
Збірник наукових праць  194 

УДК: 378.147 
 

М. М. Козяр, д-р пед. наук, професор, І. С. Коваль 
(Львівський державний університет безпеки життєдіяльності) 

 
СТРУКТУРНО-КОМПОНЕНТНА МОДЕЛЬ  

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ РЯТУВАЛЬНИКІВ  
ДО ДІЯЛЬНОСТІ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ 

 
У статті аналізується поняття «модель» з боку філософії та педагогіки; схематично по-

будовано структурно-компонентну модель формування професійної готовності майбутніх ря-
тувальників до діяльності в екстремальних умовах; визначено та обґрунтовано структурні 
компоненти професійної готовності майбутніх рятувальників, а саме: мотиваційно-ціннісний, 
когнітивно-інтелектуальний, нормативно-операційний та особистісно-комунікативний. 
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STRUCTURAL-COMPONENT MODEL OF FUTURE RESCUERS’ PROFESSIONAL 
READINESS OF TO WORK IN EXTREME CONDITIONS 

 
The concept of "model" of the philosophy and pedagogy; schematically built-piece 

structural model of professional readiness of future rescuers to work in extreme conditions; defined 
and reasonable structural components of future professional rescuers, including: motivational-value, 
cognitive-intellectual, regulatory-operational and personal-communicative. 
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Освітній процес в Україні характеризується активним і цілеспрямованим пошуком 
нових підходів у теорії та практиці навчання й виховання, впровадженням інновацій освіти, 
орієнтацією на розвиток конкурентоспроможних спеціалістів, що обумовлює зміни в системі 
професійної підготовки рятувальників до діяльності в екстремальних умовах. Одним із най-
важливіших завдань, що постають перед вищими навчальними закладами Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій (ДСНС України), є підготовка майбутніх фахівців, здатних 
здійснювати професійну діяльність в умовах ризику. Враховуючи зазначене, виникає потреба 
у розробці моделі формування професійної готовності майбутніх рятувальників до діяльності 
в екстремальних умовах. 

Проблема професійної готовності майбутніх рятувальників до діяльності в екстремаль-
них умовах є центром уваги не лише освітян, а й практичних фахівців ДСНС України. Так у 
працях А. Каплі [4], М. Кременя [7], О. Самонова [10] відображено психолого-педагогічні ас-
пекти їхньої професійної підготовки, О. Столяренко вказав на те, що підготовка рятувальників 
повинна загартовувати їх до нових умов [11]. Однак, незважаючи на наукові результати дослі-
джень у галузі безпеки життєдіяльності, освітній процес постійно вдосконалюється та вимагає 
обґрунтування нових методів та методик формування професійної готовності рятувальників. 
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Метою статті є розробка структурно-компонентної моделі формування професійної 
готовності майбутніх рятувальників до діяльності в екстремальних умовах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Характерною ознакою впровадження 
інновацій в освітній галузі є використання методу моделювання, який сприяє пошуку опти-
мального вирішення поставлених завдань та дає змогу спрогнозувати перспективи розвитку 
професійної підготовки майбутніх фахівців. Створення структурно-компонентної моделі фо-
рмування професійної готовності майбутніх рятувальників до діяльності в екстремальних 
умовах, перш за все вимагає з’ясування сутності поняття «модель». 

У філософії модель трактується як предметна, знакова чи мисленнєва система, яка 
відтворює, імітує або відображає окремі характеристики оригіналу [12, c. 392]. У педагогіці 
вона розглядається: Г. Щекатуновою як ідеальна система, при вивченні якої отримуємо ін-
формацію про педагогічну систему в єдності її структурного, функціонального й інформа-
ційного елементів [13, c. 37]; О. Дахіном як штучно створена система у вигляді схем, форм, 
формул, яка відображає та відтворює у спрощеному вигляді структуру, взаємозв’язки й від-
носини між елементами досліджуваного явища, що полегшує науковий аналіз дослідження 
[2, c. 22]; О. Рудницькою як штучна система, яка певною мірою відображає властивості 
об’єкта, що вивчається [9, с. 212]. На думку В. Пікельної, модель підпорядковується певній 
структурі й використовується для вивчення або перетворення реального світу. Ознаками мо-
делі вона називає об’єктивну аналогію й максимально-цілісне відтворення оригіналу [8].  

У наукових дослідженнях модель виконує теоретичну (реалізація специфічного обра-
зу дійсності враховуючи діалектичні закономірності її розвитку) й практичну (опис моделі як 
засобу та інструменту наукового пошуку) функції. У дослідженнях О. Гомонюк вказала на 
те, що модель компактно організовує факти, визначаючи їх взаємодію та структуру, займає 
вагоме практичне значення для розробки та апробації експерименту й визначає конкретну 
форму застосування модельної системи [1, с. 312]. 

Заслуговують на увагу вимоги до моделі формування цілісної якості, викладені 
І. Зязюном [3, с. 24-25], а саме: 

1. Цілісність – відображення проекції моделі та реалізація всієї послідовності процесу; 
2. Виявлення динаміки процесу – це показ послідовних змін його етапів, системи за-

собів вирішення завдань, умов досягнення окреслених результатів; 
3. Включення експериментатора в реальний педагогічний процес з метою формування 

в індивідів певної якості. 
Враховуючи психолого-педагогічну сутність понять «готовність», «професійна готов-

ність», «готовність до діяльності», «готовність до військової служби», «готовність до екстре-
них дій», «готовність до діяльності в надзвичайних ситуаціях» [5] та спираючись на дослі-
дження О. Гомонюк, О. Дахіна, І. Зязюна,  М. Кременя, В. Пікельної, О. Рудницької, 
О. Столяренка, Г. Щекатунової та інших, пропонуємо таку структурно-компонентну модель 
формування професійної готовності майбутніх рятувальників до діяльності в екстремальних 
умовах (рис. 1), яка містить пов’язані між собою та взаємообумовлені такі компоненти: мо-
тиваційно-ціннісний, когнітивно-інтелектуальний, нормативно-операційний та особистісно-
комунікативний.  
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Рисунок 1 Структурно-компонентна модель формування професійної готовності майбут-
ніх рятувальників до діяльності в екстремальних умовах 

 

Окреслюючи цю модель ми виходили з того що, професійна діяльність в екстремаль-
них умовах є суспільно-корисною й небезпечною для життя та здоров’я рятувальників [6]. 
Тому, мотиваційно-ціннісний компонент – це, свого роду, спонукання до професійної діяль-
ності в екстремальних умовах, тобто, якщо фахівець буде зацікавлений у позитивному вико-
нанні тієї чи іншої роботи, він виконуватиме її швидше та якісніше, при цьому, отримувати-
ме масу позитивних емоцій. Мотивація майбутнього рятувальника до діяльності в екстрема-
льних умовах з боку керівництва може бути різною, а саме: грамоти, подяки, нагрудні знач-
ки, премії, вихідні, позачергове звання, посада чи просто людська похвала.  
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Когнітивно-інтелектуальний компонент передбачає наявність знань, досвіду, навичок, 
разом з умінням використати їх у взаємодії. Цей компонент визначається обсягом знань (сис-
темністю, глибиною та широтою), стилем мислення майбутнього рятувальника та, в цілому, 
є орієнтовною базою фахової діяльності в екстремальних умовах. Обізнаність фахівців про 
функціонування ДСНС України, щодо функціональних обов’язків рятувальника, характери-
зується рівнем знань у галузі екстремальної діяльності. Знання тут, необхідно розглядати як 
основу найоптимальнішого вибору майбутньої спеціальності в структурному підрозділі 
ДСНС України, після завершення навчання у ВНЗ, що є позитивним кроком становлення 
професіонала служби цивільного захисту. 

Нормативно-операційний компонент характеризується системою вмінь, що зумовлю-
ють досягнення відповідного до вимог фахової діяльності результату завдяки високому рівню 
нормативно-правової обізнаності фахівців цивільного захисту. Уміння майбутніх рятувальни-
ків оперувати законодавчою й нормативною базами сприятимуть становленню не лише осо-
бистості фахівця, а й цілих пожежних команд структурних підрозділів ДСНС України. Також 
цей компонент сприяє вмінню оцінювати й вирішувати професійні завдання в умовах ризику.  

Особистісно-комунікативний компонент сприяє усвідомленому вибору професійної 
діяльності та успішній самореалізації фахівця. Цей компонент передбачає наявність у фахів-
ців служби цивільного захисту якостей особистості, необхідних для діяльності в умовах ри-
зику. Кожен рятувальник прагне використовувати власний потенціал у професійній діяльно-
сті для становлення себе як фахівця. Цей компонент включає також врівноваженість, впевне-
ність, взаєморозуміння, комунікативні навички, тобто, особистісні якості рятувальників, не-
обхідні для професійного виконання службових обов’язків в екстремальних умовах. 

Отже, ми побудували й обґрунтували структурно-компонентну модель формування 
професійної готовності майбутніх рятувальників до діяльності в екстремальних умовах, тому 
в логіко-змістовому сенсі її можна оцінювати як інструмент оптимізації професійної підгото-
вки майбутніх рятувальників до діяльності в екстремальних умовах з метою формування їх-
ньої професійної готовності. Проведене дослідження дає підставу стверджувати, що успішне 
функціонування запропонованої моделі потребує впровадження інновацій в освітній процес 
ВНЗ ДСНС України, що й стане подальшим напрямом наших досліджень. 
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