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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми.  У сучасних реаліях сьогодення України значна увага
науковців звертається на підвищення ефективності  функціонування оперативно-
рятувальної  служби  цивільного  захисту.  Модернізація  діяльності  служби
цивільного захисту забезпечує захист населення України, її територій, природного
середовища, здоров’я і майна громадян  в умовах війни на Сході, терористичних
актів,  природних  і  техногенних  надзвичайних  ситуацій. Реалізація  державної
політики у сфері цивільного захисту покладається в Україні на Державну службу з
надзвичайних ситуацій (ДСНС), що забезпечує ліквідацію надзвичайних ситуацій
і проведення різних рятувальних робіт.

Ефективне реагування на сучасні виклики та загрози потребує від системи
вищої освіти України побудови принципово нової системи підготовки майбутніх
фахівців оперативно-рятувальної  служби цивільного  захисту –  компетентнісних
спеціалістів,  які  вміють  швидко  приймати  стратегічні  рішення  та  віднаходити
доцільні й виважені дії за умов невизначеності ймовірних кризових ситуацій, отже,
володіють стратегічною компетентністю.

Формування  стратегічної  компетентності  майбутніх  фахівців оперативно-
рятувальної  служби  цивільного  захисту  передбачає  розвиток  їх  здатностей  до
планування власної діяльності з метою досягнення поставленої мети; виконання
спланованих дій  й операцій  та  їх  адекватну  оцінку,  опанування  індивідуальної
стратегії  майбутньої  професійної  діяльності.  У  зв’язку  з  цим  дослідження
проблеми формування стратегічної компетентності, що поєднує у собі здатності
використовувати отримані  знання,  наявні  вміння,  відомі  способи пізнавальної  і
практичної  діяльності,  безперервне  самовдосконалення,  дозволяє  модернізувати
професійну  підготовку  майбутніх  фахівців  оперативно-рятувальної  служби
цивільного  захисту,  сприяє  їх  особистісній  і  професійній  самореалізації  у
динамічних, мінливих та нестабільних умовах існування соціуму.

Окремі  питання  професійної  підготовки  фахівців  цивільного  захисту
розглядаються  у  наукових  працях  таких  науковців  як  О. Бикова,  Н. Вовчаста,
П. Волянський  М. Горонескуль,  І. Коваль,  М. Козяр,  В. Король,  М. Кусій,
Ю. Ненько,  О. Придатко,  В. Садковий,  К. Шихненко  та  ін.  Деякі  аспекти
формування різних видів компетентності майбутніх фахівців цивільного захисту
висвітлюють В. Архипенко,  В. Слободяник,  Ю. Таймасов,  Т. Ткаченко
(професійна  компетентність);  В. Гора,  Ю. Ненько (комунікативна
компетентність);  Т. Блащук,  В. Ротар  (правова компетентність);  В. Борисенко
(емоційна  компетентність);  А. Майборода  (акмеологічна  компетентність);
І. Ножко  (дослідницька  компетентність),  Г. Хлипавка  (соціальна
компетентність)  та  ін.  Формування  стратегічної  компетентності  майбутніх
фахівців є предметом дослідження таких науковців як О. Антонова, О. Задорожна,
Т. Олійник, Є. Плотніков, В. Рябоконь, Д. Яремко та ін. 

Проблема  застосування  стратегій  навчання  віднайшла своє  висвітлення  у
працях таких зарубіжних вчених як Р. Арендс (R. Arends), П. Біммель (P. Bimmel),
К. Вайнштейн  і  Р. Майер  (C. Weinstein,  R. Mayer),  А. Венден  (A. Wenden),
С. Джалейл і  Б. Тіт  (S. Jaleel,  B. Titus),  У. Едмондсон і  Ю. Хаус  (W. Edmondson,
J. House),  Т. Кроуль,  С. Камінський,  Д. Подель (T. Crowl,  S. Kaminsky,  D. Podel),
Р. Оксфорд  (R. Oxford),  Дж. Рубін  (J. Rubin)  та  ін.  У  сучасній  вітчизняній
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педагогіці стратегії  навчання розглядаються І. Задорожньою, А. Галла, Т. Косою,
О. Любашенко, О. Малихіним, Н. Федорончук, О. Шапран, Ю. Шапраном та ін.

Найбільш поширеним напрямком дослідження стратегій майбутніх фахівців
оперативно-рятувальної служби цивільного захисту є визначення психологічних
особливостей  базових  копінг-стратегій  й  особистісних  копінг-ресурсів,  що
віднайшли віддзеркалення у працях таких науковців як О. Назаров, Н. Оніщенко,
В. Садковий, О. Садковий, О. Склень, О. Тімченко та ін.

Однак,  проблема  формування  стратегічної  компетентності майбутніх
фахівців  оперативно-рятувальної  служби  цивільного  захисту  як  педагогічного
явища  не  була  ще  предметом  спеціальних  наукових  досліджень.  Новизна
означеної  проблематики  характеризує  її  актуальність  у  процесі  підготовки
майбутніх  фахівців  оперативно-рятувальної  служби  цивільного  захисту.  Аналіз
сучасних правових документів у галузі цивільного захисту (Кодексу Цивільного
захисту України, Закону «Про Цивільну оборону України», Закону України «Про
правові  засади  цивільного  захисту»  та  інших  нормативних  актів),  а  також
вивчення  сучасного  стану  розвитку  вищої  освіти  та  професійної  підготовки
майбутніх фахівців доводить існування низки суперечностей між: 

– вимогами  сучасного  суспільства  до  професійної  підготовки  щодо
формування  стратегічної  компетентності  майбутніх  фахівців  оперативно-
рятувальної  служби  цивільного  захисту  та  недостатньою розробкою зазначеної
проблеми в теоретичному аспекті; 

– зростанням  значущості  та  необхідності  формування  стратегічної
компетентності  майбутніх  фахівців  оперативно-рятувальної  служби  цивільного
захисту  в  процесі  професійної  підготовки  та  відсутністю цілісної  розвивальної
програми, що забезпечує сформованість її компонентів;

– потребами  використання  у  професійній  підготовці  майбутніх  фахівців
оперативно-рятувальної служби цивільного захисту сучасних методів і стратегій
навчання  та  домінуванням  у  практиці  роботи  традиційних  методик  та  форм
роботи.

Актуальність  проблеми,  недостатня  розробленість  її  теоретичних  і
методичних  аспектів  зумовили  вибір  теми  дисертаційного  дослідження:
«Формування  стратегічної  компетентності  майбутніх  фахівців  оперативно-
рятувальної служби цивільного захисту в процесі професійної підготовки». 

Зв’язок  роботи  з  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.).
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Мета  дослідження –  теоретично  обґрунтувати  й  експериментально

апробувати модель формування стратегічної  компетентності  майбутніх фахівців
оперативно-рятувальної  служби  цивільного  захисту  в  процесі  професійної
підготовки. 

Завдання дослідження: 
1. Здійснити  теоретичний  аналіз  проблеми  формування  стратегічної

компетентності  майбутніх  фахівців  оперативно-рятувальної  служби  цивільного
захисту  в  процесі  професійної  підготовки  й  охарактеризувати  її  понятійно-
термінологічний апарат.

2. Визначити  структурні  компоненти,  показники  й  рівні  стратегічної
компетентності  майбутніх  фахівців  оперативно-рятувальної  служби  цивільного
захисту.

3. Обґрунтувати  й  експериментально  перевірити  педагогічні  умови
формування  стратегічної  компетентності  майбутніх  фахівців  оперативно-
рятувальної служби цивільного захисту в процесі професійної підготовки.

4. Розробити  й  апробувати  на  практиці  модель  формування  стратегічної
компетентності  майбутніх  фахівців  оперативно-рятувальної  служби  цивільного
захисту в процесі професійної підготовки.

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

Предмет  дослідження –  розвивальна  програма  формування  стратегічної
компетентності  майбутніх  фахівців  оперативно-рятувальної  служби  цивільного
захисту в процесі професійної підготовки.

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 й
динаміки  формування  стратегічної  компетентності  майбутніх  фахівців
оперативно-рятувальної  служби  цивільного  захисту;  експериментальні
(констатувальний і формувальний експерименти) для виявлення, обґрунтування,
перевірки  ефективності  педагогічних  умов  і  моделі  формування  стратегічної
компетентності  майбутніх  фахівців  оперативно-рятувальної  служби  цивільного
захисту в процесі  професійної підготовки;  статистичні  методи кількісного та
якісного  обробітку  результатів  експерименту  з  метою  доведення  ефективності
запропонованої експериментальної роботи. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що: 
–  вперше дано  визначення  поняття  «формування  стратегічної

компетентності  майбутніх  фахівців  оперативно-рятувальної  служби  цивільного
захисту»  (процес  розвитку  й  накопичення  на  етапі  професійної  підготовки
якісних  проявів  інтегрованої  особистісної  якості,  що забезпечує  відповідно  до
ціннісних  орієнтацій  курсантів їх  можливість  цілепокладання,  планування
власної діяльності, продуктивної комунікації, розробки й реалізації індивідуальних
освітньо-професійних  стратегій  упродовж  життя); розроблено  модель
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формування  досліджуваного  феномена  (теоретико-методологічний,
організаційно-стратегічний,  оцінно-результативний блоки);  теоретично
обґрунтовано  й  експериментально  перевірено  педагогічні  умови  формування
стратегічної  компетентності  майбутніх  фахівців оперативно-рятувальної  служби
цивільного  захисту  в  процесі  професійної  підготовки  (розвиток  у  процесі
професійної  підготовки  майбутніх  фахівців  оперативно-рятувальної  служби
цивільного захисту орієнтації на соціально значущі цінності, уміння визначати
стратегічні цілі; розширення наявного обсягу знань курсантів щодо стратегічної
компетентності в  процесі  групової  і  самостійної  навчальної  діяльності;
спрямування  професійної  підготовки  курсантів  на  формування  індивідуальних
стратегій  освітньо-професійної  діяльності  в  процесі  квазіпрофесійної
діяльності;  створення  рефлексивного  освітнього  середовища  для  майбутніх
фахівців  оперативно-рятувальної  служби  цивільного  захисту  на  всіх  етапах
розвитку  їх  стратегічної  компетентності);  апробовано  програму  формування
досліджуваного  феномена  (ціннісно-цільовий, навчально-квазіпрофесійний,
рефлексивно-релаксуючий етапи);

–  уточнено сутнісні  ознаки  понять  «стратегічна  компетентність»  і
«стратегічна  компетенція»  (у  широкому  –  лінгводидактичному  й  у
вузькоспеціальному  –  лінгвометодичному значеннях),  «стратегії  навчання»
(індивідуальний порядок дій,  етапність поведінки суб’єктів навчання із  метою
поліпшення  можливостей  усвідомлення  навчального  матеріалу);  структурні
компоненти  (ціннісно-мотиваційний,  стратегічно-інформаційний,  операційно-
дійовий, рефлексивно-афективний) та рівні (творчий – високий, продуктивний –
середній, репродуктивний – низький) сформованості стратегічної компетентності
майбутніх фахівців оперативно-рятувальної служби цивільного захисту;

– подальшого розвитку набули стратегії  і  тактики навчання  у процесі
формування  стратегічної  компетентності  майбутніх  фахівців  оперативно-
рятувальної служби цивільного захисту (стратегій  прямого навчання,  непрямого
навчання,  взаємодіючого  навчання,  незалежного  навчання;  навчальних  –
метакогнітивних,  когнітивних,  комунікативних  –  компенсаторних,  соціальних,
афективних тощо).

Практичне  значення  отриманих  результатів полягає  в  апробації  на
практиці  моделі,  умов  і  розвивальної  програми  формування  стратегічної
компетентності  майбутніх  фахівців  оперативно-рятувальної  служби  цивільного
захисту;  упровадженні  сучасних  стратегій  навчання  у  процес  професійної
підготовки  курсантів;  розробці  навчального  посібника  «Формування  духовних
цінностей  майбутніх  рятувальників  в  умовах  акмеологічного  середовища  ЗВО
ДСНС України».

Основні  положення  дисертаційної  роботи  можуть  бути  використані
викладачами з метою формування стратегічної компетентності майбутніх фахівців
оперативно-рятувальної  служби  цивільного  захисту  в  процесі  професійної
підготовки, в системі підвищення кваліфікації, у розробці спецкурсів і практичних
рекомендацій у закладах вищої освіти ДСНС України.

Результати дослідження впроваджено в освітній процес Навчального центру
Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Державної служби України з
надзвичайних  ситуацій  (акт  №  328  від  01.06.2020  р.),  Черкаського  інституту
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пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного
захисту України (акт № 23 від 02.06.2020 р.), Львівського державного університету
безпеки життєдіяльності України (акт № 11 від 03.06.2020 р.).

Особистий  внесок  здобувача.  Основні  ідеї,  теоретичні  положення,
висновки й  рекомендації,  що  наведені  в  дисертації,  є  самостійним  доробком
автора в розв’язанні досліджуваної проблеми. У статті, написаній у співавторстві з
А. Демченко [3], визначено сутнісні ознаки, структурні компоненти й показники
стратегічної  компетентності.  У  статті  в  співавторстві  з  І. Губенко  [6]  –
проаналізовано  мотиваційну  готовність  до  професійної  діяльності  й  рухову
активність;  із  Т. Лаврик,  А. Снісаренко  [8]  –  наведено  результати  дослідження
зв’язку між індивідуальними особливостями пожежних-рятувальників і рівнями їх
професійної успішності. У навчальному посібнику в співавторстві з С. Биченко,
А. Демченко, С. Мукомел, М. Олексеєнко [9] авторським є розробка рефлексивних
вправ для тренінгів із метою створення рефлексивного освітнього середовища.

Апробація  матеріалів  дисертації. Основні  положення  і  результати
дослідження  доповідалися  й  обговорювалися  на  науково-практичних
конференціях різного рівня: міжнародних – «Psychology and Pedagogy as sciences
of formation and development of modern personality»  (Влоцлавек  (Польща),  27-
28.12.2019  р.,  форма  участі  –  очна),  «Сучасна  українська  освіта:  стратегії  та
технології навчання молоді і дорослих» (Переяслав, 27.02.2020 р., форма участі –
заочна), «Інноваційні  арт-терапевтичні  технології  –  2020» (Переяслав,
12.03.2020 р., форма участі – заочна). 

Публікації. Основні положення та  результати дослідження висвітлено у 9
наукових  працях  (4  –  у  співавторстві),  із них:  4  статті  в  наукових  фахових
виданнях, 1 – у зарубіжному виданні, 2 тези у збірниках матеріалів конференцій, 1
стаття в іншому науково-методичному виданні, 1 навчальний посібник. 

Структура  та  обсяг  дисертації. Робота  складається  зі  вступу,  трьох
розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних
джерел (248 найменувань, із них 29 – іноземною мовою), 11 додатків.  Загальний
обсяг дисертації – 251 сторінка, із них – 178 сторінок основного тексту. Робота
вміщує 17 таблиць та 2 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 й практичне значення роботи; висвітлено відомості про
апробацію  і  публікації  автора,  наведено  відомості  про  структуру  й  обсяг
дисертації.

У  першому  розділі  – «Теоретичні  засади  формування  стратегічної
компетентності майбутніх  фахівців  оперативно-рятувальної  служби
цивільного захисту в процесі  професійної  підготовки» –  розглянуто сутнісні
ознаки й структуру поняття «стратегічна компетентність» майбутніх  фахівців  у
вищій школі;  особливості професійної підготовки  майбутніх фахівців  оперативно-
рятувальної служби цивільного захисту в Україні та за кордоном; стратегії освіти й
навчання у контексті реформування сучасної вищої школи й професійної підготовки
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майбутніх фахівців цивільного захисту.

У  процесі  визначення  понятійного  апарату  дослідження  детально
проаналізовано наукові праці вітчизняних і зарубіжних науковців щодо сутності
понять  «стратегічна  компетенція»  (О. Задорожня, Н. Остапенко,  І. Потюк,
В. Топалова, Н. Щерба,  L. Bachman  (Л. Бахман) та  ін.)  і  «стратегічна
компетентність»  (О. Андрущенко,  О. Антонова,  Д. Вороніна,  Н. Гальскова,
М. Комогорова,  М. Оліяр,  В. Рябоконь,  О. Шапран  і  Ю. Шапран,  R. Oxford
(Р. Оксфорд) та ін.). Із  урахуванням цих позицій у дослідженні  розглядаються
поняття  «стратегічна  компетенція»  і  «стратегічна  компетентність» у
широкому  (лінгводидактичному)  і  у  вузькоспеціальному  (лінгвометодичному)
значеннях, а саме:

 «стратегічна  компетенція»  (у  широкому  значенні) як  здатність
особистості  визначати  мету  власної  навчальної  діяльності,  планувати  свою
діяльність;  реалізувати  сплановані  дії  у  вигляді  індивідуальних  стратегій
навчання; оцінювати результати власної навчальної діяльності;

 «стратегічна компетентність» (у широкому значенні) як інтегрована
особистісна  якість людини, що формується на етапі  навчання й розвивається у
процесі її практичної діяльності  відповідно до встановлених норм та цінностей і
забезпечує  можливість  цілепокладання,  ефективного  планування  власної
діяльності,  розробки  й  реалізації  індивідуальних  стратегій  навчання  упродовж
життя;

 «стратегічна  компетенція»  (у  вузькоспеціальному  значенні)  як
здатність  особистості  використовувати  вербальні  та  невербальні  комунікативні
стратегії  для  організації  спілкування,  одержання  мовленнєвого  й  соціального
досвіду;

 «стратегічна  компетентність» (у  вузькоспеціальному  значенні)  як
інтегрована  особистісна  якість  людини,  що  формується  на  етапі  навчання  і
розвивається у процесі її практичної діяльності відповідно до встановлених норм
та  цінностей  і  забезпечує  можливість  ефективного  спілкування  на  підґрунті
опанування комунікативними стратегіями впродовж життя.

Із  урахуванням  мети  дослідження  подано  авторське  розуміння  поняття
«формування  стратегічної  компетентності  майбутніх  фахівців  оперативно-
рятувальної  служби  цивільного  захисту»  –  процес  розвитку  й  накопичення  на
етапі професійної підготовки якісних проявів  інтегрованої особистісної якості,
що  забезпечує  відповідно  до  ціннісних  орієнтацій  курсантів їх  можливість
цілепокладання,  планування  власної  діяльності,  продуктивної  комунікації,
розробки й реалізації індивідуальних освітньо-професійних стратегій упродовж
життя.

Визначено  структуру  стратегічної  компетентності  майбутніх  фахівців
оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, а саме:

 ціннісно-мотиваційний  компонент визначає  ціннісні  орієнтації
майбутніх фахівців ОРС ЦЗ, володіння стратегіями досягнення цілей; 

 стратегічно-інформаційний компонент відображає розуміння сутності
стратегії як системи ефективних нормативних дій, які дають бажаний результат;
стилі  збору сучасної  інформації на основі  володіння мисленнєвими операціями
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(аналіз,  синтез,  абстрагування,  конкретизація,  порівняння,  систематизація,
узагальнення);

 операційно-дійовий компонент  включає  формування  різних  умінь:
організаційно-гностичних  –  уміння  планувати,  організовувати  й  аналізувати
власну  навчальну  діяльність, уміння  добирати  ефективні  стратегії  і  тактики
навчання; комунікативних –  прогнозувати  наслідки  власних  висловлювань  та
вчасно  корегувати  їх,  уміти  дискутувати,  відстоювати  власну  точку  зору  в
конфліктній  ситуації;  розвиток  індивідуальної  освітньо-професійної  стратегії
кожного курсанта;

 рефлексивно-афективний  компонент передбачає  здатність
майбутнього  фахівця  до  самоаналізу  й  адекватної  самооцінки,  самовираження
власної індивідуальності.

З’ясовано,  що  професійна  підготовка  майбутніх  фахівців  оперативно-
рятувальної  служби  цивільного  захисту  розглядається  як  організований  і
цілеспрямований  процес  оволодіння  курсантами  сукупності  світоглядних,
загальнокультурних  і  спеціальних  знань,  умінь,  навичок,  досвіду,  розвитку  їх
професійно важливих й особистісно ділових якостей, що необхідні для якісного
виконання  професійної  діяльності.  Характерною  особливістю  системи
професійної  підготовки  майбутніх  фахівців  ОРС  ЦЗ є імперативно-правове
регулювання  взаємин  учасників  освітнього  процесу  відповідно  до  Статуту,
єдиноначальність  і  беззаперечне  підпорядкування  наказам,  декларативність  у
спілкуванні.

Вивчення  досвіду  організації  професійної  підготовки  майбутніх  фахівців
оперативно-рятувальної служби цивільного захисту в зарубіжних країнах довело,
що в них існують спеціальні заклади вищої освіти (наприклад, у Великій Британії,
Франції, Німеччині та ін.), або окремих спеціалізованих закладів вищої освіти не
існує,  а  професійну  освіту  з  цієї  спеціальності  фахівці  здобувають  у  великих
закладах  вищої  освіти  (наприклад,  США).  Кількість  спеціалізованих  закладів
вищої освіти ЦЗ є незначною (від одного, як у Польщі, до декількох, як у Великій
Британії).  У  деяких  зарубіжних країнах існують  лише коледжі  для  підготовки
майбутніх  фахівців  цивільного  захисту  (Латвія,  Фінляндія).  Окремі  країни
(Китай) використовують практику вступу до Пожежної Академії після військової
служби.  У  більшості  країн  за  кордоном  існують  два  періоди  професійної
підготовки  майбутніх  фахівців  цивільного  захисту:  початковий  і  поглиблений.
З’ясовано,  що  такий  підхід  відповідає  вітчизняній  організації  навчального
процесу  за  освітньо-професійною  програмою  підготовки  майбутніх  фахівців
цивільного захисту (загальна, професійно зорієнтована складові).

На  основі  дослідження  зарубіжного  досвіду  організації  професійної
підготовки  майбутніх  фахівців  цивільного  захисту  визначено  нові  шляхи  для
модернізації  системи  вищої  освіти  й  основні  напрямки  її  реформування,  що
проявляються  в  оптимізації  мережі  закладів  освіти,  взаємодії  із  органами  й
підрозділами  ДСНС  щодо  змісту  підготовки  фахівців;  організації  освітнього
процесу  на  базі  сучасних  наукових  й  інноваційних  досягнень;  використанні
передового практичного досвіду тощо.

Доведено, що поняття «стратегія» у науковій літературі (С. Архангельський,
Л. Березова,  В. Волкова,  А. Гавриленко,  Л. Мойсеєнко,  Г. Строкович,  Н. Шульга,
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П. Біммель  (P. Bimmel),  А. Венден  (A. Wenden),  У. Едмондсон  (W. Edmondson),
Ю. Хаус  (J. House),  Г. Мінцберг  (H. Mintzberg),  Дж. Рубін (J. Rubin),  Х. Тангеруд
(H. Tangerud)  та  ін.)  використовується  як  спосіб  набуття,  збереження  і
використання інформації для досягнення певних цілей і результатів, як організація
деякої  послідовності  розумових  дій.  Цей  термін  використовується  на  різних
рівнях, а саме: освітня стратегія, що спрямована на розвиток й інноваційні зміни
освітньої  системи  з  урахуванням  соціальної  стратегії  держави; стратегії
навчання як  набір  дій,  кроків,  технік,  планів,  конкретних  дій  студентів  щодо
створення  індивідуального  стилю  навчання. Простежено  зв’язок  стратегії
навчання із етапністю виконання дій,  певним їх планом, отже, – з технологією
навчання.  У  дослідженні стратегія  навчання  розглядається  як  індивідуальний
порядок  дій,  етапність  поведінки  суб’єктів  навчання  із  метою  поліпшення
можливостей усвідомлення навчального матеріалу. 

З’ясовано,  що  проблема  використання  стратегій  навчання  у  практиці
професійної  підготовки  майбутніх  фахівців  оперативно-рятувальної  служби
цивільного  захисту  –  багатоаспектна,  бо  передбачає  використання  значної  їх
кількості  для  організації  ефективного  освітнього  процесу  курсантів  і  студентів
(метакогнітивні,  афективні,  пізнавальні  (когнітивні),  соціальні;  інтеріоризації
та екстеріоризації;  стратегії  прямого  навчання,  непрямого  навчання,
взаємодіючого  навчання,  незалежного  навчання;  повторення,  детального  їх
розгляду,  організації  і  самоконтролю;  стратегії  вирішення  проблем,  пошуку
соціальної  підтримки,  уникання  тощо). Найбільшого  поширення  в  освітньому
процесі  набули  навчальні  та  комунікативні  стратегії,  які  узгоджуються  із
стратегіями  інтеріоризації  й  екстеріоризації.  Визначено  найбільш  значущі
стратегії  навчання  для  майбутніх  фахівців  оперативно-рятувальної  служби
цивільного захисту, а саме: стратегії досягнення цілей, стратегії прямого навчання,
непрямого  навчання,  взаємодіючого  навчання,  незалежного  навчання;
комунікативні стратегії, навчальні стратегії, стратегії самоствердження.

У  другому  розділі  – «Моделювання  процесу  формування  стратегічної
компетентності майбутніх  фахівців  оперативно-рятувальної  служби
цивільного  захисту» –  визначено  методологічні  підходи  досліджуваного
феномена;  обґрунтовано  педагогічні  умови,  розроблено  модель  формування
стратегічної  компетентності  майбутніх  фахівців оперативно-рятувальної  служби
цивільного захисту в процесі професійної підготовки. 

Розглянуто  методологічні  підходи  в  педагогіці  як  способи  мислення  та
пізнання  об’єктивної  реальності,  що  формуються  певними  чинниками
дослідження. З’ясовано,  що  методологічні  підходи  педагогічних  досліджень
визначають  певні  закономірності  й  принципи  в  процесі  наукового  пошуку,
встановлюють авторські світоглядні позиції. 

Із  метою  формування  стратегічної  компетентності  майбутніх  фахівців
оперативно-рятувальної  служби  цивільного  захисту  в  процесі  професійної
підготовки  визначено  наступні  методологічні  підходи:  стратегічний  –
формування у процесі професійної підготовки вмінь курсантів визначати провідні
цілі навчальної і професійної діяльності на основі послідовних аналітичних дій,
розробляти  індивідуальні  стратегії  досягнення  цих  цілей;  компетентнісний  –
набуття досвіду розв’язання життєвих і професійних проблем; оновлення змісту
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освіти  й  педагогічних  технологій  щодо  отримання  досвіду  професійної
підготовки;  цілісний  – розгляд  освітнього  процесу  в  його  внутрішній  єдності,
неподільності складових, що впливають на розвиток самої освітньої системи й її
суб’єктів;  студентоцентрований –  визнання індивідуальності кожного окремого
курсанта,  його  навчальних  запитів  й  гнучких  технологій  реалізації  освітніх
потреб;  аксіологічний  –  формування  у  курсантів  цілісної  системи
загальнолюдських і професійних цінностей, що визначають їх ставлення до життя,
навчальної  і  професійної  діяльності,  до  власного  «Я»;  акмеологічний  –
підвищення  рівня  самосвідомості,  самопізнання  курсантів;  опанування
стратегіями й тактиками самоосвіти;  контекстний – розв’язання різних ситуацій
професійної  діяльності  в  студентській  аудиторії  на  основі  активних  методів
навчання;  використання  різних  навчальних  і  комунікативних  стратегій  у
повсякденних життєвих ситуаціях. 

У  дослідженні  визначено  поняття  «педагогічні  умови  формування
стратегічної  компетентності  майбутніх  фахівців  ОРС  ЦЗ»  як  сукупність
чинників,  що  створюють  певне  середовище,  яке  прискорює  процеси  розвитку
досліджуваного  феномена,  впливає  на  його  динаміку  й  кінцеві  результати  в
процесі професійної підготовки.

Виокремлено педагогічні умови формування стратегічної компетентності
майбутніх фахівців ОРС ЦЗ, а саме: розвиток у процесі професійної підготовки
майбутніх фахівців оперативно-рятувальної служби цивільного захисту орієнтації
на  соціально  значущі  цінності,  вміння  визначати  стратегічні  цілі;  розширення
наявного  обсягу  знань  курсантів  щодо  стратегічної  компетентності в  процесі
групової  і  самостійної  навчальної  діяльності;  спрямування  професійної
підготовки  курсантів  на  формування  індивідуальних  стратегій  освітньо-
професійної  діяльності  в  процесі  квазіпрофесійної  діяльності;  створення
рефлексивного  освітнього  середовища  для  майбутніх  фахівців  оперативно-
рятувальної  служби цивільного захисту на всіх етапах розвитку їх стратегічної
компетентності.

З’ясовано,  що  поняття  «модель»  асоціюється  із  експериментальною
роботою і не може бути зрозумілою поза експериментом. Класифікація моделей –
різнобічна й багатоаспектна.  Усі моделі умовно  можна поділити на дві  основні
групи: матеріальні  (предметні,  фізичні)  й  ідеальні (уявні,  математичні,
кібернетичні,  графічні,  імітаційні),  між якими не існує чіткої  грані  поділу.  Для
педагогічних  досліджень  пропонується  використання  терміну  «інформаційне
моделювання»,  яке  описує  структуру  й  закономірності  поведінки  об’єкта,  що
моделюється.

Побудовано  алгоритм  створення  інформаційної  моделі:  вибір  мети  та
концептуальних  підходів  дослідження;  виявлення  блоків  моделі,  встановлення
залежності  між  основними  складовими  досліджуваного  об’єкта;  змістовна
інтерпретація  складових  моделі;  визначення  результатів  дослідження  згідно
означених критеріїв; апробація моделі в педагогічному експерименті; доведення
результативності моделі до ідеалу, її коригування.

На основі інформаційного моделювання у дослідженні розроблена авторська
модель формування стратегічної компетентності майбутніх фахівців оперативно-
рятувальної  служби  цивільного  захисту  в  процесі  професійної  підготовки,  яка
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складається  із  трьох  блоків: теоретико-методологічного,  організаційно-
стратегічного,  оцінно-результативного  (рис  1). До  першого  –  теоретико-
методологічного блоку моделі формування досліджуваного феномена увійшли ряд
елементів (мета, методологічні підходи, принципи професійної підготовки). 

Наступний (організаційно-стратегічний блок моделі) включав такі складові:
педагогічні  умови  формування  досліджуваного  феномена,  етапи
експериментальної  роботи,  стратегії  і  техніки  навчання.  У  заключному  блоці
моделі формування стратегічної компетентності майбутніх фахівців оперативно-
рятувальної  служби  цивільного  захисту  в  процесі  професійної  підготовки  –
оцінно-результативному  було подано структурні компоненти, показники й рівні
досліджуваного феномена.

Між  визначеними  блоками  моделі  встановлено  зв’язки,  що  надали
можливість  розглядати  її  як  цілісний  процес  формування  стратегічної
компетентності  майбутніх  фахівців  оперативно-рятувальної  служби  цивільного
захисту в якості певного еталону.

Науковою основою перенесення інформації із створеної моделі на оригінал
(професійну підготовку майбутніх фахівців ОРС ЦЗ) стала теорія аналогії і теорії
подібності. 

У  третьому  розділі  –  «Експериментальна  робота  з  формування
стратегічної  компетентності майбутніх  фахівців  оперативно-рятувальної
служби  цивільного  захисту  в  процесі  професійної  підготовки»  –
охарактеризовано організацію та результати дослідно-експериментальної роботи
формування  стратегічної  компетентності  майбутніх  фахівців  оперативно-
рятувальної  служби  цивільного  захисту;  проведено  порівняльний  аналіз
експериментальних даних.

Із метою з’ясування сформованості  стратегічної  компетентності  курсантів
оперативно-рятувальної  служби  цивільного  захисту  згідно  структури
досліджуваного  феномена  був  підібраний  відповідний  діагностичний
інструментарій.

Оцінювання  ціннісно-мотиваційного компонента  стратегічної
компетентності  майбутніх  фахівців  оперативно-рятувальної  служби  цивільного
захисту  здійснювалося  із  використанням  діагностичних  методик  «Ціннісні
орієнтації  працівників»  (М. Рокича)  і  «Діагностика  стратегій  досягнення
цілей»(М. Фетіскіна, В. Козлова, Г. Мануйлова); стратегічно-інформаційного – із
використанням  авторської методики «Що таке стратегія навчання?» і діагностики
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Мета - формування стратегічної компетентності майбутніх фахівців оперативно-
рятувальної служби цивільного захисту в процесі професійної підготовки

Методологічні підходи: 
– стратегічний, 
– компетентнісний,
– цілісний; 
– студентоцентрований,
– аксіологічний;
– акмеологічний;
– контекстний

Принципи:
– стратегічної гнучкості;
– активності й самостійності; 
– комплексності розвивальних впливів;
– неповторності й індивідуальності; 
– професійної спрямованості;
– професійного саморозвитку;
– контекстності
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Педагогічні умови: розвиток у процесі професійної підготовки майбутніх 
фахівців оперативно-рятувальної служби цивільного захисту орієнтації на 
соціально значущі цінності, вміння визначати стратегічні цілі; 

розширення наявного обсягу знань курсантів щодо стратегічної компетентності 
в процесі групової і самостійної навчальної діяльності; 

спрямування професійної підготовки курсантів на формування індивідуальних 
стратегій освітньо-професійної діяльності в процесі квазіпрофесійної діяльності;

створення рефлексивного освітнього середовища для майбутніх фахівців 
оперативно-рятувальної служби цивільного захисту на всіх етапах розвитку їх 
стратегічної компетентності. 
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Рис. 1. Модель формування стратегічної компетентності майбутніх фахівців
оперативно-рятувальної  служби  цивільного  захисту  в  процесі  професійної
підготовки.
«Визначення  стилю  інформаційного  засвоєння»  (М. Фетіскіна,  В. Козлова,
Г. Мануйлова);  операційно-дійового –  за  допомогою  діагностичної  методики
«Оцінка комунікативних і організаторських схильностей – КОС» (В. Синявського і
Б. Федоришина);  рефлексивно-афективного  –  за  діагностичною  методикою
«Стратегії самоствердження особистості» (Є. Нікітіна, Н. Харламенкової).

Констатувальний  етап  експерименту  був  проведений  у  2016  році  на  базі
Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного
університету  цивільного  захисту  України.  Визначення  вхідного  рівня  розвитку
досліджуваної якості здійснювалося серед 301 курсанта закладу вищої освіти, які
здобували освітні рівні бакалавр і магістр.

Отримані  емпіричні  дані  на  вказаному  етапі  педагогічного  дослідження
(творчий рівень  –  51  особа,  16,94%  досліджуваних;  продуктивний –155  осіб,
51,50%; репродуктивний – 95 осіб,  31,56%) засвідчили суттєве превалювання у
респондентів  репродуктивного  й  продуктивного  рівнів  прояву  стратегічної
компетентності.  Майбутні  фахівці  оперативно-рятувальної  служби  цивільного
захисту в переважній більшості не переймалися постановкою стратегічних цілей.
Із них одна частина проявляла підвищене прагнення до першості, демонстративну
самопрезентацію,  безапеляційність  у  висловлюваннях  і  взаєминах,  високу
критичність у ставленні до оточуючих, а інша – надмірну обережність, відмову від
лідерства,  соціальну пасивність,  прийняття нераціональних рішень. Окрім того,
вони  були  не  спроможними  до  встановлення  раціональних  способів  дій
досягнення  мети,  намагалися  уникати  відповідальності,  проявляли  пасивність,

Етапи
розвивальної

програми:
ціннісно-
цільовий,

навчально-
квазіпрофесійний,

рефлексивно-
релаксуючий

Стратегії і техніки навчання:
навчальні (метакогнітивні,  когнітивні)  і  комунікативні
(компенсаторні, соціальні, афективні),  прямого навчання
(міні-лекції,  повідомлення,  виступи із  мультимедійними
презентаціями),  непрямого  навчання  (кейс-стаді,
інтерактивні  методи, дискусії,  диспути;  обговорення
різних проблем), взаємодіючого навчання (мозкова атака,
дебати,  інтерв’ю,  дискусія,  рольові  та  ділові  ігри;
тренінгові й рефлексивні техніки), незалежного навчання
(індивідуальне цілепокладання, планування й організація
навчання,  самостійна  робота,  виконання  домашніх
завдань,  проєктів,  ведення  стратегічних  щоденників),
стратегії постановки цілей

Результат

рівні
високий 

(творчий), 
середній 

(продуктивний), 
низький 

(репродуктивний)
)

Компоненти і показники:
– ціннісно-мотиваційний компонент  (ціннісні  орієнтації,

володіння стратегіями досягнення цілей); 
– стратегічно-інформаційний  компонент (розуміння

сутності  стратегії  та  проявів  стратегічної  компетентності;
стилі  збору  сучасної  інформації на  основі  володіння
мисленнєвими операціями); 

– операційно-дійовий  компонент (формування
організаційно-гностичних  і  комунікативних умінь;  розвиток
індивідуальної освітньо-професійної стратегії курсантів);

– рефлексивно-афективний  компонент  (здатність  до
самоаналізу й адекватної самооцінки, самовираження власної
індивідуальності).
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безініціативність,  що  привносило  елементи  деструктивності  в  побудові  й
реалізації  стратегій  професійної  діяльності.  Досліджувані  зазнавали  труднощів
при визначенні сутнісних ознак поняття «стратегії», не прагнули до спілкування, у
нових  обставинах  почувалися  невпевнено,  погано орієнтувалися  в  умовах
невизначеності,  виявляли неспроможність до відстоювання власних переконань,
неадекватно реагували на критику, уникали прийняття самостійних рішень тощо.
Деякі  з  них  демонстративно  самостверджувалися  із  використанням  вербальної
агресії,  комунікативного  насилля,  створення  перепон  у  взаєминах  із  колегами
шляхом їх психоемоційної ізоляції тощо.

Формувальний етап педагогічного експерименту організовано й проведено
впродовж 2017-2019 років. У ньому респонденти були поділені на контрольну (КГ;
169 курсантів) й експериментальну (ЕГ; 132 курсанти) групи. 

У процесі  дослідження розроблена й апробована комплексна  розвивальна
програма формування досліджуваного феномена,  що мала такі  етапи:  ціннісно-
цільовий  –  розвиток  ціннісно-мотиваційної  сфери  курсантів,  уміння  визначати
стратегічні  цілі  з  використанням  диспутів  і  дискусій  («Цінності  українського
суспільства»,  «Роль  цінностей  у  професійній  діяльності  фахівців  ОРС  ЦЗ»,
«Цінності  у  моєму  житті»),  тренінгів  («Досягнення  цілей –  шлях до успіху»);
навчально-квазіпрофесійний  –  розширення  знань  курсантів  щодо  стратегічної
компетентності,  розвиток  організаційно-гностичних  і  комунікативних  умінь  і
навичок у процесі квазіпрофесійної діяльності (кейсові завдання, ділові й рольові
ігри);  рефлексивно-релаксуючий –  розвиток  рефлексії  шляхом  введення
стратегічних щоденників, використання рефлексивних технік («Телефон довіри»,
«Завершення  речення»,  «Аркуш,  який  гуляє  по  колу»,  «Зіркова  година»).
Впровадження  розвивальної  програми  в  освітній  процес  передбачало
використання комплексу навчальних (метакогнітивні, когнітивні),  комунікативних
(компенсаторні, соціальні, афективні) стратегій, а також стратегій  прямого  (міні-
лекції,  повідомлення,  виступи  із  мультимедійними  презентаціями),  непрямого
(кейс-стаді,  метод  «авторського  місця»,  «опорної  схеми»,  обговорення),
взаємодіючого  (інтерактивні  методи:  мозкова  атака,  дебати,  інтерв’ю,  дискусія;
тренінгові  вправи),  незалежного  (індивідуальне  цілепокладання,  планування  й
організація навчального процесу, самостійне виконання творчих робіт, домашніх
завдань, навчальних проектів тощо) навчання.

У відповідності до педагогічних умов, які були реалізовані на різних етапах
педагогічного  експерименту,  здійснювалася  організація  розвивальної  програми,
що  призвело  до  зміни  статусної  позиції  курсантів  від  простих  виконавців
навчальних  завдань  до  активних  співучасників  освітнього  процесу.  У  процесі
експериментальної  роботи  встановлювалися  наступні  типи  індивідуальних
стратегій  курсантів:  репродуктивна,  що  визначала схильність  курсантів  до
копіювання,  перенесення  відомих  конструкцій  у  нові  умови;  продуктивна –
схильність до навчально-пошукового характеру діяльності;  творча – пов’язана зі
створенням нового. Окрім того, курсанти демонстрували і універсальну стратегію
індивідуальної навчальної діяльності, що інтегрувала у собі різні види стратегій; а
також інтуїтивну стратегію, що засвідчувала не свідоме засвоєння знань із різних
навчальних дисциплін, а загальну ерудицію курсантів. 
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Проведений аналіз отриманих емпіричних даних засвідчив, що найбільший

уплив на формування стратегічної компетентності майбутніх фахівців оперативно-
рятувальної служби цивільного захисту виявили впровадження в освітній процес
навчальних тренінгів,  різноманітних кейсів  і  проєктів,  портфоліо,  ділових ігор,
численних  видів  інтерактивної  взаємодії,  тощо.  Зазначені  види  робіт
забезпечували  ефективне  формування  стратегічної  компетентності  майбутніх
фахівців оперативно-рятувальної служби цивільного захисту. 

Загальні  результати  формувального  етапу  експерименту  в
експериментальних і контрольних групах наведено на рис 2. 

Отримані  емпіричні  результати  засвідчили  несуттєву  динаміку  творчого,
продуктивного  й  репродуктивного  рівнів  прояву  стратегічної  компетентності
респондентів  контрольних  груп:  відповідно  від  17,60%  до  18,93%  (творчий
рівень),  від  51,48%  до  52,08%  (продуктивний  рівень),  від  31,36%  до  29,99%
(репродуктивний рівень) і суттєву – в експериментальних групах (відповідно від
17,42% до 28,79% (творчий рівень), від 51,52% до 55,30% (продуктивний рівень),
від 31,06% до 15,97% (репродуктивний рівень). 

Особливого зростання (на 11,37%) у респондентів експериментальних груп
зазнав творчий рівень,  де після упровадження розвивальної  програми майбутні
фахівці  оперативно-рятувальної  служби  цивільного  захисту  відрізнялися
позитивними  мотиваційними  утвореннями,  а  саме:  орієнтацією  на  активну
діяльнісну складову професійної діяльності, освіченістю і широтою поглядів при
визначенні фахових і життєвих  стратегій,  раціональним  усвідомленням  власних
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Рис. 2. Гістограма динаміки сформованості стратегічної компетентності майбутніх
фахівців  оперативно-рятувальної  служби  цивільного  захисту  контрольної  й
експериментальної результатами формувального експерименту (у %).

цінностей, прагненням до саморозвитку й продуктивного життя. Вони проявляли
конкретність мислення, інтуїтивність, досвідченість, орієнтованість на теперішнє,
відкритість до нового тощо. Їм були притаманні в навчальній діяльності прояви
раціональності, вдумливості, логічності, що призводило до аналітичного способу
засвоєння  інформації.  Респонденти  експериментальних  груп,  у  переважній
більшості,  були  зібраними  в  умовах  невизначеності,  швидко  віднаходили
комунікаційні  зв’язки  з  колегами,  виявляли  соціальну  активність,  емпатійність,
допомагали  іншим,  були  спроможними  до  прийняття  самостійних  рішень  у
непередбачуваних  ситуаціях,  ініціативними,  впевненими  в  собі,  прагнули  до
самовираження і самовдосконалення тощо.

Ефективність проведеного педагогічного дослідження підтверджена методом
математичної статистики −  2  критерієм:  2 емп  >  2 кр.   (11,95 > 9,21), що довів
статистичні  відмінності  розвитку  стратегічної  компетентності  в  респондентів
контрольних й експериментальних групах.

ВИСНОВКИ
У дисертації подано новітнє висвітлення і сучасне узагальнення проблеми

формування  стратегічної  компетентності  майбутніх  фахівців  оперативно-
рятувальної  служби  цивільного  захисту  в  процесі  професійної  підготовки,  що
надало підстави зробити наступні висновки:

1. Проблема  формування  стратегічної  компетентності  майбутніх
фахівців  оперативно-рятувальної  служби  цивільного  захисту  є  актуальною  у
зв’язку  з  необхідністю  розвивати  ключові  компетентності  курсантів  у  процесі
професійної  підготовки,  що  обумовлюють  їх  поведінкові  стратегії  упродовж
життєдіяльності.  У  процесі  дослідження  з’ясовано,  що  поняття  «стратегія»
використовується як  спосіб  набуття,  збереження і  використання  інформації  для
досягнення  певних  цілей  і  результатів,  як  організація  деякої  послідовності
розумових  дій.  Зазвичай,  стратегію  характеризують  як  план,  структуру,  схему,
набір  правил  тощо.  Стратегію  також  асоціюють  із  загальною  спрямованістю
розумових  дій,  їхньою  динамікою.  Основним  понятійно-термінологічним
апаратом  дослідження виступають  категорії  «стратегічна  компетенція»  і
«стратегічна  компетентність»,  які  розглядаються  у  широкому
(лінгводидактичному)  й  вузькоспеціальному  (лінгвометодичному)  значеннях,  а
саме:

 «стратегічна  компетенція»  (у  широкому  значенні) як  здатність
особистості  визначати  мету  власної  навчальної  діяльності,  планувати  свою
діяльність;  реалізувати  сплановані  дії  у  вигляді  індивідуальних  стратегій
навчання; оцінювати результати власної навчальної діяльності;

 «стратегічна компетентність» (у широкому значенні) як інтегрована
особистісна  якість  людини,  що формується  на  етапі  навчання  і  розвивається  у
процесі її практичної діяльності  відповідно до встановлених норм та цінностей і
забезпечує  можливість  цілепокладання,  ефективного  планування  власної
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діяльності,  розробки  й  реалізації  індивідуальних  стратегій  навчання  упродовж
життя;

 «стратегічна  компетенція»  (у  вузькоспеціальному  значенні)  як
здатність  особистості  використовувати  вербальні  та  невербальні  комунікативні
стратегії із метою організації спілкування, одержання мовленнєвого й соціального
досвіду;

 «стратегічна  компетентність» (у  вузькоспеціальному  значенні)  як
інтегрована  особистісна  якість  людини,  що  формується  на  етапі  навчання  й
розвивається у процесі її практичної діяльності у  відповідності до встановлених
норм та цінностей і забезпечує можливість ефективного спілкування на підґрунті
опанування комунікативними стратегіями упродовж життя.

Із  урахуванням  мети  дослідження  подано  авторське  тлумачення  поняття
«формування  стратегічної  компетентності  майбутніх  фахівців  оперативно-
рятувальної  служби  цивільного  захисту»  –  процес  розвитку  й  накопичення  на
етапі професійної підготовки якісних проявів  інтегрованої особистісної якості,
що забезпечує у  відповідності до ціннісних орієнтацій курсантів їх можливість
цілепокладання,  планування  власної  діяльності,  продуктивної  комунікації,
розробки й реалізації індивідуальних освітньо-професійних стратегій упродовж
життя.

Окрім  того,  категоріальний  апарат  дослідження  включає  і  дефініцію
«стратегію  навчання», що розглядається  як  індивідуальний  порядок  дій,
етапність  поведінки  суб’єктів  навчання  із  метою  поліпшення  можливостей
усвідомлення навчального матеріалу. 

2. У  процесі  дослідження  визначено  такі  структурні  компоненти  й
показники  стратегічної  компетентності  майбутніх  фахівців  оперативно-
рятувальної служби цивільного захисту, а саме:

 ціннісно-мотиваційний  компонент визначає  ціннісні  орієнтації
майбутніх фахівців ОРС ЦЗ, володіння стратегіями досягнення цілей; 

 стратегічно-інформаційний компонент відображає розуміння сутності
стратегії як системи ефективних нормативних дій, які надають бажаний результат;
стилі  збору сучасної  інформації на основі  володіння мисленнєвими операціями
(аналіз,  синтез,  абстрагування,  конкретизація,  порівняння,  систематизація,
узагальнення);

 операційно-дійовий компонент  включає  формування  різних  умінь:
організаційно-гностичних  –  уміння  планувати,  організовувати  й  аналізувати
власну  навчальну  діяльність, уміння  добирати  ефективні  стратегії  і  тактики
навчання; комунікативних –  прогнозувати  наслідки  власних  висловлювань  та
вчасно  корегувати  їх,  уміти  дискутувати,  відстоювати  власну  точку  зору  в
конфліктній  ситуації;  розвиток  індивідуальної  освітньо-професійної  стратегії
кожного курсанта;

 рефлексивно-афективний  компонент передбачає  здатність
майбутнього  фахівця  до  самоаналізу  й  адекватної  самооцінки,  самовираження
власної індивідуальності.

Окреслена  структура  надала  можливість  визначити  рівні  сформованості
досліджуваного феномена:
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 високий  рівень (творчій)  –  усвідомлення  цінностей  професійної
діяльності, володіння стратегіями досягнення цілей; розуміння сутності стратегії
та  проявів  стратегічної  компетентності,  превалювання  абстрактно-послідовного
або абстрактно-довільного  стилів  засвоєння  інформації;  сформованість
організаційно-гностичних  і  комунікативних  умінь,  орієнтація  на  творчу
індивідуальну  стратегію;  здатність  до  самоаналізу  й  адекватної  самооцінки,
самовираження власної індивідуальності;

– середній рівень (продуктивний) – епізодичне усвідомлення цінностей
професійної  діяльності,  не  достатнє  володіння  стратегіями  досягнення  цілей;
фрагментарне розуміння сутності стратегії і проявів стратегічної компетентності;
превалювання  конкретно-послідовного  стилю  засвоєння  інформації,  часткова
сформованість  організаційно-гностичних  і  комунікативних  умінь,  орієнтація  на
продуктивну  або  універсальну  індивідуальну  стратегію;  відносна  здатність  до
самоаналізу й адекватної самооцінки, самовираження власної індивідуальності;

 низький рівень (репродуктивний) – інтуїтивне усвідомлення цінностей
професійної  діяльності,  епізодичне  володіння  стратегіями  досягнення  цілей;
нерозуміння  сутності  стратегії  і  проявів  стратегічної  компетентності,
превалювання  конкретно-довільного  стилю  засвоєння  інформації;  не
сформованість  організаційно-гностичних  і  комунікативних  умінь,  орієнтація  на
репродуктивну або інтуїтивну індивідуальну стратегію; не розвинута здатність до
самоаналізу й адекватної самооцінки, самовираження власної індивідуальності.

3.  У  дослідженні  поняття  «педагогічні  умови  формування  стратегічної
компетентності  майбутніх  фахівців  ОРС  ЦЗ»  трактується  як  сукупність
чинників,  що  створюють  певне  середовище,  що  прискорює  процеси  розвитку
досліджуваного  феномена,  впливає  на  його  динаміку  й  кінцеві  результати  в
процесі  професійної  підготовки. Виокремлено  педагогічні  умови  формування
стратегічної  компетентності  майбутніх  фахівців оперативно-рятувальної  служби
цивільного захисту із урахуванням структури досліджуваного феномена, а саме: 

 розвиток  у  процесі  професійної  підготовки  майбутніх  фахівців
оперативно-рятувальної  служби  цивільного  захисту  орієнтації  на  соціально
значущі цінності, уміння визначати стратегічні цілі; 

 розширення  наявного  обсягу  знань  курсантів  щодо  стратегічної
компетентності в процесі групової і самостійної навчальної діяльності; 

 спрямування  професійної  підготовки  курсантів  на  формування
індивідуальних  стратегій  освітньо-професійної  діяльності  в  процесі
квазіпрофесійної діяльності;

 створення  рефлексивного  освітнього  середовища  для  майбутніх
фахівців  оперативно-рятувальної  служби  цивільного  захисту  на  всіх  етапах
розвитку їх стратегічної компетентності.

4. Із застосуванням інформаційного моделювання у дослідженні розроблена
авторська  модель  формування  стратегічної  компетентності  майбутніх  фахівців
оперативно-рятувальної  служби  цивільного  захисту  в  процесі  професійної
підготовки, яка складається із трьох блоків: теоретико-методологічного (мета,
методологічні  підходи,  принципи  дослідження),  організаційно-стратегічного
(педагогічні  умови  формування  стратегічної  компетентності,  стратегії  і
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техніки  навчання  у  процесі  професійної  підготовки,  етапи  розвивальної
програми),  оцінно-результативного (структурні  компоненти,  показники  й  рівні
досліджуваного феномена). Між цими блоками моделі встановлено взаємозв’язки,
що надали можливість розглядати її як цілісний процес формування стратегічної
компетентності  майбутніх  фахівців  оперативно-рятувальнох  служби  цивільного
захисту як певного еталону. 

5.  На  основі  моделі  формування  стратегічної  компетентності  майбутніх
фахівців  ОРС  ЦЗ був  проведений  формувальний  експеримент та  розроблена
комплексна  розвивальна  програма,  яка  реалізовувалася  у  три  етапи:  ціннісно-
цільовому  (розвиток  ціннісно-мотиваційної  сфери  курсантів,  уміння  визначати
стратегічні цілі); навчально-квазіпрофесійному (розширення знань курсантів щодо
стратегічної компетентності, розвиток організаційно-гностичних і комунікативних
умінь  і  навичок  у  процесі  квазіпрофесійної  діяльності);  рефлексивно-
релаксуючому (рефлексивне  осмислення,  напруження  і  розслаблення  учасників
освітнього процесу). На цих етапах розвивальної програми відбувалося поетапне
впровадження педагогічних умов формування досліджуваного феномена шляхом
застосування  наступного  педагогічного  інструментарію:  комплексу  навчальних
(метакогнітивні,  когнітивні),  комунікативних (компенсаторні,  соціальні,
афективні)  стратегій,  а  також  стратегій  постановки  цілей (тренінги;  техніки
«Візуалізація  цілі,  «Пам’ятка  постановки  цілей»,  «Особистий  герб»,  «Моє
майбутнє»,  «Стрибок  угору»);  прямого  навчання (міні-лекції  на  різні  теми,
мультимедійна  презентація  певної  інформації,  опитування,  повторення,
закріплення,  виконання  вказівок  викладача);  непрямого  навчання  (кейс-стаді;
інтерактивні  методи  навчання:  «Лабіринт»,  «Питання-відповідь»,  «Вільна
дискусія»,  «Естафета»,  дискусії,  диспути,  обговорення  різних  проблем);
взаємодіючого  навчання  (інтерактивні  методи:  «Мозковий  штурм»,  «Обмін
проблемами», «Дерево рішень», «Реалізуй задумане», дебати, інтерв’ю, дискусія,
рольові  й  ділові  ігри;  рефлексивні  техніки:  «Аркуш,  який  гуляє  по  колу»,
«Завершення речення», «Зіркова година»);  незалежного навчання  (індивідуальне
цілепокладання,  написання  повідомлень,  доповідей,  рефератів,  самостійне
виконання  творчих  робіт,  різнорівневих  домашніх  завдань,  проєктів;  ведення
стратегічних щоденників тощо).

Отримані  після  проведення  формувального  експерименту  емпіричні
результати  засвідчили  несуттєву  динаміку  творчого,  продуктивного  й
репродуктивного  рівнів  прояву  стратегічної  компетентності  респондентів
контрольних (відповідно від 17,60%, 51,48% і 31,36% до 18,93%, 52,08 і 29,99%) і
суттєву  –  в  експериментальних  (відповідно  від  17,42%,  51,52%  і  31,06%  до
28,79%, 55,30% і 15,97%) групах.

Результативність комплексної розвивальної програми була доведена методом
математичної статистики (визначення коефіцієнту кореляції Пірсона 2  критерія),
значення  якого  2 емп  >  2 кр.   (11,95  >  9,21),  що  підтверджує  статистичні
відмінності сформованості стратегічної компетентності курсантів контрольних й
експериментальних груп. 

Здійснене  дослідження  не  вичерпує  усіх  аспектів  проблеми  формування
стратегічної  компетентності  майбутніх  фахівців оперативно-рятувальної  служби
цивільного захисту в процесі  професійної підготовки.  Подальшого дослідження
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потребують наступні питання: вивчення упливу різних чинників на формування
стратегічної  компетентності;  використання  комунікативних  стратегій  навчання,
стратегій  професійної  активності  в  професійній  підготовці  майбутніх  фахівців
ОРС ЦЗ; розвиток індивідуальних стратегій навчання курсантів тощо.
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АНОТАЦІЇ
Пасинчук  К.  А. Формування  стратегічної  компетентності майбутніх

фахівців  оперативно-рятувальної  служби  цивільного  захисту  в  процесі
професійної підготовки. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі
спеціальності  13.00.04  –  теорія  і  методика  професійної  освіти  («01  Освіта  /
Педагогіка).  –  ДВНЗ  «Переяслав-Хмельницький  державний  педагогічний
університет імені Григорія Сковороди», Переяслав, 2020. 

Дисертацію  присвячено  актуальній  темі  –  формуванню  стратегічної
компетентності майбутніх  фахівців  оперативно-рятувальної  служби  цивільного
захисту в процесі професійної підготовки.

У  дисертації  визначено  сутність  понять «стратегічна  компетенція»  і
«стратегічна  компетентність»,  які  розглядаються  у  широкому
(лінгводидактичному)  й  вузькоспеціальному  (лінгвометодичному)  значеннях;
структуру  і  рівні  стратегічної  компетентності  майбутніх  фахівців  оперативно-
рятувальної служби цивільного захисту. 

З’ясовано особливості системи професійної підготовки майбутніх фахівців
оперативно-рятувальної  служби  цивільного  захисту,  проаналізовано  досвід
організації професійної підготовки за цією спеціальністю у зарубіжних країнах.

Визначено методологічні підходи, педагогічні умови та розроблено модель
формування  стратегічної  компетентності майбутніх  фахівців  оперативно-
рятувальної  служби  цивільного  захисту  в  процесі  професійної  підготовки.
Впроваджено  експериментальну  розвивальну  програму  формування
досліджуваного  феномена  (ціннісно-цільовий,  навчально-квазіпрофесійний,
рефлексивно-релаксуючий  етапи)  та  за  допомогою  методів  математичної
статистики доведено її ефективність.

Ключові  слова:  стратегія,  стратегічна  компетенція,  стратегічна
компетентність,  стратегії  навчання,  професійна  підготовка,  майбутні  фахівці
оперативно-рятувальної  служби  цивільного  захисту,  розвивальна  програма,
тактика, техніки.

Пасинчук  К.  А.  Формирование  стратегической  компетентности
будущих  специалистов  оперативно-спасательной  службы  гражданской
защиты  в  процессе  профессиональной  подготовки.  – Квалификационный
научный труд на правах рукописи.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук
по специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального образования
(«01  Образование  /  Педагогика). –  ГВУЗ  «Переяслав-Хмельницкий
государственный  педагогический  университет  имени  Григория  Сковороды»,
Переяслав, 2020.

Диссертация посвящена актуальной теме – формированию стратегической
компетентности  будущих  специалистов  оперативно-спасательной  службы
гражданской защиты в процессе профессиональной подготовки.

В  диссертации  определена  сущность  понятий  «стратегическая
компетенция»  и  «стратегическая  компетентность»,  которые  рассматриваются  в
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широком  (лингводидактическом)  и  узкоспециальном  (лингвометодическом)
значениях;  структура  и  уровни  стратегической  компетентности  будущих
специалистов оперативно-спасательной службы гражданской защиты.

Выяснены  особенности  системы  профессиональной  подготовки  будущих
специалистов  оперативно-спасательной  службы  гражданской  защиты,
проанализирован  опыт  организации  профессиональной  подготовки  по  этой
специальности в зарубежных странах.

Определены  методологические  подходы,  педагогические  условия  и
разработана  модель  формирования  стратегической  компетентности  будущих
специалистов оперативно-спасательной службы гражданской защиты в процессе
профессиональной  подготовки.  Внедрена  экспериментальная  развивающая
программа  формирования  исследуемого  феномена  (ценностно-целевой,  учебно-
квазипрофессиональный,  рефлексивно-релаксирующий  этапы)  и  с  помощью
методов математической статистики доказана ее эффективность.

Ключевые слова:  стратегия,  стратегическая компетенция,  стратегическая
компетентность,  стратегии  обучения,  профессиональная  подготовка,  будущие
специалисты  оперативно-спасательной  службы  гражданской  защиты,
развивающая программа, тактика, техники. 
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The dissertation is devoted to the study of the actual problem of the formation of
strategic  competence,  which  combines  the  ability  to  use  the  acquired  knowledge,
available  skills,  known methods of  cognitive and practical  activity,  continuous self-
improvement, which allows to modernize the professional training of future specialists
of  the  operational  and  rescue  service  of  civils  in  dynamic,  volatile  and  unstable
conditions of life of society.

The dissertation deals with the essence of the notion of «strategy», «strategic
competence»  and  «strategic  competency»  (in  broad  (linguodidactic)  and  in  highly
specialized (linguomethodic) meanings). The author 's understanding of the concept of
«formation of strategic competence of future specialists of operational and technical
staff»  is  offered.  It  is  the  process  of  development  and  accumulation  of  qualitative
manifestations of integrated personal quality at the stage of professional training, which
provides their possible quantity of goal-setting, planning their own activities, productive
communication, development and implementation of individual educational strategies
for  professional  life  according  to  the  key  orientations  of  cadets.  The  structure  of
strategic competence of future specialists of the operational and rescue service of civil
protection  (value-motivational  component;  strategic-informational,  operational-
effective, reflexive-affective components) is determined.

The peculiarities of the system of professional training of future specialists of
the operational and rescue service of civil protection are discovered (imperative-legal
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regulation of the relations of participants of the educational process in accordance with
the  Charter,  unanimity  and  unconditional  subordination  to  orders,  declarative
communication),  the  experience  of  the  organization  of  professional  training  in  the
foreign countries are analyzed.

The essence and varieties of modern learning strategies used in higher education
practice  are  examined  (metacognitive,  affective,  cognitive  (social),  socialization;
internalization  and  exteriorization;  strategies  of  direct  learning,  indirect  learning,
cooperative  learning,  independent  organization,  independent  learning,  independent
study, independent learning; and self-control; problem-solving strategies, finding social
support etc.).

The set of methodological approaches that determine the initial positions of the
research  organization  (strategic,  competent,  holistic,  student-centered,  axiological,
acmeological,  contextual)  is  singled  out.  The  essential  features  of  the  concept  of
«pedagogical conditions of the formation of strategic competence of future specialists of
the operational and rescue service of civil protection» and their list are defined, namely:
development  in  the  process  of  professional  training  of  future  specialists  of  the
operational  and  rescue  service  with  the  orientation  on  socially  significant  values;
expanding the cadets' knowledge of strategic competence in the process of group and
independent learning; directing the vocational training of cadets for the formation of
individual strategies of educational and professional activity in the process of multi-
professional  activity;  creation  of  a  reflexive  educational  environment  for  future
specialists  of  the  civil  protection  operations  and  rescue  service  at  all  stages  of  the
development of their strategic competence.

On the basis of this information of the research, the author's model of strategic
competence  formation of  future specialists  of  the operational-rescue  service  of  civil
protection  in  the  process  of  professional  training  (theoretical-methodological,
organizational-strategic, evaluative-effective blocks) was developed, which was tested
in  practice  and  implemented  in  a  complex  developmental  program  (value-targeted,
educational-quasi-professional,  reflexive-relaxing  stages).  At  these  stages  of  the
development program, there was a gradual introduction of pedagogical conditions for
the formation of the phenomenon under study using the following pedagogical tools: a
set  of  educational  (metacognitive,  cognitive),  communicative  (compensatory,  social,
affective) strategies, as well as strategies and techniques; Goal Setting, Personal Coat of
Arms,  My Future,  Onward  Jump);  direct  learning  (mini-lectures  on  various  topics,
multimedia  presentation  of  certain  information,  testing,  repetition,  consolidation,
implementation  of  teacher's  instructions);  indirect  learning  (case  studies;  interactive
teaching methods: «Labyrinth», «Question and Answer», «Free discussion», «Relay»;
discussions, debates; discussion of various problems); interactive learning (interactive
methods: Brainstorming, Problem Sharing, Decision Tree, Realize Thought, Debates,
Interviews,  Discussion,  Role  and  Business  Games;  Reflexive  Techniques:  Circle
Walking  Sheet  ,  «Completion  of  the  sentence»,  «Star  hour»);  independent  training
(individual goal setting; writing messages, reports, abstracts; independent execution of
creative works, different levels of homework, projects; keeping strategic diaries, etc.).

The effectiveness of the implementation of the developmental program for the
formation of strategic competence of future specialists of the operational and rescue
service of civil protection in the process of professional training is proved by comparing
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the results of ascertaining and formative experiments, determining by the methods of
mathematical statistics the positive dynamics of the development of the phenomenon
under study.

Key  words:  strategy,  strategic  competence,  strategic  competency,  training
strategies, vocational training, future specialists of the operational and rescue service of
civil protection, development program, tactics, techniques.


