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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність  теми. Сьогодні  підготовка  компетентнісного  фахівця,

конкурентного на ринку праці, який вільно володіє професією, має сформовану
готовність  до  професійної  діяльності  та  прагнення  до  самовдосконалення  є
пріоритетним  напрямом  розвитку  сучасної  української  освіти.  На  актуалізації
цього питання у державній політиці наголошується у Законі України «Про вищу
освіту» (2014), Законі «Про освіту» (2017), Національній стратегії розвитку освіти
України на період до 2021 року (2013) та інших нормативних документах.

Модернізація і вдосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців
оперативно-рятувальної служби здійснюється не лише з урахуванням тенденцій
освітньої  галузі,  сучасних  принципів  розвитку  європейського  простору  вищої
освіти, а й новітніх підходів та специфічних умов діяльності  служби цивільного
захисту,  що  забезпечує  захист  населення,  територій,  природного  середовища,
майна  в  умовах  актуальних  загроз.  Широкі  повноваження  у  запобіганні
надзвичайним  ситуаціям,  ліквідації  їх  наслідків  і  надання  допомоги
постраждалим покладені на Державну службу України з надзвичайних ситуацій
(ДСНС). 

У сьогоднішні  часи  економічної  нестабільності,  війни  на  сході  України,
різних  диверсій  ефективне  функціонування  оперативно-рятувальної  служби
цивільного  захисту  залежить  від  діяльності  висококваліфікованого  фахівця-
управлінця.  Його  підготовка  в  закладах  вищої  освіти цивільного  захисту,  що
мають статутні відносини й певну субординацію взаємодії учасників освітнього
процесу, регламентується, окрім освітніх законів, Кодексом Цивільного захисту
України  (2012),  нормативно-правовими  актами  ДСНС  України.  Успішність
управлінської  діяльності  майбутнього  офіцера  оперативно-рятувальної  служби
цивільного  захисту  залежить,  насамперед,  від  його  готовності  до  виконання
посадових  обов’язків,  рівня  сформованості  управлінських  якостей,  здатності
приймати обґрунтовані рішення в умовах невизначеності, мобілізувати підлеглих
на ефективну роботу на основі взаєморозуміння і поваги. 

Підготовка фахівця-управлінця вимагає значних змін у системі організації
освітнього  процесу  закладів  вищої  освіти,  зокрема,  у  методиці  викладання,
застосуванні  інноваційних  педагогічних  технологій,  новітніх  методів  і  засобів
навчання.  Творчі  викладачі  у  вищій  школі  сьогодні  надають  перевагу
інтерактивному  навчанню,  що  передбачає  постійну,  активну  взаємодію  і
спілкування усіх учасників освітнього процесу. Саме такий різновид навчання
сприяє формуванню готовності до управлінської діяльності майбутніх фахівців
оперативно-рятувальної служби цивільного захисту.

Професійна  підготовка  фахівців  цивільного  захисту  розглядається  у
наукових працях Н. Вовчастої, В. Короля, М. Кусій, Ю. Ненько, К. Шихненко та
ін. Готовність до виконання діяльності є предметом дослідження таких науковців
як  І. Ангеловська  А. Балицька,  І. Гавриш,  М. Дьяченко,  Л. Кандибович,
Л. Карамушка,  М. Пелипенко,  Р. Сімко  та  ін.  Деякі  аспекти  професійної
готовності  майбутніх  фахівців  цивільного  захисту  розглядають  О. Бикова,
А. Демченко, О. Іващенко, І. Коваль, А. Нестеренко, В. Покалюк та ін. Проблема
готовності  до  управлінської  діяльності  курсантів  та  офіцерів  висвітлюється  у



працях  таких  науковців  як  Л. Балагур  і  В. Володарський,  А. Дебренюк,
О. Діденко,  В. Клачко,  А. Краснопольский, М. Маслова,  О.Тракалюк,
Р. Троцький,  В. Уліч  та  ін.  Проблемі  застосування  інтерактивних  методів  і
технологій присвячені наукові дослідження  Л. Ілійчук, С. Кашлєва,  І. Мельничук,
І. Плаксіної, О. Пометун, В. Помилуйко, С. Сисоєвої, О. Січкарук та ін. 

Однак, проблема формування готовності  майбутніх фахівців оперативно-
рятувальної  служби  цивільного  захисту  не  була  предметом  спеціальних
психолого-педагогічних  досліджень.  Відсутність  науково-обґрунтованих
педагогічних  умов  і  методичних  засад  формування  досліджуваного  феномена
негативно  позначаються  на  якості  підготовки  майбутніх  фахівців  оперативно-
рятувальної  служби  цивільного  захисту  до  управлінської  діяльності.  Отже,
сучасний стан підготовки курсантів у закладах вищої освіти цивільного захисту
не  цілком  задовольняє  вимогам  роботодавців  й  обумовлює  наявність  ряду
протиріч між: 

– потребою у науково-обґрунтованій системі формування готовності  до
управлінської  діяльності  майбутніх  фахівців  оперативно-рятувальної  служби
цивільного  захисту  та  недостатньою  розробкою  зазначеної  проблеми  в
теоретичному аспекті; 

– ускладненням  управлінської  діяльності  фахівців  оперативно-
рятувальної служби та врахуванням цих динамічних змін у процесі організації
професійної підготовки в закладах вищої освіти цивільного захисту; 

– вимогами  до  наявності  управлінських  якостей  у  майбутніх  фахівців
оперативно-рятувальної  служби  цивільного  захисту  та  реальним  рівнем  їх
сформованості в курсантів; 

– потребами  використання  у  процесі  навчання  новітніх  методів  і
технологій, які сприяють підвищенню якості професійної підготовки майбутніх
фахівців  оперативно-рятувальної  служби  цивільного  захисту  та  домінуванням
традиційних методик, стандартизованих підходів у роботі науково-педагогічних
працівників тощо. 

Актуальність  проблеми,  недостатня  розробленість  її  теоретичних  і
методичних  аспектів  зумовили  вибір  теми  дисертаційного  дослідження:
«Формування професійної готовності до управлінської діяльності майбутніх
фахівців  оперативно-рятувальної  служби  цивільного  захисту  в  процесі
інтерактивного навчання». 

Зв’язок теми дослідження із науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційне дослідження виконано відповідно до напряму кафедри психології
діяльності  в  особливих  умовах  «Вдосконалення  психологічного  забезпечення
професійної  діяльності  особового  складу  служби  цивільного  захисту,  а  також
обґрунтування сучасних технологій організації освітнього процесу із підготовки
майбутніх фахівців із галузей цивільної безпеки, соціальних і поведінкових наук
у  контексті  реалізації  програми  наукової  і  науково-технічної  діяльності»,  що
входить  до  тематичного  плану  наукових  досліджень  Черкаського  інституту
пожежної  безпеки  імені  Героїв  Чорнобиля  Національного  університету
цивільного захисту України (протокол № 11 від 31.03.2015 р.).

Тему  дисертації  затверджено  вченою  радою  Черкаського  інституту



пожежної  безпеки  імені  Героїв  Чорнобиля  Національного  університету
цивільного захисту України (протокол № 9 від 28.04.2015 р.).

Мета  дослідження полягає  у  теоретичному  обґрунтуванні  й
експериментальній  апробації  педагогічних  умов  формування  готовності  до
управлінської  діяльності  майбутніх  фахівців  оперативно-рятувальної  служби
цивільного захисту в процесі інтерактивного навчання. 

Завдання дослідження: 
1. Проаналізувати  стан  досліджуваної  проблеми  в  психолого-

педагогічній літературі, визначити сутність поняття «готовність до управлінської
діяльності  майбутніх  фахівців  оперативно-рятувальної  служби  цивільного
захисту». 

2. Виявити  й  охарактеризувати  критерії,  структурні  компоненти,
показники  та  рівні  готовності  до  управлінської  діяльності  майбутніх  фахівців
оперативно-рятувальної служби цивільного захисту.

3. Обґрунтувати  й  експериментально  перевірити  педагогічні  умови
формування  готовності  до  управлінської  діяльності  майбутніх  фахівців
оперативно-рятувальної  служби  цивільного  захисту  в  процесі  інтерактивного
навчання.

4. Розробити та апробувати на практиці модель формування готовності
до управлінської діяльності майбутніх фахівців оперативно-рятувальної служби
цивільного захисту в процесі інтерактивного навчання.

Об’єкт  дослідження –  професійна  підготовка  майбутніх  фахівців
оперативно-рятувальної служби цивільного захисту. 

Предмет дослідження – педагогічні умови та експериментальна програма
формування  готовності  до  управлінської  діяльності  майбутніх  фахівців
оперативно-рятувальної  служби  цивільного  захисту  в  процесі  інтерактивного
навчання.

Методи  дослідження: теоретичні –  аналіз,  порівняння,  узагальнення
наукової  літератури  для  визначення  понятійно-категоріального  апарату
дослідження,  теоретичного  обґрунтування  проблеми;  прогностичні –
моделювання із метою розробки моделі формування досліджуваного феномена;
емпіричні:  (анкетування,  спостереження,  опитування,  групові  й  індивідуальні
бесіди  з  курсантами,  метод  експертної  оцінки),  обсерваційні  (педагогічне
спостереження, рефлексія власної професійної діяльності) для визначення стану
та  динаміки  готовності  до  управлінської  діяльності  майбутніх  фахівців
оперативно-рятувальної  служби  цивільного  захисту;  експериментальні
(констатувальний і формувальний експерименти) для виявлення, обґрунтування,
перевірки ефективності  педагогічних умов і  моделі  формування готовності  до
управлінської  діяльності  майбутніх  фахівців  оперативно-рятувальної  служби
цивільного  захисту  в  процесі  інтерактивного  навчання;  статистичні  методи
кількісної  та  якісної  обробки  результатів  експерименту  для  доведення
ефективності запропонованої експериментальної роботи. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що: 
–  вперше розроблено  трьохблокову  модель  формування  готовності  до

управлінської  діяльності  майбутніх  фахівців  оперативно-рятувальної  служби



цивільного захисту в процесі інтерактивного навчання (цільовий, організаційно-
технологічний,  результативний  блоки);  теоретично  обґрунтовано  й
експериментально  перевірено  педагогічні  умови  формування  готовності  до
управлінської  діяльності  майбутніх  фахівців  оперативно-рятувальної  служби
цивільного  захисту  в  процесі  інтерактивного  навчання  (розвиток  ціннісних
орієнтацій  і  аксіосфери  курсантів,  мотивоване  їх  залучення  до  інтеракції;
організація освітнього процесу як засвоєння системних знань, умінь і навичок
управлінської  діяльності  на  основі  творчої  взаємодії  і  співпраці  викладачів  і
курсантів, створення комфортних умов для навчання; використання у процесі
навчання  курсантів  інтерактивних  технологій,  методів,  технік,  засобів
навчання, що надають можливість моделювати типові ситуації управлінської
діяльності  оперативно-рятувальних  підрозділів  служби  цивільного  захисту;
розробка  навчально-методичного  забезпечення  інтерактивного  навчання
курсантів;  самореалізація суб’єктів  освітнього процесу  шляхом розкриття їх
особистісного потенціалу та прояву управлінських якостей в інтерактивному
навчанні);  апробовано  програму  формування  готовності  до  управлінської
діяльності  майбутніх  фахівців  оперативно-рятувальної  служби  цивільного
захисту  в  процесі  інтерактивного  навчання  (стимулюючий,  квазіпрофесійний,
аналітичний етапи); 

–  уточнено сутність  поняття  «готовність  до  управлінської  діяльності
майбутніх  фахівців  оперативно-рятувальної  служби  цивільного  захисту» (як
складного  інтегрованого  особистісного  утворення,  яке  є  результатом
професійної  підготовки й  виявляється у  ступені  сформованості  знань,  умінь,
навичок,  мотивів  і  цінностей  курсантів,  їх  управлінських  якостей
(організаційних,  лідерських,  комунікативних,  соціально  значущих),  що
обумовлюють  швидку  адаптацію  до  виконання  службових  обов’язків  у
надзвичайних  ситуаціях  та  успішну  професійну  діяльність  оперативно-
рятувальних  підрозділів);  критерії  (мотиваційна  спрямованість;  необхідні
професійні  знання,  уміння  і  навички;  емоційна  стійкість  і  вольові  зусилля;
об’єктивність в оцінках і рішеннях та сформованість управлінських якостей),
структурні  компоненти  (мотиваційно-ціннісний,  когнітивно-діяльнісний,
емоційно-вольовий,  рефлексивно-особистісний)  та  рівні  (високий,  середній,
низький)  сформованості  готовності  до  управлінської  діяльності  майбутніх
фахівців оперативно-рятувальної служби цивільного захисту; 

–  набули подальшого розвитку інтерактивні методи, технології  та засоби
інтерактивного навчання з курсантами (інтерактивні вправи, кейс-стаді, рольові
та ділові ігри). 

Практичне  значення  отриманих  результатів полягає  в  апробації  на
практиці  моделі  та  умов  формування  готовності  до  управлінської  діяльності
майбутніх фахівців оперативно-рятувальної служби цивільного захисту в процесі
інтерактивного  навчання;  упровадженні  нових  методів,  технологій,  засобів
інтерактивного навчання. 

Основні  положення  дисертаційної  роботи  можуть  бути  використані
викладачами  з  метою  формування  професійної  готовності  до  управлінської
діяльності  майбутніх  фахівців  оперативно-рятувальної  служби  цивільного



захисту засобами інтерактивного навчання, у системі підвищення кваліфікації, у
розробці спецкурсів і практичних рекомендацій у закладах вищої освіти ДСНС
України.

Результати  дослідження  впроваджено  в  освітній  процес Черкаського
національного університету імені Богдана Хмельницького (довідка №56/03-а від
27.02.2019) р., Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля
(довідка № 37-01-27/492 від 16.03.2019 р.), Львівського державного університету
безпеки життєдіяльності України (довідка № 9/4469/04-07 від 25.03.2019 р.).

Особистий  внесок  здобувача. Наведені  в  роботі  наукові  результати,
висновки та рекомендації є самостійним доробком автора у розв'язанні проблеми,
що досліджується. У статті [2] у співавторстві з А. Демченко автором визначено
методологічні  підходи  до  формування  готовності  до  управлінської  діяльності
майбутніх  фахівців  оперативно-рятувальної  служби  цивільного  захисту,  які
використані у дослідженні. У статті [7] у співавторстві з Т. Кришталь досліджено
види  мотивації  співробітників  ДСНС  України;  у  статті  [8] у  співавторстві  з
В. Покалюком, О. Романовим автором визначено тривалість застосування засобів
індивідуального захисту органів дихання під час порятунку людей; у статті [11] у
співавторстві  з  Л. Маладикою,  М. Шкарабурою автором проаналізовано шляхи
підвищення  якості  освітнього  процесу  у  ЗВО  ДСНС  України;  у  колективній
монографії  [16]  автором  розкрито  підходи  до  розробки  та  прийняття
управлінських рішень в умовах невизначеності  під час надзвичайних ситуацій
фахівцями оперативно-рятувальної  служби цивільного  захисту;  у  статті  [17]  у
співавторстві з Ю. Горбаченком автором окреслено основні завдання подолання
порушень службової дисципліни та законності, визначено особливості службової
дисципліни в підрозділах цивільного захисту.

Апробація  результатів  дисертації. Основні  положення  та  результати
дослідження  доповідалися  та  обговорювалися  на  науково-практичних
конференціях різного рівня: міжнародних – «Образование взрослых: управление
личностным и профессиональным развитием» (Мінск, 16−17.11.2017 р., форма
участі  − заочна), «Попередження  і  ліквідація  надзвичайних  ситуацій:  методи,
технології, проблеми і перспективи» (Светла Роща, 28.06. 2018 г., форма участі –
заочна), «Актуальні проблеми запобігання корупції в органах публічної влади в
Україні в умовах євроінтеграції» (Запоріжжя, 10−11.04.2018 року, форма участі –
очна);  «Теорія і  практика гасіння пожеж та ліквідації  надзвичайних ситуацій»
(Черкаси, 18−19.05.2018 р., форма участі  – очна), «Current directions of scientific
recearch: Collection of scientific articles» (Nuremberg, Germany, 29.12.2018., форма
участі  −  заочна);  всеукраїнських  –  «Організаційно-управлінське  та  економіко-
правове забезпечення діяльності Єдиної державної системи цивільного захисту
(ЄДСЦЗ)» (Черкаси;  22.03.2019  р.,  форма  участі  −  очна), «Цивільний  захист
України:  сучасний  стан,  здобутки,  проблеми,  перспективи  розвитку»  (Харків,
16.05.2018р.,  форма  участі  −  заочна);  науково-практичних семінарах:
«Запобігання  надзвичайним  ситуаціям  і  їх  ліквідація» (Харків,  7.02.  2018  р.,
форма участі − заочна; Харків, 21.02.2019 р., форма участі – заочна). 

Публікації. Основні  результати  дослідження відображено в 17  наукових
працях (6 − у співавторстві), серед них: 5 статей у наукових фахових виданнях, 1



наукова стаття у виданні, яке включено до міжнародних наукометричних баз, 9
тез у збірниках матеріалів конференцій, 1 стаття в іншому науково-методичному
виданні, 1 розділ колективної монографії.

Структура  та  обсяг  дисертації. Робота  складається  зі  вступу,  трьох
розділів,  висновків  до  кожного  розділу,  загальних  висновків,  списку
використаних  джерел  (240  найменувань,  з  них  15  –  іноземною  мовою),  11
додатків.  Загальний  обсяг  дисертації  –  238  сторінок,  із  них  165  сторінок
основного тексту. Робота містить 18 таблиць та 3 рисунка на 5 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У  вступі обґрунтовано  актуальність  проблеми  дослідження,

конкретизовано її зв’язок із науковими програмами, планами, темами, визначено
мету  й  завдання  дослідження;  об’єкт,  предмет;  охарактеризовано  методи
наукового  пошуку;  розкрито  наукову  новизну  і  практичне  значення  роботи;
висвітлено  відомості  про  апробацію  й  публікації  автора,  наведено  дані  про
структуру й обсяг дисертації.

У  першому  розділі  – «Теоретичні  засади  формування  готовності  до
управлінської  діяльності  майбутніх  фахівців  оперативно-рятувальної
служби цивільного захисту в процесі інтерактивного навчання» − визначено
сутність і структуру дефініції «готовність до управлінської діяльності майбутніх
фахівців  оперативно-рятувальної  служби  цивільного  захисту»,  її  зв’язок  із
іншими поняттями;  особливості використання інтерактивного навчання у процесі
професійної  підготовки  майбутніх  фахівців  оперативно-рятувальної  служби
цивільного захисту.

На основі аналізу сучасної психолого-педагогічної літератури з проблеми
дослідження  (О. Бикова,  Т. Білоус,  А. Демченко,   І. Коваль,  Ю. Ненько,
В. Покалюк  та  ін.)  визначено  основні  контексти  розгляду  готовності  до
діяльності (широкий, професіографічний та психологічний); наукові підходи до її
розуміння  (особистісно-діяльнісний,  функціональний,  особистісний).  Доведено,
що  феномен  існує  у  двох  формах: тимчасова  або  короткочасна (готовність
передбачає наявність у суб’єктів образу структури певних дій і спрямованості на
їх  виконання);  довготривала  або  загальна  (готовність  є  інтегрованою
властивістю, що поєднує у собі установку на актуалізацію наявних знань, умінь,
навичок, досвіду самостійного та творчого розв’язання професійних завдань).

Проаналізовано  й  уточнено  сутність  поняття  «управлінські  якості».  У
нашому  дослідженні  під  управлінськими  якостями розуміємо  певні  стійкі
характеристики,  сукупність  властивостей,  що  мають вирішальний  уплив  на
управлінську  діяльність  фахівців  оперативно-рятувальної  служби  цивільного
захисту, за якими можна відбирати їх до тієї  чи іншої управлінської  посади.
Доведено,  що  всі  дослідники  в  цій  галузі  (В. Володарський,  П. Волянський,
А. Дебренюк,  А. Краснопольский,  М. Маслова,  А. Снісаренко, О. Тракалюк)
виокремлюють  значну  кількість  управлінських  якостей  особистості,  але  не
групують  їх,  подають  в  одному  ряду  різні  якості.  У  процесі  дослідження
виокремлено  чотири  групи  управлінських  якостей  майбутніх  фахівців
оперативно-рятувальної  служби,  а  саме:  організаційні (свідоме  ставлення  до

http://papers.univ.kiev.ua/article/maslova-m-g-trakalyuk-o-l-debrenyuk-a-p-volodarskiy-v-l-krasnopolskiy-a-l_18358


управлінської  діяльності,  організованість,  відповідальність),  лідерські
(управлінська  підготовленість,  емоційна  врівноваженість  і  стресостійкість,
вольова  впливовість),  комунікативні  (комунікабельність,  емпатійність),
соціально  значущі (рефлексивність,  креативність, прагнення  до  розвитку  та
самовдосконалення).

З урахуванням думки сучасних науковців щодо готовності до управлінської
діяльності курсантів та офіцерів (Л. Балагур і О. Діденко, А. Дебренюк В. Клачко,
М. Маслова,  О.Тракалюк,  ,  В. Володарський,  А. Краснопольский, Р. Троцький,
В. Уліч та ін.) уточнено сутність поняття «готовність до управлінської діяльності
майбутніх  фахівців  оперативно-рятувальної  служби  цивільного  захисту»  −
складне  інтегроване  особистісне  утворення,  яке  є  результатом  професійної
підготовки й виявляється у ступені сформованості знань, умінь, навичок, мотивів
і  цінностей  курсантів,  їх  управлінських  якостей  (організаційних,  лідерських,
комунікативних,  соціально значущих),  що обумовлюють швидку адаптацію до
виконання  службових  обов’язків  у  надзвичайних  ситуаціях  та  успішну
професійну діяльність оперативно-рятувальних підрозділів.  Визначено критерії
готовності  до  управлінської  діяльності  майбутніх  фахівців  оперативно-
рятувальної служби цивільного захисту (мотиваційна спрямованість; необхідні
професійні  знання,  уміння  і  навички;  емоційна  стійкість  і  вольові  зусилля;
об’єктивність в оцінках і рішеннях та сформованість управлінських якостей), її
компоненти  і  показники:  мотиваційно-ціннісний  –  наявність  професійно
значущих  установок  на  управлінську  діяльність,  усвідомлення  її  цінностей);
когнітивно-діяльнісний  –  володіння  системою  професійних  знань  (основних
нормативно-правових  актів,  інструкцій,  посадових  обов’язків  та  інших
документів; мовно-комунікативних; конфліктологічних; психолого-педагогічних,
навчально-методичних),  умінь,  навичок  майбутньої  управлінської  діяльності
(самостійно  визначати  мету  й  завдання  діяльності  підрозділу,  прогнозувати
можливі результати управлінської діяльності, приймати оптимальні рішення і
втілювати їх у життя);  емоційно-вольовий – уміння контролювати свої емоції,
здатність  працювати  в  екстремальних  умовах,  уміння  встановлювати  дружні
стосунки, здатність  мобілізувати  підлеглих  на  виконання  прийнятих  рішень;
рефлексивно-особистісний – вміння адекватно оцінювати досягнуті результати,
коригувати та розбудовувати діяльність підлеглих і власну діяльність; розвиток
організаційних, лідерських, комунікативних, соціально значущих якостей. 

Доведено  прямий  зв’язок  готовності  до  управлінської  діяльності  й
управлінської  компетентності.  Визначено,  що  формування  готовності  до
управлінської  діяльності  є  першим  кроком  до  оволодіння  управлінською
компетентністю,  яка  характеризується  тривалістю  формування,  розвивається
упродовж усього життя, передбачає наявність певного досвіду роботи.

У процесі дослідження уточнено визначення таких понять як інтерактивні
методи (упорядковані  способи  організації  активної  взаємодії  учасників
освітнього процесу з метою його оптимізації); інтерактивні технології навчання
(системний метод, що передбачає використання у певній послідовності форм,
прийомів, засобів навчання із метою організації освітнього процесу на засадах
партнерства, активного діалогу і творчості);  інтерактивне навчання (різновид



освітнього  процесу,  де  широко  використовуються  інтерактивні  методи  й
технології  у  формах  спільної  діяльності,  з  метою розвитку  у  його  учасників
ініціативності,  готовності  до  дії,  уміння  працювати в  команді,  віднаходити
спільні рішення). 

З’ясовано,  що  інтерактивне  навчання  посідає  значне  місце  в  системі
професійної підготовки майбутніх спеціалістів, у тому числі й фахівців оперативно-
рятувальної служби цивільного захисту, як організації спільного процесу пізнання,
здобування знань, умінь та навичок шляхом діалогу, партнерства між викладачами і
курсантами.  Доведено,  що  використання  інтерактивного  навчання  у  процесі
підготовки майбутніх  фахівців оперативно-рятувальної служби цивільного захисту
допомагає  змінити  позицію кожного  курсанта  у  процесі  навчання  від  пасивного
спостерігача за діями інших людей до активного учасника освітнього процесу.

У  другому  розділі  – «Моделювання  процесу  формування  готовності  до
управлінської  діяльності  майбутніх  фахівців  оперативно-рятувальної  служби
цивільного  захисту  засобами  інтерактивного  навчання» − визначено
методологічні  підходи  досліджуваного  феномена;  обґрунтовано  педагогічні
умови, представлено структурну й змістову характеристику моделі формування
готовності  до  управлінської  діяльності  майбутніх  фахівців  оперативно-
рятувальної служби цивільного захисту в процесі інтерактивного навчання.

Основними  методологічними  підходами  дослідження  визначено:
системний;  компетентнісний;  аксіологічний;  особистісно  зорієнтований;
акмеологічний. Доведено, що комплексне поєднання цих методологічних підходів
надає  можливість  визначити  чітку  методологію  формування  готовності
майбутніх  фахівців  оперативно-рятувальної  служби  цивільного  захисту  до
управлінської діяльності в процесі інтерактивного навчання.

Обґрунтовано  педагогічні  умови формування готовності  до управлінської
діяльності  майбутніх  фахівців  оперативно-рятувальної  служби  цивільного
захисту  в  процесі  інтерактивного  навчання,  а  саме:  розвиток  ціннісних
орієнтацій  і  аксіосфери  курсантів,  мотивоване  їх  залучення  до  інтеракції;
організація освітнього процесу як засвоєння системних знань, умінь і навичок
управлінської  діяльності  на  основі  творчої  взаємодії  і  співпраці  викладачів  і
курсантів,  створення  комфортних умов для навчання; використання  у  процесі
навчання курсантів інтерактивних технологій, методів, технік, засобів навчання,
що  надають  можливість  моделювати  типові  ситуації  управлінської  діяльності
оперативно-рятувальних  підрозділів  служби  цивільного  захисту; розробка
навчально-методичного  забезпечення  інтерактивного  навчання  курсантів;
забезпечення самореалізації  суб’єктів освітнього процесу шляхом розкриття їх
особистісного  потенціалу  та  прояву  управлінських  якостей  в  інтерактивному
навчанні.

Розроблено  модель  формування  готовності  до  управлінської  діяльності
майбутніх фахівців оперативно-рятувальної служби цивільного захисту в процесі
інтерактивного навчання (рис. 1).
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Рис.  1.  Модель  формування  готовності  до  управлінської  діяльності
майбутніх  фахівців  оперативно-рятувальної  служби  цивільного  захисту  в
процесі інтерактивного навчання. 

Модель  поєднує  три  взаємообумовлених  і  взаємопов’язаних  блоки
(цільового,  організаційно-технологічного  й  результативного).  Цільовий  блок
моделі  вміщує  такі  основоположні  складники:  мета,  методологічні  підходи,
функції і принципи формування досліджуваного феномена, групи управлінських
якостей;  організаційно-технологічний блок  –  педагогічні  умови,  групи
інтерактивних  методів,  що  повинні  використовуватися  у  дослідженні,  етапи

Мета - формування готовності до управлінської діяльності майбутніх
фахівців оперативно-рятувальної служби цивільного захисту

Принципи: моральної
домінанти,  послідовності
реалізації  управлінських
функцій,  гуманізму
управлінської  діяльності,
самореалізації  в
управлінській діяльності

Функції
 соціально-мотиваційна,
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контролююча

Методологічні
підходи: 

системний,
компетент

нісний,
аксіологічний,

особистісно
зорієнтований,
акмеологічний

Етапи формування:

стимулюючий, 
квазіпрофесійний, 

аналітичний

Групи  методів  інтерактивного  навчання:
дискусійні: модерація, групова дискусія, кейс-стаді,
мозковий  штурм,  метод  синектики;  ігрові:
імітаційні, дидактичні, творчі ділові і рольові ігри;
організаційно-діяльнісні,  що спрямовані на пошук
рішення зі залученням реальних учасників процесу
гри; тренінгові форми проведення занять

Критерії: мотиваційна 
спрямованість; необхідні 
професійні знання, уміння і 
навички; емоційна стійкість і 
вольові зусилля; об’єктивність в 
оцінках та рішеннях і 
сформованість управлінських 
якостей
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Педагогічні умови: розвиток ціннісних орієнтацій і аксіосфери майбутніх 
курсантів, мотивоване їх залучення до інтеракції; організація освітнього 
процесу як засвоєння системних знань, умінь і навичок управлінської 
діяльності на основі творчої взаємодії і співпраці викладачів і курсантів, 
створення комфортних умов для навчання; використання у процесі 
навчання курсантів інтерактивних технологій, методів, технік, засобів 
навчання, що надають можливість моделювати типові ситуації 
управлінської діяльності оперативно-рятувьних підрозділів служби 
цивільного захисту; розробка навчально-методичного забезпечення 
інтерактивного навчання курсантів; самореалізація суб’єктів освітнього 
процесу шляхом розкриття їх особистісного потенціалу та прояву 
управлінських якостей в інтерактивному навчанні
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Групи управлінських якостей: організаційні, 
лідерські, комунікативні, соціально значущі



експериментальної  роботи; результативний  блок  –  структура  досліджуваного
феномена, його рівні, кінцевий результат.

У процесі дослідження уточнено клас педагогічної моделі – процесуально-
результативний,  простежено  цілісний  зв’язок  між  її  елементами.  Побудована
модель  стала  основою  для  її  практичного  застосування  у  процесі
експериментальної роботи. Встановлено, що етапність реалізації запропонованої
моделі  відкриває  певні  можливості  застосування  інтерактивного  навчання  та
зосередження уваги на конкретних її аспектах у процесі професійної підготовки
курсантів.

У  третьому  розділі  –  «Експериментальна  робота  з  формування
готовності  до  управлінської  діяльності  майбутніх  фахівців  оперативно-
рятувальної служби цивільного захисту в процесі інтерактивного навчання»
− охарактеризовано  організацію  та  результати  дослідно-експериментальної
роботи  щодо  формування  готовності  до  управлінської  діяльності  майбутніх
фахівців  оперативно-рятувальної  служби  цивільного  захисту  засобами
інтерактивного  навчання;  проведено  порівняльний  аналіз  результатів
експериментальної роботи.

Згідно  зі  структурою  готовності  до  управлінської  діяльності  майбутніх
фахівців оперативно-рятувальної служби цивільного захисту в дослідженні були
використані наступні діагностичні методики:  мотиваційно-ціннісний компонент
–  «Експрес  діагностика  соціальних  цінностей  особистості»  (М. Фетіскін,
В. Козлов, Г. Мануйлов); методика «Психологічна готовність особистості фахівця
екстремального  виду  діяльності»,  шкала  1.  «Мотивація  обов’язку»
(О. Колесніченко); когнітивно-діяльнісний компонент – методика «Психологічна
готовність  особистості  фахівця  екстремального  виду  діяльності»,  шкала 4.
«Професійна  компетентність», шкала  3.  «Взаємодопомога  і  довіра»
(О. Колесніченко);  «Діагностика  стратегій  досягнення  цілей»  і  «Визначення
рівня  конфліктостійкості»  (М. Фетіскін,  В. Козлов,  Г. Мануйлов);  емоційно-
вольовий компонент – методика «Психологічна готовність особистості  фахівця
екстремального виду діяльності», шкала 2. «Професійна витривалість», шкала 5.
«Вольове  зусилля»  (О. Колесніченко);  «Діагностика  вольового  потенціалу
особистості»  (М. Фетіскін,  В. Козлов,  Г. Мануйлов);  рефлексивно-особистісний
компонент  –  діагностична  методика  «Психологічна  готовність  виконавця  до
переходу на управлінську роботу» (Є. Філінкова). Як додатковий метод наукового
дослідження  застосовувався  аналіз  успішності  курсантів  із  предметів
професійної  підготовки,  що  закладає  фундамент  готовності  до  управлінської
діяльності,  а  також  застосовувалося  спостереження  у  процесі  інтерактивного
навчання майбутніх фахівців оперативно-рятувальної служби цивільного захисту
для  визначення  рівнів  їх  активності  та  творчих  підходів  до  розв’язання
ситуативних завдань.

Формування  готовності  до  управлінської  діяльності  майбутніх  фахівців
оперативно-рятувальної  служби  цивільного  захисту  проводилося  у  три  етапи:
стимулюючий,  квазіпрофесійний,  аналітичний.  На  стимулюючому  етапі
курсантам  пропонувалися  цікаві  інтерактивні  вправи,  що  сприяли  розвитку
позитивної  мотивації.  Організація  навчально-методичного  забезпечення  для



проведення інтерактивного навчання курсантів передбачала вибір аудиторій, де
учасники  формувального  експерименту  могли  б  працювати  в  групах,  в  колі,
вільно пересуватись, активно взаємодіяти між собою тощо; підготовку технічних
засобів навчання (комп’ютер, мультимедійна дошка, відеоапаратура, фотоапарат,
магнітофон,  фліп-чарт  тощо);  оснащення  занять  необхідними предметами  для
підвищення  інтересу  курсантів  до  їх  проведення  та  наочності  (мотузка,
пожежний  рукав,  олівці,  фарби,  папір  тощо)  та  розмноження  роздаткових
матеріалів для кожного учасника.  На цьому етапі експериментальної програми
використовувалися  такі  інтерактивні  вправи  як  «Займи  позицію»,  «Спільна
угода», «Коло ідей», «Мозковий штурм», «Метод виклику», «Приховані скарби»,
«Очікування»,  дискусія  за  методом  «Квадро»,  «Лінія  цінностей»,  «Таємні
таланти», «Шкала думок», «Мікрофон» тощо. Квазіпрофесійний етап передбачав
наближення  теорії  навчання  до  практики  майбутньої  професійної  діяльності.
Основними  інтерактивними  методами,  які  використовувалися  на  цьому  етапі
експериментальної розвивальної програми стали ситуаційні вправи – кейс-стаді,
ділові  і  рольові  ігри. На  третьому  –  аналітичному  етапі  експериментальної
програми  в  процесі  формування  готовності  майбутніх  фахівців  оперативно-
рятувальної  служби  цивільного  захисту  засобами  інтерактивного  навчання
широко  використовувалися  тренінги: «Розвиток  особистісних  характеристик
керівників  оперативно-рятувальних  служб  цивільного  захисту»,  «Стилі
керівництва»,  «Розвиток  мотивації  управлінської  діяльності  керівників
оперативно-рятувальної  служби  цивільного  захисту»,  «Спілкування  без
конфліктів».

Кожен  етап  підготовки  передбачав  не  лише  застосування  інтерактивних
методів,  технологій,  засобів,  але  й  на  основі  ефективних  форм  педагогічного
спілкування, створення комфортної, стимулюючої атмосфери активної співпраці
засвоєння  курсантами  необхідних  управлінських  знань,  формування
управлінських навичок і вмінь. 

На  етапі  завершення  формувального  етапу  педагогічного  експерименту
цілком прогнозовано зафіксовано позитивну динаміку сформованості готовності
майбутніх  фахівців  оперативно-рятувальної  служби  цивільного  захисту  до
управлінської діяльності у процесі інтерактивного навчання, яка представлена у
гістограмі (рис. 2). 



Рис.  2.  Динаміка  сформованості  готовності  до  управлінської  діяльності
майбутніх фахівців оперативно-рятувальної служби цивільного захисту в процесі
інтерактивного  навчання за  результатами  формувального  етапу  педагогічного
експерименту (у %).

Ефективність  експериментальної  програми  формування  готовності  до
управлінської  діяльності  майбутніх  фахівців  оперативно-рятувальної  служби
цивільного  захисту  в  процесі  інтерактивного  навчання  доведена  шляхом
порівняння  результатів  констатувального  й  формувального  експериментів,
доведення  позитивної  динаміки  розвитку  досліджуваного  феномена  методом
визначення  2  критерію, значення якого  2  =  20,99 є більшим за  2 кр.= 13,82,
що доводить статистичні відмінності сформованості готовності до управлінської
діяльності курсантів контрольних і експериментальних груп після проведеного
формувального етапу дослідження. 

ВИСНОВКИ
У дисертації подано нове висвітлення та сучасне узагальнення проблеми

формування  готовності  до  управлінської  діяльності  майбутніх  фахівців
оперативно-рятувальної  служби  цивільного  захисту  в  процесі  інтерактивного
навчання. Проведене дослідження дало підстави зробити наступні висновки:

1. Актуальною  на  сьогоднішній  день  є  проблема  формування
готовності  до  управлінської  діяльності  для  тих  категорій  професій,  що
потребують швидкої, злагодженої дії усіх працівників, чіткого виконання наказів
в  умовах  надзвичайних  ситуацій,  таких  як  фахівці  оперативно-рятувальної
служби цивільного захисту. До особливостей їх діяльності  відносимо: виконання
завдань  у  стресових  ситуаціях;  відповідальність  за  життя  інших  людей  і
підвищений фактор ризику для власного здоров’я; необхідність швидкої реакції



на певні події; неординарність підходів до прийняття рішень; активна співпраця
із колегами; індивідуально-колективний і статутний характер їх діяльності тощо. 

Готовність  до  управлінської  діяльності  майбутніх  фахівців  оперативно-
рятувальної  служби  цивільного  захисту  розглядаємо  як  складне  інтегроване
особистісне утворення, яке є результатом професійної підготовки й виявляється у
ступені сформованості знань, умінь, навичок, мотивів і цінностей курсантів, їх
управлінських  якостей  (організаційних,  лідерських,  комунікативних,  соціально
значущих),  що  обумовлюють  швидку  адаптацію  до  виконання  службових
обов’язків  у  надзвичайних  ситуаціях  та  успішну  професійну  діяльність
оперативно-рятувальних підрозділів.

Доведено  прямий  зв’язок  готовності  до  управлінської  діяльності  й
управлінської  компетентності.  Визначено,  що  формування  готовності  до
управлінської  діяльності  є  першим  кроком  до  оволодіння  управлінською
компетентністю,  яка  характеризується  довгою  тривалістю  формування,  що
розвивається упродовж усього життя, та наявністю певного досвіду роботи.

2. Згідно критеріїв  (мотиваційна спрямованість; необхідні професійні
знання, уміння і навички; емоційна стійкість і вольові зусилля; об’єктивність в
оцінках  і  рішеннях  та сформованість  управлінських  якостей)  та  урахуванням
специфіки майбутньої професійної діяльності  фахівців оперативно-рятувальної
служби цивільного захисту України, управлінських умінь, здатностей і якостей у
структурі досліджуваного феномена виокремлено наступні провідні компоненти
і показники: мотиваційно-ціннісний – наявність професійно значущих установок
на управлінську діяльність, усвідомлення її цінностей); когнітивно-діяльнісний –
володіння системою професійних знань (основних нормативно-правових актів,
інструкцій, посадових обов’язків та інших документів; мовно-комунікативних;
конфліктологічних;  психолого-педагогічних,  навчально-методичних),  умінь,
навичок  майбутньої  управлінської  діяльності (самостійно  визначати  мету  й
завдання діяльності підрозділу, прогнозувати можливі результати управлінської
діяльності, приймати оптимальні рішення і втілювати їх у життя); емоційно-
вольовий –  уміння  контролювати  свої  емоції,  здатність  працювати  в
екстремальних  умовах,  уміння  встановлювати  дружні  стосунки, здатність
мобілізувати  підлеглих  на  виконання  прийнятих  рішень;  рефлексивно-
особистісний – вміння адекватно оцінювати досягнуті результати, коригувати та
розбудовувати діяльність підлеглих і власну діяльність; розвиток організаційних,
лідерських, комунікативних, соціально значущих якостей. 

Різні прояви показників готовності до управлінської діяльності майбутніх
фахівців  оперативно-рятувальної  служби  цивільного  захисту  зумовили  рівні
досліджуваного феномена, а саме:

- високий  рівень –  наявність  професійно  значущих  установок  й
усвідомлення  цінностей  управлінської  діяльності;  володіння  системою
професійних знань управлінської діяльності, сформованість умінь контролювати
свої  емоції,  працювати  в  екстремальних  умовах,   встановлювати  дружні
стосунки, мобілізувати  підлеглих  на  виконання  прийнятих  рішень,  адекватно
оцінювати  досягнуті  результати,  коригувати  й  розбудовувати  діяльність



підлеглих  і  власну  діяльність;  розвиненість  організаційних,  лідерських,
комунікативних, соціально значущих якостей;

- середній  рівень –  епізодичне  усвідомлення  професійно  значущих
установок  і  цінностей  управлінської  діяльності;  фрагментарність  знань  і
недостатній  розвиток  умінь  і  навичок  майбутньої  управлінської  діяльності,
часткова  сформованість  умінь  контролювати  свої  емоції,  працювати  в
екстремальних умовах, встановлювати дружні стосунки, мобілізувати підлеглих
на  виконання  прийнятих  рішень;  адекватно  оцінювати  досягнуті  результати,
коригувати й розбудовувати діяльність підлеглих і власну діяльність; недостатня
розвиненість  організаційних,  лідерських,  комунікативних,  соціально  значущих
якостей;

- низький рівень – не усвідомлення професійно значущих установок і
цінностей  управлінської  діяльності;  відсутність  знань,  умінь  і  навичок
майбутньої управлінської діяльності, не сформованість умінь контролювати свої
емоції,  працювати  в  екстремальних  умовах,  установлювати  дружні  стосунки,
мобілізувати  підлеглих  на  виконання  прийнятих  рішень;  адекватно  оцінювати
досягнуті результати, коригувати й розбудовувати діяльність підлеглих і власну
діяльність;  нерозвиненість  організаційних,  лідерських,  комунікативних,
соціально значущих якостей

3. У дослідженні виділено педагогічні умови формування готовності до
управлінської  діяльності  майбутніх  фахівців  оперативно-рятувальної  служби
цивільного  захисту  засобами  інтерактивного  навчання,  а  саме:  розвиток
ціннісних  орієнтацій  і  аксіосфери  курсантів,  мотивоване  їх  залучення  до
інтеракції; організація освітнього процесу як засвоєння системних знань, умінь і
навичок  управлінської  діяльності  на  основі  творчої  взаємодії  і  співпраці
викладачів і курсантів, створення комфортних умов для навчання; використання
у процесі навчання курсантів інтерактивних технологій, методів, технік, засобів
навчання,  що  надають  можливість  моделювати  типові  ситуації  управлінської
діяльності  оперативно-рятувальних  підрозділів  служби  цивільного  захисту;
розробка  навчально-методичного  забезпечення  інтерактивного  навчання
курсантів;   самореалізація  суб’єктів  освітнього  процесу  шляхом  розкриття  їх
особистісного  потенціалу  та  прояву  управлінських  якостей  в  інтерактивному
навчанні.

4. З’ясовано,  що  педагогічне  моделювання  виступає  як  самостійний
напрям дослідження, що виявляє специфічні риси, які обумовлені особливостями
змодельованих  явищ. Педагогічне  моделювання  виконує  ряд  функцій
(дескриптивну,  прогностичну  й  нормативну),  що надають  можливість
створювати моделі педагогічних процесів у яких пояснюються педагогічні явища
і процеси, передбачаються певні властивості, досягається конкретний результат.
У  педагогічних  дослідженнях  варто  вести  мову  про  фрагментарно-предметне
моделювання, що стосується одного або кількох аспектів дослідження.  

Автором  дисертації  розроблена  модель  формування  готовності  до
управлінської  діяльності  майбутніх  фахівців  оперативно-рятувальної  служби
цивільного  захисту  в  процесі  інтерактивного  навчання  як  організаційної
структури,  що  включає  взаємопов’язане  поєднання  ряду  блоків  (цільового,



організаційно-технологічного,  результативного).  У  процесі  дослідження
уточнено клас педагогічної моделі – процесуально-результативний, простежено
цілісний зв’язок  між її  елементами.  Побудована  модель  стала  основою для  її
практичного  застосування  у  процесі  експериментальної  роботи:  стимулюючий
етап –  використання  інтерактивних  вправ,  що  сприяли  розвитку  позитивної
мотивації («Займи позицію»,  «Спільна угода», «Коло ідей», «Мозковий штурм»,
«Метод  виклику»,  «Приховані  скарби»,  «Очікування»,  дискусія  за  методом
«Квадро», «Лінія цінностей», «Таємні таланти», «Шкала думок», «Мікрофон»
тощо);  квазіпрофесійний  етап –  створення  комфортних  умов  для  навчання;
використання  інтерактивних  технологій,  методів,  технік,  засобів  навчання,
наближених  до  практики  майбутньої  діяльності  (інтерактивні  вправи,  кейс-
стаді,  ділові  і  рольові  ігри); аналітичний етап –  самореалізація  суб’єктів
освітнього  процесу  шляхом  розкриття  їх  особистісного  потенціалу  та  прояву
управлінських якостей в інтерактивному навчанні (різні види тренінгів). 

Ефективність  експериментальної  програми  формування  готовності  до
управлінської  діяльності  майбутніх  фахівців  оперативно-рятувальної  служби
цивільного  захисту  в  процесі  інтерактивного  навчання  доведена  шляхом
порівняння  результатів  констатувального  та  формувального  експериментів,
доведення  позитивної  динаміки  розвитку  досліджуваного  феномена.  У
контрольній  групі  досліджуваних  після  проведення  формувального  етапу
дослідження  несуттєве  збільшення  відсотку  осіб  із  високим  рівнем  прояву
готовності  до управлінської  діяльності,  а  саме:  від 8,93% до експерименту до
12,50%  після  експерименту.  У  виявах  її  середнього  рівня  прояву  змін  не
відмічено  (69,64%  до  і  після  проведеного  дослідження).  Отже,  незначна
позитивна динаміка досліджуваного феномена відбулася за рахунок відповідного
зниження відсотку курсантів із низьким рівнем (від 21,43% до 17,86%). У той же
час  варто  зазначити,  що  в  експериментальній  групі  зафіксовано  суттєве
зростання  відсотку  респондентів  із  високим  рівнем  розвитку  готовності  до
управлінської  діяльності  (від  7,69%  до  експерименту  до  26,92%  після
експерименту)  за  рахунок  пропорційного  зниження  відсотку  піддослідних  із
середнім і низьким рівнями (відповідно від 69,23% і 23,08% до експерименту до
63,46%  і  9,62%  після  експерименту).  Результативність  дослідження  була
підтверджена  методом  математичної  статистики  –  визначенням  2  критерію,
значення якого 2  = 20,99, що є більшим за 2 кр.= 13,82, та доводить статистичні
відмінності  сформованості  готовності  до  управлінської  діяльності  курсантів
контрольних і експериментальних груп після проведеного формувального етапу
дослідження. 

Здійснене  дослідження не  вичерпує  усіх  аспектів  проблеми формування
готовності  до  управлінської  діяльності  майбутніх  фахівців  оперативно-
рятувальної  служби  цивільного  захисту  в  процесі  інтерактивного  навчання.
Подальшого дослідження потребують питання використання інших інноваційних
технологій у практиці професійної підготовки майбутніх фахівців оперативно-
рятувальної  служби  цивільного  захисту,  розвиток  їх  управлінської  культури,
вивчення впливу різних чинників на формування управлінських умінь та якостей,



дослідження  зарубіжного  досвіду  формування  готовності  до  управлінської
діяльності тощо.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
Наукові праці, що відображають основні наукові результати дисертації:

1. Панімаш  Ю. В.  Управлінська  готовність  та  управлінська
компетентність як важлива складова професійної підготовки фахівців оперативно-
рятувальної служби цивільного захисту.  Педагогічний часопис Волині.  2018. № 4
(11). С. 132−137.

2. Панімаш  Ю. В.,  Демченко  А. В.  Методологічні  підходи  до
формування  готовності  до  управлінської  діяльності  майбутніх  фахівців
оперативно-рятувальної служби цивільного захисту.  Педагогічні науки:  зб.  наук.
праць Херсонського державного університету. 2019. Вип. LXXXVI. С.170−174.

3. Панімаш  Ю. В.  Модель  формування  готовності  до  управлінської
діяльності майбутніх фахівців оперативно-рятувальної служби цивільного захисту
в  процесі  інтерактивного  навчання.  Вісник  Черкаського  університету.  Серія
«Педагогічні науки». 2019. № 1. С.221−226.

4. Панімаш  Ю. В.  Застосування  інтерактивних  методів  і  технологій  у
профільних  закладах  вищої  освіти  державної  служби  надзвичайних  ситуацій.
Теоретична  і  дидактична  філологія. Серія  «Педагогіка».  2019.  Вип.  29.  С.
132−139.

5. Панімаш Ю. В.  Проблема готовності  курсантів  профільних закладів
вищої  освіти  ДСНС  України  до  управлінської  діяльності.  Професійна  освіта:
методологія, теорія та технології. 2019. Вип. 9. С. 128−141.

6. Панімаш  Ю. В.  Педагогічні  умови  формування  готовності  до
управлінської  діяльності  майбутніх  фахівців  оперативно-рятувальної  служби
цивільного  захисту  засобами  інтерактивного  навчання.  Вісник  Черкаського
університету.  Серія «Педагогічні науки». 2019. № 2. С.111−119. (наукометрична
база Index Copernicus).

Наукові праці, що засвідчують апробацію матеріалів дисертації:
7. Панімаш Ю. В.,  Кришталь  Т. М.  Мотиваційні  засоби,  які  сприяють

підвищенню ефективності  службової  діяльності  співробітників  ДСНС  України.
Запобігання  надзвичайним  ситуаціям  і  їх  ліквідація:  матеріали  наук.-практ.
семінару (Харків, 7 лют. 2018 р.). Харків: Нац. ун-т цивільного захисту України,
2018. С. 132−134.

8. Панімаш  Ю. В.,  Покалюк  В. М.,  Романов  О. Г.  Характеристика
екстремальних  мікрокліматичних  умов  професійної  діяльності  оперативних
розрахунків пожежно-рятувальних підрозділів.  Пожежна безпека:  проблеми та
перспективи: зб. тез доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 1-2 бер. 2018
р.). Харків: НУЦЗУ, 2018. С. 116−117.

9. Панімаш  Ю. В.  Корупція  в  Україні:  сучасний  стан  і  деякі  аспекти
протидії.  Актуальні  проблеми  запобігання  корупції  в  органах  публічної  влади в
Україні  в  умовах  євроінтеграції:  тези  доповідей  Міжнар.  наук-практ.  конф.
(Запоріжжя, 10−11 квіт. 2018 р.); за заг. ред. Т.О. Коломієць. Запоріжжя: ЗНУ, 2018.
С. 193−196.



10. Панімаш Ю. В. Інформаційна війна в Україні: сутність та можливості
протидії.  Цивільний  захист  України:  сучасний  стан,  здобутки,  проблеми,
перспективи  розвитку:  матеріали  наук.-практ.  конф.  «Стратегія  реформування
організації цивільного захисту» (Київ, 16 трав. 2018 р.). Київ: УкрНДІЦЗ, 2018. Т.
2. С. 45−48. 

11. Панімаш  Ю. В.,  Маладика  Л. В.,  Шкарабура  М. Г.  Застосування
інтерактивних методів навчання у ВНЗ ДСНС України. Теорія і практика гасіння
пожеж та ліквідації  надзвичайних ситуацій:  матеріали ІХ Міжнар. наук-практ.
конф. (Черкаси, 18−19 трав. 2018 р.). Черкаси: ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ
України, 2018. С. 266 −268. 

12. Панимаш  Ю. В.  Принятия  управленческих  решений  в  условиях
неопределенности  во  время  чрезвычайных  ситуаций.  Предупреждение  и
ликвидация  чрезвычайных  ситуаций:  методы,  технологии,  проблемы  и
перспективы: сб.  материалов ІІ  Междунар. заочной науч.-практ.  конф. (Светлая
Роща, 28 июня 2018 г.). Светлая Роща: Филиал ИППК, 2018. С. 113−116. 

13. Панімаш Ю. В. Интерактивные технологии обучения в формировании
готовности  к  управленческой  деятельности  будущих  специалистов  оперативно-
спасательной  службы  гражданской  защиты  в  процессе  их  профессиональной
подготовки.  Current directions of scientific recearch: Collection of scientific articles
(Nuremberg, 28 dec. 2018). Germany, 2018. P. 199−205.

14. Панімаш  Ю. В.  Шляхи  вдосконалення  протипожежної  пропаганди
серед населення.  Запобігання надзвичайним ситуаціям і їх ліквідація:  матеріали
наук.-практ.  семінару (Харків,  21 лютого 2019 р.)  Харків:  Нац.  ун-т цивільного
захисту України, 2019. С. 130−131. 

15. Панімаш  Ю. В.  Використання  кейс-методу  в  профільних  закладах
вищої  освіти  ДСНС України.  Організаційно-управлінське  та  економіко-правове
забезпечення діяльності Єдиної державної системи цивільного захисту (ЄДСЦЗ):
матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. курсантів і студентів (Черкаси, 22 березня
2019 р.) Черкаси: ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗУ України, 2019. С. 132−133.

Наукові праці, що додатково відображають наукові результати
дисертації: 

16. Панімаш  Ю. В.  Підходи  до  розробки  та  прийняття  управлінських
рішень  в  умовах  невизначеності  під  час  надзвичайних  ситуацій. Забезпечення
цивільної безпеки в Україні: сучасний стан і перспективи: монографія; [за заг. ред.
О.М.  Тищенка,  Т.М.  Кришталь].  Черкаси:  Видавець  Чабаненко  Ю.А.,  2018.  С.
206−2013.

17. Панімаш Ю. В., Горбаченко Ю. М. Чинники оптимізації законності та
службової  дисципліни  в  органах  та  підрозділах  цивільного  захисту.  Актуальні
проблеми вітчизняної юриспруденції: наук. зб. 2018. Вип. 3. С. 100−104. 
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Панімаш  Ю.В. Формування  готовності  до  управлінської  діяльності
майбутніх  фахівців  оперативно-рятувальної  служби  цивільного  захисту  в
процесі інтерактивного навчання. – На правах рукопису.

Дисертація  на  здобуття  наукового  ступеня  кандидата  педагогічних  наук
(доктора  філософії)  за  спеціальністю 13.00.04  –  теорія  і  методика  професійної
освіти (01 «Освіта / Педагогіка»). – ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний
педагогічний університет  імені  Григорія  Сковороди»,  Переяслав-Хмельницький,
2019. 

Дисертаційна  робота  присвячена  актуальній  проблемі  формування
професійної  готовності  до  управлінської  діяльності  майбутніх  фахівців
оперативно-рятувальної  служби  цивільного  захисту  в  процесі  інтерактивного
навчання. 

У  процесі  дослідження  розроблено  трьохблокову  модель  формування
готовності  до  управлінської  діяльності  майбутніх  фахівців  оперативно-
рятувальної  служби  цивільного  захисту  в  процесі  інтерактивного  навчання
(цільовий,  організаційно-технологічний,  результативний  блоки).  Теоретично
обґрунтовано  й  експериментально  перевірено  педагогічні  умови  формування
готовності  до  управлінської  діяльності  майбутніх  фахівців  оперативно-
рятувальної  служби  цивільного  захисту  в  процесі  інтерактивного  навчання;
апробовано  програму  формування  готовності  до  управлінської  діяльності
майбутніх фахівців оперативно-рятувальної служби цивільного захисту в процесі
інтерактивного навчання (стимулюючий, квазіпрофесійний, аналітичний етапи).

Уточнено  сутність  поняття  «готовність  до  управлінської  діяльності
майбутніх  фахівців  оперативно-рятувальної  служби  цивільного  захисту»,
структурні  компоненти  (мотиваційно-ціннісний,  когнітивно-діяльнісний,
емоційно-вольовий,  рефлексивно-особистісний)  та  рівні  (високий,  середній,
низький)  сформованості  готовності  до  управлінської  діяльності  майбутніх
фахівців оперативно-рятувальної служби цивільного захисту. 

Ефективність  експериментальної  програми  формування  готовності  до
управлінської  діяльності  майбутніх  фахівців  оперативно-рятувальної  служби
цивільного  захисту  в  процесі  інтерактивного  навчання  доведена  шляхом
порівняння  результатів  констатувального  й  формувального  експериментів,
визначення  позитивної  динаміки  розвитку  досліджуваного  феномена  методами
математичної статистики. 

Ключові  слова: професійна  готовність  до  управлінської  діяльності,
майбутні  фахівці  оперативно-рятувальної  служби  цивільного  захисту,
управлінська  компетентність,  інтерактивне  навчання,  інтерактивні  методи,
інтерактивні  технології  навчання,  інтерактивні  техніки,  ділові  і  рольові  ігри,
моделювання.

Панимаш  Ю.В.  Формирование  готовности  к  управленческой
деятельности  будущих  специалистов  оперативно-спасательной  службы
гражданской  защиты  в  процессе  интерактивного  обучения. − На  правах
рукописи.



Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук
(доктора  философии) по  специальности  13.00.04  −  теория  и  методика
профессионального  образования  (01  «Образование  /  Педагогика»).  − ГВУЗ
«Переяслав-Хмельницкий  государственный  педагогический  университет  имени
Григория Сковороды», Переяслав-Хмельницкий, 2019.

Диссертационное  исследование  посвящено  актуальной  проблеме
формирования  профессиональной  готовности  к  управленческой  деятельности
будущих специалистов оперативно-спасательной службы гражданской защиты в
процессе интерактивного обучения.

В  диссертации  рассмотрена  сущность  понятия  «готовность  к
управленческой  деятельности  будущих  специалистов  оперативно-спасательной
службы  гражданской  защиты».  Доказана  прямая  связь  готовности  к
управленческой  деятельности  и  управленческой  компетентности.  Автором
выделены  критерии  (мотивационная  направленность;  необходимые
профессиональные  знания,  умения  и  навыки,  эмоциональная  устойчивость  и
волевые  усилия;  объективность  в  оценках  и  решениях  и  сформированность
управленческих  качеств),  определена  структура  готовности  к  управленческой
деятельности  будущих  специалистов  оперативно-спасательной  службы
гражданской  защиты  (мотивационно-ценностный,  когнитивно-деятельностный,
эмоционально-волевой, рефлексивно-личностный компоненты).

В  процессе  исследования  охарактеризовано  интерактивное  обучение  как
инновационная технология профессиональной подготовки будущих специалистов
оперативно-спасательной  службы  гражданской  защиты,  уточнены  определения
основных  дефиниций  (интерактивные  методы,  интерактивные  технологии
обучения, интерактивное обучение, интерактивные техники). 

Выделена  совокупность  методологических  подходов,  определяющих
исходные  позиции  организации  исследования  (системный,  компетентностный,
аксиологический,  личностно  ориентированный,  акмеологический).  Определены
педагогические  условия  формирования  готовности  к  управленческой
деятельности  будущих  специалистов  оперативно-спасательной  службы
гражданской защиты средствами интерактивного обучения: развитие ценностных
ориентаций  и  аксиосферы  курсантов,  мотивированное  их  привлечения  к
интеракции;  организация  образовательного  процесса  как  усвоение  системных
знаний, умений и навыков управленческой деятельности на основе творческого
взаимодействия  и  сотрудничества  преподавателей  и  курсантов,  создание
комфортных условий для обучения; использование в процессе обучения курсантов
интерактивных  технологий,  методов,  техник,  средств  обучения,   возможность
моделировать  типичные  ситуации  управленческой  деятельности  оперативно-
спасательных  подразделений  службы  гражданской  защиты;  разработка  учебно-
методического обеспечения интерактивного обучения курсантов; самореализация
субъектов  образовательного  процесса  путем  раскрытия  их  личностного
потенциала и проявления управленческих качеств в интерактивном обучении.

Разработана  модель  формирования  готовности  к  управленческой
деятельности  будущих  специалистов  оперативно-спасательной  службы
гражданской защиты в процессе интерактивного обучения как организационной



структуры,  включающей  взаимосвязанное  сочетание  ряда  блоков  (целевого,
организационно-технологического,  результативного).  Внедрена  трёхэтапная
экспериментальная  программа  формирования  исследуемого  феномена
(стимулирующий, квазипрофессиональный, аналитический этапы). 

Эффективность экспериментальной программы формирования готовности к
управленческой  деятельности  будущих  специалистов  оперативно-спасательной
службы гражданской защиты в процессе интерактивного обучения доказана путем
сравнения  результатов  констатирующего  и  формирующего  экспериментов,
определена положительная динамика развития исследуемого феномена методами
математической статистики.

Ключевые  слова:  профессиональная  готовность  к  управленческой
деятельности,  будущие  специалисты  оперативно-спасательной  службы
гражданской защиты,  управленческая компетентность,  интерактивное обучение,
интерактивные  методы,  интерактивные  технологии  обучения,  интерактивные
техники, деловые и ролевые игры, моделирование. 

Panimash Yu.V. Formation of preparedness to the managerial activity of the
future  rapid  response  service  specialists of  the  Civil  Protection  Service in  the
process of interactive learning. − Manuscript copyright.

The thesis for the PhD degree in Pedagogy in specialty 13.00.04 − Theory and
Methods  of  Professional  Education  (01  «Education  /  Pedagogy»).  –  State  Higher
Educational Institution «Pereiaslav-Khmelnitskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical
University», Pereiaslav-Khmelnitskyi, 2019.

The thesis is  dedicated to the recent problem of formation of the professional
preparedness to the managerial activity of the future rapid response service specialists of
the Civil Protection Service in the process of interactive learning.

For the first time, a triblock model of formation of the professional preparedness
to the managerial activity of the future rapid  response service specialists of the Civil
Protection Service in the process of interactive learning was worked out (goal-oriented,
organizational-technological,  efficiency  blocks).  The  pedagogical  conditions  of
formation of the professional preparedness to the managerial activity of the future rapid
response service specialists of the Civil Protection Service in the process of interactive
learning were  theoretically justified  and  experimentally  evaluated. The  program  of
formation of the professional preparedness to the managerial activity of the future rapid
response service specialists of the Civil Protection Service in the process of interactive
learning was tried and tested (stimulating, quasi-professional, analytical stages).  

The essence of the notion «professional preparedness of the future rapid response
service of the Civil Protection Service specialists to the managerial activity», structural
components (motivational-axiological,  cognitive-activity,  emotional-volitional,
reflexive-personal)  and stages  of  formation  (high,  average,  low)  of  the  professional
preparedness to the managerial activity of the future rapid response service specialists of
the Civil Protection Service are specified. 

The efficiency of the staged experimental program of formation of the managerial
activity preparedness of the future specialists of the rapid response service of the Civil
Protection Service in the process  of  interactive learning is demonstrated through the



comparison of  results  of  the summative and formative assessment,  defining positive
dynamics  of  the  development  of  the  researched  phenomenon  by  using  methods  of
mathematical statistics.

Key  words: professional  preparedness  to  managerial  activity,  future  rapid
response  service specialists  of  the  Civil  Protection  Service,  managerial  competence,
interactive  learning,  interactive  methods,  interactive  technologies  of  learning,
interactive techniques, business and role plays, modeling.


