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ФОРМУВАННЯ 

Постановка проблеми. Соціально-економічні та суспільно-політичні зміни, 

що відбуваються в державі на сучасному етапі, модернізація освітньої системи 

висувають нові питання про рівень знань і вмінь фахівців безпеки життєдіяльності. 

У контексті питання інформатизації суспільства необхідно окремо відзначити 

сферу діяльності підрозділів Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій 

та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (МНС) і 

підготовку фахівців для цих структур. Якісна професійна підготовка фахівців 

служби цивільного захисту МНС України, постійне оновлення їхніх знань та вмінь 

розглядається як важлива передумова результативного вирішення задач з безпеки 

життєдіяльності на практиці. 

Аналіз попередніх досліджень. 

Теоретичною основою концепції професійного становлення особистості, 

формування її професійної компетентності стали дослідження особистості і 

діяльності К.С. Абульханової-Славскої, Б.Г. Ананьєва, А.Г. Асламова, Б.Ф. Ломова, 

Н.Н. Нечаєва, Г.В. Суходольського, В.Д. Шадрикова. Великий вплив на 

проектування концепції зробили роботи А.А. Бодалєва, Ю.М. Забродіна, 

Е.А.Климова, Т.В. Кудрявцева, А.К. Маркової, Л.М. Мітіної, Н.С. Пряжникова, 

С.Н.Чистякової. Особливий інтерес представляють роботи закордонних авторів 

А.Маслоу, Дж. Сьюпера, Дж. Холланда. 

У працях В.Ю. Бикова, С.У. Гончаренка, Ю.О. Дорошенка, Р.С.Гуревича, 

І.Г.Захарової, Г.Кєдровича, О.Е. Коваленко, М.М. Козяра, В.І.Лозової, С.О.Сисоєвої, 

Н.Т.Тверезовської, Є.С.Полат та інших розглядаються проблеми організації та 

здійснення навчального процесу з використанням інформаційно-комунікаціних 

технологій (ІКТ).  
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Метою цієї статті є опис сутності і критеріїв формування основних засад 

професійної компетентності фахівців цивільного захисту засобами ІКТ. 

Не випадковим є те, що у сучасному суспільстві на перше місце виходить 

визначення людей як компетентних або некомпетентних, а, отже, спроможних або 

неспроможних виконати професійний обов’язок на продуктивному, творчому рівні.  

Термін “компетентність” став активно вживатись науковцями й практиками з 

90-х років ХХ ст. Але протягом всього ХХ століття дослідники намагались з’ясувати 

зміст та сутність вказаного поняття, розглядаючи різні аспекти діяльності, 

розробляючи критерії оцінювання професійних задач і, відповідно, визначаючи 

обсяг знань та вмінь, які необхідні для виконання визначених професійних 

обов’язків. 

Аналізуючи наукові джерела з даної проблеми, ми звернули увагу на різні 

підходи до розуміння змісту та сутності поняття “компетентність”. Ми вважаємо за 

необхідне розглянути основні позиції науковців щодо вказаного визначення та 

сформулювати власне розуміння даного поняття. 

Дамо означення поняттям “компетенція” і “компетентність”.  

Компетенція в перекладі з латинського competentia означає коло питань, у 

яких людина добре обізнана, володіє знаннями й досвідом. Competent (франц.) – 

компетентний, правоспроможний. Competent (лат.) – відповідний, здібний. 

Competere – вимагати, відповідати, бути придатним. Competence (англ.) – здібність 

(компетенція) [1, С. 148]. Компетентна у певній області людина має відповідні 

знання і здібності, які дозволяють їй обґрунтовано судити про цю область і 

ефективно в ній діяти.  

Для розподілу загального й індивідуального потрібно відрізняти поняття 

“компетенція” і “компетентність”, які часто використовуютьс як синоніми: 

Компетенція – включає сукупність взаємозалежних якостей особистості 

(знань, умінь, навичок, способів діяльності), що задаються відповідно до певного 

кола предметів і процесів, і необхідні для якісної продуктивної діяльності  відносно 

до них.  
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Компетентність – володіння людиною відповідною компетенцією, що 

включає її особистісне відношення до неї і до предмету діяльності [2, С. 66].  

У подальшому, там де це можливо й необхідно, ми будемо намагатися 

розділяти дані поняття, маючи на увазі під компетенцією деяку відчужену, наперед 

задану вимогу до освітньої підготовки курсанта, а під компетентністю – особисті 

якості (характеристику).  

На думку Л.І.Фішмана, під компетентністю слід розуміти не лише знання та 

вміння в тій чи іншій галузі, навіть не сукупність окремих процедур діяльності, а 

здібності, які дозволяють людині здійснювати роботу в цілому [3, С. 117]. 

Поняття “компетентність”, на думку Н.Є. Мойсеюк, означає коло 

повноважень будь-якої посадової особи чи органу; володіння знаннями, досвідом у 

певній галузі [4, С. 146]. 

В.М. Шепель в означення компетентності включає знання, вміння, досвід, 

теоретико-прикладну підготовленість до використання знань. На думку інших 

вчених (А.М. Журавльової, Н.Ф. Тализіної, Р.К. Шакурова, А.І. Щербакова та ін), 

поняття “компетентність” включає знання, вміння, навички здійснення професійної 

діяльності [5, С. 18-19].  

Працюючи над розробкою концепції професійного розвитку, Л.М. Мітіна 

вказує,  що в психології загальноприйнятою є точка зору, відповідно до якої поняття 

“компетентність” є важливою складовою діяльності фахівця, вчена пояснює її як 

гармонійне поєднання знань, вмінь, навичок, а також способів та прийомів їх 

реалізації в діяльності, спілкуванні, розвитку (саморозвитку) особистості [6, С. 69]. 

Компетентність можна розглядати і у більш широкому плані. 

На основі вивчення робіт даних дослідників можна виділити наступні 

концептуальні положення: 

– професійне становлення особистості має історичну й соціально-культурну 

обумовленість; 

– ядром професійного становлення особистості є формування професійної 

компетентності, тобто розвиток особистості в процесі професійного навчання, 

освоєння професії й виконання професійної діяльності; 
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– процес формування професійної компетентності індивідуально 

різноманітний, неповторний, однак у ньому можна виділити якісні особливості й 

закономірності; 

– професійне життя дозволяє людині реалізовувати себе, надає особистості 

можливості для самоактуалізації. 

У формуванні професійної компетентності велике значення мають соціально-

економічні умови, соціально-професійні групи й активність самої особистості. 

Суб’єктивна активність людини визначається системою стійко домінуючих потреб, 

мотивів, інтересів, орієнтацій і т.д. 

Вивчення психолого-педагогічної, наукової літератури дозволило визначити 

формування професійної компетентності (однієї з умов професійного розвитку 

особистості) як розвиток професійної спрямованості, соціально значимих і 

професійно важливих якостей і їхню інтеграцію, готовність до постійного 

професійного росту, пошук оптимальних прийомів якісного і творчого виконання 

діяльності відповідно до індивідуальних психологічних особливостей людини. 

Професійне становлення припускає використання сукупності розгорнутих у 

часі прийомів соціального впливу на особистість, включення її у різноманітні 

професійно значимі види діяльності (пізнавальну, навчально-професійну й ін.) з 

метою формування в неї системи професійно важливих знань, умінь, якостей, форм 

поводження й індивідуальних способів виконання професійної діяльності.  

Іншими словами, професійне становлення – це “формоосвіта” особистості, яка 

адекватна вимогам професійної діяльності, а професійна компетентність – одна з 

основних і найважливіших умов становлення професійної діяльності [7]. 

Узагальнення проведеного теоретичного аналізу професійного становлення 

особистості дозволяє сформулювати наступні висновки. 

Формування професійної компетентності – це продуктивний процес розвитку 

й саморозвитку особистості, освоєння й самопроектування професійно орієнтованих 

видів діяльності, визначення свого місця у світі професій, реалізація себе в професії 

й самоактуалізація свого потенціалу для досягнення вершин професіоналізму. 
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Формування професійної компетентності являє собою динамічний процес 

адекватної діяльності, що передбачає формування професійної спрямованості й 

професійно важливих якостей, розвиток професійно значимих психофізіологічних 

властивостей, пошук оптимальних способів якісного й творчого виконання 

професійно значимих видів діяльності відповідно до індивідуально-психологічних 

особливостей особистості. Даний процес реалізується через розв’язання  протиріч 

між актуальним рівнем розвитку перерахованих аспектів професійної діяльності, 

соціальною ситуацією і розвиваючою діяльністю особистості. 

Процес формування професійної компетентності опосередкований професійно 

значимими видами діяльності й соціальною ситуацією. Дієвість формування 

професійної компетентності залежить від наступних умов:  

- психологічно обґрунтований вибір професії,  

- професійний відбір курсантів і студентів,  

- формування професійної спрямованості,  

- включення до змісту навчально-виховного процесу  розвиваючих методик,  

- забезпечення послідовного засвоєння професіоналом системи 

взаємозалежних видів діяльності. 

Більшість дослідників справедливо вважають, що, існуюча освітня практика не 

відповідає сучасним вимогам і не може забезпечити своєчасну і адекватну підготовку 

конкурентоспроможних фахівців, необхідна її радикальна перебудова, направлена на 

формування нового типу інтелекту, іншого образу і способу мислення, 

пристосованого до швидкозміннюючихся економічних, технологічних, соціальних і 

інформаційних реалій навколишнього світу.  

Результати досліджень підтверджують той факт, що в ХХІ ст., освіта стане 

безперервним процесом, який буде проходити протягом всього життя людини. Тільки 

таким чином суб’єкт освіти зможе адаптуватися до технологічних інновацій, як 

результату постійного вдосконалення не тільки знарядь праці, але і самого його 

змісту; опановувати нові знання і напрямами професійної діяльності. Останнім часом 

все більшого поширення набувають інформаційно-комунікаційні технологій у 

навчанні на основі баз даних, навчальних комп’ютерних програм, електронних 
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навчально-методичних комплексів, інтерактивних електронних підручників і 

тестуючих систем, які спеціально розроблені для  якісної підготовки 

конкурентоспроможних фахівців на основі останніх досягнень мультимедійної 

техніки і педагогічної науки.  

На нашу думку, доцільно виділити декілька найважливіших умов, пов’язаних з 

підготовкою компетентних фахівців для служб цивільного захисту, які володіють 

новими інформаційно-комунікаційними технологіями. Основними умовами 

ефективного упровадження вказаних педагогічних технологій у підготовку 

конкурентоспроможних фахівців є: стан системи освіти, який відображає загальний 

рівень інтелектуального розвитку людей, їхніх матеріальних і духовних потреб,  

інформаційної інфраструктури суспільства, а саме можливість одержувати, передавати 

і використовувати необхідну освітню інформацію; рівень демократизації суспільства; 

економічна самостійність країни, що гарантує можливість отримання її громадянами 

необхідної освіти, а також придбання і використання ними сучасних засобів 

інформаційної техніки.  

Формування професійної компетентності майбутніх фахівців безпеки 

життєдіяльності на основі інформаційно-комунікаційних технологій безпосередньо 

залежить від найважливіших характеристик суспільного розвитку і може служити не 

тільки інтегральним показником стану українського суспільства, але і найважливішим 

чинником його еволюції [8; 9, С. 120]. 

У контексті питання інформатизації суспільства необхідно окремо відзначити 

сферу діяльності підрозділів МНС та напрямок підготовки фахівців для цих 

підрозділів.  

Підрозділи МНС вимушені діяти в умовах невизначеності і неповноти 

інформації, що супроводжується дефіцитом часу на прийняття та виконання рішень. 

Діючі програми та заходи зі своєчасного та ефективного реагування на оперативну 

обстановку потрібно постійно вдосконалювати, а це неможливо без використання 

інформаційно-комунікаційних технологій. Основними напрямками використання 

таких технологій у сфері діяльності підрозділів МНС є розробка автоматизованих 

систем управління, геоінформаційних систем, систем підтримки прийняття рішень, 
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систем дистанційного зондування Землі тощо. Використання інформаційно-

комунікаційних технологій вимагає належного рівня підготовки фахівців підрозділів 

МНС всіх рівнів та ланок. Це, в свою чергу, ставить нові завдання перед відомчими 

навчальними закладами МНС: збільшення кількості годин на вивчення дисциплін 

інформаційно-комунікаційного напрямку, відкриття нових спеціальностей та 

спеціалізацій відповідного напрямку, широкого застосування інформаційно-

комунікаційних технологій, підготовка фахівця високої кваліфікації, здатного вільно 

орієнтуватися в інформаційному просторі [10, С. 341]. 

Основним завданням науково-педагогічного персоналу Львівського 

державного університету безпеки життєдіяльності (ЛДУ БЖД) є якісне та відповідне 

до засад Болонського процесу здійснення процесу навчання серед курсантів, 

студентів та слухачів. Для цього в Університеті широко використовуються 

різноманітні форми та методи навчання із застосуванням інформаційно-

комунікаційних технологій.  

На даний час, виходячи з завдань, які стоять перед МНС та навчальним 

закладом, пріоритетними у ЛДУ БЖД, є наступні інформаційно-комунікаційні 

технології:  

- технології аудиторного навчання; 

- технології дистанційного навчання; 

- бібліотечні технології; 

- телекомунікаційні технології; 

- серверні технології; 

- технології програмування; 

- геопросторові технології. 

Важливу роль у підготовці майбутнього фахівця цивільного захисту відіграє 

не тільки процес передачі знань від викладача до курсанта та студента, а і розвиток 

психологічних здатностей виконувати завдання під впливом різноманітних 

факторів. З цією метою в ЛДУ БЖД проводяться заняття у лабораторії підготовки 

керівника ліквідації надзвичайних ситуацій. За допомогою відповідного обладнання 

за спеціально розробленою технологією моделюються умови, близькі до тих, які 
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виникають під час ліквідації надзвичайних ситуацій (шум, світлові ефекти, дим, 

тощо), що сприяє розвитку у курсантів та студентів здатності діяти та приймати 

правильні рішення у реальних умовах. 

Для розвитку вмінь виконувати рятувальні завдання в екстремальних умовах 

побудовано спеціалізований комп’ютеризований психолого-тренувальний комплекс 

рятувальників. За допомогою сучасних інформаційних технологій викладач має 

можливість спостерігати за діями рятувальника, підтримувати з ним зв’язок, 

змінювати завдання та умови його виконання, а після завершення тренування – 

здійснити детальний його аналіз. 

Майбутній фахівець цивільного захисту повинен у процесі підготовки 

формувати вміння та навички роботи зі схемами, планами, кресленнями та іншими 

графічними зображеннями. Для цього використовується лабораторія комп’ютерної 

графіки, обладнана необхідною комп’ютерною технікою та програмними засобами. 

Курсанти та студенти Університету мають практично необмежений доступ до 

Інтернету не лише з комп’ютерних класів, а і з пунктів публічного доступу до 

мережі – так званих “Інтернет-кіосків”, електронних читальних залів.  

Розвиток технологій програмування є одним з пріоритетних напрямів роботи 

колективу навчального закладу. Основні зусилля науковців спрямовані на розробку 

мультимедійних навчальних засобів, систем підтримки керівника ліквідації 

надзвичайних ситуацій, інформаційно-довідкових систем, електронних словників, 

навчальних програм, web-сторінок та інших засобів навчання та адміністрування 

[11, С. 8-12]. Для більш ефективної підготовки фахівців в Університеті створено 

лабораторію віртуальних тренажерів, за допомогою якої імітуються надзвичайні 

ситуації та процеси їх ліквідації. Іншим важливим напрямком є створення 

мультимедійного центру, який забезпечить викладачів, курсантів та студентів 

інформацією з різноманітних сфер життєдіяльності.  

В якості критеріїв формування професійної компетентності фахівців безпеки 

життєдіяльності ми використовуємо наступні положення: 
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– цілісне відображення у змісті навчання задач формування всесторонньо 

розвиненої особистості, що передбачає формування професійної спрямованості і 

важливих професійних якостей майбутнього офіцера; 

– висока наукова і практична значимість тематики навчальних дисциплін; 

– коригування складності матеріалу, що вивчається, відповідно до реальних 

знань курсантів і слухачів; 

– відповідність об’єму, змісту та часу, який необхідний для вивчення 

конкретного предмету, послідовність вивчення нового матеріалу, встановлення 

міжпредметних зв’язків; 

– відповідність наявної технологічної (навчально-методичної) і матеріально-

технічної баз ЛДУ БЖД змісту навчальних дисциплін. 

Висновки. В останні роки у системі формування професійної компетентності 

майбутніх фахівців безпеки життєдіяльності намітився новий підхід до процесу 

педагогічної діяльності на основі інформаційно-комунікаційних технологій, які 

дозволяють підвищити ефективність навчання засобами комп’ютерної техніки і 

глобальної мережі Internet. Важливим є те, що даний підхід повинен мати адекватне 

відображення у методиках, навчальних планах та програмах, змісті навчальних 

дисциплін. 

Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій сприятиме 

реформуванню системи підготовки фахівців цивільного захисту шляхом переходу 

до системи навчальних закладів нового типу, які посядуть провідне місце як у 

системі відомчої освіти МНС, так і в процесі інтеграції освіти України в 

європейську систему на основі Болонського процесу. 

Інформатизація освіти повинна випереджати інші напрями суспільної 

діяльності, оскільки саме в процесі навчання формуються соціальні, психологічні, 

загальнокультурні навики життєдіяльності в інформаційному суспільстві. 

Література 

1. Російсько-український словник іншомовних слів/ Уклад. Т.П. Мартиняк; За 

ред. проф. А.П. Ярещенка. – Х.: Прапор, 1999. – 392 с. 



 10 

2. Хуторской А.В. Технология проектирования ключевых и предметных 

компетенций // Инновации в общеобразовательной школе. Методы обучения. 

Сборник научных трудов / Под ред. А.В.Хуторского. – М.: ГНУ ИСМО РАО, 2006. – 

С.65-79. 

3. Фишман Л.И. Модели образовательного менеджмента: обзорный анализ // 

Школьные технологии. –  1999. –  №1-2. – С. 112-120.  

4. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. Навчальний посібник. 4-є видання, доповнене, 

2003. –  615 с. 

5. Шишова С.Е., Агапова И.Т. Компетентностный подход к образованию как 

необходимость //Мир образования – образование в мире. – 2001. – № 4. – С.18–19. 

6. Митина Л. М.  Психология труда и профессионального развития учителя: 

Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб, заведений. – М.: Издательский центр 

“Академия”, 2004. –  320 с.  

7. Овсейчик Н. В. Формування професійної компетентності при підготовці 

фахівців. http://drupal.psychosfera.ru/?q=archive. 

8. Климов В.Г., Яковлев В.И. Формирование профессиональной 

компетентности специалистов на основе информационно-коммуникационных 

технологий в образовании. http://uniserv.math.psu.ru/conf/tezis/Klimov.doc. 

9. Козлов О. А. Теоретико-методологические основы информационной 

подготовки курсантов военно-учебных заведений: Монография. – М.: МО РФ,         

1999. – 328 с. 

10. Козяр М.М., Кузик А.Д. Застосування мультимедійних телекомунікаційних 

технологій у навчально-виховному процесі / Сучасні інформаційні технології та 

інноваційні методики у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // 

Зб. наук. пр. – Випуск 10/Редкол.: І.А.Зязюн та ін. – Київ-Вінниця: ДОВ “Вінниця”, 

2006. – с. 340-345. 

11. Козяр М.М. Інформаційно-телекомунікаційні технології в системі 

професійної підготовки фахівців цивільного захисту// Інформаційно-

телекомунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи: 

Збірник наукових праць. − Львів, 2006. – Вип. 1. − С. 6-13. 



 11 

 

Т.В. Ткаченко. Професійна компетентність фахівців безпеки 

життєдіяльності засобами ІКТ: сутність і критерії формування 

Стаття присвячена проблемам формування професійної компетентності 

засобами інформаційно-комунікаційних технологій  при підготовці фахівців безпеки 

життєдіяльності на прикладі Львівського державного університету безпеки 

життєдіяльності. 

 

T.V. Tkachenko. Professional competence of experts of vital activity safety by 

means of ICT: the essence and criterions of formation. 

The article is devoted to the problems of the formation of professional competence 

by means of information communication technologies by the preparation of vital activity 

safety experts by the example of L’viv State University of Vital Activity Safety.  

 


