освоєння професії 1  2  3  4  5 

18 Спеціальні предмети роблять процес навчання цілеспрямованим і цікавим 1  2  3  4  5 

6. Тепер про все! 

19 Чи часто буває на занятті так, що нічого не хочеться робити? 1  2  3  4  5 

20 
Якщо на початку заняття ти був активним, то чи залишаєшся ти таким до 
кінця? 

1  2  3  4  5 

21 
Зіткнувшись з труднощами при розумінні нового матеріалу, чи прикладеш ти 

зусилля, щоб зрозуміти його до кінця? 

1  2  3  4  5 

22 Чи вважаєш ти, що важкий матеріал краще б не вивчати? 1  2  3  4  5 

23 
Чи вважаєш ти, що в твоїй майбутній професії рятувальника багато що з того, 

що вивчається, не стане в нагоді? 

1  2  3  4  5 
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Продовження таблиці Л. 1 

24 
Чи вважаєш ти, що треба мати глибокі знання зі спеціальних дисциплін, а з 

решти – по можливості? 

1  2  3  4  5 

25 
Якщо ти відчуваєш, що у тебе щось не виходить, то пропадає бажання 
вчитися? 

1  2  3  4  5 

26 Як ти вважаєш: головне - отримати результат, неважливо, якими засобами? 1  2  3  4  5 

27 
Чи користуєшся при вивченні нового матеріалу додатковими книгами, 

довідниками? 

1  2  3  4  5 

28 Чи важко ти втягуєшся в роботу і чи потрібні тобі які-небудь поштовхи? 1  2  3  4  5 

29 Чи буває так, що в університеті вчитися цікаво, а удома не хочеться? 1  2  3  4  5 

30 
Якщо ти не вирішив важку задачу, а можна піти в кіно або погуляти, то чи 

продовжиш ти вирішувати задачу? 

1  2  3  4  5 

31 
При виконанні  завдання на самопідготовку ти сподіваєшся на допомогу 

іншого курсанта і не проти списати у одновзводників? 

1  2  3  4  5 

32 Чи любиш ти вирішувати типові завдання, які розв’язуються за зразком? 1  2  3  4  5 

33 
Чи подобаються тобі завдання, при вирішенні яких необхідно висувати 
гіпотези, обгрунтовувати їх теоретично? 

1  2  3  4  5 
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Додаток М 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ  

ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ КОГНІТИВНОГО 

КОМПОНЕНТУ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ СЛУЖБИ 

ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДО САМОЗБЕРЕЖЕННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Таблиця М. 1  

Тестові завдання для визначення рівня сформованості когнітивного 

компоненту готовності майбутнього фахівця служби цивільного захисту до 

самозбереження у професійній діяльності 

1. Що розуміють під поняттям « здоров’я»? 

а) стан фізичного благополуччя та відсутність хвороб;  

б) стан повного фізичного, психічного та соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб;  

в) стан психічного та соціального благополуччя.  

2. Як називається складова частина загальної культури суспільства, яка спрямована на зміцнення здоров’я, 

розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей людини з метою гармонійного 

формування її особистості? 

а) фізичне виховання;  

б) фізична культура;  

в) спорт.  

3. Коли умови праці людини можна назвати оптимальними? 

а) якщо зміни функціонального стану організму відновлюються під час тривалого відпочинку;  

в) якщо зберігається здоров’я та висока працездатність організму;  

д)  якщо знижується працездатність організму.  

4. Що сприяє зміцненню здоров’я, підвищенню розумової та фізичної працездатності організму людини? 

а) загартовування організму;  

б) застосування анаболічних стероїдів і стимуляторів;  

в) зниження ваги тіла.        

5. Що розуміють під оздоровленням? 

а) уникнення стресових ситуацій;  

б) процес повернення здоров’я шляхом активації його механізмів;  

в) процес лікування.  

6. Що таке гіподинамія? 

а) надмірна рухова активність;  

б) знижена рухова активність;  

в) зниження артеріального тиску.  

7. Складовими елементами якого процесу є рухова активність, правильне харчування, раціональний режим праці 

та відпочинку, постійне загартовування, дотримання правил особистої гігієни, відмова від шкідливих звичок? 

а) оздоровчої гімнастики;  

б) здорового способу життя;  

в) фізичної культури.  

8. Яке значення має харчування в житті людини? 

а) забезпечує організм пластичними речовинами, необхідними для життєдіяльності;  

б) є одним з найважливіших компонентів здорового способу життя;  

в) забезпечує організм енергією, необхідною для життєдіяльності.  
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9. Як називається спеціально спрямоване використання фізичних вправ в якості засобів профілактики і 

відновлення функцій організму, порушених або втрачених внаслідок захворювання, травм, перевтоми та інших 

причин? 

а) оздоровчо-профілактична фізична культура;  

б) фізична рекреація;  

в) фізична адаптація.  

10. Що використовують для підвищення опірності організму негативним впливам зовнішнього середовища та з 

метою його оздоровлення і загартування? 

а) біогенні фактори;  

б) техногенні чинники;  

в) природні чинники.  

11. Яке поняття розуміється як рівень розвитку знань, умінь і навичок та сформованості професійних 

здібностей для їх реалізації, який є основою компетентної діяльності у ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій різних характерів? 

а) готовність до професійної діяльності;  

б) готовність до самозбережувальної діяльності;  

в) готовність до оздоровчої діяльності.  

12. Яка із характеристик готовності до самозбереження у професійній діяльності  відображає міру 

направленості рятувальника на цей процес, свідоме прагнення до поповнення і оновлення знань про здоров’я, 

здоровий спосіб життя, засоби збереження і зміцнення здоров’я? 

а) обізнаність;  

б) свідомість;  

в) діяльнісність.  

13. Який показник відображає здатність використовувати отримані знання про самозбереження в конкретних 

професійних ситуаціях?  

а) результативність;  

б) активність;  

в) ціленаправленість.  

14. Яка функція цілеспрямованої діяльності викладача з формування у курсантів готовності до самозбереження 
у професійній діяльності закладена у використанні ним різних форм стимулювання самозбереження у 

професійній діяльності як у процесі навчання, так і у ході наскрізної практики у пожежно-рятувальних 

підрозділах? 

а) інформаційно-роз’яснювальна;  

б) координаційна;  

в) стимулююча.  

15. Хто добирає засоби і форми самозбереження, розробляє методику застосування фізичних вправ, планує і 

виконує програму подальшого функціонального відновлення і фізичної дієздатності фахівця служби цивільного 

захисту, виявляє та розширює резервні можливості організму? 

а) фахівець служби цивільного захисту;  

б) фахівець фізичного виховання;  

в) фахівець біології.  

16. Хто є суб’єктом самозбереження? 

а) фахівець з високим рівнем здоров’я;  

б) фахівець з низькою мотивацією до фізичної активності;  

в) фахівець з відхиленнями у стані здоров’я та руховими розладами.  

17. Як називається засіб фізичної культури, що застосовується з профілактичною метою для більш швидкого 

та повноцінного відновлення здоров’я фахівців служби цивільного захисту? 

а) спортивні змагання;  

б) спеціальна фізична підготовка;  

в) туризм.  

18. Що відноситься до практичних методів навчання рухам? 

а) ігри, розваги, змагання;  

б) розповідь, оцінка, аналіз;  

в) демонстрація вправ, фільми, аудіозаписи.  

19. Чим є спеціальна фізична підготовка психологічна підготовка  у службі цивільного захисту? 

а) методами;  

б) засобами;  

в) чинниками.  
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20. Від якого принципу залежить ефективність застосування засобів самозбереження? 

а) від принципу культуродоцільності;  

б) від принципу черговості;  

в) від принципу прогресуючої складності.  

21. Основою якого принципу є врахування всіх особистих даних фахівців служби цивільного захисту, що 

забезпечує індивідуальний результат від використання засобів самозбереження? 

а) принципу свідомості;  

б) принципу індивідуалізації;  

в) принципу послідовності.  

22. Який принцип самозбереження відображає нарощування навантаження за обсягом та інтенсивністю від 

кожної попередньої до кожної наступної процедури? 

а) принцип систематичності;  

б) принцип поступовості;  

в) принцип послідовності.  

23. Що є головним засобом самозбереження у професійній діяльності? 

а) фізичні вправи;  

б) працетерапія;  

в) механотерапія.  

24. Як називається засіб самозбереження, що використовує методи  і принципи для відновлення працездатності 

фахівців служби цивільного захисту? 

а) фізіотерапією;  

б) спеціальною фізичною культурою;  

в) механотерапією.  

25. Яка форма самозбереження виконує завдання пробудження організму після нічного сну, підняття загального 

тонусу фахівців служби цивльного захисту, надання бадьорого настрою і приведення організму у робочий стан? 

а) ранкова гігієнічна гімнастика;  

б) відновлювальна гімнастика;  

в) спортивна ходьба.  

26. Що таке гідрокінезитерапія? 

а) фізичні вправи на воді;  

б) туристичні походи;  

в) загартувальні процедури.  

27. Завданням якої частини самозбереження є зменшення фізичного навантаження та приведення організму до 

спокійного стану? 

а) вступної частини;  

б) заключної частини;  

в) основної частини.  

28. Які вправи змушують працювати велику кількість м’язових груп і виконуються у середньому і швидкому 

темпі? 

а) малої інтенсивності;  

б) великої інтенсивності;  

в) помірної інтенсивності.  

29. Як називаються вправи, які виконуються тільки в уяві та вправи з надсиланням імпульсів для скорочення 

м’язів? 

а) пасивними;  

б) ідеомоторними;  

в) гімнастичними.  

30. Як називається дозована ходьба за спеціальними маршрутами? 

а) спортивна ходьба;  

б) теренкур;  

в) ходьба на довгі дистанції.  

31. Завданням якого періоду є відновлення функцій ушкодженого органа і систем організму, підготовка до 
збільшення фізичних навантажень та зміни рухового режиму? 

а) щадного (вступного) періоду;  

б) тренувального (заключного) періоду;  

в) функціонального (основного) періоду.  
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32. Який контроль застосовують для оцінки ефективності одного заняття зі спеціальної фізичної підготовки? 

а) експрес-контроль;  

б) поточний контроль;  

в) етапний контроль.  

33. Чим характеризується здатність організму витримувати фізичні навантаження без негативних порушень 

його стану? 

а) недієвістю фізичних навантажень;  

б) адаптацією до фізичних навантажень;  

в) толерантністю до фізичних навантажень.  

34. Який контроль використовують для оцінки курсу самозбереження загалом? 

а) експрес-контроль;  

б) поточний контроль;  

в) етапний контроль.  

35. Який режим передбачає застосування всіх форм самозбереження? 

а) щадний режим;  

б) щадно-тренуючий режим;  

в) тренуючий режим.  

36. З якими засобами самозбереження найчастіше поєднується спеціальна фізична підготовка? 

а) з профілатичним масажем і працетерапією;  

б) з профілактичним масажем і фізіотерапією;  

в) з усіма засобами самозбереження.  

37. Який режим дає змогу якнайповніше використовувати засоби і форми самозбереження, брати участь у всіх 

заходах, які проводяться у пожежно-рятувальних підрозділах? 

а) щадний режим;  

б) щадно-тренуючий режим;  

в) тренуючий режим.  

38. Які методи дослідження використовують під час експрес-контролю оцінки ефективності застосування 

самозбереження? 

а) радіотелеметричні;  

б) антропометричні;  

в) функціональні проби.  

39. Що є основним методом відновлення роботи опорно-рухового апарату? 

а) ручний масаж;  

б) апаратний масаж;  

в) комбінований масаж.  

40. Який вид масажу використовується як активний засіб зміцнення здоров’я, для профілактики захворювань і 

для збереження нормальної життєдіяльності організму? 

а) гігієнічний;  

б) косметичний;  

в) лікувальний.  

41. З яких частин складається процедура відновлення роботи опорно-рухового апарату? 

а) з вступної, основної, перехідної;  

б) з вступної, основної, заключної;  

в) з початкової, основної, заключної.  

42. Як називається відновлення роботи опорно-рухового апарату, визначених зон поверхні тіла, через які можна 

впливати на загальний стан фахівця служби цивільного захисту? 

а) точковим;  

б) сегментарно-рефлекторним;  

в) вібраційним.  

43. Як називається активний метод відновлення порушених функцій й працездатності організму за допомогою 

трудових операцій? 

а) фізіотерапія;  

б) працетерапія;  

в) механотерапія.  
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44. До якого засобу самозбереження відноситься бальнеологічне оздоровлення в курортних умовах? 

а) до фізіотерапії;  

б) до працетерапії;  

в) до механотерапії.  

45. Як називаються апарати, які шляхом дозованих фізичних навантажень і цілеспрямованої дії на визначені 

м’язові групи дозволяють вибірково впливати на окремі системи організму, підвищувати фізичну 

працездатність? 

а) тренажери;  

б) апарати типу маятника;  

в) апарати блокового типу.  
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Додаток Н 

ДІАГНОСТИЧНА КАРТКА 

ДЛЯ ОЦІНКИ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ  

ОПЕРАЦІЙНО-ДІЯЛЬНІСНОГО КОМПОНЕНТУ ГОТОВНОСТІ 

МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДО 

САМОЗБЕРЕЖЕННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ  

 

Таблиця Н. 1 

Діагностична картка для оцінки рівня сформованості операційно-

діяльнісного компоненту готовності майбутнього фахівця служби цивільного 

захисту до самозбереження у професійній діяльності 

 

№ 

з/п 
Показники професійної компетентності 

Само-

оцінка 

Експертна оцінка Підсумко-

ва оцінка № 1 № 2 

Проектувально-конструктивні вміння та навички 

1 

Гностичні вміння та навички: 
уміння здобувати, поповнювати та розширювати свої знання про 
засоби, принципи, методи та форми самозбереження у професійній 
діяльності 

0,3  0,5  1 0,3  0,5  1 0,3  0,5  1 

 

2 

Проектувально-прогностичні та навички: 

уміння планувати самозбережувальні заходи відповідно до 
загальної, стратегічної мети самозбереження, фізіолого-гігієнічних, 
психолого-педагогічних факторів, а також оптимальних видів, 
методів та прийомів самозбереження у професійній діяльності 

0,3  0,5  1 0,3  0,5  1 0,3  0,5  1 

 

3 

Конструктивні та навички: 
уміння комплексно використовувати різноманітні фізичні вправи, 
природні та преформовані фізичні чинники для відновлення здоров’я 
фахівців служби цивільного захисту; визначати розумову і фізичну 

працездатність, готовність до систематичних фізичних навантажень в 
різні вікові періоди 

0,3  0,5  1 0,3  0,5  1 0,3  0,5  1 

 

Виконавські вміння та навички 

4 

Мотиваційно-стимулюючі та навички: 
уміння сформувати позитивну мотивацію на самозбереження у 
професійній діяльності; доступно пояснювати завдання заняття та 
особливості вправ, що рекомендуються фахівцю служби цивільного 
захисту 

0,3  0,5  1 0,3  0,5  1 0,3  0,5  1 

 

5 

Розвиваючі та навички: 

уміння проводити педагогічну та просвітницьку діяльність в процесі 
професійної діяльності; навчати майбутніх фахівців служби цивільного 
захисту оцінювати свій фізичний стан, виявляти шкідливі фактори, що 
негативно впливають на здоров’я, використовувати фізичні 
навантаження, природні чинники та інші доступні засоби для 
відновлення, зміцнення і збереження здоров’я 

0,3  0,5  1 0,3  0,5  1 0,3  0,5  1 

 

6 

Організаційні та навички: 
уміння направляти процеси відновлення, зміцнення і збереження 

здоров’я відповідно до індивідуальних особливостей духовного, 
фізичного і психічного розвитку фахівців служби цивільного 
захисту; організовувати методичне забезпечення оздоровчо-
загортовувальних занять фізичними вправами для фахівців служби 
цивільного захисту, які займаються фізичною культурою самостійно 

0,3  0,5  1 0,3  0,5  1 0,3  0,5  1 
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Продовження таблиці Н. 1 

7 

Комунікативні та навички: 

уміння налагоджувати правильні взаємини фахівця служби 
цивільного захисту, з населенням; використовувати різні механізми 
формування міжособистісних взаємин під час ліквідації 
надзвичайних ситуацій різних характерів, попереджувати і долати 
конфлікти у спілкуванні 

0,3  0,5  1 0,3  0,5  1 0,3  0,5  1 

 

Аналітико-рефлексивні вміння та навички 

8 
Контрольно-регулюючі та навички: 
уміння визначати ступінь стомлення фахівця служби цивільного 
захисту після ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

0,3  0,5  1 0,3  0,5  1 0,3  0,5  1 
 

9 

Оцінювально-результативні та навички: 

уміння об’єктивно оцінювати результати власної діяльності; 
оцінювати та контролювати ефективність самозбережувальних 
програм у процесі професійної діяльності  

0,3  0,5  1 0,3  0,5  1 0,3  0,5  1 
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Додаток П 

МЕТОДИКИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ 

РЕФЛЕКСИВНО-АНАЛІТИЧНОГО КОМПОНЕНТУ ГОТОВНОСТІ 

МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДО 

САМОЗБЕРЕЖЕННЯ УПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ  

Таблиця П. 1 

Тест для визначення професійної креативності особистості 

№ з/п Запитання тесту Шкала оцінок 

1 
Як часто розпочату справу вам вдається довести до логічного 

кінця? 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 

2 
Якщо всіх людей подумки розділити на логіків та евристиків, 

тобто генераторів ідей, то в якій мірі ви є генератором ідей? 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 

3 У якій мірі ви відносите себе до людей рішучих? 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

4 
У якій мірі ваш кінцевий «продукт», ваш витвір найчастіше 

відрізняється від вихідного проекту, задуму? 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 

5 
Наскільки ви здатні проявити вимогливість і наполегливість, 

щоб люди, які обіцяли вам щось, виконали обіцяне? 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 

6 
Як часто вам доводиться виступати з критичними судженнями у 

чиюсь адресу? 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 

7 
Як часто вирішення проблем, що виникають у вас, залежать від 

вашої енергії та наполегливості? 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 

8 
Який відсоток людей у вашому колективі найчастіше підтримує 

вас, ваші ініціативи та пропозиції? (Одиниця - близько 10%.) 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 

9 Як часто у вас буває оптимістичний та веселий настрій? 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

10 

Якщо всі проблеми, які вам доводилося вирішувати за останній 

рік, умовно розділити на теоретичні та практичні, то яка серед 

них питома вага практичних? 

1  2  3  4  5  6  7  8  9 

11 
Як часто вам доводилося відстоювати свої принципи, 

переконання? 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 

12 
У якій мірі ваша товариськість, комунікабельність сприяє 

вирішенню життєво важливих для вас проблем? 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 

13 

Як часто у вас виникають ситуації, коли головну відповідальність 

за вирішення найбільш складних проблем і справ у колективі вам 

доводиться брати на себе? 

1  2  3  4  5  6  7  8  9 

14 
Як часто і в якій мірі ваші ідеї, проекти вдавалося втілювати в 

життя? 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 

15 

Як часто вам вдається, проявивши винахідливість або навіть 

підприємливість, хоч у чомусь випередити своїх суперників по 

роботі чи навчанні? 

1  2  3  4  5  6  7  8  9 

16 
Як багато серед ваших друзів і близьких людей, які вважають вас 

людиною вихованою та інтелігентною? 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 

17 

Як часто вам в житті доводилося робити щось таке, що було 

сприйнято навіть вашими друзями як несподіванка, принципово 

нова справа? 

1  2  3  4  5  6  7  8  9 

18 
Як часто вам доводилося докорінно реформувати своє життя або 

знаходити принципово нові підходи у вирішенні старих проблем? 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 
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Таблиця П. 2  

Тест для визначення здатності до самоосвіти та саморозвитку особистості 

№ 

з/п 
Запитання тесту 

Варіант відповіді 

«Ні» 

«Частково, 

періодично» 
 

«Так» 

1 

Чи читали ви і чи знаєте що-небудь про принципи, методи, 

правила самоосвіти, самовиховання, саморозвитку 

особистості? 

   

2 

Чи маєте ви серйозне і глибоке прагнення до самоосвіти, 

самовиховання, саморозвитку своїх особистісних якостей, 

здібностей? 

   

3 
Чи відзначають ваші друзі, знайомі 

ваші успіхи у самоосвіті, самовихованні, саморозвитку? 

   

4 
Чи відчуваєте ви прагнення глибше 

пізнати самого себе, свої творчі здібності? 

   

5 
Чи маєте ви свій ідеал і чи спонукає 

він вас до самоосвіти, самовиховання, саморозвитку? 

   

6 
Чи часто ви замислюєтеся про причини 

своїх промахів, невдач? 

   

7 

Чи здатні ви до швидкого самостійного оволодіння 

новими видами діяльності, наприклад, до самостійного 

вивчення іноземної мови? 

   

8 
Чи здатні ви й далі вирішувати важке завдання, якщо 

перші дві години не дали очікуваного результату? 

   

9 

Чи ведете ви щоденник, де записуєте свої ідеї, плануєте своє 

життя (на рік, на найближчі місяці, тиждень, день), і чи 

аналізуєте, що із запланованого виконати не вдалося і чому? 

   

10 
Чи вважають ваші друзі вас людиною, здатною до 

подолання труднощів? 

   

11 Чи знаєте ви свої сильні і слабкі сторони?    

12 Чи хвилює вас майбутнє?    

13 
Чи прагнете ви до того, щоб вас поважали ваші найближчі 

друзі, батьки? 

   

14 
Чи здатні ви керувати собою, стримувати себе в 

конфліктній ситуації? 

   

15 Чи здатні ви до ризику?    

16 
Чи прагнете ви виховувати в собі 

силу волі або інші якості? 

   

17 
Чи домагаєтеся ви того, щоб до вашої думки 

прислухалися? 

   

18 Чи вважаєте ви себе цілеспрямованою людиною?    

19 
Чи вважають вас здатною до самоосвіти, саморозвитку 

людиною батьки 

   

20 
Чи вважають вас здатною до самоосвіти, саморозвитку 

людиною викладачі 

   

21 
Чи вважають вас здатною до самоосвіти, саморозвитку 

людиною друзі 
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