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У більшості сучасні вищі навчальні заклади (ВНЗ) стоять перед 

невтішним фактом: в умовах традиційних форм та методів навчання 
курсанти і студенти, пасивно отримуючи інформацію, не вміють здобувати її 
самостійно і застосовувати те, що знають. Проте треба визнати, що нині в 
Україні склалася певна суперечність між вимогами сучасного суспільства до 
фахівця і реальним рівнем його підготовки у вищих навчальних закладах.  

Тому, незважаючи на широке використання новітніх підходів щодо 
взаємодії ВНЗ і підрозділів цивільного захисту при підготовці майбутніх 
спеціалістів, а також на безперечне вдосконалення науково-методичного 
процесу, зокрема у сфері викладання навчальних фахових дисциплін щодо 
забезпечення пожежної та техногенної безпеки та організації аварійно-
рятувальних робіт, у підготовці курсантів та студентів до практичної 
діяльності майбутніх фахівців сфери цивільного захисту існують певні 
труднощі.  

Підготовка спеціалістів до практичної діяльності з однієї сторони 
проходить разом із навчальним процесом, з іншої – стажування як період 
роботи, що включає в себе освітній елемент. Значення стажування полягає в 
тому, що воно дає можливість поглянути на потенційного працівника на 
самому початку його діяльності як фахівця. 

На сучасному етапі необхідно усвідомити, що, окрім традиційних 
методів, у навчально-виховний процес потрібно впроваджувати тип 
управління, у якому основою організації освіти є безпосереднє поєднання 
теоретичної та практичної підготовки курсантів та студентів. Із урахуванням 
цього при підготовці курсантів та студентів до практичної діяльності 
доцільно використовувати метод інтерактивного навчання, за допомогою 
чого можна подолати обмеженість традиційних методів навчання з 
урахуванням специфіки вивчення спеціальних фахових дисциплін у 
поєднанні з практичним стажуванням. 

Рівень знань при підготовці курсантів та студентів буде значно вищим, 
якщо у їх професійній підготовці буде використано більш сучасну та 
спеціальну методику навчання із залученням практичних працівників. 

При підготовці курсантів та студентів до практичної діяльності 
доцільно використовувати методичні сценарії реальних ситуацій, які можуть 
бути використані в окремих видах занять, проблемних лекціях, семінарах-
дискусіях тощо. За допомогою таких методів у слухачів необхідно 
«пробудити» бажання щодо розв’язання проблемних завдань на підставі 



отриманих знань і навичок. Зазначимо, що методика викладання в даному 
випадку повинна враховувати думку, щодо вибору власної позиції та шляхи 
вирішення проблематичних питань. 

У розв’язанні проблем взаємодії ВНЗ і служби цивільного захисту при 
підготовці курсантів і студентів керівникам ВНЗ слід звернути увагу на деякі 
аспекти при подальшій організації навчального процесу, а саме: на наявність 
практичної підготовки, на рівень володіння необхідними для роботи 
інформаційними технологіями та програмними продуктами, на наявність 
навичок роботи зі службовими документами, на рівень володіння іноземною 
мовою, на наявність ініціативності та творчого підходу. 

Друга складова підготовки фахівців до практичної діяльності у сфері 
цивільного захисту – стажування. 

Виробнича практика  найбільш конкретно готує майбутніх спеціалістів 
до самостійного виконання обов’язків на початковій посаді, куди курсанти та 
студенти прибудуть працювати. 

Внесок молодих спеціалістів у практичну діяльність органів і 
підрозділів цивільного захисту прямо залежить від їх підготовленості до 
роботи, від їх теоретичних знань і практичних умінь. 

Якість стажування залежить від чіткої організації та взаємодії різних 
структурних підрозділів навчального закладу, від керівництва з навчально-
методичної роботи, бажання та правильного підходу до питань практики з 
боку курсантів і студентів, сприятливого ставлення керівництва підрозділів, 
де проходить стажування. 

Службова практика дає курсантам та студентам можливість остаточно 
переконатися в правильності зробленого ними вибору. Під час її 
проходження вони можуть перевірити свій професіоналізм. Звичайно, 
особливо важливих і відповідальних завдань можуть і не отримати, але 
будуть цілком здатні працювати рядовими виконавцями і брати участь у 
вирішенні загальних службових завдань. Саме при стажуванні курсантам та 
студентам надається унікальна можливість проявити і зарекомендувати себе, 
а керівникам – познайомитися з новими кадрами, оцінити та надати 
рекомендації навчальним закладам з врахуванням особливостей щодо 
майбутньої підготовки спеціалістів. 

Стажист під час проходження службової практики має можливість 
вивчити реальні ситуації і перевірити отримані під час навчання знання. 
Необхідно відзначити в даному випадку надання можливості курсантам та 
студентам самостійно приймати рішення, обґрунтовуючи вірність своїх 
висновків перед керівником стажування. Майбутній спеціаліст навчається 
субординації, роботи в колективі, отримує навички професійного 
спілкування. 

Проходячи тільки теоретичний курс і отримуючи практичні знання в 
стінах навчальних закладів, курсанти та студенти не завжди ясно розуміють, 
чим насправді їм доведеться займатися в практичній діяльності. Саме в 
умовах стажування вони набувають практичні знання і необхідні навики. 
Тобто стажування якісно підвищує рівень кваліфікації відповідних напрямів 



підготовки майбутніх фахівців, що актуально сьогодні для виконання 
завдань, які стоять перед органами і підрозділами цивільного захисту в 
сучасних умовах. 
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