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Умови розвитку промисловості в Україні потребують спеціалістів, 

здатних швидко реагувати на зміну професійних замовлень сучасних підп-

риємств. Це ставить перед системою вищої освіти завдання, які полягають 

в якісній, ефективній та гнучкій професійній підготовці студентів, котрі 

навчені досягати реальних та конкретних результатів в мінливих умовах 

виробництва та замовників-роботодавців. В цьому напрямку навчальні за-

клади вищої освіти повинні уміти систематизувати набір знань, привити 

уміння та практичні навички, навчити мислити професійно з витриманням 

морально-етичних цінностей. У сучасному світі спеціаліст потребує широ-

кого спектра навичок і компетенцій, які він має постійно розвивати протя-

гом усього свідомого життя. Національна стратегія розвитку освіти в Укра-

їні передбачає інтегрування у європейський освітній простір, на засадах 

підходу в якому переважає компетентність. В цьому напрямку створюють-

ся нові освітні стандарти. Наведений у Стандартах вищої освіти перелік 

компетентностей і результатів навчання. Університети можуть вказувати 

додаткові компетентності і програмні результати навчання у рамках отри-

муваної освітньої кваліфікації задля додаткової можливості — здатності 

передавати знання іншим, вміння розв’язувати освітні задачі у сфері отри-

http://spal.inf.ua/doc21/ikt_o.pdf
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маних професійних знань. Саме того, на нашу думку, потребує освітньо-

професійна програма підготовки магістра, бакалавра будь-якої спеціально-

сті в тому числі і спеціальності 263-Цивільна безпека. 

Набуття здобувачами знань, умінь і навичок, їх трансформація в 

компетентності сприяє майбутньому професійному розвитку, здатності 

швидко реагувати на запити часу. А для цього потрібно розуміти, які саме 

компетентності необхідно формувати і що має бути результатом навчання. 

Аналіз різними зарубіжними і вітчизняними дослідниками змісту визна-

чень поняття «компетентність» доводить, що практично кожне з них вклю-

чає, як основні характеристики, так і знання, досвід у певному виді діяль-

ності. Отже, компетентність формується, розвивається і проявляється в 

процесі конкретної діяльності, а не абстрактної. У зв’язку з цим можна на-

голошувати, що компетентність — це вміння та культура здійснювати пев-

ну діяльність. Професійна компетентність фахівця є, складним інтеграль-

ним інтелектуальним, професійним і особистісним утворенням, що форму-

ється у процесі його професійної підготовки у закладі вищої освіти, прояв-

ляється, розвивається і вдосконалюється у професійній діяльності, а ефек-

тивність її здійснення суттєво залежить від видів його теоретичної, практи-

чної та психологічної підготовленості до неї, особистісних, професійних і 

індивідуально-психічних якостей, сприйняття цілей, змісту та особливос-

тей цієї діяльності.  

Професійну підготовку студентів у закладах вищої освіти слід розг-

лядати як систему, в якій формуються професійні компетентності майбут-

нього успішного фахівця у чіткій логічній послідовності та відповідності з 

функціональними обов’язками щодо їх майбутніх посад, вимог із ураху-

ванням росту потреб суспільства та особливостей ринку попиту на заявлені 

професійні послуги та особистого бажання бути успішною особистістю. 

Компетентнісний підхід має пронизувати всі аспекти професійної підготов-

ки — ціле-мотиваційний, змістовий, операційно-діяльнісний, результатив-

ний компоненти. Викладач вищої школи повинен не тільки викладати сту-

дентам певну навчальну дисципліну, а й здійснювати керівництво практи-

кою студентів, курсовими та дипломними роботами, які найчастіше носять 

міждисциплінарний характер. Таким чином, викладач вищої школи пови-

нен бути компетентним у тій предметній області, якою займається кафедра, 

тобто він повинен бути фахівцем, що має вищу освіту за профілем кафедри. 

А це ще означає освоїти види діяльності, необхідні для вирішення відпові-

дних професійних завдань. 

В процесі виробничої діяльності фахівець може зіткнутися з бага-

тьма небезпечними та шкідливими виробничими факторами. В залежності 

від того, наскільки швидко він буде здатен їх виявити та надати їм кількіс-

ну оцінку, настільки ефективно він буде здатен захистити себе та інших 
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працівників від негативного їх впливу. Розуміння фахівцем принципів ро-

боти сучасних систем контролю небезпечних та шкідливих факторів є не-

обхідною передумовою безпечного функціонування будь-якої галузі виро-

бництва. Враховуючи, що промисловысть належить до числа приорітетних 

галузей економіки України, курс має на меті сформувати та розвинути 

компетентності студентів. 

Курс вивчається на протязі одного семестру з лютого по травень, і 

дає студентам глибоке розуміння проблем ідентифікації, контролю, оцінки 

та нормування небезпечних та шкідливих факторів, й забезпечує надійну 

базу для захисту власного життя та здоров’я від впливу небезпек в сучас-

них реаліях. Курс складається з двох лекцій та двох практичних занять у 

другому семестрі навчального року. Він супроводжується текстовим мате-

ріалом, презентаціями та груповими завданнями. Студенти матимуть мож-

ливість застосовувати отримані знання та вирішувати практичні завдання 

протягом обговорень в аудиторії та під час виконання курсового проекту, 

присвяченого питанням виявлення, оцінки, нормування небезпечних та 

шкідливих факторів від пожежі та методам захисту від них. Практичні за-

няття курсу передбачають опрацювання питань застосування приладів та мето-

дик контролю параметрів мікроклімату, концентрації виробничого пилу, шкід-

ливих газів та парів у повітрі і т.і.  

Упровадження компетентнісного підходу в освітньо-професійні про-

грами магістрів призводить до переорієнтації домінуючої освітньої паради-

гми із трансляцією знань та формуванням навичок на створення умов для 

оволодіння комплексом компетенцій.  
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охорони праці 

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 

 

Освіта є важливим фактором соціально-економічного та науково-

технічного розвитку суспільства. В особистому плані освіта надає кожній 

людині можливості: оволодіти новими знаннями; розвивати свої здібності; 

отримати спеціальність; реалізувати себеупрофесійній діяльності; набути 

бажаного соціального статусу. Сьогодніголовне завдання освіти -  виховати 

молодь, яка буде захищеною і конкурентоспроможною на ринку праці, а 

також матиме необхідні знання і навички для самоствердження і самореалі-


