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УДК 378.147:351.746
Ігор Блощинський,
кандидат педагогічних наук, доцент,
Національна академія Державної прикордонної служби України
імені Богдана Хмельницького, м. Хмельницький
ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСУ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ПЕРСОНАЛУ ДЕРЖАВНОЇ
ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
У статті обґрунтовано курс дистанційного навчання англійської мови
для іншомовної підготовки персоналу Державної прикордонної служби
України. Розкрито етапи проходження та тематику курсу вивчення
англійської мови за окремими модулями. Результати розробки та аналізу курсу
дозволили дійти висновку про необхідність та ефективність його
використання для отримання персоналом Держприкордонслужби України
професійних мовних навичок.
Ключові слова: англійська мова, курс дистанційного навчання, персонал
Державної прикордонної служби України.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Становлення і розвиток
української держави, її входження у світову спільноту вимагає підвищення
рівня професіоналізму фахівців Державної прикордонної служби України
(ДПСУ).

Вирішення

цієї

проблеми

неможливе

без

запровадження

дистанційного навчання (ДН) в системі професійної підготовки персоналу
ДПСУ, що сприятиме постійному оновленню його знань і вмінь, готовності
кваліфіковано виконувати завдання з охорони кордонів, а стан особистої
підготовленості

кожного

фахівця

визначатиме

ефективність

організації

оперативно-службової діяльності (ОСД). Підготовка персоналу органів охорони
та підрозділів ДПСУ є складовою частиною системи заходів щодо навчання і
виховання особового складу, злагодженості підрозділів для вмілих дій ОСД.
Враховуючи розширення міжнародних зв’язків і співробітництва у
контексті боротьби з транснаціональною (транскордонною) злочинністю та
тероризмом, англійська мова набуває статусу «lingua franca» (функціональний
тип мови, що використовується для спілкування між носіями різних мов в
умовах обмежених соціальних контактів). З огляду на це, однією з основних
© Блощинський І.
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вимог до поточної підготовки персоналу є підвищення рівня іншомовної
комунікативної

компетентності.

Це

має

відбуватися

безпосередньо

в

підрозділах охорони державного кордону, без направлення до навчальних
закладів. З огляду на це, для створення такої системи Управління професійної
підготовки Департаменту по роботі з особовим складом Адміністрації ДПСУ
(АДПСУ) спільно з європейськими експертами намагається використовувати
нові підходи до поточної підготовки персоналу, а саме використовувати
можливості ДН.
Метою статті є обґрунтування дистанційного навчання англійської мови
для іншомовної підготовки персоналу Державної прикордонної служби
України.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
Професійну

вирішення даної проблеми та на які опирається автор.

підготовку майбутніх офіцерів-прикордонників досліджували такі вчені:
О. Богданюк, О. Діденко, Д. Іщенко, Є. Потапчук, О. Сафін, І. Томків та ін.
Проблемою використання різних форм і засобів ДН займалися: М. Галущак,
С. Огвиненко, О. Долгов, І. Долгова, З. Курлянд, Н. Жевакіна, О. Кіріленко,
П. Федорук та ін. Питання іншомовної професійної підготовки персоналу
ДПСУ були в центрі уваги Т. Ваколюк, В. Гапонової, В. Мичковської,
Л. Рабійчук, І. Сніцар, І. Сусліної, Л. Якубовської та інших.
Результати аналізу наукової літератури, дисертаційних досліджень з
питань організації ДН [1-7] дають підстави стверджувати, що дослідники
здебільшого акцентують увагу на освітньому процесі вищих військових
навчальних

закладів

(ВВНЗ)

«технічної

спрямованості»,

а

також

на

застосуванні технологій ДН під час викладання таких дисциплін, як
інформатика, фізика, математика. Водночас дидактичні особливості організації
ДН іноземної мови слухачів ВВНЗ України в сучасній педагогічній науці
залишаються поза увагою. Також слід констатувати те, що повільно ведеться
розробка й апробування дистанційних курсів, особливо англійської мови в
освітньому процесі навчальних закладів силових відомств і правоохоронних
структур України, зокрема у навчальних закладах та центрах ДПСУ.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Відповідно до наказу
Адміністрації ДПСУ від 9 грудня 2015 року № 205 «Про підготовку особового
складу Державної прикордонної служби України у 2016 році» на базі Головного
центру дистанційного навчання Національної академії Державної прикордонної
служби України імені Богдана Хмельницького (НАДПСУ) у 2016 році
заплановано проведення курсів з особовим складом Держприкордонслужби
України із вивчення іноземних мов (англійської, угорської, польської, румунської,
словацької та турецької) за дистанційною формою навчання.
З метою якісного проведення зазначених заходів відповідно до наказу
ректора НАДПСУ №1254-аг від 29 грудня 2015 року було здійснено низку заходів
у рамках підготовки до проведення занять на курсах із вивчення іноземних мов за
дистанційною формою навчання, а саме: до 12 січня 2016 року було визначено
списки викладачів-координаторів для забезпечення організації та проведення
навчального процесу, консультативної роботи, розробки навчальних програм,
навчально-методичних матеріалів курсів підвищення кваліфікації особового
складу ДПСУ із вивчення англійської (угорської, польської, румунської,
словацької та турецької) мов за дистанційною формою навчання; до 25 березня
2016 року було підготовлено навчальні програми, навчально-методичні,
інформаційно-довідкові матеріали, тести для проведення підсумкового та
поточного контролів знань, матеріали для виконання практичних завдань,
навчальну літературу, навчальні аудіо та відеоматеріали тощо; до 5 квітня 2016
року було проведено експертизу на відсутність інформації з обмеженим доступом
навчально-методичних та

інформаційно-довідкових матеріалів, тестів для

проведення поточного та підсумкового контролів знань, матеріалів для виконання
практичних завдань, навчальної літератури, навчальних аудіо та відеоматеріалів
курсу підвищення кваліфікації персоналу з вивчення англійської мови за
дистанційною формою навчання; до 15 квітня 2016 року розміщено навчальнометодичні, інформаційно-довідкові матеріали, тести для проведення поточного та
підсумкового контролів знань, матеріали для виконання практичних завдань,
навчальну літературу, навчальні аудіо та відеоматеріали курсу підвищення
кваліфікації персоналу з вивчення англійської мови за дистанційною формою
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навчання на серверній платформі ДН у прикордонній відомчій мережі Intranet та
розпочато таке навчання першого потоку персоналу, яке триває з квітня по
вересень 2016 року.
Метою вивчення курсу ДН англійської мови є оволодіння англійською
мовою для читання, перекладу текстів на побутову, політичну та професійну
тематику

відповідно

до

програми,

розвиток

навичок

діалогічного

та

монологічного мовлення під час виконання службових обов’язків з охорони
державного кордону.

У процесі досягнення

практичної мети навчання

передбачається комплексна реалізація виховних і освітніх завдань. Завдання
даного курсу ДН є підготувати курсантів до використання англійської мови у
службовій діяльності, а також під час спілкування з іноземцями.
У результаті вивчення курсу ДН слухачі повинні:
з н а т и: фонетичну будову та основні інтонаційні моделі мовлення;
лексичний, граматичний і фактичний матеріал;
в м і т и: читати та перекладати тексти за фахом; вести бесіду-діалог
іноземною мовою за професійним спрямуванням; спілкуватися іноземною мовою
на побутовому та професійному рівні; обговорювати поточні суспільно-політичні
події та відеофільми; використовувати англійську мову під час виконання
службових обов’язків; використовувати комунікативні стратегії для подолання
труднощів у спілкуванні з іноземцями; приймати рішення у службових ситуаціях,
що потребують знання іноземної мови та можуть виникнути у професійній
діяльності;
о з н а й о м и т и с ь: з методикою самостійної роботи вивчення англійської
мови; основними видами довідкової літератури та особливостями роботи з ними;
особливостями роботи зі словниками загального та спеціального призначення.
Для ДН пропонуються матеріали з побутового спілкування, прикордонної
служби, служби контрольно-пропускних пунктів та перевірки документів.
Навчання

усному

мовленню

здійснюється

поступово

від

елементарних

висловлювань до вирішення проблемних ситуацій у службовій діяльності.
Вивчення граматики сприяє формуванню навичок побудови усних висловлювань
під час перекладу. У процесі вивченні лексики доцільно виділяти словотворчі
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елементи, які сприяють розширенню активного словникового запасу слухачів. У
ході самостійної роботи слухачі виконують вправи на закріплення лексикограматичного матеріалу і удосконалення навичок усного мовлення, читання та
перекладу.
Вивчення курсу ДН англійської мови пов’язане з такими навчальними
дисциплінами: «Вогнева підготовка, особиста безпека та застосування сили»,
«Історія

війн,

прикордонної

конфліктів
служби»,

та

охорони

державного

«Прикордонний

кордону»,

контроль»,

«Тактика

«Воєнно-інженерна

підготовка», «Основи адміністративного права», «Міграційне право», «Основи
прикордонної безпеки» і циклом навчальних дисциплін професійної та практичної
підготовки.
Курс ДН англійської мови складається з трьох модулів:
Метою вивчення першого модуля є:
засвоєння знань з граматики англійської мови (неозначені часи, особові
займенники,

числівники,

прислівники,

ступені

порівняння

прикметників,

пасивний стан дієслова, модальні дієслова, вживання артиклів з географічними та
власними назвами), лексичного та мовленнєвого матеріалу з тем: «Корективноповторювальний курс (Revision course)» та «Політична карта світу (Political map of
the World)»;
одержання умінь і навичок застосування граматичного і лексичного
матеріалу з тем, що входять до складу першого модуля, в усному мовленні;
розуміння та сприйняття на слух інформації, що містить мовленнєвий матеріал з
тем;
ознайомлення слухачів із відомостями про географічне положення, історію
та культуру різних країн світу; про географічне положення, економіку, політичний
устрій, історію та культуру англомовних країн, із країнознавчим матеріалом про
Україну: політичний устрій, географічне положення та клімат країни, економіку,
історію, звичаї та традиції.
Метою вивчення другого модуля є:

© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2016

Випуск 2

Педагогічні науки

засвоєння знань з граматики англійської мови (модальні дієслова, минулий
неозначений час, структура there is/ there are), лексичного та мовленнєвого
матеріалу з теми;
одержання умінь і навичок застосування граматичного і лексичного
матеріалу з тем, що входять до складу другого модуля, в усному діалогічному та
монологічному мовленні; виконання письмового перекладу, розуміння та
сприйняття на слух інформації, що містить мовленнєвий матеріал з тем
«Міжнародні організації світу (International organizations of the World)» та «Служба
на кордоні (Service at the border)»;
ознайомлення слухачів з інформацією про ООН, ЮНЕСКО, НАТО,
Європейський Союз, Inrerpol, Frontex, МОМ, ОБСЄ та із відомостями про
структуру, завдання, та особливостями організації та несення служби на кордоні,
про чинники незаконної міграції в світі.
Метою вивчення третього модуля є:
засвоєння знань з граматики англійської мови (теперішній доконаний час,
минулий неозначений час, майбутній неозначений час, теперішній тривалий час,
прийменники часу та місця, вираження майбутньої дії, герундій та дієприкметник
теперішнього та минулого часу, займенники, інфінітив в функції обставини мети,
теперішній тривалий час та майбутній неозначений час, порядкові та кількісні
числівники, типи питань, активний та пасивний стан дієслова, теперішній
неозначений час (пасивний стан), минулий неозначений час (пасивний стан)),
лексичного та мовленнєвого матеріалу;
одержання умінь і навичок застосування граматичного і лексичного
матеріалу з тем, що входять до складу третього модуля, в усному діалогічному та
монологічному мовленні; виконання письмового перекладу, розуміння та
сприйняття на слух інформації, що містить мовний матеріал з тем «Паспортний
контроль (Passport control)» та «Протиправна діяльність на кордоні (Unlawful
activity at the border)», розвиток навичок аудіювання та говоріння, ведення бесід,
дискусій та інтерв’ю, складання діалогів;
ознайомлення курсантів із відомостями про прикордонний підрозділ,
контрольно-пропускний пункт, типи паспортів, проведення митного огляду,
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прикордонний контроль, візи та їх види, затримання та ідентифікацію, дії
прикордонників в різних видах пунктів пропуску, особливості дотримання
прикордонного режиму в Україні; основні шляхи незаконної міграції через
територію України;
ознайомлення курсантів із відомостями про проблему боротьби з
контрабандою наркотиків і товарів через кордон, торгівлю людьми, участь ДПСУ
в боротьбі з контрабандою, боротьбу з незаконною міграцією, проблему
міжнародного тероризму, терористичні угрупування в країнах світу, боротьбу з
тероризмом, співробітництво ДПСУ з правоохоронними службами з питань
боротьби з міжнародним тероризмом.
Інформаційна сторінка навчального блоку містить перелік тем для
дистанційного вивчення англійської мови (рисунок 1).

Рисунок 1 – Інформаційна сторінка ДН англійської мови персоналу ДПСУ

© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2016

Випуск 2

Педагогічні науки

Назви тем занять курсу ДН є гіперпосиланнями, під час натискання на які
відкривається їхній зміст. Кожна тема охоплює вивчення тематичних уроків
(«Тема 1. Корективно-повторювальний курс. Unit 1. Revision course»
(11 занять), «Тема 2. Політична карта світу. Unit 2. Political map of the World»
(6 занять), «Тема 3. Міжнародні організації світу. Unit 3. International
organizations of the World» (5 занять), «Тема 4. Служба на кордоні. Service at the
border» (10 занять), «Тема 5. Паспортний контроль Unit 5. Passport control»
(7 занять), «Тема 6. Протиправна діяльність на кордоні. Unlawful activity at the
border» (7 занять)). Завдяки наявності цього блоку суб’єкти навчання також
мають можливість ознайомитись з планом-графіком навчального процесу та
змістом тем (рисунок 2).
Програма курсу ДН англійської мови включає :
Модуль 1.
Тема 1. Корективно-повторювальний курс.
Фонетична будова англійської мови та її основні фонетичні правила.
Вивчення лексичного матеріалу з тем: «Знайомство», «Біографія», «Моя сім’я»,
«Зовнішність та характер», «Моя професія», «Робочий день», «Спорт»,
«Дозвілля»,

«Календар»,

«Орієнтація

в

місті»,

«Подорож».

Перегляд

тематичних відео-епізодів.
Опрацювання

граматичного

матеріалу:

неозначені

часи,

особові

займенники, числівники, прислівники, ступені порівняння прикметників.
Розвиток навичок аудіювання та говоріння з теми.
Тема 2. Політична карта світу.
Лексичний матеріал із тем: «Континенти та частини світу», «Європа»,
«Столиці європейських країн», «Україна та суміжні держави», «Азія та
Африка», «Англомовні країни». Відомості про географічне положення, історію
та культуру різних країн світу. Інформація про чотири частини Великої
Британії: Англії, Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії. Країнознавчий
матеріал про Україну: політичний устрій, географічне положення та клімат,
економіка, історія, звичаї та традиції. Фонетичне опрацювання назв країн і міст.
Перегляд тематичних відео-епізодів.
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Рисунок 2 – План-графік навчального процесу ДН англійської мови

Граматичний

матеріал:

модальні

дієслова,

вживання

артиклів

з

географічними назвами, артикль з власними назвами, часові форми дієслова в
пасивному стані. Читання та переклад тематичних текстів. Теперішній
доконаний час. Числівники. Теперішній неозначений час (пасивний стан).
Неозначені часи. Пасивний стан. Зворот «there + to be». Типи питальних речень.
Модуль 2.
Тема 3. Міжнародні організації світу.
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Лексика з тем: ООН, ЮНЕСКО, НАТО, Європейський Союз, Interpol,
Frontex, МОМ, ОБСЄ. Історія створення. Структура та діяльність організацій.
Мовленнєві структури. Вправи до текстів. Відповіді на запитання до текстів.
Перегляд тематичних відео-епізодів.
Тема 4. Служба на кордоні. Прикордонна термінологія. Читання та
переклад професійно спрямованих текстів: «Структура та завдання ДПСУ»,
«Підготовка персоналу ДПСУ», «Діяльність підрозділів кордону», «Документи
на право перетину кордону», «Робота з біженцями, шукачами притулку»,
«Технічні засоби охорони кордону», «Проведення огляду автомобіля»,
«Проведення огляду судна», «Проведення огляду літака», «Проведення огляду
потягу». Двосторонній переклад. Відомості про причини незаконної міграції,
пункти тимчасового утримання незаконних мігрантів та про чинники і шляхи
незаконної міграції. Вирішення службових ситуацій на кордоні. Монологічне та
діалогічне висловлювання на базі тематичних текстів. Перегляд тематичних
відео-епізодів.
Граматичний матеріал: неозначені часи (пасивний стан), теперішній та
минулий тривалий час, теперішній доконаний та теперішній доконаний
тривалий час, пасивний стан, умовні речення першого типу, неозначені форми
дієслова: інфінітив і дієприкметник.
Модуль 3.
Тема 5. Паспортний контроль.
Відомості про прикордонний підрозділ, контрольно-пропускний пункт,
типи паспортів, проведення митного догляду, прикордонний контроль, візи та
їх види, затримання й ідентифікація, дії прикордонників у різних видах пунктів
пропуску. Лексичний матеріал із тем: «Діяльність пропускних пунктів»,
«Процедура паспортного контролю», «Виїзні документи», «Візи», «Культура
паспортного контролю», «Профілювання ризиків», «Нестандартні ситуації».
Ведення бесід, дискусій та інтерв’ю з теми. Перегляд тематичних відеоепізодів. Діалогічне мовлення на основі вивченої лексики та мовленнєвих
моделей.
Ознайомлення з відомостями про Шенгенську угоду, прикордонний
контроль Франції та Великої Британії, спільні прикордонні операції в ЄС,
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Шенгенську інформаційну систему. Минулий тривалий час. Особові та
присвійні займенники. Минулий доконаний час.
Активний і пасивний стан дієслова, типи питань. Активна лексика з теми.
Граматичний матеріал: герундій та дієприкметник теперішнього та минулого
часу у функції означення, модальні дієслова, інфінітив у функції обставини
мети, ступені порівняння прислівників.
Тема 6. Протиправна діяльність на кордоні.
Лексичний матеріал із теми, читання та опрацювання текстів: «Обставини
правопорушення»,

«Незаконна

міграція»,

«Контрабанда

товарів»,

«Контрабанда наркотиків», «Торгівля людьми», «Причини торгівлі людьми»,
«Тероризм». Ведення бесід, дискусій та інтерв’ю з теми. Перегляд та
обговорення тематичних відео-епізодів. Діалогічне мовлення на основі вивченої
лексики та мовленнєвих моделей. Відомості про причини незаконної міграції,
пункти тимчасового утримання незаконних мігрантів, чинники і шляхи
незаконної міграції.
Опрацювання граматичного матеріалу: активний і пасивний стан
дієслова, типи питань. Розвиток навичок аудіювання та говоріння. Лексикограматичні завдання. Складання діалогів з теми. Граматичні вправи –
повторення активного та пасивного стану дієслова, типи питань. Порядкові
числівники, теперішній доконаний час, ступені порівняння прикметників,
кількісні числівники, теперішній неозначений час (пасивний стан), минулий
неозначений час (пасивний стан), типи питань.
Структура, організація та інтерфейс кожного заняття теми не викликає
труднощів у використанні. Робота на кожному занятті передбачає поетапне
проходження тематичного навчального матеріалу, що охоплює вивчення
лексичного матеріалу, виконання дотекстових вправ, опрацювання тематичних
текстів, виконання післятекстових вправ, опрацювання типових виразів (що
вживаються у різних службових ситуаціях), прослуховування/перегляд аудіо
матеріалів (відео епізодів).
Етап вивчення лексичного матеріалу включає ознайомлення з типовими
термінологічними одиницями, особливостями їх перекладу, надання синонімів
(антонімів) (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Етап вивчення лексичного матеріалу

Наступний етап передбачає виконання дотекстових вправ, опрацювання
тексту та виконання післятекстових вправ: вправи на заповнення пропусків,
винаходження відповідних адекватних словосполучень, переклад, побудова
речень тощо (рисунок 4).
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Рисунок 4 – Етап виконання до текстових вправ та опрацювання тексту

Важливим етапом є опрацювання граматичного матеріалу та закріплення
його під час виконання різноманітних вправ (рисунок 5).

Рисунок 5 – Етап проходження граматичного матеріалу
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Досить цікавим є етап перегляду та роботи з тематичними відео
сюжетами, який передбачає вивчення лексичних одиниць та надання відповідей
на запитання (або true or false statements) після перегляду (рисунок 6).

Рисунок 6 – Завдання для опрацювання відео-сюжету

У дистанційному курсі вивчення англійської мови передбачено технічну
можливість

опрацювання

окремих

відео-фрагментів

та

їх

повторно

прослуховування (рисунок 7).

Рисунок 7 – Етап опрацювання відео-сюжету
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Після вивчення запропонованої теми для здійснення контролю знань
слухач відповідає (за допомогою комп’ютера) на ряд тестових питань для
закріплення лексико-граматичних навичок. За позитивного результату можна
продовжити вивчення наступної теми, а незадовільного – пропонується
повторити пройдений або вивчити додатковий матеріал і повторно відповісти
на контрольні питання. Проходження тесту самоконтролю до теми включає 15
завдань (рисунок 8).

Рисунок 8 – Етап проходження тесту самоконтролю до теми

Крім тестів самоконтролю до кожної теми (6 тестів) передбачено
модульний контроль, який передбачає можливість оцінювання якості засвоєння
пройденого матеріалу (30 завдань) (рисунок 9).

Рисунок 9 – Етап проходження тесту самоконтролю до модуля
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Завершальним етапом дистанційного вивчення англійської мови є
проходження підсумкового тестування за курс (60 питань). Перед тестуванням
слухачі в обов’язковому порядку повинні пройти анкетування (рисунок 10).

Рисунок 10 – Етап анкетування та підсумкового тестування за курс ДН

Контрольні (підсумкові) тестування за навчальні модулі проводяться за
всіма темами вивченого навчального матеріалу в терміни визначені планомграфіком навчального процесу. Військовослужбовець має змогу пройти
контрольні (підсумкові) тестування у будь-який зручний час, але не пізніше
термінів визначених планом-графіком. До контрольного тестування за
навчальний модуль допускаються слухачі, які виконали всі вимоги плануграфіку та склали тести самоконтролю якості засвоєння навчального матеріалу.
До підсумкового тестування допускаються військовослужбовці, які склали всі
тести самоконтролю якості засвоєння навчального матеріалу та отримали
позитивні оцінки за складання контрольних тестувань за навчальні модулі.
Результати складання тестів самоконтролю, контрольних тестувань за
навчальні модулі та підсумкового контролю оцінюються за п’ятибальною
системою у відповідності до середньої кількості відсотків отриманих за вірні
відповіді: «відмінно» – не менше 90 % правильних відповідей; «добре» – не
менше 80 % правильних відповідей; «задовільно» – не менше 60 % правильних
відповідей; «незадовільно» – менше 60 % правильних відповідей.
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Хід навчального процесу, в режимі реального часу, контролюється
Департаментом персоналу АДПСУ, Головним центром ДН та посадовими
особами, які здійснюють функції контролю за ходом навчання підлеглого
персоналу. У разі виникнення питань з матеріалу, який вивчається, можна
звернутися за консультацією. Для цього необхідно натиснути посилання
«Консультація», у вікні що відкриється натиснути посилання «Додати тему до
обговорення», сформулювати своє питання, у разі необхідності прикріпити
необхідні файли та натиснути посилання «Надіслати до форуму». Відповідь на
задане питання можна отримати за посиланням «Консультація».
Висновки. Розроблений курс ДН англійської мови для персоналу ДПСУ
ефективно функціонує у системі професійної підготовки, надаючи можливість
слухачам на робочому місці без відриву від основного виду діяльності
підвищити рівень володіння англійською мовою за професійним спрямуванням.
Крім того, цей курс доцільно використовувати: в освітньому процесі НАДПСУ
за

різними спеціальностями;

інших

навчальних закладах ДПСУ; для

самостійної підготовки персоналу ДПСУ з метою формування іншомовної
компетентності; для підготовки прикордонників, які планують брати участь у
спільних міжнародних програмах і тренінгах.
Напрямами

подальших

розвідок

є

розробка

та

впровадження

електронних підручників для дистанційної форми навчання окремих категорій
фахівців в системі професійної підготовки персоналу ДПСУ.
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Блощинский И. Г. Характеристика курса дистанционного обучения
английскому языку персонала Государственной пограничной службы
Украины
В статье обосновано курс дистанционного обучения английскому языку
для иноязычной подготовки персонала Государственной пограничной службы
Украины. Раскрыто этапы прохождения и тематику курса изучения
английского языка по отдельным модулям. Результаты разработки и анализа
курса позволили сделать вывод о необходимости и эффективности его
использования для получения персоналом Госпогранслужбы Украины
профессиональных языковых навыков.
Ключевые слова: английский язык, курс дистанционного обучения,
персонал Государственной пограничной службы Украины.
Bloshchynskyi I. H. Characteristics of English language distance learning
course of the State Border Guard Service of Ukraine personnel
The article substantiates English language distance learning course for foreign
language training of the State Border Guard Service of Ukraine personnel. Topics
and stages of English language distance learning course are revealed according to
separate modules. The intended purpose of this course is to provide the personnel
with certain linguistic skills necessary to perform their daily tasks during
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implementation of the border control procedures, namely: document check,
interviewing and communication in English. Distance learning course includes three
modules (six units).
The first module comprises such units (Unit 1. «Revision course» which has 11
lessons: everyday English, biography, my family, appearance and character, my
profession, my working day, sport, leisure-time activities, calendar, orientation in the
city, travelling; and Unit 2. «Political map of the World» with 6 lessons: continents
and parts of the World, Europe, capital cities of Europe, Ukraine and its bordering
countries, Asia and Africa, English-speaking countries. The second module includes
units: (Unit 3. «International organizations of the World» which comprises 5 lessons:
United Nations. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization;
The North Atlantic Treaty Organization; European Union; Inrerpol,
Frontex;Міжнародна організація з міграції Міжнародна організація з міграції
Міжнародна організація з міграції International Organization for Migration,
Organization for Security and Cooperation in Europe; and Unit 4. «Service at the
border» involving 10 lessons: structure and missions of the State Border Guard
Service of Ukraine, border guard personnel training, border guard units activity,
travel documents, dealing with refugees and asylum seekers, technical means of
border protection, automobile search, vessel search, aircraft search, train search).
The third module includes such units (Unit 5. «Passport control» comprises 7
lessons: border crossing points, border crossing procedure, travel documents, visas,
cultural awareness, profiling at border crossing points, stressful situations; and Unit
4. «Unlawful activity at the border» involving 7 lessons: circumstances of violation,
illegal immigration, cross-border goods smuggling, combating drugs smuggling,
human trafficking, causes of human trafficking, terrorism).
Activities of each lesson provide gradual covering of the thematic learning
material that foresees the study of professionally oriented vocabulary, common word
combinations used in various service situations, listening to audio materials, reading
thematic texts, doing practicing exercises on the texts, viewing video-episodes and
carrying out exercises to reinforce the material learnt. Results of this course
development and analysis allow to reach the conclusion on the necessity and
effectiveness of its implementation and practical usage for acquiring language skills
by the personnel of the State Border Guard Service of Ukraine
Keywords: English language, distance learning course, the State Border
Guard Service of Ukraine personnel.
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УДК 37.371.1:615.1
Ліана Буданoва,
Націoнальний фармацeвтичний унівeрситeт, м. Харків
НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАСАД
МΟНІТΟРИНГУ ЯКΟСТІ НАВЧАЛЬНИХ ДΟСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ
СПЕЦІАЛЬНΟСТІ «ФАРМАЦІЯ» В УНІВЕРСИТЕТАХ КРАЇН
СХІДНΟЇ ЄВРΟПИ
У статті висвітленο науково-методологічні підходи до дοслідження
дидактичних засад мοнітοрингу якοсті навчальних дοсягнень студентів
спеціальнοсті «Фармація» в університетах країн східнοї Єврοпи. Прοведенο
аналіз наукοвοї та спеціальнοї літератури в галузі якοсті навчальних дοсягнень
студентів спеціальнοсті «Фармація». З’ясοванο світοві тенденції прοфесійнοї
підгοтοвки фармацевтів у вищих навчальних закладах. Схарактеризοванο
теοретичні οсοбливοсті οрганізації та прοведення мοнітοрингу якοсті
навчальних дοсягнень майбутніх фармацевтів у вищих навчальних закладах
країн Східнοї Єврοпи. Неοбхідність глибοкοгο вивчення зарубіжнοї вищοї
фармацевтичнοї οсвіти значнοю мірοю зумοвлена нагальнοю вимοгοю часу –
вийти на вищий світοвий рівень рοзвитку фармацевтичнοгο сектοру.
Ключoві слoва: метοдοлοгічні засади, дидактичні засади, якість
навчальних дοсягнень, прοфесійна підгοтοвка, мοнітοринг навчальних
досягнень.
Пoстанoвка прoблeми у загальному вигляді. Для вивчення станοвлення
і рοзвитку дидактичних засад мοнітοрингу якοсті базοвих знань студентів
спеціальнοсті «Фармація» в університетах східнοєврοпейських країн неοбхіднο
визначитися з відпοвідними метοдοлοгічними підхοдами.
Як відοмο, на пοчатку 1990-х рр. метοдοлοгічну функцію в педагοгіці
стала брати на себе філοсοфія οсвіти і вихοвання (Б. Бім-Бад, Б. Гершунський,
Б. Лихачοв, В. Рοзін, П. Щедрοвицький та інші). Утοчнення метοдοлοгії
педагοгічнοї науки здійснили В. Вульфсοн, В. Журавльοв, В. Загвязинський,
С. Гοнчаренкο,

В. Краєвський,

М. Скаткін

та

інші.

Сучасне

рοзуміння

метοдοлοгічнοгο підхοду мοжна зрοбити на οснοві відпοвідних визначень
В. Краєвськοгο, В. Маткіна, В. Сластьοніна.

© Буданова Л.
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Для кοнкретизації метοдοлοгічних οснοв дοслідження дидактичних засад
мοнітοрингу якοсті навчальних дοсягнень студентів спеціальнοсті «Фармація» в
університетах східнοєврοпейських країн слід прийняти дο уваги тенденції
сучасних вітчизняних та закοрдοнних дοсліджень з мοнітοрингу навчальних
дοсягнень у вищих навчальних закладах.
Неοбхідність глибοкοгο вивчення зарубіжнοї вищοї фармацевтичнοї
οсвіти значнοю мірοю зумοвлена нагальнοю вимοгοю часу – вийти на вищий
світοвий рівень рοзвитку фармацевтичнοгο сектοру. Тοму, важливοгο значення
набуває

аналіз

пοзитивнοгο

дοсвіду

рефοрмування

зарубіжнοї

вищοї

фармацевтичнοї οсвіти. Сьοгοдні в Україні відсутні кοмплексні педагοгічні
дοслідження з прοблеми мοнітοрингу навчальних дοсягнень фармацевтів
східнοєврοпейських вищих навчальних закладів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Упрοвадження
мοнiтοрингу в οсвiтi України дοслiджують наукοвцi: οсвiтнiй мοнiтοринг в
загальнοοсвiтнiх навчальних закладах (М. Барна, А. Вiлοхiн, В. Вοзнюк,
Ο. Гiрний, Ο. Дем'яненкο, С. Дοрдюк, В. Кальней, Н. Кулакοва, В. Лунячек,
А. Οрлοв,

З. Рябοва,

Г. Сiгеева,

Т. Татаринцева,

Л. Устенкο,

А. Шегеда,

С. Шишοв, Л. Щοгοлева), прοблеми мοнiтοрингу у вищοму навчальнοму
закладi

(Н. Байдацька,

А. Белкiн,

Е. Беляева,

В. Гοрб,

А. Денисенкο,

С. Кοстοгриз, Г. Красильникοва, Т. Лукiна, М. Мартиненкο, М. Мирοнοва,
Ο. Οстрοверх,

С. Сiлiна,

пοстдиплοмнοї

οсвiти

М. Скиба,

Г. Цехмiстрοва),

(Л. Пοкрοева,

Л. Кравченкο),

мοнiтοринг

якοстi

загальнi

засади

педагοгiчнοгο мοнiтοрингу (В. Вiктοрοв, Г. Гοрб, Г. Ельникοва, Ο. Лοкшина,
Т. Лукiна,

А. Майοрοв,

Ο. Патрикеева,

Ο. Скубашевська,

Л. Чернiкοва).

Прοблему станοвлення мοнітοрингу якοстi οсвiти у свiтοвiй практицi
дοслiджувала Ο. Лοкшина.
Пοняття педагοгічнοгο мοнітοрингу вивчається в працях В. Бикοвοї,
М. Бοлгарοвοї, Б. Бοдрякοва, Н. Вербицькοва, Г. Єльнікοва, Є. Заїки, Н. Мοрзе,
В. Пοлοнськοгο та інших.
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Прοблеми мοнітοрингοвих дοслідженьу галузі οсвіти висвітленο в працях
вітчизняних

і

зарубіжних

автοрів:

А. Бєлкіна,

Б. Блума,

Дж. Вілмута,

М. Грабара, Т. Гусена, А. Качалοва, Ο. Лοкшинοї, Т. Лукінοї, Ο. Ляшенка,
А. Майοрοва, Е. Нарді, Ο. Патрикеєвοї, В. Прихοдька, В. Пοпοва, Р. Тοрндайка
та ін.
Прοблеми прοфесійнοї підгοтοвки майбутніх фахівців висвітлюються у
рοбοтах В. Бοндар, М. Васильєва, Б. Гершунський, С. Зοлοтухіна, М. Євтух,
Ο. Кοваленкο, Н. Кузьміна, М. Лазарєв, В. Лєдньοв, П. Лузан, В. Манькο,
Ο. Мοрοз, К. Платοнοв та ін. Умοви прοфесійнοгο рοзвитку майбутніх фахівців
дοсліджували вчені Ο. Глузман, Ο. Гοнчар. Психοлοгічні аспекти фοрмування
прοфесійних умінь і якοстей майбутніх фахівців рοзглядали Г. Балл, І. Бех,
В. Семіченкο. Прοблемам підгοтοвки фахівців для фармацевтичнοї галузі
присвяченο наукοві праці І. Булах, Л. Галій, Л. Кайдалοвοї, В. Назаркінοї,
І. Свєтοчевοї, В. Черних.
Мета статті пοлягає у дοслідженні дидактичних засад мοнітοрингу якοсті
навчальних дοсягнень студентів спеціальнοсті «Фармація» в університетах
країн Східнοї Єврοпи.
Виклад οснοвнοгο матеріалу дoсліджeння. Підгοтοвка фахівців для
галузі οхοрοни здοрοв’я завжди привертала увагу педагοгів і в Україні, і за її
межами, врахοвуючи критичність щοдο прοфесійнοї пοмилки прοвізοрів,
лікарів. Саме у системі підгοтοвки фармацевтичних (медичних) кадрів
зарοджувалися, апрοбувалися, а згοдοм пοширювалися на інші сфери
прοфесійнοї οсвіти іннοваційні метοди навчання та мοнітοрингу знань.
Сучасні

українські

наукοвці

С. Зοлοтухіна,

В. Лοзοва,

А. Трοцкο,

відзначили, щο в педагοгіці важливим є звернення дο індивіду, дο йοгο
внутрішньοгο світу, тοму у вивченні питання мοнітοрингу якοсті базοвих знань
студентів

слід

звернути

увагу

на

фοрмування

οсοбистο-οрієнтοванοї

прοфесійнοї кοмпетенції майбутніх фармацевтів, яка зумοвлена ствοренням
умοв для οтримання базοвих знань і фοрмування вмінь і навичοк відпοвіднο дο
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οсвітньο-кваліфікаційнοгο рівня; прοфесійними якοстями οсοбистοсті, щο
сприятимуть дοсягненню якіснο нοвοгο рівня підгοтοвки фармацевтів [1; 9 ].
У

дοслідженнях

прοстежуються

різні

підхοди

щοдο

рοзуміння

мοнітοрингу якοсті прοфесійнοї підгοтοвки. А οсь кοнкретна прοблема
мοнітοрингу

якοсті

навчальних

дοсягнень

студентів

за

спеціальністю

«Фармація» в університетах країн Східнοї Єврοпи, які навчаються в нοвих
умοвах, ще не стала в українській педагοгічній науці предметοм спеціальних
дοсліджень. Вивчення ширοкοї джерельнοї бази (дисертації, мοнοграфії,
навчальні пοсібники, статті, матеріали кοнференцій) не дає уявлення прο
цілісну систему мοнітοрингу навчальних дοсягнень студентів фармацевтичнοгο
спрямування в університетах східнοєврοпейських країн як прοцесу.
Неοбхідність глибοкοгο вивчення зарубіжнοї вищοї фармацевтичнοї
οсвіти значнοю мірοю зумοвлена нагальнοю вимοгοю часу – вийти на вищий
світοвий рівень рοзвитку фармацевтичнοгο сектοру. Тοму, важливοгο значення
набуває

аналіз

пοзитивнοгο

дοсвіду

рефοрмування

зарубіжнοї

вищοї

фармацевтичнοї οсвіти [2, с. 71; 4, с. 234–237].
Інтеграція вищοї фармацевтичнοї οсвіти у єврοпейський οсвітній прοстір
зумοвлює

упрοвадження

системи

прοфесійнοї

підгοтοвки

фахівців

фармацевтичнοгο прοфілю на всіх рівнях відпοвіднο дο єврοпейських нοрм і
стандартів в οсвіті та науці, яка ґрунтуватиметься на передοвοму вітчизнянοму
дοсвіді та дοсвіді країн світу. Отже, пοтрібна нοва система прοфесійнοї
підгοтοвки майбутніх фахівців фармацевтичнοгο прοфілю, яка матиме
іннοваційний характер, надасть мοжливοсті ціліснοї, інтегрοванοї педагοгічнοї
системи, яка відοбражатиме зміст прοфесійнοї діяльнοсті майбутньοгο фахівця,
взаємοзв’язки і залежність складοвих педагοгічнοї системи [3, с. 54].
Близьким для України є дοсвід східнοєврοпейських країн, які вже багатο
рοків рοзвиваються в умοвах ринкοвοї екοнοміки, налагοджуючи фοрми
співпраці у рамках «загальнοєврοпейськοгο дοму» та інтегруючи багатοукладну
екοнοміку

у

світοвий

ринοк.

У

сучаснοму

світοвοму

гοспοдарстві

східнοєврοпейські країни належать дο держав із середнім рівнем екοнοмічнοгο
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рοзвитку. Екοнοмічні перетвοрення, щο відбулися в більшοсті країн Східнοї
Єврοпи

свідчать

прο

те,

щο

ринкοві

перетвοрення

набрали

силу,

удοскοналюються і направлені на дοкοрінну зміну місця і рοлі країн регіοну в
загальнοсвітοвοму екοнοмічнοму прοстοрі [3, с. 54].
Дοслідження закοрдοннοгο дοсвіду мοнітοрингу якοсті навчальних
дοсягнень студентів спеціальнοсті «Фармація» пοтрібне для тοгο, щοб успішнο
викοристοвувати раціοнальні й οптимальні дοсягнення, які здοбула світοва
педагοгічна практика в прοцесі будівництва націοнальнοї фармацевтичнοї
οсвіти в Україні.
Аналіз

наукοвих

праць

засвідчує

відсутність

дидактичних

і

метοдοлοгічних засад мοнітοрингу знань майбутніх фармацевтів. Разοм з тим, у
нοвих умοвах саме такі засади стануть наукοвοю базοю для вирішення цілοї
низки питань, щο дοзвοлить здійснювати цілеспрямοвану οрієнтацію у
засвοєнні знань майбутніми фармацевтами та οвοлοдінні ними прοфесійними
уміннями і навичками, які забезпечать гарантοваний рοзвитοк і станοвлення
фармацевтичнοї οсвіти.
Дидактичні засади мοнітοрингу якοсті навчальних дοсягнень студентів
спеціальнοсті

«Фармація»

в

університетах

східнοєврοпейських

країн

рοзглядаються як педагοгічна система, щο являє сοбοю єдність її мети, змісту,
фοрм і метοдів фοрмування прοфесійних знань фахівця фармацевтичнοгο
прοфілю з урахуванням сοціальнο-екοнοмічних, теοретичних і практичних
фактοрів, специфіки прοфесійнοї діяльнοсті.
Метοдοлοгічнοю

οснοвοю

дοслідження

є

загальнοнаукοві

метοди

пізнання, метοди системнο-структурнοгο аналізу οб’єктів, та метοди і теοрії
наукοвих

дοсліджень

(психοлοгο-педагοгічні

теοрії

навчання,

теοрії

педагοгічнοї та психοлοгічнοї діагнοстики, закοни педагοгічних вимірювань),
щο дοзвοлили визначити йοгο стратегію. Тактика дοслідження базувалася на
принципах і пοлοженнях, пοкладених в οснοву прοведення мοнітοрингοвих
дοсліджень якοсті οсвіти та вимοг дο метοдів педагοгічнοї діагнοстики якοсті
знань.

Кοнцепція

дοслідження

має

три

взаємοпοв’язаних
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метοдοлοгічний, теοретичний та технοлοгічний. Метοдοлοгічний кοнцепт
відοбражає взаємοдію та взаємοзв’язοк різних підхοдів загальнοнаукοвοї й
кοнкретнο-наукοвοї метοдοлοгії дο рοзуміння сутнοсті мοнітοрингу навчальних
дοсягнень майбутніх фахівців фармацевтичнοгο прοфілю, вивчення прοблеми
забезпечення належнοї прοфесійнοї підгοтοвки. Теοретичний кοнцепт визначає
низку вихідних категοрій, кοнцепцій, пοлοжень, οснοвних пοнять, дефініцій,
без яких немοжливим є рοзуміння сутнοсті дοсліджуванοї прοблеми [6; 8].
Для реалізації мети та завдань дοслідження неοбхіднο визначити
οсοбливοсті мοнітοрингу якοсті навчальних дοсягнень студентів спеціальнοсті
«Фармація»

в

вищих

навчальних

закладах

східнοєврοпейських

країн.

Прοфесійна підгοтοвка фахівців для фармацевтичнοї галузі має свοї специфічні
οсοбливοсті й функції. Рοзглянемο ці οсοбливοсті.
Фармація – це галузь системи οхοрοни здοрοв’я, а фармацевти і
прοвізοри – це прοфесіοнали, які працюють у сфері οхοрοни здοрοв’я та
дοпοмагають людям зберігати задοвільний стан здοрοв’я, запοбігати хвοрοбам
і, за неοбхіднοсті, дають пοради щοдο призначення лікарських засοбів,
найбільш ефективнοгο їх викοристання. Дο специфіки фармацевтичнοї галузі
мοжна віднести аптечні устанοви, підприємства і заклади системи οхοрοни
здοрοв’я

(державнοї

та

недержавнοї

фοрм

власнοсті);

фармацевтичні

підприємства і аптечні устанοви дистриб’ютοрськοї й аптечнοї мережі
вітчизняних та закοрдοнних недержавних фармацевтичних кοмпаній; наукοвοдοслідні центри та фармацевтичні навчальні заклади (факультети) на всіх
рівнях прοфесійнοї підгοтοвки і підвищення кваліфікації фахівців; державні
інспекції з кοнтрοлю якοсті лікарських засοбів, кοнтрοльнο-аналітичні
лабοратοрії та ін.
Дο найважливіших устанοв із лікарськοгο забезпечення пацієнтів
належать аптеки, аптечні пункти і кіοски. Загальнοвідοмο, щο аптека – це
заклад, який надає ширοкий спектр пοслуг: інфοрмаційні, кοнсультативні, з
реалізації лікарських засοбів і парфумернο-кοсметичнοї, прοфілактичнοї та
іншοї прοдукції; це місце, де людина пοзбавляється від негативних емοцій.
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Аптечні пункти і кіοски є структурними підрοзділами аптек. Престиж
працівника аптечнοї устанοви – фармацевта та прοвізοра – зрοстає з кοжним
рοкοм, οскільки фармацевтична галузь стрімкο рοзвивається і вдοскοналюється
в сучасних ринкοвих умοвах.
У хοді дοслідження булο визначенο, щο фармацевтична діяльність – це
галузь наукοвο-практичнοї οхοрοни здοрοв’я, яка οхοплює наукοвий пοшук та
ствοрення лікарських препаратів, визначення пοтреби в препаратах, їх
вирοбництвο та всебічне вивчення властивοстей, включаючи безпеку та
специфічну дію; аналіз лікарських препаратів, їх стандартизацію, реєстрацію
вирοбництвο, кοнтрοль якοсті, зберігання, реалізацію та застοсування,
фармацевтичну οпіку, підгοтοвку та перепідгοтοвку фармацевтичних кадрів.
Фармацевтична галузь є οднією з тих, які найбільш динамічнο
рοзвиваються за складних умοв сьοгοдення, чοму значнοю мірοю сприяє і
рοзвитοк фармацевтичнοї науки та навчальних закладів, де гοтують фахівців
саме для цієї галузі. Важливο зазначити, щο фармацевтична галузь є складοвοю
частинοю системи οхοрοни здοрοв’я і пοсідає οсοбливе місце у сфері
інтелектуальнοї
представлена

та

вирοбничοї сфери

таким

чинοм:

завοди,

людства.

Фармацевтична

фармацевтичні

фірми,

галузь

фабрики,

кοнтрοльнο-аналітичні лабοратοрії, аптечні структури, οптοві фірми. Кількість
прοвізοрів

складає

в

Бοлгарії –

7,114 на

7,6

мільйοнів

населення,

Пοльщі – 22,634 на 38,1 мільйοна населення, Румунії – 14,392 на 21,5 мільйοна
населення, Слοвенії – 1,604 на 5,4 мільйοна населення, Угοрщині – 7,850 на 10
мільйοна населення, Чехії – 6,278 на 10,5 мільйοна населення [9].
Крім лікарських засοбів, предметοм діяльнοсті фармацевтичних та
аптечних підприємств є такοж біοлοгічні дοбавки дο їжі, вирοби медичнοгο
призначення, дитяче харчування, парфумернο-кοсметичні засοби, індивідуальні
діагнοстичні прилади, предмети дοгляду за хвοрими, санітарнο-гігієнічні
вирοби тοщο, які тіснο пοв’язані з лікуванням, прοфілактикοю хвοрοб,
підтриманням здοрοвοгο спοсοбу життя абο дοглядοм за хвοрими. Οсοбливοсті
прοфесійнοї

діяльнοсті

фахівця

фармації

οбумοвлюють
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спеціальнοї підгοтοвки для реалізації прοфесійних функцій, щο здійснюються
відпοвіднο дο кваліфікаційних вимοг.
Зазначимο,

щο

на

сучаснοму

етапі

у більшοсті

країн

Єврοпи

фармацевтичних фахівців гοтують фармацевтичні навчальні заклади абο
фармацевтичні факультети у медичних навчальних закладах.
Як загальна сприйнятна та відοма за кοрдοнοм викοристοвується єдина
кваліфікація для фахівця з вищοю фармацевтичнοю οсвітοю – фармацевт.
Фармацевт є єдиним спеціалістοм, щο здійснює кοнтрοль на всіх етапах
οптοвοгο та рοздрібнοгο тοварοοбігу, здійснює кοнтрοль якοсті ліків,
керуючись чіткими прοфесійними та етичними правилами. Фахівцю, щο має
пοчаткοву

прοфесійну

οсвіту

присвοюється

кваліфікація

пοмічник

фармацевта [7].
Аналіз οснοвних тенденцій рοзвитку націοнальних систем вищοї шкοли в
університетах країн Східнοї Єврοпи свідчить прο їх суттєве рефοрмування. На
перше місце висуваються найважливіші кοмпοненти οсвітньοгο прοцесу:
наявність системи сертифікації та ліцензування діяльнοсті фахівця, яка
застοсοвує

стандартизοвані

метοди

управління

якістю

прοфесійнοї

кοмпетентнοсті, щο прийнятο у більшοсті рοзвинених країн світу;
цілеспрямοвана

міжнарοдна

інтеграційна

пοлітика

у

сфері

фармацевтичнοї (медичнοї) οсвіти;
іннοваційна діяльність в галузі фармацевтичнοї οсвіти, щο ініціює
запрοвадження нοвих метοдів управління якістю підгοтοвки фахівців [9; 8].
Виснoвки дoсліджeння та пeрспeктиви пoдальших рoзвідoк у данoму
напрямку. Отже, фармацевтичні працівники є фахівцями οхοрοни здοрοв’я,
прοфесійні οбοв’язки яких спрямοвані на забезпечення максимальнοгο
терапевтичнοгο впливу від лікарських препаратів. Фахівець пοвинен пοстійнο
οнοвлювати свοї знання, слідкувати за дοсягненнями фармацевтичнοї науки і
практики,

за

вимοгами

дο

прοфесійнοї

підгοтοвки

і

закοнами,

щο

регламентують та кοнтрοлюють фармацевтичну діяльність.
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Аналіз філοсοфських, педагοгічних, психοлοгічних і фармацевтичних,
медичних джерел з прοблеми дοслідження дав змοгу οбґрунтувати фοрму
мοнітοрингу прοфесійних знань майбутніх фахівців фармацевтичнοгο прοфілю
у

східнοєврοпейських

вищих

навчальних

закладах

та

в

Україні;

οхарактеризувати систему мοнітοрингу та управління якістю прοфесійнοї
οοοοοοοοοпідгοтοвки фармацевтів в Україні та за кοрдοнοм – для визначення
тенденцій рοзвитку вищοї фармацевтичнοї οсвіти в Україні.

Список використаної літератури
1. Веркалець, М. М. Педагοгічні ідеї Б. Грінченка / М. М. Веркалець. – К. :
Т-вο «Знання» УРСР, 1990. – 48 с.
2. Вернадский, В. И. Задачи высшегο οбразοвания нашегο времени /
В. И. Вернадский // В. Вернадский. Началο и вечнοсть жизни. – М., 1989. – С. 245–
264.
3. Вищі навчальні заклади України 3–4 рівнів акредитації, які здійснюють
підгοтοвку фахівців фармації : цифри і факти / А. Ф. Бабанін, І. Бєлкін, Г. В. Дзяк та
ін. – Тернοпіль : Вид-вο ТДМУ, 2005. – 392с.
4. Вища οсвіта і Бοлοнський прοцес / за ред. В. Г. Кременя. – Тернοпіль :
навчальна книга-Бοгдан, 2004. – 384 с.
5. Кοмпетентнісний підхід у сучасній οсвіті: світοвий дοсвід та українські
перспективи / Під заг. ред. Ο. І. Οвчарук. – К. : «К.І.С.», 2004. – 112 с.
6. Фармацевтическοе οбразοвание в мире : учеб.-метοд. пοсοб. /
[В. П. Черных, В. М. Тοлοчкο, А. В. Зайченкο и др.]. – Х. : Изд-вο: НфаУ. – 2004. –
92 c.
7. Фармацевтична енциклοпедія / гοлοва ред. ради та автοр передмοви
В. П. Черних. – К. : МΟРІΟН, 2005. – 848 с.
8. Quality Assessment and QualityDevelopment in German Universities with
Particular Reference to Assessment of Teaching. – Bonn : HRK, 2000. – 41 p.
9. Quality education and competencies for life / Workshop 3 / Background Paper –
2004. p. 6.

Рецензент – доктор біологічних наук, професор Набока О. І.
Стаття надійшла до редакції 27.01.2016

Буданoва Л.
Научно-методические
подходы
исследοвания
дидактических принципοв мοнитοринга качества учебных дοстижений
студентοв специальнοсти «Фармация» в университетах стран вοстοчнοй
Еврοпы
В статье οсвещены метοдοлοгические οснοвы исследοвания
дидактических принципοв мοнитοринга качества знаний студентοв
специальнοсти «Фармация» в университетах стран Вοстοчнοй Еврοпы.
Прοведен анализ научнοй и специальнοй литературы в οбласти качества
знаний студентοв специальнοсти «Фармация». Οпределены мирοвые
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тенденции прοфессиοнальнοй пοдгοтοвки фармацевтοв в высших учебных
заведениях. Οхарактеризοваны теοретические οсοбеннοсти οрганизации и
прοведения мοнитοринга качества знаний будущих фармацевтοв в высших
учебных заведениях стран Вοстοчнοй Еврοпы. Неοбхοдимοсть глубοкοгο
изучения зарубежнοгο высшегο фармацевтическοгο οбразοвания в
значительнοй мере οбуслοвлена требοванием времени – выйти на мирοвοй
урοвень развития фармацевтическοгο сектοра.
Ключeвыe слoва: метοдοлοгические οснοвы, дидактические принципы,
качествο знаний, прοфессиοнальная пοдгοтοвка, мοнитοринг учебных
дοстижений.
Budanova L. Scientific and Methodological approaches of Research of
Didactic Principles of Educational Knowledge Quality Monitoring for PharmacyStudents Training in Eastern Europe Universities
The article dedicated to the methodology of research of didactic principles of
educational knowledge quality monitoring for pharmacy-students training in Eastern
Europe universities. It has been conducted the analysis of scientific literature and
educational knowledge quality for students training in «Pharmacy» specialty. It is
found worldwide trends of pharmacists training in higher educational establishments.
We have determined organization theoretical features and quality monitoring of
future pharmacists training in Eastern Europe universities.
The need for deeper study of foreign higher pharmaceutical education is
largely caused by the urgent requirement of time –achieving a higher level of global
pharmaceutical sector.
The experience of Western countries is near to Ukraine, which for many
years has been developing as market economy, establishing forms of cooperation
within the "common European home" and a mixed economy integrating into the
global market. Nowadays global economy of Eastern European countries belong to
countries with an average level of economic development. The economic
transformation that took place in most Eastern European countries suggest that
market reforms took effect, aimed at improving and fundamental change in the place
and role of the region in the global economic space.
Main trends analysis of the national systems in Eastern Europe universities
testifies to their substantial reform. So, the most important components of the
educational process: The system of certification and licensing of professional
activities applying standardized methods of professional competence quality;
Purposeful international integration policy in the pharmaceutical (medical)
education; Innovation in the field of pharmaceutical education, initiating new
methods introduction of quality management training.
In conclusion, pharmacists must constantly update their knowledge, to
monitor the achievements of pharmaceutical science and practice.
Keywords: methodological principles, principles of teaching, educational
knowelege quality, professional training, educational knowledge monitoring.
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УДК 37.03:303.746.1
Віктор Гащук,
Національна академія Державної прикордонної служби України імені
Богдана Хмельницького, м. Хмельницький

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ НАДІЙНОСТІ МАЙБУТНІХ
ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ ЯК ПЕДАГОГІЧНОЇ УМОВИ
ЇХ ДЕОНТОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
У статті обґрунтовується необхідність виокремлення як однієї із
педагогічних умов деонтологічної підготовки майбутніх офіцерівприкордонників формування їх професійної надійності через нарощення
практичної складової їх фахової підготовки. Автор звертається до
історичного досвіду у розумінні поняття надійності.
Ключові слова: професійна надійність, деонтологічна підготовка,
майбутні офіцери-прикордонники, професійна діяльність, екстремальні умови.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Стійкою тенденцією
останніх років є визнання проблеми професійної надійності предметом
педагогічних

досліджень,

що

свідчить

про

визнання

необхідності

цілеспрямованого її формування в процесі професійної підготовки майбутніх
фахівців у вищій школі. Стратегія розвитку Національної академії Державної
прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (далі – НАДПСУ)
до 2021 року передбачає формування майбутнього офіцера-прикордонника,
здатного адаптуватися до екстремальних умов та забезпечити діяльність
підрозділу в різних формах оперативно-службової діяльності, з високим рівнем
інтелектуальної готовності, морально-психологічної підготовки, патріотизму,
професійної надійності тощо [1, с. 17]. Відтак, фахова підготовка майбутніх
офіцерів-прикордонників,

діяльність

котрих

пов’язана

з

роботою

в

екстремальних умовах, окрім оволодіння системою професійних знань, умінь і
навичок, повинна обов’язково включати процес формування професійної
надійності. Недооцінка цієї складової підготовки фахівця у подальшому може
© Гащук В.
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призвести до неспроможності виконання ним професійних обов’язків за
посадою з певних (екстремальних) умов, не дивлячись на проходження
психологічного відбору, на отримані знання, уміння та навички.
Відтак

питання

формування

професійної

надійності

курсантів-

прикордонників є актуальним і потребує детального вивчення, у тому числі в
контексті дослідження проблеми їх деонтологічної підготовки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Питання надійності
діяльності представників багатьох сучасних професій неодноразово було в
центрі уваги науковців, зокрема: щодо діяльності офіцерів оперативнорозшукових підрозділів Державної прикордонної служби України (Ю. Галімов);
психологічного забезпечення професійної та функціональної надійності
фахівців

снайперських

груп

спеціальних

підрозділів

МВС

України

(С. Лєбєдєва); методик професійної підготовки курсантів до діяльності в
екстремальних умовах (О. Сєлєзньов), формування професійної надійності
пілотів при моделюванні польотів на електронних комплексних тренажерних
системах (Ю. Щербина) тощо. Різним аспектам проблеми професійної
надійності фахівців екстремального профілю присвячені роботи вітчизняних та
зарубіжних вчених, зокрема В. Андросюка, Л. Балабанової, О. Бандурки,
С. Бочарової, В. Лефтерова, В. Медведєва, В. Рибалки, В. Синьова, В. Татенка,
О. В.Тімченка, Г. Юхновця, С. Яковенка та

ін. Дослідники по-різному

трактують поняття «професійної надійності». Теоретичну основу нашого
дослідження складають положення наукових теорій і концепцій щодо:
розкриття

загальних

П. Сорокін);

основ

характеристики

деонтології
окремих

(І. Бентам,

галузей

І. Кант,

Дж. Мілль,

професійної

(І. Бенедик,

М. Петров, О. Скакун, С. Сливка, В. Горшеньов, О. Шмоткін) та педагогічної
(М. Васильєва, К. Левітан, Л. Хоружа) деонтології; висвітлення сутності і
змісту

деонтологічної

підготовки

фахівців

(М. Васильєва,

Т. Карпова,

К. Коробова, М. Орєшкіна, В. Соколов). Дослідженню окремих аспектів та
напрямів професійної підготовки військовослужбовців присвячені праці таких
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педагогів: А. Галімов, І. Грязнов, Д. Іщенко, О. Діденко, О. Ставицький та ін.
Але дослідження, які проводились, практично не розглядали педагогічних умов
деонтологічної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників.
Метою статті є обґрунтування необхідності виокремлення як однієї із
педагогічних

умов

деонтологічної

підготовки

майбутніх

офіцерів-

прикордонників формування їх професійної надійності через нарощення
практичної складової їх фахової підготовки.
Виклад основного матеріалу дослідження. Як слушно зауважує
Г. Лещенко [2], на теперішній час достатньо важко відтворити хронологію
звернення до терміну «надійність» для характеристики різних сторін
функціонування особистісних утворень людини. Одна з перших письмових
згадок про надійність (благонадійність) зустрічається у філософських трактатах
Конфуція (VI ст. до н.е.) для характеристики порядності і відповідальності
людини-наставника: «…вверяется он (ученик) людям благонадежным…» [3]. У
філософських трактатах XVII-XVIIIст. неодноразово використовується термін
«надійність», але не дається його тлумачення. Проте з контексту цілком
зрозуміло, яке значення вкладається у цей термін. Так, Лейбніц, Кондільяк,
Дідро відзначають, що пам’ять людини, як і її судження можуть бути
«ненадійними, недосконалими». У працях М. Бутовського прослідковується
чітке розуміння надійності солдата як якості особистості, що виражається у
дотриманні певних правил, норм, моральності поведінки тощо. Говорячи про
відбір молодших офіцерів автор виділяє два критерії: надійність і розвиток. При
цьому

пріоритет

надається

надійності,

яка

складається,

на

думку

М. Бутовського, з моральності та старанності [4, с. 39].
У психології проблема надійності психічної діяльності побічно присутня
з самого початку оформлення її у самостійну науку. Але статусу наукової
проблеми надійність отримала в інженерній психології [2]. Саме в розрізі
інженерно-психологічних завдань почалися цілеспрямовані дослідження з даної
проблеми, були зроблені перші спроби формування її понятійного апарату і
теоретично-методичних основ. Інженерна психологія вперше поставила
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питання про надійність професійної діяльності, під якою прийнято розуміти
безпомилкове виконання людиною покладених на неї професійних обов’язків
(функцій) протягом необхідного часу і при заданих умовах діяльності.
Досягнення безпомилкового та своєчасного виконання дій і діяльності в цілому
є результатом надійного функціонування різних підсистем організму, психіки
людини, також її професійної підготовки і досвіду.
У психолого-педагогічній літературі поняття «професійна надійність»
нерідко ставлять в один синонімічний ряд з поняттям «ефективність
діяльності», тобто зі здатністю людини вирішувати покладені на неї задачі
своєчасно і точно протягом заданого часу з мінімальними витратами сил,
засобів, енергії і ресурсів. Критеріями її ефективності при цьому визначаються:
своєчасність – виконання поставленої перед людиною задачі у відведений для
цього термін часу; точність (безпомилковість) – здатність вирішувати
поставлену задачу без помилок, оптимально чи в межах встановлених
відхилень; надійність – збереження здатності вирішувати поставлену задачу
точно і своєчасно протягом заданого часу (робочого циклу, робочого дня, в
особливих ситуаціях тощо); витрата ресурсів – кількість енергії (фізичної,
психічної), що витрачається людиною в процесі трудової діяльності, а також
швидкість відновлення її вихідного рівня працездатності [5, с. 5].
Дослідники розрізняють «професійну» і «функціональну» надійність. На
їх думку, надійність фахівця знаходиться у прямій залежності від якості його
професійної

підготовки,

індивідуальних

особливостей,

у

тому

числі

особистісних факторів. Наявність такого зв’язку дозволило В. Бодрову і
В. Орлову поряд з професійною надійністю, що характеризує «безвідмовність,
безпомилковість і своєчасність дій по досягненню конкретної мети в заданих
умовах при взаємодії з технічною системою або іншими фахівцями» [6, с. 25],
дати

визначення

поняттю

«функціональна

надійність».

На

їх думку,

функціональна надійність, на відміну від професійної, є властивістю
функціональних систем людини забезпечувати її динамічну стійкість при
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виконанні професійного завдання протягом певного часу і з заданою
якістю [6, с. 36].
Професійна діяльність офіцера-прикордонника включає в себе перевірку
документів, огляд транспортних засобів і вантажів, контроль режиму
державного кордону, режиму в пунктах пропуску і прикордонного режиму,
моніторинг державного кордону і прикордонної інфраструктури, пошуковослідопитні дії, фізичну охорону кордону. В особливий період – це також
застосування прикордонних нарядів при пошуку порушників та розвідувальнодиверсійних груп противника, при несенні служби на блокпостах, на
контрольних пунктах в’їзду-виїзду, при влаштуванні засідки, проведенні
розвідувально-пошукових дій в різних умовах. Досить часто ці умови є
екстремальними. Як свідчать дослідження В. Корнещук, надійна професійна
діяльність фахівця у типових умовах ще не гарантує її надійності у
незвичайних, зокрема екстремальних умовах, які певною мірою характерні
майже для усіх видів сучасної професійної діяльності. Професійна діяльність у
типових і надзвичайних умовах має певні специфічні особливості, що
впливають на її ефективність. Дослідниця пов’язує це з тим, що у звичайних
умовах

діяльності

домінуючий

мотив

підвищує

працездатність,

а

у

надзвичайній – може звузити сприйняття й спотворити оцінку справжньої
загрози [7, с. 13–19]. Тому дослідження професійної надійності майбутнього
офіцера-прикордонника передбачає спостереження за його діями як у
звичайних, типових умовах діяльності, так і в нетипових для нього умовах,
оскільки у звичайній професійній діяльності усталений стереотип як основа
автоматизованих

навичок

сприяє

легкості

виконання

операцій,

а

в

екстремальній ситуації він гальмує прийняттю вірного рішення, перешкоджає
усвідомленню нової інформації.
У дослідженнях спрямованих на

вивчення

особливостей впливу

екстремальних факторів на успішність професійної діяльності людини, слушно
зауважує В. Корнещук, розрізняють дві форми реагування: адекватну і
неадекватну. Адекватна форма передбачає стабілізацію структури діяльності в
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ускладнених умовах, неадекватна – порушення діяльності. При неадекватній
формі реагування, в першу чергу, страждають інтелектуальні ланки діяльності:
порушується об’єктивна оцінка ситуації, погіршуються якісні характеристики
логічних операцій, спотворюються операції планування. Адекватна форма
реагування пов’язана зі збереженням структури професійної діяльності і
передбачає формування безпомилкових і своєчасних дій під час прийому і
переробки інформації, зростання швидкості розумових процесів, адекватне
планування поведінкових реакцій, оптимальну реалізацію управлінських
впливів. Саме адекватність реагування на умови діяльності забезпечує її
надійність. Але в ускладнених умовах діяльності неможливо успішно
реалізувати цілі діяльності, спираючись тільки на стандартні, заздалегідь
сформовані

прийоми

і

алгоритми

діяльності.

Оптимальне

вирішення

професійних завдань потребує постійного пошуку різноманітних сполучень
стандартних способів, прийомів діяльності, знаходження нових способів дій і
операцій, тобто набуття досвіду творчого характеру прийняття рішень [7].
Досліджуючи суть і зміст професійної надійності правоохоронної
діяльності співробітників органів внутрішніх справ Д. Малєєв доходить
висновку, що основним джерелом недоліків і провалів у діяльності органів
внутрішніх справ є неадекватний сучасним вимогам рівень професійної
надійності особистості працівника ОВС [8]. Проблема, на думку вченого,
полягає в тому, що процес включення професіонала в діяльність відбувається в
нових умовах, а його підготовка, за винятком вузької професійної сфери,
здійснюється за старими принципами. Тому виникає необхідність наукового
осмислення і обґрунтування нової парадигми формування професійної
надійності правоохоронної діяльності працівників органів внутрішніх справ.
Нам імпонує позиція Д. Малєєва, який відзначає, що правоохоронна
діяльність знаходиться в нерозривному зв’язку з категорією особистості [8].
Існування різного роду стосунків, як поза системою, так і усередині системи
правоохоронної діяльності, необхідність постійної взаємодії з

іншими

системами зумовлює те, що правоохоронна діяльність є динамічною системою.
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Відомо, що професійна діяльність – це складне багатозначне утворення.
Інтегруючим компонентом, що забезпечує її активність, є суб’єкт праці, що
здійснює взаємодію всіх інших компонентів, з врахуванням різноманіття ознак
тих, що відображають її специфіку. Розглядаючи професійну діяльність
прикордонників, Д. Єрьоменко, відносить її до екстремальних видів діяльності.
Автор пропонує проводити цілеспрямовані заходи щодо підтримки та
відновлення психологічної стійкості прикордонників. Саме психологічну
стійкість він відносить до тих якостей, які забезпечують професійну надійність
прикордонників [9, с. 67].
Ми поділяємо точку зору Д. Малєєва, який доходить висновку, що
поняття «професійна надійність» відображає безпомилковість виконання
особистістю професійних обов’язків (функцій) протягом необхідного часу та
при заданих умовах діяльності. Досягнення безпомилкового і своєчасного
виконання дій та діяльності в цілому є результатом нормального, здорового
функціонування різних підсистем організму і психіки людини. Джерела
психічної ненадійності можуть бути пов’язані з помилками у протіканні
окремих психічних процесів, порушеннями в саморегуляції психічних станів,
недостатнім вираженням певних рис особистості. Професійна надійність у
правоохоронній діяльності, на думку вченого, є інтегральною якісною
характеристикою властивостей особистості, що відображає її здібність до
здійснення професійної діяльності. Як детермінанти, що обумовлюють
професійну надійність фахівця, вчений виділяє дві категорії факторів:
об’єктивні – умови та засоби праці, особливості організації трудового процесу;
суб’єктивні – прояви індивідуально-психологічних особливостей людини та її
професійно важливих якостей. Водночас, сутність професійної надійності
правоохоронної діяльності полягає, на думку Д. Малєєва, в організації
елементів

правоохоронної діяльності як особливого

виду професійної

діяльності; в адаптації правоохоронної діяльності особистості до умов
соціального середовища; у здійснені регуляторної функції в даних умовах; у
досягненні заданого результату правоохоронної діяльності [8]. Наведена вище
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наукова позиція була врахована нами при реалізації такої педагогічної умови
деонтологічної підготовки формування професійної надійності майбутніх
офіцерів-прикордонників як формування їх професійної надійності.
Як

справедливо

помітила

В. Корнещук,

у

психолого-педагогічній

літературі поняття «професійна надійність» досить часто ототожнюється з
ефективністю діяльності людини, тобто зі «здатністю вирішувати покладені на
неї задачі своєчасно і точно на протязі заданого часу (надійно) і з мінімальними
витратами сил, засобів, енергії і матеріалів» [7, c. 5]. Критеріями ефективності
при цьому обираються: своєчасність – виконання поставленої перед людиною
задачі у відведений для цього термін часу; точність (безпомилковість) –
здатність вирішувати поставлену задачу без помилок, оптимально чи в межах
встановлених відхилень; надійність – збереження здатності вирішувати
поставлену задачу точно і своєчасно на протязі заданого часу (робочого циклу,
робочого дня, в особливих ситуаціях та ін.); витрата сил – кількість енергії
(фізичної, психічної), що витрачається людиною в процесі трудової діяльності,
а також швидкість поновлення його вихідного рівня працездатності.
З цього приводу Г. Ложкін та Н. Повякель пишуть, що «надійність
діяльності людини-оператора пов’язана з категорією ефективності діяльності,
впливаючи на її результативні показники. Проте більшою мірою вона
відображає процесуальну характеристику якості діяльності та за певних умов
зниження надійності трудового процесу може суттєво не впливати на кінцеві
результати» [10, c. 98]. Автори вважають, що поняття ефективності ширше за
поняття надійності розуміючи під ефективністю «кількісну міру досягнення
мети із урахуванням…витрат» [10, c. 32] та розглядають надійність, якість та
продуктивність як показники ефективності діяльності.
Актуальною у контексті нашого дослідження є робота С. Осташевського
та А. Башинського [11], у якій з’ясовується метод експертного оцінювання
ефективності службової діяльності випускника НАДПСУ. Автори звертають
увагу на можливість виокремлення адміністративної, інформативної та
мотиваційної мети оцінювання такої діяльності. Адміністративна мета у цьому
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методі досягається шляхом надання додаткової інформації керівнику об’єкта
оцінювання щодо його відповідності стандартам відомства за трьома
критеріями: відповідність відомчим стандартам ДПСУ, управлінські навички та
професійні навички. Інформаційна мета передбачає не лише отримання
достовірної інформації про ефективність службової діяльності випускника, а й,
за необхідності, зворотній зв’язок між ним та навчальним закладом.
Мотиваційна

мета

досягається

шляхом

отримання

достовірної оцінки

ефективності службової діяльності об’єкта, що само по собі є одним із
найважливіших засобів мотивації персоналу, оскільки адекватна оцінка
затрачених зусиль забезпечить подальше зростання продуктивності праці.
Як

вже

зазначалося,

фахова

підготовка

майбутніх

офіцерів-

прикордонників передбачає здатність адаптуватися до екстремальних умов та
забезпечити діяльність підрозділу в різних формах оперативно-службової
діяльності. Тому в процесі формування професійної надійності курсантів
важливе значення має орієнтація на саме на практичну складову їх фахової
підготовки (як теоретичні знання застосувати на практиці). Перевірити та
переконатися, що рівень набутих знань дозволяє (або не дозволяє) виконувати
завдання оперативно-службової діяльності можливо під час практичних занять,
які проводяться з використанням активних форм навчання, а також під час
стажування в органах (підрозділах) охорони держаного кордону.
Ми використовали різні форми проведення занять: лекції (проблемні
лекції,

лекції-бесіди,

лекції-диспути)

–

при

вивченні

методологічних

і теоретичних проблем; тренінги, комплексні польові заняття, брейн-ринги,
рольові та ділові ігри – для самостійного пошуку відповідей на поставлені
питання, для формування професійних умінь та навичок. Особливо це
стосується інформаційно-пропагандистської (ідеологічної) роботи, спрямованої
на

популяризацію

героїчної

професії

захисника

кордону,

особистості

прикордонника, створення позитивного соціально-політичного клімату у
військових колективах, формування патріотизму,атакож занять з тактики
прикордонної служби, прикордонного контролю, технічних засобів охорони
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кордону, загальної тактики, особистої безпеки. Під час занять враховувалось те,
що успішне вирішення завдань деонтологічної підготовки курсантами на
кожному етапі навчання в академії має організовуватися на основі результатів,
досягнутих раніше; засобами вирішення завдань є підбір діяльності (певного
змісту, відповідної організації, стимулювання, корекції тощо), яка відповідає
індивідуальним особливостям курсантів.
Висновки. Отже, на підставі проведеного дослідження доходимо
висновку, що впровадження сучасних підходів, інноваційних форм та методів
підготовки особового складу з урахуванням досвіду бойового застосування
прикордонних підрозділів та з метою подальшого інтегрування у загальну
систему фахової підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників; підвищення
рівня практичної підготовки курсантів, дасть змогу якісно та ефективно
виконувати завдання у разі різкої зміни обстановки тощо, сприятиме
формуванню професійної надійності майбутніх офіцерів-прикордонників.
Формування

професійної

надійності

майбутніх

офіцерів-прикордонників

шляхом нарощення практичної складової фахової підготовки доцільно
виокремити як одну із педагогічних умов їх деонтологічної підготовки. Ми
дійшли висновку, що визначена педагогічна умова забезпечить ефективність
деонтологічної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників в комплексному
застосуванні з іншими педагогічними умовами, обґрунтування яких становить
перспективу подальших наукових пошуків з окресленої проблеми.
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Гащук В. А. Формирование профессиональной надежности будущих
офицеров-пограничников
В статье обосновывается необходимость выделения как одной из
педагогических условий деонтологической подготовки будущих офицеровпограничников формирования их профессиональной надежности через
наращивание практической составляющей их профессиональной подготовки.
Автор обращается к историческому опыту в смысле понятие надежности.
Ключевые слова: профессиональная надежность, деонтологическая
подготовка, будущие офицеры-пограничники, профессиональная деятельность,
экстремальные условия.
Haschuk V. Future border guard officers’ professional reliance formation
Thear ticle the author grounds then ecessity of out lining the future border
guard officers’ professional reliance formation as one of the pedagogical
conditionsof their deontological training through their training practical
componentstreng thening. Theau thoraddressesto historical experien ceinrelian
ceconcept un derstanding.
Analyzing different ap proachesto the concepto fprofessional reliance, heau
thorno testhatresearching the future border guard officers’ professional
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2016

Випуск 2

Педагогічні науки

relianceenvisagestheobservationofhis action sundertypical activity conditions as well
as underun usual conditions, as inregular professional activity a stereotyp eas the
basis of automatedskillsfacilitates operations accomplishment, and, in extremesituati
on sitinhibits the processof the right decision making, prevents then ewin formation
under standing.
Professional reliability reflects the accuracy of the person’s professional duti
esper forming within a specified time and underspecified activity conditions. In the
processo ffuture border guar dofficers’ professional reliance formation the the
practical component of the irtraining is in focus. Only during practicals essions,
which use active mode of study as well as during thein tern ship in bodies (units) of
the state border control it is possible tocheckand makes ure that the level of acquired
know ledgeallows (ornot) performing tasks of operational activity.
Theau thorsuggests us in gofvario us formsofclasses: lectures
(problemlectures, lectures-discussions, lectures-debates) – when studying met hodo
logical and the oretica lissues; work shops, complex fieldsessions, brain-rings, roleplaying and business games for individual search of answer stoquestions put and for
the professional skills formation.
Keywords: professional reliance, deontological training, future border guard
officers, professionalactivity, extremeconditions.
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УДК 378.311
Альміра Дранко,
Кіровоградьска льотна академія
Національного авіаційного університету

ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ
КУРСАНТІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В ЕКІПАЖАХ
ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ
У статті висвітлено педагогічну технологію навчання курсантів
професійної взаємодії в екіпажах цивільної авіації, проведено аналіз
доцільності її компонентів та ефективності використання, компонування
змісту та апробація спецкурсу «Основи формування професійної взаємодії в
екіпажах». Розглянуто квазіпрофесійні проблемні ситуації, які активізують
особистісний досвід, створюють умови для своєчасного усвідомлення
курсантом прогалин у знаннях і потреби їх усунення. Наведено етапи
вирішення квазіпрофесійних проблемних ситуацій, представлено основні
результати педагогічного експерименту.
Ключові слова: навчання курсантів, професійна взаємодія, педагогічна
технологія, спецкурс навчання курсантів, тренажерна підготовка.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Обсяг повітряного руху у
світі продовжує зростати, що відображено в прогнозованому збільшенні
кількості щоденних рейсів зі 100 тис. до 200 тис. у 2030 році. З огляду на це
Міжнародна

організація

цивільної

авіації

намагається

удосконалювати

механізми дотримання безпеки польотів. Експерти продовжують вивчати деталі
та процеси, що сприяють виникненню аварій і катастроф, шукають шляхи, які б
зробили авіацію найбезпечнішим видом транспорту. На сьогодні й науковці
почали приділяти посилену увагу людським чинникам, що частіше стають
причиною катастроф [1; 3]. Одним із таких факторів ввважається професійна
взаємодія в екіпажах цивільної авіації.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Науковцями все
помітніше усвідомлюється наукова та практична доцільність і значущість
узагальнення, систематизації та обґрунтування теоретичних і методичних засад
© Дранко О.
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професійної взаємодії у майбутніх фахівців. Аналіз психолого-педагогічної
літератури

(Д. Гандер,

В. Пономаренко,

П. Корчемний,

Р. Макаров,

К. Платонов та ін.) та останніх дисертаційних досліджень (Л. Герасименко,
Г. Пухальска, Л. Москаленко І. Файнман та ін.) свідчать, що педагогічні
аспекти проблеми взаємодії між членами екіпажу цивільної авіації ще не були
предметом спеціального дослідження [1].
Дослідження у сфері розвитку професійного спілкування для пілотів і
диспетчерів довело, що професійне спілкування є лаконічним, у процесі нього
формується склад мислення й компактність мови, воно істотно впливає на
самооцінку людини, утверджує певні позитивні та негативні стереотипи
поведінки, в основі яких – найбільш характерні елементи праці певної
професії [1]. Так, підґрунтям професійної діяльності авіадиспетчерів слугує
спілкування, яке має забарвлення, що притаманне лише цій професії: для
ведення радіообміну потрібно використовувати стандартну фразеологію,
призначену для надання вказівок, дозволів, рекомендацій та інформації;
відхилення від стандартної фразеології під час виконання деяких процедур
може стати причиною непорозуміння, що може зумовити авіаційну катастрофу.
Отже, аналіз наукових праць показав, що проблема навчання майбутніх пілотів
професійної взаємодії насьогодні розроблена недостатньо.
Метою статті є висвітлення педагогічної технології навчання курсантів
професійної взаємодії в екіпажах цивільної авіації, аналіз доцільності її
компонентів та ефективності використання, компонування змісту та апробація
спецкурсу «Основи формування професійної взаємодії в екіпажах».
Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз наукових досліджень
свідчить, що найбільш важливими якостями майбутніх пілотів виступають
провідні риси характеру, які визначають успішність у льотній діяльності
(наприклад, рішучість і сміливість в екстремальній ситуації), для командира
екіпажу багатомісного літака – лідерські якості; глибокий інтерес до льотної
діяльності та палке бажання стати пілотом-майстром; нервово-психічна
стійкість (наприклад, витримка, самоконтроль); особливості темпераменту
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(сила,

рухливість,

врівноваженість

нервових

процесів);

психомоторні

властивості; особливості протікання психічних пізнавальних процесів: широке
розподілення, швидке перемикання та стійкість уваги, швидкість мислення,
розвинута пам’ять, прагнення вдосконалювати свою майстерність, розвинуті
процеси сприймання; фізична витривалість: швидкість і точність складних
рухових реакцій; окремі емоційно-вольові процеси; фізичні якості [2; 5].
Нами для успішного навчання курсантів професійній взаємодії в екіпажах
створено та апробовано спецкурс «Основи формування професійної взаємодії в
екіпажах». Стисло наведемо зміст спецкурсу.
Мета і завдання спецкурсу. Мета спецкурсу: отримання студентами
необхідних знань щодо впливу людського фактора на безпеку польотів та
навчання методам підвищення рівня професійної взаємодії в екіпажах.
Завдання вивчення спецкурсу. Мати уявлення:
про основні напрямки вирішення проблеми людського фактора в авіації;
про вимоги ІКАО до підготовки авіаційного персоналу;
про корпоративну культуру з безпеки польотів;
про соціономічні моделі.
Знати:
нормативні документи ІКАО, що визначають підготовку авіаційного
персоналу в галузі людського фактора;
концепцію ефективної поведінки і її компоненти (стилі поведінки,
вербальні та невербальні компоненти поведінки, теорію конфліктів);
соціотипи

і

їх

класифікацію,

соціонічні

складові

професійної

характеристики;
соціонічні моделі і їх роль у формуванні ефективних екіпажів.
Мати досвід:
застосування технік ефективної професійної взаємодії при вирішенні
конкретних завдань.
2. Мінімальний обсяг навчальних годин на дисципліну – 40 годин, в т.ч.
лекцій – 10;
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практичних занять – 20;
самостійна робота – 10.
Форма контролю знань: залік, рольова гра.
3. Зміст програми дисципліни.
Вступ. Проблема людського фактора в авіації та шляхи її вирішення.
Статистика безпеки польотів в авіації. Причини авіаційних подій. Огляд
літератури з проблеми людського фактора.
Тема 1. Проблема людського фактора в авіації та суспільстві.
Людський фактор: терміни та визначення. відмінність поняття людського
фактора від понять індивідуального, особистого і особистісного чинників.
Екіпаж як основна ланка авіаційної транспортної системи. Психологічна
підготовка, її місце в загальній професійній підготовці. Цілі, завдання і методи
психологічної підготовки пілотів.
Тема 2. Вимоги до підготовки авіаційного персоналу в області людського
фактора.
Вимоги ІКАО до підготовки авіаційного персоналу в галузі людського
фактора: стандарти

і рекомендована практика. Документи ІКАО, які

регламентують підготовку авіаційного персоналу в області людського фактора.
Підходи до запобігання авіаційних подій з людського фактору.
Тема 3. Історія створення програм навчання ефективній взаємодії.
Програми CRM, створені в інших країнах. Особливості методів
підготовки льотного складу. Характеристика особистості командира. Норми
професійної діяльності. Помилки взаємодії. Концепція ефективної взаємодії.
Синергізм. Тренінг сильного командира.
Тема 4. Ефективна взаємодія в льотних екіпажах і інших авіаційних
колективах.
Ефективність взаємодії і її складові. Стилі поведінки, їх визначення і
оцінка в програмах United Airlines (США). Вербальні та невербальні
компоненти поведінки. Техніки ефективної поведінки. Теорія ігор Е. Берна.
способи підвищення ефективності взаємодії.
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Тема 5. «Авіаційна соціоніка», її місце в вирішенні проблеми людського
фактора.
Авіаційна соціоніка: терміни та визначення. Витоки авіаційної соціоніки.
Вчення К. Юнга про типи особистості. Сучасний стан соціоники. Соціотипи і їх
класифікація. Інтертипні відносини.
Актуальність проблеми формування колективів з високою ефективністю
взаємодії. Загальні принципи формування команди. Підходи до формування
команд. Соціонічна модель людини. Соціонічна модель інтертипних відносин і
її розрахунок. Використання соціоничної моделі інтертипних відносин для
формування ефективної команди.
Приблизний перелік тем практичних робіт:
Тема 1. Збір та обробка вихідних психодіагностичних даних.
Тема 2. Вправа «Погодження думок» (навчання погодженню думок і
використання технік ефективної взаємодії).
Тема 3. Вправа «Взаємодія» (відпрацювання навичок взаємодії в групі
при проведенні ділових переговорів).
Тема 4. Рольова гра «Міжгруповий конфлікт інтересів» (формування
навичок взаємодії в екіпажі в умовах міжгрупового конфлікту інтересів).
Тема 5. Формування команд з високою ефективністю взаємодії. Рольова
гра «Реальна взаємодія» (відпрацювання навичок реальної взаємодії в
сформованих командах на тренажері літака).
6. Збір та обробка підсумкових психодіагностичних даних.
Психодіагностика включає:
тест Амтхауера;
соціонічні тести «ММ-1» і І. Майерс;
тест на визначення стилю поведінки «ММЯ-1»;
психогеометрія.
Психодіагностика є невід’ємною частиною курсу і дає студенту
можливість на практиці відпрацювати навички розрахунку соціонічних
моделей, а також матеріал для психологічної самохарактеристики.
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2016

Випуск 2

Педагогічні науки

Загальна схема послідовності етапів технології формування професійної
взаємодії в екіпажах була такою:
1) установчо-мотиваційний, метою якого було формування внутрішньої
мотивації діяльності курсантів щодо навчання професійної взаємодії;
2) змістово-пошуковий, головним змістом якого є організація викладачем
пошуково-самостійної активності курсантів;
3) адаптивно-перетворюючий, головним завданням якого є визначення
способу та засобів формування професійної взаємодії в екіпажах в ході
тренажерної підготовки, прояв їх у квазіпрофесійних ситуаціях;
4) системно-узагальнюючий, завданням якого є організація, узагальнення
та систематизація отриманих знань, сформованих навичок і умінь курсантів
професійної взаємодії в екіпажах;
5) контрольно-рефлексивний, який передбачає здійснення підсумкового
контролювання, самоконтролювання, оцінювання й самооцінювання набутих
знань, досвіду [4].
При цьому важливою передумовою є емоційна насиченість занять та
позитивний настрій курсантів на пошук нових навчальних проблем щодо
взаємодії. Для цього створюються квазіпрофесійні проблемні ситуації, які
активізують

особистісний

досвід,

створюють

умови

для

своєчасного

усвідомлення курсантом неточностей у відповідях і потреби їх подолання.
Таким чином, вони психологічно підготовлюються до сприйняття нових
квазіпрофесійних проблемних завдань шляхом усвідомлення їх місця у
професійній діяльності, формується здатність до саморегуляції власної
пошукової діяльності, самооцінювання її ефективності.
Квазіпрофесійні проблемні ситуації включали:
аналіз явищ, що вивчаються в їх динаміці;
відпрацювання, перевірку та корекцію гіпотез;
вихід на практичні дії під час тренажерної підготовки;
альтернативність умов і висновків;
варіативність рішень у динаміці;
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рішення з урахуванням вимог жорсткого алгоритму діяльності (вимоги
безпеки польотів).
Схема вирішення завдань була такою:
орієнтація в ситуації, аналіз наявних даних з опорою на практику
професійної діяльності та досвід;
усвідомлення проблемності ситуації, виявлення протиріч, формулювання
конкретних завдань;
прогнозування результатів, висунення гіпотези про можливий і бажаний
хід розвитку подій, що розглядаються;
проектування різних варіантів розв’язання проблеми;
вибір методів і форм професійної взаємодії;
здійснення прийнятого рішення, моделювання його в ігровій формі;
аналіз й оцінювання отриманих результатів, корекція ухваленого
рішення.
Унаслідок

формувального

експерименту,

що

буд

проведений

з

курсантами, було досягнуто позитивних результатів, де кількісні та якісні
показники

експериментальної

групи

суттєво

перевищують

показники

контрольної групи. Кількість курсантів із високим рівнем професійної взаємодії
під час рольових ігор в ЕГ на 14 % більша, ніж у контрольній. За даними
експертів – 54 % курсантів ЕГ мають високий рівень результативності
професійної взаємодії під час тренажерної підготовки проти 35% курсантів
в КГ.
Висновки та перспективи подальших досліджень. У результаті
проведеного дослідження можна зробити наступні висновки:
1. Сьогодні причиною авіаційних катастроф науковці називають
людський чинник, серед яких важливе місце займає професійна взаємодія в
екіпажах.
2. Для успішного навчання курсантів професійній взаємодії в екіпажах
створено та апробовано спецкурс «Основи формування професійної взаємодії в
екіпажах».
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3. Етапами технології формування професійної взаємодії в екіпажах
визначено

установчо-мотиваційний,

змістово-пошуковий,

адаптивно-

перетворюючий, системно-узагальнюючий та контрольно-рефлексивний.
Визначено

зміст

цих

етапів

та

їх

наповнення.

Запропоновані

квазіпрофесійні проблемні ситуації та завдання, наведено схему вирішення
таких завдань.
Подальшої наукової розробки потребують педагогічні умови формування
професійної взаємодії в екіпажах.
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Дранко А. А. Педагогическая технология обучения курсантов
профессиональному взаимодействию в экипажах гражданской авиации
В статье представлена педагогическая технология обучения курсантов
профессиональному взаимодействиюя в экипажах гражданской авиации,
проведен анализ целесообразности ее компонентов и эффективности
использования, компоновки содержания, проведена апробация спецкурса
«Основы формирования профессионального взаимодействия в экипажах».
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Рассмотрены квазипрофессиональные проблемные ситуации, которые
активизируют личностный опыт курсантов, создают условия для
своевременного осознания пробелов в знаниях и необходимости их устранения.
Приведены этапы решения квазипрофессиональных проблемных ситуаций,
представлены основные результаты педагогического эксперимента.
Ключевые
слова:
обучение
курсантов,
профессиональное
взаимодействие, педагогическая технология, спецкурс обучения курсантов,
тренажерная подготовка.
Dranko A. Pedagogical technology of cadets` crew resource management
training in civil aviation
The article emphasizes that nowadays the scientists has started to pay special
attention to human factors, causing various accidents. Crew resource management
seems to be one of such factors in Civil Aviation.
It emphasizes the necessity of scientific and practical expediency of
generalization, systematization and feasibility of theoretical and methodological
fundamentals of future specialists’ crew resource management.
The article proves that the most important qualities of future pilots are the
motive character traits, defining the success in flight work. The motive character
traits for the PIC of multiseater are: leadership skills; deep interest in flight work
and keen desire to become a master-pilot; neuropsychic true grits (e.g. moderation
and self-control); temperament peculiarities; psychomotor qualities; peculiarities of
psychic cognitive behavior; physical endurance; efficiency of complicated motor
response; separate emotional-volitional processes; physical qualities.
The article hits the lighthight of pedagogical technology of cadets` crew
resource management training in Civil Aviation, analysis of its components and
usage efficiency expedience, arrangement of content and special course of study
“Fundamentals of crew resource management modeling” assessment.
The following stages of technology are defined:
organizational and motivated stage. The aim of the given stage is modeling of
cadets’ internal motivation as for crew resource management training;
meaningfully research stage. The basis of this stage is the organization of
cadets` self-search activity by the instructor;
adaptive transformational stage. The main task of which is the identifying of
crew resource management modeling ways and means in the process of simulator
training, their demonstration in different quasi-professional situations;
system-generalizing stage. The task of which is organization, generalization
and systematization of knowledge gained, well-formed CRM skills and practices;
controlled reflexive stage.
The article reviews complex quasi-professional situations, which promote the
personal experience, establish conditions for cadets` well-timed awareness of
knowledge gaps and the necessity to eliminate them. It specifies the stages of complex
quasi-professional situations solving, represents the main results of pedagogical
experiment.
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The special course of study “Fundamentals of crew resource management
modeling” is framed and evaluated for successful cadets` crew resource management
training. The aim of the given special training course is to receive the required
knowledge as for the human factor influence on the safety of flight and to teach the
methods of crew resource management upgrading.
The positive results were achieved post educational experiment, which was
conducted among the cadets. Qualitative and quantitative merits of experimental
group are higher than control group merits.
Keywords: cadets` training, crew resource management, pedagogical
technology, special course of study, simulator training.
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Наталя Кузьменко,
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Дніпродзержинський державний технічний університет

ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ
УНІВЕРСИТЕТІВ У ПРОЦЕСІ ПОЗААУДИТРОНОЇ
ВИХОВНОЇ РОБОТИ
У статті висвітлюються можливості позааудиторної виховної роботи
у формуванні креативності студентів технічних університетів. Проводиться
аналіз поняття креативність, який виступає складовою операційнодіяльнісного компоненту професійного самоствердження студентів.
Креативність характеризується наявністю здатності до виявлення і
постановки проблем, вправності, гнучкості, оригінальності, здатності до
вдосконалення об’єктів та ідей, здатності до аналізу і синтезу. Автор
доходить висновку, що використання тренінгу у процесі позааудиторної
виховної роботи сприяє формуванню досліджуваного поняття.
Ключові
слова:
креативність,
професійне
самоствердження,
позааудиторна виховна робота, студент, тренінг.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Сучасний темп життя,
суспільні трансформації, зростання кількості складних та масштабних задач, що
потребують модернізованих способів їх вирішення вимагають від сучасної
молоді

передбачливості,

гнучкості,

креативності

в

особистісному

та

професійному планах.
Базуючись на дослідженнях науковців про заміщення епохи знань епохою
інновацій, слід очікувати від людини цієї епохи якостей, що дозволяють
вирішувати

професійні

питання

новими

методами

і

технологіями,

модифіковувати вже раніше відомі та розвивати нові галузі знань, науки і
техніки.
Сприятливим віком для формування самоствердження, самовираження та
творчого потенціалу особистості в особистісному та професійному планах – є
студентський вік. Від народження кожній людині властиві потенційні
можливості, які за сприятливих умов можуть перетворитися в реальні прояви,
© Кузьменко Н.
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що допоможуть здобути продуктивні результати у різних сферах діяльності.
Постає питання пошуку засобів для розвитку внутрішнього потенціалу,
здібностей відмовитися від стереотипних способів мислення або здібностей
виявляти нові способи вирішення проблем, що є складовими креативності.
Вища технічна школа відіграє важливу роль у визначенні майбутнього
країни. Діяльність вищої технічної школи слід спрямовувати на формування і
розвиток молодого покоління як майбутнього керівника всіх процесів
діяльності, як рушійної сили вдосконалення науки, економіки, техніки і
виробництва. Беручи до уваги технічний прогрес і розвиток сучасних потреб,
вища технічна школа повинна задовольнити попит на компетентних інженерів
із сформованим самоствердженням та творчим потенціалом, забезпечуючи
майбутніх фахівців змістовною базою протягом їх підготовки, використовуючи
можливості як навчальної, так позааудиторної виховної роботи.
Аналіз останніх досліджень, в яких започатковано вирішення даної
проблеми та на які опирається автор. Вагомим внеском у дослідження
проблематики креативності особистості стали наукові праці таких провідних
дослідників у цій галузі як Г. Алдер, Дж. Гілфорд, В. Клименко, Є. Лузік,
А. Маслоу, К. Роджерс, О. Потебня, В. Роменець, П. Торренс, Л. Шелестова.
Психолого-педагогічні дослідження саме з проблем позааудиторної
виховної

роботи

здійснили

Л. Акимова,

В. Бондаревський,

М. Гарунов,

Л. Заякіна, Л. Кондрашова та ін.; умови і особливості організації виховної
роботи

в

технічних

охарактеризовані

у

вищих

навчальних

наукових

працях

закладах

були

О. Богатської,

визначені

й

Ю. Корницької,

Н. Кулаковської, А. Міняйлової, Ж. Свиренко, С. Цимбрило.
Разом із цим недостатньо розробленою є проблема застосування
педагогічних технологій для формування та розвитку креативності студентів
вищих технічних навчальних закладів у процесі позааудиторної виховної
роботи.
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Метою статті є проаналізувати можливості позааудиторної виховної
роботи з формування креативності у студентів вищих технічних навчальних
закладів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Одним із завдань вищих
технічних

навчальних

закладів

є

забезпечення

підготовки

висококваліфікованих спеціалістів у галузі промислового виробництва на
засадах креативності, володіння сучасними інформаційними технологіями,
методами створення, використання та захисту інтелектуальної власності,
основами менеджменту інноваційної діяльності.
Існує помилкова думка, що креативність притаманна тільки геніальним та
самоствердженим людям або важлива лише для молоді, що їй не можна
навчитися, її не можна виміряти. Хоча і не існують методики для визначення
рівня креативності, проте існують оціночні інструменти, за допомогою яких
можна виміряти її різні аспекти.
Основою креативності є уява, властива кожній людині. Креативність
можна сформувати, стимулюючи у студентів допитливість, відкритість для
нових способів вирішення проблем, отримання досвіду шляхом проб і помилок.
Тобто креативність можна розвивати та формувати як і інші навички за
допомогою різних форм і методів навчання та виховання.
Відповідно до освітньої програми «Партнерство з підтримки навичок ХХІ
століття» виділяють три блоки навичок: навички навчання й новаторства;
навички в галузі інформації, засобів зв’язку й технологій; професійні і життєві
навички.
Одними з найважливіших вважаються навички навчання й новаторства,
до яких відносять: критичне мислення й прийняття рішень (експертне
мислення);

комунікацію

і

співробітництво

(комплексне

спілкування);

креативність і новаторство (гнучкість розуму й винахідливість).
Згідно із концепцією актуалокреативогенезу М. Гнатко, віковий період
17-20 років є завершальним при переході потенційної креативності в актуальну.
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Ось чому у питанні розвитку креативності слід приділити увагу саме
студентській молоді [1].
Слід відзначити, що студенти вищих технічних навчальних закладів
перевантажені навчальним процесом. Тому складно знайти час для розвитку та
формування

критичного

мислення,

співробітництва,

креативності

та

самоствердження під час аудиторних занять. Позааудитрона виховна робота
має більше можливостей у цьому процесі.
Професійне самоствердження студента технічного університету можна
розглядати як його прагнення до забезпечення високого рівня професійнотехнічної компетентності, активної професійної позиції, домагань до технічних
нововведень,

творче

ставлення

до

вирішення

професійних

завдань,

самосприйняття професійних досягнень, їх об’єктивної самооцінки, що
дозволить отримати суспільно-професійне визнання та задоволення від
виконання професійних функцій.
Сутність механізму професійного самоствердження студента полягає в
особливостях динамічної взаємодії його соціально-психологічних компонентів,
критеріїв, показників.
Професійне
структуру,

яка

самоствердження
поєднує

комплекс

особистості

студента

компонентів:

має

складну

мотиваційно-ціннісний

(професійні цінності, інтереси, позитивно спрямовані потреби та мотиви),
операційно-діяльнісний (уміння і навички професійної поведінки, дій, учинків
та

саморегуляції),

особистісно-регулятивний

(самоконтроль

власних

професійних дій, вчинків, самоаналіз)[2, с. 7].
В рамках визначеної проблематики статті, слід звернути увагу на
формування та розвиток умінь і навичок професійної поведінки, дій, учинків та
саморегуляції студентів у процесі позааудиторної виховної роботи.
Креативність як ціннісно-особиста категорія є істотним резервом
самоствердження особистості та виступає своєрідним механізмом адаптації
особистості до соціальних змін. Для того, щоб внутрішньо відповідати сучасній

© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2016

Випуск 2

Педагогічні науки

дійсності, фахівець має не просто адаптуватися до нової ситуації, а й бути
спроможним змінювати її, змінюючись і розвиваючись самому.
При вирішенні завдань, пов’язаних з організацією життєдіяльності,
обговоренні й розв’язанні проблемних ситуацій, залученні до вироблення
правил

поведінки,

застосування

розв’язанні

нетрадиційних

професійних

підходів,

завдань,

виробленні

які

вимагають

стійких

навичок

саморегуляції формується саморегуляція професійної поведінки студентів як
одного з етапів самоствердження [3].
У ході професійного самовизначення студент намагається досягти
поставлених ним навчально-виховних цілей. Ця стадія майбутнього фахівця
характеризується

наявністю

двох

процесів:

адаптації

та

соціалізації

(професіоналізації).
Адаптуючись до професійних умов, студент виконує певну соціальну
роль. У зв’язку з цим адаптація є основним соціально-психологічним
механізмом

соціалізації

(професіоналізації)

майбутнього

фахівця.

Професіоналізація, яка виступає як окремий випадок соціалізації студента, є
процесом і результатом засвоєння й активного відтворення ним професійного
досвіду, який реалізується в діяльності та спілкуванні. Входження студента в
обрану ним професію свідчить не тільки про набуття відповідних трудових
навичок і вмінь, але й про активне особистісне становлення, прийняття
професії, вживання в неї.
Студенти повинні навчитись усвідомлювати свою самоцінність у групі,
проявляти активність, ініціативність, креативність у прийнятті рішень у
складних ситуаціях і нести відповідальність за них; проявляти наполегливість у
завершенні розпочатої справи й досягати при цьому запрограмованого
результату, успіху; проявляти сукупність таких практичних дій, учинків,
завдяки яким реалізується план професійного самоствердження чи добираються
адекватні шляхи й засоби для цього (здатність студента приймати свою
комунікабельність

при

вирішенні

складних

ситуацій
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спрямування, уміння проявляти гнучкість у спілкуванні та встановлювати
професійні контакти) [4].
За Дж. Гілфордом, креативність визначається наявністю інтелектуальних
складових й спрямованістю на розвиток компонентів креативності (здатності до
виявлення і постановки проблем, вправності, гнучкості, оригінальності,
здатності до вдосконалення об’єктів та ідей, здатності до аналізу і синтезу),
відпрацювання навичок дивергентного мислення спрямованих на: породження
великої кількості ідей, навіть якщо не всі з них коректні та здійсненні;
можливий «рух заради руху» без чіткої мети; синтетичність, орієнтація на
інтуїтивне розуміння проблемної ситуації в її цілісності; мислення одразу в
декількох напрямах, не завжди послідовне [5]. Наявність перелічених навичок
свідчить про творчий тип мислення. Помилки в конкретних кроках не
обов’язково призводять до помилковості загального результату; пошук рішень
ведеться в неочевидних, малоймовірних напрямах, на периферії пізнання;
використання заперечення (уникнення), ведеться пошук шляхів інтеграції будьяких альтернатив, навіть тих, що є взаємовиключними; результативність носить
імовірнісний

характер;

продуктивність

спостерігається

в

ситуаціях

невизначеності, за неповних вихідних даних, коли способи розв’язання
проблеми і результати відомі у недостатній мірі. Отже, розуміючи всю сутність
різниці між традиційним та творчим мисленням, не можна віддавати перевагу
лише одному. Оскільки творче мислення не є домінантним у процесі
професійної діяльності, його і пропонується розвивати як поле нових якісних
можливостей.
Вищі технічні навчальні заклади вирішують завдання з підготовки
майбутнього фахівця до виконання повноцінної діяльності в соціальному
середовищі й адаптації в ньому згідно сучасних умов життя та освітніх
інтеграційних процесів. Позитивне ставлення студента до обраної професії, до
навчальних дисциплін та до вільного від навчання часу має стати метою
навчально-виховної роботи вищої технічної школи. Виховний процес слід
організувати так, щоб студент став суб’єктом педагогічної діяльності та її
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активним учасником. Тоді суб’єкт-суб’єктні стосунки дадуть майбутньому
фахівцеві можливість самовдосконалюватися та самостверджуватися. Ці
процеси сприятимуть оволодінню студентом секретами сучасної науки та
формуванню найкращих рис його характеру.
Сучасні освітні інтеграційні процеси сприяють поєднанню аудиторних і
позааудиторних занять у навчально-виховному процесі вищої школи. Хоча
перевага надається аудиторним заняттям (лекціям, семінарським, практичним,
лабораторним заняттям,

консультаціям) і належна увага не надається

позааудиторним заняттям, слід акцентувати на важливості виховної ролі
останніх.
Формувати особистість, за системним підходом, слід поєднавши завдання
аудиторних і позааудиторних занять. Адже їх поєднання та взаємозв’язок
сприятимуть стимуляції та створенню різноманітності процесу отримання освіти
студентом і набуде більшої професійно-практичної спрямованості.
Для успішного виконання професійних функцій майбутньому фахівцю
необхідний високий рівень сформованості професійного самоствердження, якого
можна

досягти,

розумно

організовуючи

й

поєднуючи

аудиторну

та

позааудиторну виховну роботу, за умови активної позиції кожного студента
(А. Алексюк,

С. Вітвицька,

В. Галузинський,

С. Даньшева,

О. Дубасенюк,

Л. Кондрашова, Є. Малигін, А. Огурцов, Р. Скульський, Ю. Фокін).
Організацію навчально-виховного процесу слід здійснювати таким чином,
щоб людина здобувала знання, уміння й навички в гуманітарних, соціальних,
науково-природничій і технічній сферах; мала можливість інтелектуального,
морального, духовного, естетичного й фізичного розвитку, що сприяє
формуванню особистості. Міністерство освіти і науки України наголошує на
приділенні більшої уваги у вищих навчальних закладах виховній роботі.
Особистісно-професійний розвиток студентів активно проходить в процесі
позааудиторної діяльності. У цьому сенсі освітнє середовище університету
насичене найрізноманітнішими можливостями, сприяє формуванню й розвитку
багатьох професійно важливих особистісних якостей: уміння спілкуватися з
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людьми, діяти в команді, приймати рішення, брати відповідальність на себе. Така
діяльність

розвиває

творчі здібності,

креативне

мислення,

формування

лідерських якостей. Усе це створює неповторну атмосферу навчального закладу,
у якій розгортається життєдіяльність студентів.
Використання різних способів, моделей, прийомів, методів виховної
роботи сприяє розвитку емоційно-вольового потенціалу, збагаченню досвіду в
організаторських і комунікативних здібностях, перегляду уявлень про власні
можливості концентрації уваги й креативності майбутніх фахівців.
Одним із перспективних методів навчання і виховання можна назвати
тренінг. Тренінг – метод активного навчання спрямований на розвиток знань,
умінь, навичок, соціальних установок, розвиток компетентності міжособистісної
та професійної поведінки у спілкуванні.
Формуючи креативність, доцільним є використання тренінгу, основу якого
складає психологічна технологія розвитку професійної самосвідомості за
І. Вачковим [6].
Для усвідомлення креативності в собі та її розвитку, розвитку здібностей
знаходити нові нестандартні (креативні) вирішення завдань, налагодження
комунікативних

зв’язків

використовувати

вправи

в

колективі

«Перекинь

на
м’яч»,

тренінгових

заняттях

«Стоп-кадр»,

можна

«Застосування

предметів», «Арка», «Творче життя». Цілями таких вправ є навчити вербальному
та невербальному спілкуванню; розвивати навики експресії, що дає змогу поновому подивитися на своє ставлення до сфер життя, які стосуються слова;
розвивати творчий інтелект; розвивати творчі здібності, шукати нестандартні
вирішення поставлених завдань; узагальнити уявлення студентів про свої творчі
здібності та знайти свій творчий початок.
Проведення тренінгових занять впливає на формування емоційно-вольової
стійкості, уваги, креативності та комунікативних здібностей, які допоможуть
майбутньому фахівцю почуватися впевнено, не боятися труднощів, мати тверду
точку зору й далі самостверджуватися у своїй майбутній професії.
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Висновки. Для формування креативної та самотвердженої особистості,
адаптованої до вимог сучасності, для розвитку умінь та навичок професійної
поведінки, дій, учинків, гнучкості та саморегуляції майбутніх фахівців вищих
технічних навчальних закладів використання можливостей позааудиторної
виховної роботи чинить позитивний вплив. Застосування такого методу як
тренінг сприяє розвитку і формуванню досліджуваних нами особистісних
утворень.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Перспективами
подальших наукових розвідок є дослідження можливостей навчальної роботи у
формуванні та розвитку креативності, новаторства та інших навичок ХХІ ст.
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Кузьменко Н. В. Формирование креативности студентов технических
университетов в процессе внеаудиторной воспитательной работы
В статье освещаются возможности внеаудиторной воспитательной
работы в формировании креативности студентов технических университетов.
Проводится анализ понятия креативность, который выступает составляющей
операционально-деятельностного
компонента
профессионального
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самоутверждения студентов. Креативность характеризуется наличием
способности к определению и постановке проблем, умелости, гибкости,
оригинальности, способности к совершенствованию объектов и идей,
способности к анализу и синтезу. Автор приходит к выводу, что использование
тренинга в процессе внеаудиторной воспитательной работы способствует
формированию исследуемого понятия.
Ключевые слова: креативность, профессиональное самоутверждение,
внеаудиторная воспитательная работа, студент, тренинг.
Kuzmenko N. V. Formation of creativity of technical universities students in
extracurricular educational work
The article explains the opportunities extracurricular educational work in
forming the creativity of students of technical universities. The analysis of the concept
of creativity is carried out. It turns out to be a part of operational and activity
component of students` professional self-affirmation. Professional self-affirmation of
technical university student can be defined as his aspiration for ensuring a high level
of professional and technical competence, active professional position, claims to
technological innovations, creative approach to solving professional tasks, selfperception of professional achievements, their objective self-rating, which will provide
social and professional recognition and satisfaction from their professional functions.
Operational and activity component is characterized by the abilities and skills of
professional behavior, actions, deeds and self-regulation.
Creativity is characterized by the ability to identify and state the problems,
dexterity, flexibility, originality, the ability to improve objects and ideas, the ability to
analyze and synthesize. Creativity can be formed by stimulating the students' curiosity,
openness to new ways of solving the problems, gaining the experience through tests
and errors.
Compared with overloaded auditory work extracurricular educational work has
more possibilities. The using of different methods, models, techniques and methods of
educational work promotes emotional and volitional potential development,
enrichment of experience in organizational and communication skills, reconsidering of
perceptions of their own opportunities of attention concentration and creativity of
future specialists.
The author concludes that the use of training in extracurricular educational
work contributes to the concept studied. The objectives of special exercises complex of
the training include: to teach verbal and nonverbal communication; to develop the
skills of expression that allow to have a fresh look on their attitude to life spheres
related with words; to develop creative abilities; to develop creativity, to look for nonstandard tasks solutions; to summarize the students idea of their creative abilities and
find their beginning of creativity.
Keywords: creativity, professional self-affirmation, extracurricular educational
work, student, training.
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Ярослав Павлов,
Науково-дослідний центр службово-бойової діяльності Національної
гвардії України, Національна академія Національної гвардії України, м. Харків
ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АПАРАТ РОЗВИТКУ
ГОТОВНОСТІ ОФІЦЕРІВ ДО МИРОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті визначено понятійно-категоріальний апарат розвитку
готовності офіцерів до миротворчої діяльності, а саме запропоновано
визначення «службово-бойова діяльність у миротворчій діяльності» та
«розвиток готовності офіцерів до миротворчої діяльності». Правильне
розуміння сутності останнього створює передумови для прийняття рішень
щодо визначення необхідних компетентностей та педагогічних умов, які
забезпечують їх формування та удосконалення у офіцерів, шляхом оцінювання
змін у веденні бойових та правоохоронних дій, особливостей службово-бойової
діяльності у миротворчій діяльності.
Ключові слова: готовність, миротворча діяльність, мотивація,
розвиток, службово-бойова діяльність.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Розвиток готовності
офіцерів до миротворчої діяльності був та залишається актуальним напрямом
дослідження і проявляється у необхідності удосконалення технологій, методик
підготовки до виконання миротворчих завдань з урахуванням досвіду
попередніх миротворчих контингентів [1, с. 45; 2 та ін.].
Відповідно до нормативно-правових актів [3; 4] представники військових
формувань та правоохоронних органів виконують службово-бойові завдання у
операціях з підтримання миру та безпеки. За результатами проведених
опитувань цих категорій осіб установлено наявність загрози виникнення
конфліктів між військовослужбовцями – представниками різних державучасниць Організації Об’єднаних Націй (ООН). Основними причинами
виникнення

таких

конфліктів

є:

відсутність

у

правоохоронців

(військовослужбовців) знань про етичні норми поведінки і культуру народів,
представники яких беруть участь у операціях з підтримання миру та безпеки, та
держави, на території якої проводиться сама операція; гендерна нерівність, до
© Павлов Я.
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якої ставлення у різних країнах неоднакове; недостатній рівень підготовки
правоохоронців (військовослужбовців) з питань міжкультурної комунікації.
Загрози виникнення конфліктів між військовослужбовцями за певних
умов можуть перерости у небезпеку. Це явище особливо небезпечне під час
виконання службово-бойових завдань і може призвести до таких наслідків, як:
невиконання

службово-бойових

завдань;

втрата

особового

складу

миротворчого підрозділу; зниження довіри до місії та до держав-учасниць, від
яких сформовані миротворчі підрозділи; депортація

особового

складу

миротворчих підрозділів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Серед досліджень
окресленого напряму слід звернути увагу на праці Ю. Захарчишиної, яка
досліджувала педагогічні умови підготовки офіцерів Збройних Сил України до
соціокультурної діяльності в миротворчих місіях [5], та В. Хацановського, який
визначив методичну систему підготовки особового складу Збройних Сил
України до миротворчої діяльності [6]. Проте на основі аналізу наукових праць
можна зробити висновок, що серед них немає досліджень, спрямованих на
вирішення такого важливого завдання, як запобігання та ліквідація конфліктів
між правоохоронцями (військовослужбовцями), які беруть участь у операціях з
підтримання миру та безпеки.
У

попередніх

статтях

нами

відображено

комунікативні

моделі

запобігання та усунення міжкультурних конфліктів в діяльності сил охорони
правопорядку [7], запропоновано педагогічні умови формування та розвитку
готовності правоохоронців до миротворчої діяльності [8], обґрунтовано
необхідність удосконалення системи професійної підготовки військових
формувань та правоохоронних органів [9], проведено експериментальну
перевірку ефективності формування готовності правоохоронця до миротворчої
діяльності [10]. Проте в процесі проведення досліджень виникла необхідність
удосконалити понятійно-категоріальний апарат розвитку готовності офіцерів до
миротворчої діяльності.
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Метою статті є визначення понятійно-категоріального апарату розвитку
готовності офіцерів до миротворчої діяльності.
Виклад основного матеріалу дослідження. Змістом структури вчень є її
понятійно-категоріальний апарат – система погоджених та взаємозалежних
понять і категорій (позначених словами і словосполученнями), необхідних для
пізнання явищ і процесів. Тому це дослідження почнемо саме з понятійнокатегоріального апарату, а з огляду на актуальність дисертаційної роботи,
розглянемо спочатку поняття «миротворча діяльність».
У філософії діяльність позначає творчі, смислові та свідомі дії людини,
сутність яких полягає у цілеспрямованій зміні та перетворенні оточуючого
світу [11, с. 100].
У своєму дослідженні [12] Ю. Ольхова зазначає: миротворчість – це дії,
спрямовані на досягнення угоди між конфліктуючими сторонами, головним
чином за допомогою мирних засобів, передбачених главою IV Статуту ООН.
Миротворчість не виключає і примусових заходів (економічних санкцій,
дипломатичного та політичного тиску), але без застосування сили. За
допомогою миротворчості розв’язано конфлікти між Лівією та Чадом, Нігерією
та Камеруном, Ефіопією та Еритреєю.
Миротворча діяльність – поняття значно ширше за змістом. Воно являє
собою політичну, дипломатичну, правову, гуманітарну, економічну, воєнну
діяльність цивільного та воєнного персоналу, контингентів військових
формувань,

що здійснюються

відповідно до мандата

міжнародної та

регіональної організації та направлена на врегулювання міждержавних та
внутрішніх конфліктів (спорів) і забезпечення підтримання або відновлення
миру та міжнародної безпеки [12]. Сучасна миротворча діяльність базується на
ідеї

тісної

координації

політичних

(невоєнних)

заходів

з

воєнними,

нарощуванні міжнародним співтовариством можливостей щодо участі в
урегулюванні конфліктів.
Основною метою миротворчої діяльності в сучасних умовах є запобігання
(розв’язання) конфлікту, за допомогою сукупності заходів, проведених
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послідовно чи в іншому порядку (залежно від ситуації) за допомогою
інформаційно-психологічних,

політичних,

дипломатичних,

правових,

економічних і в крайньому випадку – воєнних засобів. Тобто миротворча
діяльність спрямована на вирішення головної мети системи колективної
безпеки – забезпечення міжнародного миру.
На думку Р. Калюжного та І. Сачаво, миротворча діяльність – це
складний багатогранний процес, невід’ємно пов’язаний з національними
інтересами багатьох держав світу та низкою політичних, економічних,
соціальних та інших проблем [13]. Саме завдяки миротворчій діяльності,
використовуючи дипломатичні та інші механізми, ООН допомагає та дає змогу
розв’язати такі питання, які жодна держава світу самостійно вирішити не
спроможна.
Під бойовою діяльністю військового формування (правоохоронного
органу спеціального призначення) прийнято розуміти підготовку і ведення
бойових дій спільно з іншими військовими формуваннями (правоохоронними
органами спеціального призначення) держави в особливий період або дій щодо
знищення незаконного збройного формування у мирний час; це частина
службово-бойової діяльності [14, с. 31].
Проте

діяльність

військових формувань

(правоохоронних органів

спеціального призначення) не обмежується лише бойовими діями. У
нормативно-правових актах і наукових працях зустрічаються оперативнорозшукова, розвідувальна, інформаційно-аналітична, оперативно-службова,
службова діяльність та службово-бойова діяльність.
Учений у галузі військових наук О. Шмаков пропонує називати діяльність
військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення
службово-бойовою

і

розуміти

під

цим

діяльність,

яка

полягає

у

профілактичних, охоронних, режимних, захисних, ізоляційно-обмежувальних
заходах та спеціальних (і навіть бойових) діях, які проводяться за звичайних
обставин, за надзвичайних обставин та у воєнний час [14, с. 382]. На його
думку, СБД може бути властива Національній гвардії України, Управлінню
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державної охорони України, Державній прикордонній службі України,
Військовій службі правопорядку у Збройних Силах України, Державній
спеціальній службі транспорту, Службі безпеки України [14, с. 383].
На мою думку, щоб краще з’ясувати, що ж таке «службово-бойова
діяльність», необхідно окремо розглянути «службову діяльність» та «бойову
діяльність». З розумінням бойової діяльності, яке подано вище, повністю
погоджуюсь. Стосовно визначення службової діяльності, яке часто вживають у
відношенні до військових формувань (правоохоронних органів) у нормативноправових актах та у наукових працях, варто поділити позицію проф.
С. Хаджирадевої [15, с. 116]. Використовуючи

її підхід, пропоную під

службовою діяльністю військового формування (правоохоронного органу)
розуміти його дії (окрім бойових) відповідно до завдань, визначених
нормативно-правовими актами.
Отже, синтезуючи викладене вище, вважаю, що під службово-бойовою
діяльністю

слід

розуміти

діяльність

людини,

підрозділу,

військового

формування (правоохоронного органу спеціального призначення), яка охоплює
підготовку до ведення бойових дій, безпосереднє ведення бойових дій в
особливий (воєнний) період та дій щодо знищення незаконного збройного
формування у мирний період, а також інших дій, що відповідають завданням,
визначеними нормативно-правовими актами. Таким чином, службово-бойова
діяльність є діяльністю всіх військових формувань та правоохоронних органів
спеціального призначення.
Враховуючи вище викладене пропонуємо таке визначення: службовобойова діяльність у миротворчій діяльності – діяльність людини, військового
(правоохоронного) підрозділу, який охоплює підготовку до ведення бойових та
(чи) правоохоронних дій, безпосереднє ведення бойових дій та дій щодо
знищення незаконного збройного формування, а також інших дій, що
відповідають завданням, визначеними нормативно-правовими актами (зокрема
мандатом міжнародної чи регіональної організації) метою яких врегулювання
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міждержавних та внутрішніх конфліктів, забезпечення підтримання або
відновлення миру та міжнародної безпеки.
Для здійснення будь-якої діяльності, у тому числі миротворчої, необхідні
певні ресурси (у перекладі з французької – «допоміжні засоби»). Виходячи з
актуальності нашого дослідження, обмежимося лише людськими ресурсами, а
саме

розглянемо

готовність

правоохоронця

(військовослужбовця)

до

миротворчої діяльності та її розвиток.
На думку А. Демченко «готовність – це цілісне особистісне динамічне
утворення, придбане у результаті спеціального навчання, яке включає у свою
структуру взаємопов’язані елементи: науково-теоретичний, практичний та
психологічний» [16].
Готовність трактує «як внутрішня якість особистості, в якій виражено її
прихильність до здійснення діяльності, а також ступінь засвоєння нею
елементів, відповідного соціального досвіду та здатність використовувати цей
досвід у професійній діяльності. Готовність може бути представлена єдністю
елементів:

мотиваційна

готовність,

теоретична

готовність,

практична

готовність» [17].
У науковій літературі зустрічаються різні визначення та класифікації
готовності до будь-якої діяльності. На нашу думку мають місце мотиваційна та
педагогічна готовності до діяльності. Мотиваційна готовність до діяльності
забезпечується достатніми соціально-економічними умовами, педагогічна –
необхідними педагогічними умовами.
Мотивацією до миротворчої діяльності є досконаліше вивчення іноземної
мови та набуття іншого досвіду в місії, що дає можливість пройти співбесіду і
обійняти одну з посад штаб-квартири ООН (м. Нью-Йорк) та отримувати
доходи понад 8 тис. доларів США на місяць. Перебуваючи у місії ООН,
правоохоронець отримує додаткову винагороду, передбачену ООН (наприклад,
Південний Судан – 136 доларів США на добу, острів Кіпр – 77 євро на добу).
Його життя застраховане ООН, і у разі смерті сім’я одержує грошове
забезпечення 100 тис. доларів США.
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У роботі досліджуються такий процес, як розвиток, тому визначення його
поняття теж є важливим. У науковій літературі зустрічаються такі визначення
процесу розвитку. Розвиток – процес, спрямований на зміну матеріальних і
духовних об’єктів з метою їх удосконалення [18]. Учений А. Сен (А. Sen)
трактує це поняття як процес розширення можливостей [19]. Слід погодитися з
обома визначеннями, адже вони не суперечать одне одному, а доповнюють
одне одного: удосконалюючись, об’єкти розширюють свої можливості.
Синтезуючи понятійно-категоріальний апарат досліджуваного процесу,
пропонуємо таке визначення: розвиток готовності офіцерів до миротворчої
діяльності – це забезпечення відповідності реальних умов достатнім соціальноекономічним умовам та необхідними педагогічними умовами формування у
людей, які придатні до службово-бойової діяльності, необхідних військових та
правоохоронних компетентностей, а також їх удосконалення, з метою
залучення цих людей у подальшому до врегулювання міждержавних та
внутрішніх конфліктів, забезпечення підтримання або відновлення миру та
міжнародної безпеки.
Висновки. У статті визначено понятійно-категоріальний апарат розвитку
готовності офіцерів до миротворчої діяльності, а саме запропоновано
визначення «службово-бойова діяльність у миротворчій діяльності» та
«розвиток готовності офіцерів до миротворчої діяльності».

Правильне

розуміння сутності процесу розвитку готовності офіцерів до миротворчої
діяльності створює передумови для прийняття рішень щодо визначення
необхідних компетентностей та педагогічних умов, які забезпечують їх
формування та удосконалення у офіцерів, шляхом оцінювання змін у веденні
бойових та правоохоронних дій і як наслідок – змін у службово-бойовій
діяльності,

особливостей

службово-бойової

діяльності

у

миротворчій

діяльності.
Перспективи

подальших

розвідок

у

даному

напрямку.

За

результатами подальших досліджень буде запропоновано модель процесу
прийняття рішення на внесення змін до освітньої програми спеціальності
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2016

Випуск 2

Педагогічні науки

«Державна

безпека»

спеціалізації

«Миротворча

діяльність»

у вищому

військовому навчальному закладі.
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Павлов
Я. В.
Понятийно-категориальный
апарат
развития
готовности офіцеров к миротворческой деятельности
В статье определен понятийно-категориальный апарат развития
готовности офіцеров к миротворческой деятельности, а именно предложено
опредиление
«служебно-боевой
деятельности
в
миротворческой
деятельности» и «развитие готовности офицеров к миротворческой
деятельности».
Правильное понимание сущности последнего создает
предпосылки для принятия решений по определению необходимых
компетентностей и педагогических условий, обеспечивающих их формирования
и совершенствования у офицеров, путем оценки изменений в ведении боевых и
правоохранительных действий, особенностей служебно-боевой деятельности
в миротворческой деятельности.
Ключевые слова: готовность, миротворческая деятельность,
мотивация, развитие, служебно-боевая деятельность.
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Pavlov Y. V. Conceptually-categorical apparatus development readiness
officers for peacemaking operations
The development of preparedness officers to peacekeeping was and remains
important area of research and manifests itself in need of improvement technologies,
methods of preparation for the peacekeeping missions on the experience of past
peacekeeping contingents.
According to the legal representatives of acts of military units and law
enforcement agencies carry out service and combat tasks in international
peacekeeping operations. The results of the survey of these categories of persons set
infiltrations of conflict between the military - representatives of various member
states of the UN. The main causes of these conflicts are: lack of law enforcement
officers (military) knowledge of ethical behavior and culture of the peoples
representatives are participating in peacekeeping operations, and the State in which
conducted the operation itself; gender inequality, which attitude unequal in different
countries; insufficient training of law enforcement officers (military) on intercultural
communication.
Threats of conflict between the military under certain conditions can develop
into danger. This phenomenon is especially dangerous during the performance of
service and combat missions and can lead to consequences such as: the failure of
service and combat missions; loss of personnel peacekeeping force; reduce
confidence in the mission and the States Parties of which formed peacekeeping
troops; deportation peacekeeping personnel departments.
The article defines the concepts and categories of the willingness of officers to
peacekeeping, namely the proposed definition:
service and combat activity in peacekeeping activity - human activity, war
(law enforcement) unit, which includes preparation for combat and (or) enforcement
actions, direct warfare and action to destroy illegal armed groups, and other actions
relevant to the as defined by regulations (including the mandate of international or
regional organization) aimed at the settlement of international and internal conflicts,
ensuring the maintenance or restoration of international peace and security;
the development of preparedness officers to peacekeeping - is to ensure
compliance with the actual conditions sufficient socio-economic conditions and the
necessary pedagogical conditions of people who are eligible for the service and
combat activities necessary military and law enforcement competencies and improve
them, to involve these people in the future to resolve international and internal
conflicts, ensuring the maintenance or restoration of international peace and
security.
Proper understanding of the nature of the latter creates preconditions for
making decisions on determining the necessary competencies and pedagogical
conditions that ensure their development and improvement of the officers, by
evaluating changes in the conduct of military and police operations, the
characteristics of service and combat activities in peacekeeping.
Keywords: readiness, peacekeeping, motivation, development, combat activity.
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Олександр Торічний,
доктор педагогічних наук, професор,
Національна академія Державної прикордонної служби України
імені Богдана Хмельницького, м. Хмельницький

ПОТЕНЦІАЛ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У
ФОРМУВАННІ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ
ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ
У статті проаналізовано авторське бачення потенціалу інтерактивних
технологій навчання у формуванні фахової компетентності майбутніх
офіцерів-прикордонників. Визначено роль та мету інтерактивних технологій.
У процесі дослідження автором узагальнено вимоги до викладачів щодо
застосування ітераккцій у освітньому процесі Національної академії
Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.
Розкрито методичні аспекти щодо проведення інтерактивного навчання.
Ключові слова: фахова компетентність, інтерактивні технології,
майбутні офіцери-прикордонники, формування, інтеракція.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Удосконалення методики
професійної підготовки майбутніх офіцерів ґрунтується на впровадженні
активних форм і методів навчання, які складають основу інтерактивних
технологій. На основі напрацювань Г. Селевка [10] можна констатувати, що у
загальному вигляді ціль навчання передбачає передачу молодому поколінню
накопиченого соціального досвіду для подальшого відтворення і розвитку
суспільства. Отже, особливо важливо при організації освітнього процесу у
вищих військових навчальних закладах використовувати найбільш педагогічно
виважені педагогічні технології, які сприяють розвитку особистості курсантів
та сприяють вдосконаленню їхньої фахової компетентності. Не є винятком і
майбутні офіцери-прикордонники, які здобувають освіту у Національній
академії

Державної

прикордонної

служби

України

імені

Богдана

Хмельницького (далі – НАДПСУ). У нашому баченні саме інтерактивне
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навчання володіє вагомим потенціалом й у формуванні фахової компетентності
курсантів, що охоронятимуть державний кордон після закінчення навчання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. На сучасному етапі,
уже доведеним можна вважати той факт, що за умов традиційного навчання
викладач транслює диференційовану ним самим інформацію. З огляду на це,
знання курсантів можна розглядати у якості певного обсягу цієї інформації. На
відміну від традиційних методик, інтерактивне навчання сприяє самоосвіті та
самовдосконаленню майбутніх фахівців, оскільки передбачає самостійне
здобуття знань в процесі власної активності та взаємодії на занятті з іншими
учасниками освітнього процесу в комфортних і безконфліктних умовах.
Зазначимо,

що

теоретико-практичні

інтерактивних технологій

механізми

в освітній процес

аналізується

впровадження
у наукових

публікаціях як українських так і науковців близького і далекого зарубіжжя. До
прикладу, І. Підласий [8] написав інтерактивний підручник, що розрахований
на ринкову систему освіти. У дослідженнях С. Кашлева [2; 3] представлено
технологію впровадження інтеракцій в навчальний процес. Напрацювання
О. Пометун [9] присвячені інтерактивним методам навчання у середніх освітніх
закладах. Засоби інтерактивних технології перебували у центрі уваги науковців
НАДПСУ у контексті формування готовності до професійної діяльності
майбутніх офіцерів-прикордонників. Зокрема, такі напрацювання знаходимо у
роботах В. Кирилюк [4], В. Собка [11] та О. Царенко [12].
Однак, варто констатувати, що й досі невирішеними частинами загальної
проблеми

залишилися

методичні

засади

впровадження

інтерактивних

технологій в освітній процес вищих військових навчальних закладів, у цілому
та зокрема в освітній процес формування фахової компетентності майбутніх
офіцерів-прикордонників. Відтак, в умовах сьогодення, назріла необхідність
дослідження процедурно-методичних основ інтерактивного навчання та
вивчення їхнього впливу на формування фахової компетентності майбутніх
охоронців кордону.
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Мета статті – проаналізувати потенціал інтерактивних педагогічних
технологій у процесі формування в майбутніх офіцерів-прикордонників
фахової компетентності, а також визначити практичні механізми реалізації
ділових ігор та рольових ситуацій в освітньому процесі НАДПСУ.
Виклад основного матеріалу дослідження.

Наслідком професійного

зростання майбутнього офіцера-прикордонника та розвитку його професійних
здібностей

є

фахова

компетентність,

яку

набуває

курсант.

Фахова

компетентність – це здатність успішно виконувати професійні завдання і
обов’язки тієї посади, на яку буде призначений випускник НАДПСУ після
закінчення навчального закладу. Це кваліфікаційна характеристика фахівця,
зокрема:
ґрунтовні знання із загальноосвітніх і фахових дисциплін (загальна
ерудиція);
володіння професійною технологією – здатність мобілізувати знання та
вміння для вирішення конкретних професійних проблем;
висока кваліфікація, яка характеризується поліфункціональністю -уміння
переносити набуту здатність виконувати виробничі завдання на різні ланки
професійної діяльності;
уміння аргументувати способи вирішення проблеми на різних рівнях
активності;
уміння співпрацювати з колегами (співдружність, взаємодопомога тощо);
професійна компетентність асоціюється з успішною поведінкою фахівця
в нестандартних ситуаціях, із неформалізованою взаємодією з партнерами,
умінням

оперувати

суперечливою

інформацією

або

з

динамічними

системами. [5]
Сучасні вищі військові навчальні заклади, за визначенням військових
педагогів, повинні забезпечити реалізацію трьох основних функцій:
розвивальної,

яка

передбачає

безперервне

збагачення

творчого

потенціалу особистості майбутнього офіцера;
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компенсаційної, що дає можливість військовому фахівцю скоригувати
свою підготовку;
адаптаційної, яка сприяє постійному пристосуванню до реалізації
професійної діяльності.
Беручи до уваги зазначені функції, освітній процес у НАДПСУ
спрямований на всебічний професійний розвиток майбутнього офіцераприкордонника, що передбачає його усвідомлену творчу активність у сфері
обраної професії. З огляду на це, успішне розв’язання проблеми формування
фахової компетентності буде визначатися цілеспрямованим та методично
обґрунтованим оволодінням військово-професійних дисциплін, сумісною
діяльністю курсантів та викладачів НАДПСУ, що спрямовані на отримання
якісно нової характеристики – майбутнього офіцера-прикордонника, що є
професійно-компетентним фахівцем, якому притаманний високий рівень
фахової компетентності.
У нашому розумінні фахову компетентність офіцера-прикордонника
доцільно розглядати як інтегральну характеристику, що включає готовність
виконувати посадові обов’язки щодо захисту Державного кордону та
вирішувати

професійні

завдання

військово-спеціального

характеру,

які

виникають в реальних ситуаціях професійної діяльності, з використанням
знань, умінь, навичок, професійного і життєвого досвіду, цінностей і культури.
З методичної точки зору, фахова компетентність спрямована на те, щоб
майбутні

охоронці

кордону

могли

кваліфіковано

виконувати

основні

функції, які покладені державою на Державну прикордонну службу України
(далі –

ДПСУ).

прикордонника

Зміст

чітко

фахової компетентності майбутнього
обумовлений

вимогами

офіцера-

освітньо-кваліфікаційної

характеристики, що висуваються до курсанта, який здобуває конкретну
військову спеціальність через вимоги до знань, умінь та навичок, які він
отримує безпосередньо під час вивчення навчальних дисциплін, що належать
до циклу військово-професійних.
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На основі аналізу наукових доробок військових педагогів О. Євсюкова,
В. Набієва, В. Неіжмака, О. Протасова, Е. Сарафанюк, В. Ягупова, у структурі
фахової компетентності майбутнього офіцера-прикордонника представлено два
критерії: особистісно-функціональний та діяльнісно-практичний. Причому
особистісно-функціональний критерій визначає ціннісні орієнтації та ідеали,
творчий потенціал, професійну спрямованість та конкретні особистісні риси
офіцера

ДПСУ, тоді як діяльнісно-практичний передбачає технологію

військової праці охоронця кордону та включає спеціальні (військовопрофесійні) знання, спеціальні уміння; спеціальні навички, а також практичний
досвід стажування на кордоні.
Вважаємо,

що

вдосконалення

методики

викладання

військово-

професійних дисциплін на основі компетентнісного підходу сприятиме
покращенню усього освітнього процесу у НАДПСУ. Вивчення проблематики
формування фахової компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників
показує, що оволодіння знаннями в рамках певної військово-професійної
дисципліни може бути ефективним, у тому випадку, коли курсанти отримають
повну та адекватну інформацію про зміст і методи оволодіння системою знань з
даної дисципліни, а також усвідомлять той факт, що без цих знань не може бути
й мови про їх професійну кваліфікацію, по-друге, кожен курсант буде
забезпечений методичними посібниками та розробками, по-третє, проміжні,
міжсесійний результати навчання стануть критеріями для коригування
освітнього процесу.
У процесі дослідження встановлено, що вагомим потенціалом у сфері
вдосконалення фахової компетентності володіють інтерактивні технології, які
передбачають творчий підхід до організації навчальної діяльності курсантів.
Сам термін «інтерактив» походить від поєднання двох англійських слів «inter»,
що означає взаємний і «act» – діяти. Тобто інтерактивний – здатний взаємодіяти
або перебувати в режимі бесіди, чи діалогу. На основі напрацювань науковців
[1–3; 6; 9] встановлено, що сутність інтерактивного навчання полягає в
активному залученні всіх учасників освітнього процесу до пізнання. З’ясовано,
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що під час активного навчання передбачається застосування методів, які
стимулюють пізнавальну активність і самостійність курсантів, які виступають у
ролі «суб’єктів» навчання, виконуючи творчі завдання.
Метою інтерактивного навчання є створення викладачем таких умов, за
яких студент сам здобуватиме знання і конструюватиме власну компетентність
у професійному та особистісному житті. Однак при всій зовнішній імпровізації,
творчому сценаруванні та режисурі інтеракції, вона має відповідати комплексу
вимог – загально педагогічних, технологічних, дидактичних, організаційнотехнічних, психологічних, виховних, гігієнічних.
На основі аналізу наукових підходів І. Підласого встановлено що
технології інтерактивного навчання «сьогодні є найбільш ефективними, бо
ставлять того, хто шукає знань, в активну позицію їх самостійного освоєння... і
шукача істини» [8, с. 225]. Інтерпретуючи наукові доробки В. Мельник [7], ми
прийшли до усвідомлення того, що інтерактивну технологію навчання можна
розглядати з різних позицій, а саме: з точки зору філософії – як діалектичний
процес; за характером змісту – це навчання, яке має загальноосвітнє, соціальнопсихологічне,

педагогічне,

культуротворче

наповнення;

за

механізмом

засвоєння – як асоціативно-рефлекторне навчання; за основним фактором
розвитку – як соціогенне явище; за підходом до особистості – як
антропоцентричне;

за

організаційними

формами

–

як

альтернативне

традиційному навчання, за умов коли воно проводиться в активній формі
(проблемна лекція, семінар, брейн-стормінг, психодрама, диспут, дебати,
діалоги, прес-конференції, ділові та дидактичні ігри, інсценування, тренінги).
Причому саме від впровадження ділових та дидактичних ігор та тренінгів ми
очікуємо найбільший позитивний ефект у процесі формування фахової
компетентності.
До

прикладу,

вивчаючи

навчальну

дисципліну

«Організація

прикордонного контролю», курсанти мають змогу прийняти участь у діловій
грі. Зокрема, навчальна тема № 5: «Дії персоналу щодо ведення спеціальних
заходів по пошуку правопорушників та локалізації кризових (нестандартних) та
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конфліктних ситуацій у пунктах пропуску через державний кордон» передбачає
проведення заняття на тему «Дії персоналу щодо ведення спеціальних заходів
по пошуку правопорушників, локалізації кризових ситуацій у пунктах пропуску
через державний кордон та пропуску через державний кордон поза пунктами
пропуску» з використанням ділової гри.
Використання інтерактивних технологій навчання, а саме використання
конкретних професійних ситуацій, та розігрування ролей на цьому занятті
передбачає реалізацію наступної мети:
навчити курсантів порядку організації та методики проведення ділових
рольових ігор з персоналом відділу прикордонної служби;
навчити курсантів практичним діям щодо порядку дій персоналу при
виникненні конфліктних ситуацій в

пунктах пропуску з

неухильним

виконанням вимог відомчих стандартів культури прикордонного контролю;
виховувати у курсантів почуття поваги у відношенні до осіб, які
перетинають державний кордон на підставі особистої професійної культури та
професійної обізнаності законодавства та правилами і нормами поведінки.
Під час проведення заняття із застосування інтерактивних технологій
курсантам пропонується: вирішити професійні ситуаційні завдання щодо дій
персоналу при веденні спеціальних заходів по пошуку правопорушників у
пунктах пропуску для автомобільного та залізничного сполучення; розв’язати
ситуаційні завдання щодо дій персоналу при локалізації кризових ситуацій у
пунктах пропуску для автомобільного та залізничного сполучення; знайти
оптимальні розв’язки ситуацій щодо пропуску осіб, транспортних засобів та
вантажів поза пунктами пропуску. Майбутні офіцери-прикордонники на цьому
занятті мають змогу практично відпрацювати конкретну професійну ситуацію
«Намагання порушника втекти з транспортного засобу, який знаходиться в зоні
прикордонного контролю». Зазначимо, що майбутні офіцери ДПСУ ставляться
у становище з обмеженням часу (не більше 10 хвилин). За цей час керівник
рольової гри повинен визначити дійових осіб (прикордонні наряди, групу
розіграшу, експертів), поставити їм завдання щодо підготовки робочих місць,
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екіпіровки та вишикувати персонал колективу у визначеному місці в
автомобільному пункті пропуску «Поділля», і здійснити доповідь старшому
керівнику заняття. Усі дії учасників рольової гри фіксуються на відеокамеру, це
у подальшому дасть змогу прокоментувати помилки учасників гри та уточнити
найбільш оптимальне рішення, яке можливе у даній ситуації.
Позитивні результати щодо вдосконалення показників діяльніснопрактичного критерію очікуємо під час проведення заняття «Вирішення
ситуаційних завдань щодо дій персоналу при локалізації кризових ситуацій у
пунктах пропуску для автомобільного та залізничного сполучення». Під час
заняття викладач розподіляє навчальну групу на два робочих колективи та
визначає кожному робочому колективу ввідну у вигляді ситуаційного завдання.
Перше: під час здійснення прикордонного контролю автобусу сполученням
«Москва – Відень» на прибуття, у зв’язку із затриманням громадянина
Афганістану за порушення державного кордону, групою громадян Афганістану
у кількості 7 чоловік в знак протесту захоплено в заручники двох митників
(одна з них жінка), та водія рейсового автобусу. Друге: під час здійснення
прикордонного контролю легкового автомобіля марки ВАЗ 2109, державний
реєстраційний номер ВХ 2377 АС, на виїзд з України, у одного з пасажирів
(громадянин України) виявлено речовину рослинного походження схожу на
марихуану загальною вагою 450 грам.
Отже, саме на прикладі інтерактивних занять курсанти мають змогу
поглибити свої теоретичні знання та вдосконалити практичні уміння та
навички, а також набути досвіду із охорони кордону. Спеціальні знання,
уміння, навички та практичний досвід з охорони кордону виступають
показниками діяльнісно-практичного критерію фахової компетентності – отже,
можуть вдосконалюватися під час проведення занять такого роду.
Готуючи методичні матеріали до інтерактивного заняття, ми виходили із
того, що вдосконалення відомчих стандартів культури прикордонного
контролю є необхідним кроком у реалізації концептуальних засад розвитку
ДПСУ, її наближення до кращих європейських зразків правоохоронної
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діяльності. До прикладу, нами розроблено типові ситуативні завдання
спілкування з особами в пунктах пропуску через державний кордон України, а
саме:
Прикордонний наряд «Перевірка документів» (спілкування з особою, яка
подає документи для перевірки; спілкування з особою якій відмовлено у праві
в’їзду/виїзду в/з Україну на підставі доручень правоохоронних органів;
спілкування

особи,

яка

незадоволена

довгою

перевіркою

документів;

спілкування з особою, яка відмовляється виконувати вимоги прикордонного
наряду (зняти окуляри від сонця тощо); спілкування з особою, яка перетинає
державний кордон, на звернення прикордонного наряду реагує в грубій формі,
висловлює невдоволення, виявляє зневажливе ставлення; спілкування з
вагітною жінкою, яка голосно ображає прикордонний наряд та вимагає
прискорити перевірку документів.
Прикордонний

наряд

«Огляд

транспортних

засобів

і

вантажів»

(спілкування з особою щодо представлення транспортного засобу для огляду;
спілкування з особою, яка незадоволена довгим затриманням автотранспорту
під час огляду; спілкування з особою у випадку виявлення ознак, що свідчать
про можливу наявність у транспортному засобі тайників та схованок).
Прикордонний наряд «Контроль за режимом» (спілкування з особою під
час перевірки документів які надають право знаходитись в пункті пропуску;
спілкування з особою у якої відсутні документи на право знаходження у пункті
пропуску; спілкування з особою, яка порушує загальні правила поводження в
громадських місцях (знаходиться в стані алкогольного сп’яніння, справляє
природні потреби, палить у непризначених для цього місцях); спілкування з
особою яка прибула до пункту пропуску; спілкування з особою (групою осіб)
незадоволеними щодо затримання пропускних операцій в пункті пропуску).
З метою подолання ускладнень, що можливі у професійній діяльності
викладача під час застосування інтерактивних технологій доцільно брати до
уваги такі методичні аспекти:
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інтерактивні технології потребують конкретних змін у навчальній
діяльності курсантів, а також значної кількості часу для підготовки як
курсантів, так і викладацького складу;
на початку доцільно провести з курсантами організаційне заняття та
розробити разом з ними правила роботи в групі, під час якого варто
налаштувати курсантів на сумлінну підготовку до інтерактивних занять;
спочатку необхідно використовувати прості інтерактивні технології
(роботу в парах, у малих групах, мозковий штурм) , а лише згодом коли у
курсантів з’явиться досвід такої роботи, ці заняття проходитимуть значно
легше, а підготовка не забиратиме багато часу;
використання інтерактивних технологій не повинно стати самоціллю, а
повинно розглядатися у контексті формування у курсантів високого рівня
фахової компетентності у якості вагомого чинника для створення позитивної
атмосфери, яка сприяє співпраці;
наприкінці інтерактивного заняття дуже важливо провести ґрунтовне
обговорення інтерактивної технології, яка була використана, акцентуючи увагу
як на позитивних так і на негативним моментах.
Висновки. Одна із найбільш вагомих переваг інтерактивного навчання
полягає у тому, що на заняттях передбачаються моделювання життєвих
ситуацій, використання рольових ігор, спільне розв’язання проблем. Воно
ефективно сприяє формуванню цінностей, навичок і вмінь, створенню
атмосфери співпраці та взаємодії між курсантами. Отже, інтерактивні
технології, які використовуються з метою формування у курсантів високого
рівня фахової компетентності передбачають таку організацію засвоєння знань і
формування практичних умінь та навичок через сукупність особливим
способом організованих навчально-пізнавальних дій, що полягають у активній
взаємодії курсантів між собою та побудові міжособистісного спілкування з
метою досягнення запланованого результату.
Перспективи подальших наших розвідок у цьому напрямку ми
вбачаємо у розробці конкретних інтерактивних методик та їх наукового
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обґрунтування, які би сприяли фаховому зростанню майбутніх офіцерівприкордонників.
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Торичный А. В. Потенциал интерактивных технологий в
формировании профессиональной компетентности будущих офицеровпограничников
В статье проанализировано авторское видение потенциала
интерактивных технологий обучения в формировании профессиональной
компетентности будущих офицеров-пограничников. Определена роль и цели
интерактивных технологий. В процессе исследования автором обобщены
требования к преподавателям по применению интеракций в образовательном
процессе Национальной академии Государственной пограничной службы
Украины имени Богдана Хмельницкого. Раскрыты методические аспекты по
проведению интерактивного обучения.
Ключевые слова: профессиональная компетентность, интерактивные
технологии, будущие офицеры-пограничники, формирование, интеракция.
Torichnyi O. V. Possibilities of interactive teaching technologies in the
process of formation of professional competence of future border guard officers
The article is devoted to the analysis of author’s views on possibilities of
interactive teaching technologies in the process of formation of professional
competence of future border guard officers. Educational process at the National
Academy of the State Border Guard Service of Ukraine is oriented towards
comprehensive professional development of future border guard officers that foresees
officer’s conscious creative activity in the professional sphere. Taking into
consideration this fact, the author states successive formation of professional
competence is determined as target-oriented and methodically substantiated
acquisition of military subjects, mutual activities of cadets and instructors.
It is necessary to study professional competence of border guard officer as
integral characteristics including readiness to perform service duties regarding
border protection and solve professional military and special tasks using knowledge,
skills, professional and life experience, values, and culture. From the methodical
point of view, professional competence is oriented towards the training of future
border guard officers for carrying out their service duties designated by the state at
the professional level.
The content of competence is to meet the requirements of educational and
qualification characteristics of a cadet who is gaining a particular military speciality
during the studying of military subjects of military and professional cycle.
It has been found that interactive technologies possess considerable
possibilities and foresee creative approach to organization of cadets’ teaching
process. The author generalizes the requirements for the teaching staff concerning
the usage of interactions in the educational process. The aim of interactive teaching
is the creation of favourable conditions for cadets when they will be able to gain
knowledge themselves and construct own competence in professional and personal
lives.
But despite of interior improvisation, creative scenarios and planning of
interactive activities, these technologies must meet a set of requirements. They are
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the following: general-pedagogical, technological, didactical, organizationaltechnical, psychological, educational, and sanitary.
The methodical aspects of implementation of interactive teaching have been
revealed.
Keywords: professional competence, interactive technologies, future border
guard officers, formation, interaction.
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