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Професійна компетентність майбутнього фахівця з безпеки 

життєдіяльності, як педагогічна проблема 

Модернізація освіти на сучасному етапі розвитку держави спрямована, 

першочергово, на забезпечення якості навчання, яка характеризується 

“сукупністю якостей особистості з вищою освітою, що відтворює її 

професійну компетентність, ціннісну орієнтацію, соціальну спрямованість і 

обумовлює здатність задовольняти як особисті духовні і матеріальні потреби, 

так і потреби суспільства” [1, с. 12]. 

Аналіз наукових робіт, присвячених проблемі професійної 

компетентності, свідчить про складність даного явища та багатозначність 

його трактування. Можна зробити висновок, що вітчизняні й закордонні 

психологи визначають різні підходи до визначення професійної 

компетентності. У закордонних дослідженнях акцент зміщений на практичну 

її сторону (професійне самовдосконалення), у роботах  вітчизняних учених 

поряд із практикою досліджується й теоретична сторона даного питання 

(методологічні підходи, визначення понять, шляхи формування). При цьому 

науковці спільні в тому, що ключовими категоріями, важливими складовими 

поняття “компетентність” є знання та вміння. 

У дослідженнях Р. Бернса, С. Корчинськи, Л.М. Мітіної, 

Н.О. Масюкової, Т.О. Бабкіна та інших знаходимо думку про те, що побудова 

моделі компетентності пов’язана із створенням у свідомості людини образу 

“ідеального спеціаліста”, який забезпечує “ідеальну діяльність”. На думку 

науковців, проектування образу “ідеального спеціаліста” допоможе фахівцям 

самооцінити власні недоліки в знаннях і вміннях, активізує їх внутрішній 

потенціал та може стати основою для саморозвитку. Спроектовані образи 

знаходять своє відображення в описових кваліфікаційних характеристиках, 

моделях спеціаліста та професіограмах. 



З утвердженням гуманістичної парадигми освіти науковцями та 

практиками проводиться інтенсивний пошук, розробка, апробація 

особистісно орієнтованих технологій виховання, створення моделей 

психолого-педагогічної компетентності та визначення критеріїв оцінювання 

результатів діяльності майбутніх військових офіцерів. Поліаспектність даної 

проблеми знайшла своє відображення у дослідженнях учених різних галузей 

педагогічної науки М.Й. Варія,  М.М. Козяра, М.С. Коваля, М.Т. Громкова, 

О.А. Дубасенюк,  Г.К. Селевко, В.В. Ягупова та інших. 

У педагогічних дослідженнях останніх років, які направлені на 

вивчення тих або інших аспектів підготовки фахівців у різних галузях, у тому 

числі і військових, до виконання своєї професійної діяльності домінує 

компетентнісний підхід у тому розумінні, що, як правило, мірилом 

успішності підготовки майбутнього фахівця є ступінь (рівень) його 

професійної компетентності, або однієї із її складових. 

Важливе місце в нашому дослідженні посідає проблема визначення 

обсягу тих спеціальних знань та вмінь, що характеризують психолого-

педагогічну компетентність майбутнього фахівця безпеки життєдіяльності та 

їх структуризація в єдину комплексну модель. 

Формування компетенцій відбувається засобами змісту освіти. У 

підсумку в курсантів розвиваються здібності й з’являються можливості 

вирішувати у повсякденному житті реальні проблеми – від побутових, до 

виробничих і соціальних. Відмітимо, що освітні компетенції містять у собі 

компоненти функціональної грамотності студента, але не обмежуються 

тільки ними.  

Введення поняття освітніх компетенцій у нормативну й практичну 

складову освіти дозволяє вирішувати проблему, типову для української 

освіти, коли студенти можуть добре оволодіти набором теоретичних знань, 

але зазнають значних труднощів у діяльності, що вимагає використання цих 

знань для розв’язку конкретних завдань або проблемних ситуацій. Освітня 

компетенція припускає засвоєння курсантом не окремих знань й умінь, а 



оволодіння комплексною процедурою, у якій для кожного виділеного 

напрямку присутня відповідна сукупність освітніх компонентів, що мають 

особистісно-діяльнісний характер.  

Освітня компетенція – це сукупність змістовних орієнтацій, знань, 

умінь, навичок і досвіду діяльності курсанта стосовно певного кола об’єктів 

реальної дійсності, необхідних для здійснення особистісно і соціально-

значимої продуктивної діяльності.  

Перелік ключових освітніх компетенцій визначається А.В. Хуторським 

[2, с. 288] на основі головних цілей загальної освіти, структурного 

представлення соціального досвіду і досвіду особистості, а також основних 

видів діяльності студента, що дозволяють йому опановувати соціальний 

досвід, одержувати навички життя і практичної діяльності в сучасному 

суспільстві.  

З досліджень ми виділили наступні ключові освітні компетенції: 

цінністно-змістові, загальнокультурні, навчально-пізнавальні, інформаційні, 

комунікативні, соціально-трудові, особистісного самовдосконалення.  

Таким чином, широке коло досліджень, присвячених вивченню 

професійної компетентності, особливостей її розвитку дозволяє 

стверджувати, що дана проблема є значимою для сучасної педагогічної науки 

й практики та становить інтерес для дослідників. Проте, ми можемо також 

констатувати, що розвиток професійної компетентності майбутніх фахівців 

безпеки життєдіяльності не розглядався як  предмет пильної уваги педагогів-

дослідників. 
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