
-  психологічний і педагогічний. Психологічний полягає у встановлені 
неповторної своєрідності особистості, у визначенні її ставлення до 
оточуючих і себе самої, особливостей суб’єктивного сприймання зов
нішніх впливів і специфіки реагування на них. Педагогічний аспект, 
полягає у виборі таких засобів і форм впливу на особистість, які най
більш відповідають її психологічним особливостям і завдяки цьому 
забезпечують оптимальний педагогічний ефект.

Індивідуалізація навчання передбачає урахування відповідної 
низки факторів, що впливають на результат, а саме: індивідуально - 
психологічні особливості тих, хто навчається, особливості дисциплі
ни, що викладається, мета навчання.

Реалізація принципу індивідуалізації у процес навчання на
дасть можливість:

■ сформувати позитивне ставлення до навчання,
■ підвищити рівень мотивації,
■ орієнтувати на творчість діяльності,
■ покращити показник якості знань,
■ розвинути самоконтроль в професійній і повсякденній пове

дінці.
Завдяки індивідуалізації найбільш повно використовуються 

індивідуальні особливості кожного курсанта та студента, визнача
ються перспективи подальшого розумового розвитку і гармонійного 
вдосконалення особистісної структури, відбувається пошук засобів, 
які б компенсували наявні недоліки і сприяли формуванню індивіду
ального стилю діяльності майбутнього спеціаліста. Отже, індивідуа
лізація -  це шлях самореалізації і професійного зростання.

УДК 681.3 

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ БУДОВИ 
АПАРАТІВ НА СТИСНЕНОМУ ПОВІТРІ

Лущ В.І., к.т .н, Глібчук І М ,  Львівський державний університет  
безпеки життєдіяльності

При проведенні аварійно-рятувальних робіт в непридатному 
для диханні середовищі для захисту органів зору та дихання особо
вим складом ДСНС України застосовуються індивідуальні засоби 
захисту. Провівши аналіз засобів індивідуального захисту органів 
дихання та зору(ЗІЗОД), що знаходяться в пожежно-рятувальних під
розділах більшу половину, а саме 57,69% становлять апарати на сти
сненому повітрі АСВ-2 вітчизняного виробництва фірми «Горизонт» 
м. Луганськ. Відповідно до настанови з організації газодимозахисної
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служби [1] газодимозахисник зобов’язаний знати матеріальну час
тину ЗІЗОД , які використовуються в підрозділі.

■  А С П -2  < 6 2 4 4 )

■  П о с т а у е р  (1 4 9 5 )

■  Інш і а п а р а т и  (3 2 0 )

■  О м е г а -С  (2 9 4 )

■  А В ІМ -0 9  (2 0 1 )

■  К ІП -8  (6 9 )

■  У к р а їн а  (1 9 )

■  Ю н га  (1 5 )

Рисунок 1 — Аналіз ЗІЗОД які є в підрозділах ДСНС України

У навчанні газодимозахисників використовують як і теорети
чні так і практичні заняття. Щоб покращити практичні навички в на
вчанні було запропоновано [2] використовувати інтерактивні трена
жери. Характерною особливістю інтерактивних тренажерів є те , що 
вони дозволяють створити фундамент у вигляді сформованих знань , 
вмінь та навичок для подальшого формування професійної компетен
тності. Головна перевага таких тренажерів в тому , що вони дозволя
ють опрацьовувати ключові навички для вирішення більш складних , 
комбінованих завдань в традиційній формі на практиці. При цьому 
забезпечується активна розумова і маніпуляційна діяльність слухача.

Для кращого засвоєння матеріальної частини апарата АСВ-2 
під час вивчення дисципліни “Підготовка газодимозахисника ” роз
робляється інтерактивний тренажер по вивченню будови апаратів на 
стисненому повітрі АСВ-2. Даний тренажер допоможе розглянути 
конструкцію апарата в цілому. Анімація дасть змогу курсантам та 
студентам оглянути апарат візуально, що буде сприяти швидкому 
засвоєнню інформації.

Для розроблення даного інтерактивного тренажера [3] вико
ристано скриптову мову програмування ActionScript , що дозволяє 
запрограмувати Adobe Flash-кліпи та додатки. Для створення анімації 
використано пакет Macromedia Flash. За допомогою цього пакета 
розробляється інтерактивний тренажер ” Будова АСВ-2 ”.

В ActionScript (мова програмування) використавши код про
грамування (при натискані на кнопку здійснються перехід на наступ
ний кадр):

10



on (release)! GotoAndPlay(3); } -  прехід на інший кадр;
Цей код описує наступне : 
on (release) { 

if (otvet="1") {n=n+1};
GotoAndPlay(2);

}, де
if (otvet="1") {n=n+1} - дана формула описує те , якщо прави

льна відповідь то n збільшується на одиницю ,
де n -  кількість правильних відповідей , якщо відповідь не 

правильна n + 0 = 0 , тобто нічого не додається.

На рисунку (2) зображено робоче вікно програми ( “ Будова 
АСВ-2 ” )

f будова П=П| В ІІіИД

1. Редуктор
2. Манометр 
3.Запобіжний

клапан 
редуктора

Кількість 
правильних 
відповідей:
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Рисунок 2 — Робоче вікно програми “ Будова АСВ-2 ”
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Дана програма буде впроводжена у навчальний процес і її за
стосування дає можливість говорити про використання новітніх тех
нологій протягом вичення дисципліни. Навчання будується на основі 
сучасних методів та різних комбінацій. Засвоєння інформації прово
диться на найвищому рівні і сприяє розвитку покращенню навичок та 
здібностей курсантів та слухачів.
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УДК 159.923:[378.6:614.849(477) 

ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВІДБІР, ЯК ОСНОВА УСПІШНОСТІ 
ОБРАНОЇ ПРОФЕСІЇ

Лісова Т.В., ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗУ

Нині суспільство вимагає від фундаментальної психології прак
тичної реалізації, використання певних знань, забезпечення життєдія
льності особистості для того, щоб людина могла ефективно здійсню
вати професійну діяльність та відкривати власні приховані можливості 
у повсякденному житті. Що зможе забезпечити максимальний розви
ток особистості та надасть глибоке розуміння відповідальності, яка 
лежить на її плечах під час виконання професійних завдань?

Так як сучасність вимагає усе більше кваліфікованих спеціалістів 
та досвідчених фахівців, що забезпечує професійний відбір, то конкуре
нтоздатними, відповідно, є найкращі. Щоб уможливити реалізацію цієї 
умови, необхідно ввести методи професійного відбору фахівців, що 
зможуть підвищити якість їх навчання та підготовки до діяльності.

За визначенням психологів, професійно-психологічний відбір 
-  це комплексне дослідження особистості з метою прогнозування її 
професійної придатності на основі наявних у неї фізичних і психіч
них властивостей. Це спеціально організований дослідницький про-
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