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ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ПІДГОТОВКИ 

РЯТІВНИКА НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ НЕСИЛОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ 

 

Україна є невід'ємною складовою європейського науково-економічного, 

екологічного та суспільно-політичного простору. Поглиблення євроінтеграції 

вимагає забезпечення стану європейської якості життєдіяльності для кожного 

громадянина. 

Реалізація вище вказаного може бути досягнута шляхом впровадження 

проектно-орієнтованого управління та теорії несилової взаємодії в освітнє 

проектне середовище з метою підготовки рятівника нового покоління здатного 

відповідати динаміці розвитку сучасного суспільства кібернетичного 

спрямування. 

Аналіз результатів наукових робіт у галузі управління проектами і 

програмами щодо використання теорії несилової взаємодії в освітньому 

середовищі з особливими умовами навчання при підготовці сучасного 

рятівника показав на відсутність системно-цілісних досліджень. 

На сьогодні існують роботи, які можуть представляти фактологічну 

наукову базу даних та знань, що відповідають освітнім проектам, 

представлених у працях таких вчених як С.Д. Бушуев, Ю.М. Тесля, В.М. 

Бурков, В.А. Рач, Ю.П. Рак, О.М. Медведєва тощо. Проте, представлені в цих 

роботах результати наукових досліджень не розкривають сутності ціннісно-

орієнтованого управління взаємодією та інноваційними механізмами його 

реалізації при підготовці професіонала-рятівника ІІІ-го тисячоліття на базі 

вищих навчальних закладів з особливими умовами навчання  

Яскравим прикладом вирішення такої задачі є одна із провідних держав у 

сфері безпеки людини – Німеччина. Завдяки правильному підходу до створення 

сприятливого внутрішнього клімати між рятувальниками та громадянами 

держави у останніх сформувалось почуття довіри та поваги до професіоналів-

рятівників.  

Широке використання ІТ-технологій у повсякденному житті, частковий 

перехід суспільства до віртуального життя(соціальні мережі, електронний 

документообіг, оплата послуг, придбання товарів, отримання інформації в 

режимі он-лайн тощо) –– усе це позитивно впливає на розвиток країни загалом та 

особи зокрема. Однак, це також породжує і нові джерела небезпеки людини –– 

кіберзлочинність. Тому актуальним постає питання підготовки фахівців-

рятівників, здатних протистояти різноманітним загрозам, зокрема 

інформаційним, та за будь-яких обставин забезпечити надійний захист людини. 

Процес виховання та навчання професіоналів-рятівників являє собою 

складну систему взаємопов’язаних факторів, таких як соціально-економічний 

стан держави, мова спілкування, релігія, національні цінності та ідеали, 

культура, регіональні особливості проживання, його характер, політичні 

погляди, здібності, стійкість та впевненість у виборі рішення, духовна складова, 

професіоналізм викладача та ін. Його можна розглядати як певний портфель 

проектів-чинників, які значною мірою впливають на підготовку молодих 
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фахівців, на їхнє світобачення, усвідомлення свого місця у суспільстві, 

розуміння важливості добросовісного навчання. Тобто у процесі навчання зазнає 

зміни "внутрішня складова" людини завдяки інтроформаційній (несиловій) 

взаємодії з викладачами. Інтроформація – внутрішня організація матеріальних 

утворень, яка формує його відношення до істини (дійсності). 

Новітньому професіоналу-рятівнику необхідно бути духовно багатим, а 

також володіти знаннями з проблеми безпеки у всіх сферах життєдіяльності 

(оцінка, аналіз, прогнозування і планування дій, управління ризиками тощо). 

Одними із найважливішим пріоритетів на сучасному етапі становлення для 

держави є проектування освітнього простору з урахуванням інноваційного 

розвитку освіти, виховання професіонала-рятівника новітнього типу мислення 

та культури, запитів особистості, потреб суспільства і держави. Якісна сучасна 

освіта є важливою умовою забезпечення сталого розвитку суспільства, 

спрямування суспільно-економічних відносин на потреби людини у безпеці, 

формування нових життєвих орієнтирів особистості. 

Сучасний ринок праці потребує від випускника вищих навчальних закладів 

у сфері забезпечення безпеки життєдіяльності людини не лише глибоких 

теоретичних знань та практичних навичок, а й здатності застосовувати їх в 

нестандартних життєвих ситуаціях, які постійно змінюються. Важливим також 

є самонавчання та самоудосконалення впродовж життя. 

Реалізація такої універсальної задачі щодо гармонізації та довіри в плані 

рятівник – населення (громадяни) може бути побудована на патріотизмі, 

духовності, освіченості та залучення нової філософії бачення процесу навчання 

розробленої на основі теорії несилової взаємодії та інтроформаційних моделях. 
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