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УДК: 37.036:
КУСІЙМ .І.

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

ОСНОВШ КОМПОНЕНТИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО
ВАЖЛИВИХ ЯКОСТЕЙ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ 

ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНОЇ СЛУЖБИ

Сьогодні одним з важливих напрямків розвитку системи МНС 
України, є орієнтація на висококваліфіковані кадри, що відповідають 
високим вимогам професійної діяльності за рівнем професійної 
компетентності і психологічних якостей особистості. У вирішенні цього 
завдання важливу роль відіграють навчальні заклади. Тому, формування 
особистості майбутнього фахівця МНС повинно відбуватися в умовах 
організованого навчально-виховного процесу, за рахунок переосмислення 
технології проведення видів занять, застосування інноваційних підходів. 
Професійна підготовка майбутніх фахівців пожежно-рятувальної служби 
стає більш реальною і цілеспрямованою, коли застосовуються не 
репродуктивні, а проблемні технології, основою для яких слуїує 
моделювання навчально-професійних дій та ситуацій, повсякденної 
діяльності, їх розгляд, аналіз та оцінка, проведення семінарів, дискусій, 
«мозкових штурмів», проблемно-діалектичне вивчення дисциплін 
теоретичної та практичної підготовки, що дозволяє курсантам побачити 
предметні і соціальні аспекти процесу їх майбутньої професійної 
діяльності, ту систему відносин і проблем, які характерні для пожежно- 
рятувальної служби України. Проблемні технології створюють обстановку 
реальної практики розв’язання конкретних задач у надзвичайній ситуації, і 
ставлять курсантів у реальну роль фахівців майбутнього посадового 
призначення, дозволяють їм самостійно і творчо засвоювати необхідні 
знання, приймати обґрунтовані рішення, уміти брати на себе 
відповідальність за їх виконання та наслідки.

З метою якісної підготовки фахівців особливої уваги потребує 
розгляд, розроблення та впровадження в навчальний процес електронних 
матеріалів, які створені у вигляді динамічних анімацій, моделей, їхнє 
узгодження з традиційними технологіями та методами навчання, 
здійснення інтерактивного навчання.

Пріоритетними напрямами інноваційного розвитку професійної 
освіти в умовах впровадження ІКТ у ВНЗ МНС з метою професійної 
підготовки фахівців пожежно-рятувальної служби, є:

-  матеріально-технічне, комп’ютерне та дидактичне забезпечення;
-  упровадження системи самостійної роботи, дистанційного 

навчання на основі інформаційно освітніх систем навчального 
закладу та створення «Віртуального університету»;
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-  збільшення питомої ваги занять з розвитку аналітико-прогносгачного 
мислення; застосування ігровою, стуативного та віртуального 
моделювання; поширення комунікативно-діалогічних видів та форм 
організації навчально-виховного процесу;

-  розроблення та впровадження систем для ефективної діагностики та 
контролю знань, умінь та навичок професійної діяльності.

Пошук шляхів удосконалення підготовки майбутніх фахівців 
пожежно-рятувальної служби засвідчив, що одним з варіантів вирішення 
даної проблеми є моделювання професійної діяльності. Умовою побудови 
моделі є бачення вихідного і кінцевого результатів. Тому структура 
моделі повинна включати наступні елементи: «об’єкти засвоєння в 
процесі підготовки; вимоги до особистісних якостей майбутнього 
фахівця; вимоги до умінь, навичок і способів діяльності фахівця 
пожежно-рятувальної служби» [Ошибка! Закладка не определена.].

Виходячи з цього, модель підготовки майбутніх фахівців 
пожежно-рятувальної служби до професійної діяльності в системі ВНЗ 
МНС України включає такі складові частини: напрями професійної 
діяльності (психолого-педагогічний, соціально-психологічний, 
особистісний); розвиток професійно важливих якостей 
(самовдосконалення, самостійність, комунікативність, відповідальність, 
мотивоване прагнення до навчально-пізнавальної діяльності); 
організаційно-педагогічні умови; критерії оцінки результативності і 
ефективності навчання; вимоги Галузевого стандарту вищої освіти 
України освітньо-кваліфікаційного рівня напряму підготовки 6.1170203 
«Пожежна безпека», кваліфікації «фахівець (з протипожежної безпеки)»; 
планування навчально-виховного і наукового процесів у ВНЗ МНС 
України; оцінювання готовності до професійної діяльності; дослідження 
особливостей соціальної та професійної адаптації. Послідовна реалізація 
цих складових забезпечує готовність до діяльності у надзвичайних і 
екстремальних ситуаціях.

У контексті вищезазначеного нами зроблено висновок, що 
формування професійно-важливих якостей при підготовці майбутніх 
фахівців пожежно-рятувальної служби до професійної діяльності у ВНЗ 
МНС України включає в себе наступні компоненти:

-  особистісно-діяльнісний (особистість викладача: педагогічна 
ерудиція, стиль спілкування, педагогічна культура викладача; 
особистість курсанта: професійна мотивація, інтерес, 
спрямованість на набуття знань, успіх професійної діяльності);

-  комунікативний компонент (культура ведення дискусій, вміння 
спілкуватися в різних ситуаціях; вміння бути керівником, 
керувати людьми, організовувати взаємодію в колективі);

-  змістовно-операційний (професійна спрямованість дисциплін 
циклу професійної та практичної підготовки, завдань навчальної
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практики, які забезпечують розвиток професійно важливих 
якостей)

— суб єкщивні чинники, що визначають професійний саморозвиток 
курсантів, представлені на 3-х рівнях -  свідомості, 
самосвідомості та особистісному рівні;

— становлент професійно важливих психологічних якостей 
відбувається під впливом спеціально організованих психолого- 
педагогічних заходів, де особливу роль займають методи 
особистісного впливу.
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