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Ґрунтовні соціально-економічні, екологічні та суспільно-політичні змін,- і 
Україні зумовлюють необхідність формування нових професійно - значущих якос~г 
рятувальників. Сучасний фахівець Держаної служби України з надзвича.'*- 
ситуацій (ДСНС України) - це компетентний професіонал, який здатний 
нестандартного мислення у вирішенні завдань щодо ліквідації надзвича/- 
ситуацій (НС) різного характеру.

Поява та глобальний розвиток мережі Інтернет призвело до появи нов:-: 
виду злочинності -  кіберзлочинність, що з кожним роком стрімко росте та несе :? 
собою значні, а інколи і незворотні наслідки. Цій загрозі приділяється особг/г: 
увага через великий потенціал та безмежні можливості світової мережі, які мох 

бути застосовані в сучасних умовах з різною метою, в тому числі і злочин-:-: 
Кіберзлочинність з кожним роком стає все більш майстернішою, а це ь&~т 
потенційно небезпечні наслідки для суспільства. Ця проблема активізує роб:~- 
щодо боротьби зі злочинами такого роду, створенням комп’ютерних систем ~= 
технологій підвищеного рівня безпеки.

Швидкі темпи розвитку науки і техніки, зміна освітньої параду-» 

безперервне збільшення інформаційних потоків, масштаби кіберзлочинно~ 
висуває підвищені вимоги до рятувальників, внаслідок чого виникла потреба і 
оновлені процесу підготовки та навчання майбутніх фахівців рятувальної служб»* = 
від так і ефективному управлінні такими проектами. Це вимагає творчого підход . д: 

розробки сучасних освітніх моделей для вирішення проблем, які висуває сьогсл- 
суспільство.

Успішна реалізація таких проектів можлива за умов застосува--= 
метапрограмного управління. Визначальним фактором тут виступає використа--: 
конструктивістської філософії, яка дає змогу розвивати та удосконалювач- 
механізми самореалізації, саморозвитку, саморегуляції і необхідні профес Ан: 
значущі якості в процесі підготовки фахівців.

Особливості навчання рятувальників полягають у використанні методів та модеге# 

метапрограмного управління для створення максимально ефективного освітньо-: 
середовища з особливими умовами навчання. Таки процес передбачає п ід г о т о е - в
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-г-ири етапи (Рис. 1): рятувальник-керівник програм; рятувальник менеджер- 
лвслідник; рятувальник -  менеджер-проектант; рятувальник -  менеджер-практик.
На «южному з рівнів фахівець отримає необхідні знання та навички, тобто здобуває 
сипетентність, що акумулюється, а в подальшому дасть змогу приймати вірні 
; .'-етентні рішення щодо управління у проектах та програмах ліквідації НС.

/  Компетенций 
рятувальник 

в середовищі ІТ- 
технолопй

Рис. 1. Чотирьохрівнева система формування компетентного рятувальника в
середовищі ІТ-технологій

Стратегічні управлінські рішення, які приймає рятувальник в умовах 
::.іеженої інформації та невизначеності повинні ґрунтуватися на системному 
ї-зл ізі ситуації, побудові дерева цілей та задач, структуруванні проблем та 
: находження шляхів їх вирішення, використанні експертних систем основаних на 
: азах даних та знань.

Ефективне управління проектами підготовки фахівців із забезпечення 
гезпеки суспільства в інформаційному просторі для потреб ДСНС України з 
; '-ористанням метапрограмного управління дасть змогу отримати унікальний 
тоодукт проекту у вигляді компетентності рятувальника в середовищі IT технологій.
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