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АНОТАЦІЯ 

Вовчаста Н.Я. Теоретичні і методичні засади професійної іншомовної 

підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук 

за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Інститут 

педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, 

Київ, 2019.  

У дисертації здійснено системний аналіз проблеми професійної 

іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту; обґрунтовано  

теоретико-методологічні засади іншомовної підготовки як наукової проблеми 

та вагомої складової професійної підготовки, наголошено на урахуванні 

змісту іншомовної професійної підготовки й конструктивних ідеях 

зарубіжного досвіду задля узгодженості та синхронізації дій майбутніх 

фахівців цивільного захисту. 

Обґрунтовано методологічні засади професійної іншомовної 

підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту на філософському, 

загальнонауковому, конкретно-науковому рівнях; виокремлено теоретичний 

та прикладний аспекти методології; обґрунтовано традиційні та інноваційні 

методологічні підходи до професійної іншомовної підготовки; здійснено їх 

аналіз з урахуванням їх сукупного впливу на досліджуваний процес; описано 

зміст принципів професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців 

цивільного захисту та визначено рівні їх реалізації 

Концепція дослідження ґрунтується на трьох взаємопов’язаних 

концептах: методологічному, що інтегрує філософсько-методологічні основи 

дослідження, методологічні підходи та принципи; теоретичному, що 

передбачає обґрунтування дефініцій основних понять, розроблення 

концепції, моделі і педагогічних умов, створення критеріально-рівневої 

структури професійної іншомовної готовності як результат цієї підготовки; 

технологічному, що передбачає впровадження в освітній процес галузевих 
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закладів освіти ДСНС України моделі іншомовної професійної підготовки 

майбутніх фахівців цивільного захисту і відповідних педагогічних умов, 

експериментальну перевірку ефективності моделі. 

У дисертації на основі застосування контекстного аналізу як 

дослідницького інструментарію сформульовано авторську позицію щодо 

понять «іншомовна професійна компетентність майбутніх фахівців 

цивільного захисту», «професійна іншомовна підготовка майбутніх фахівців 

цивільного захисту» та «професійна іншомовна готовність» як базових 

категорій дослідження. Поняття «професійна іншомовна готовність» є 

ширшим, ніж готовність до професійного іншомовного спілкування. 

Оскільки вищеподане поняття є інтегративним утворенням і, як результат 

професійної іншомовної підготовки, має відповідну структуру 

(загальнонауковий контекст), що уможливлює здатність до іншомовного 

спілкування та взаємодії (іншомовний контекст), передбачає практичне 

застосування іншомовних умінь та навичок відповідно до вимог професійної 

діяльності (професійний контекст), зумовлює прагнення до удосконалення 

та розширення професійної іншомовної підготовки (андрагогічний 

контекст). 

Вивчений зарубіжний і вітчизняний досвід професійної іншомовної 

підготовки фахівців у сфері цивільного захисту показав, що профільні 

навчальні заклади європейських держав мають особливості іншомовної 

політики, але сама підготовка, участь у міжнародних програмах, співпраця зі 

спорідненими навчальними закладами країн-членів ЄС посідають чільне 

місце в освітньому процесі. Запропоновано у процесі професійної 

іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту запровадити 

вивчення абревіатур та акронімів. 

Розроблено концепцію професійної іншомовної підготовки майбутніх 

фахівців цивільного захисту. Концепція покладена в основу моделі 

професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту.  

Описано стан галузевої професійної підготовки у закладах ДСНС 
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України та особливості професійної іншомовної підготовки фахівців 

цивільного захисту у цій системі; обґрунтовано концепцію професійної 

іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту; визначено 

компоненти (мотиваційно-цільовий, когнітивно-змістовий, діяльнісно-

результативний), критерії (мотиваційний, змістовий, діяльнісний) та 

показники професійної іншомовної готовності майбутніх фахівців цивільного 

захисту; представлено модель професійної іншомовної підготовки майбутніх 

фахівців цивільного захисту; розкрито етапи її впровадження. 

Розроблено структурно-функціональну модель іншомовної професійної 

підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту, яка має три 

взаємопов’язані, взаємозалежні теоретично-методологічний блоки: змістово-

процесуальний та діагностувально-результативний. 

Теоретично-методологічний блок складається із двох складових: 

соціально-педагогічних передумов та філософсько-методологічних основ 

(відображає методологічні підходи досліджуваної якості та принципи) і 

передбачає визначення мети професійної іншомовної підготовки. 

Змістово-процесуальний блок передбачає педагогічні умови 

іншомовної професійної підготовки фахівців цивільного захисту 

(формування мотивації; розроблення й застосування цільової методики 

інтенсивної іншомовної підготовки; упровадження навчально-методичного 

комплексу), сукупність яких спрямована на створення іншомовного 

професійного освітнього середовища та запропоновано три етапи 

послідовного впровадження авторської методики та навчально-методичного 

комплексу. 

Розроблено цільову методику інтенсивної іншомовної підготовки 

фахівців цивільного захисту. Доведено доцільність використання 

вищезазначеної методики на різних етапах: на початковому оволодінні 

іншомовним матеріалом; у процесі формування мовленнєвих умінь та 

навичок та у ході закріплення вивченого матеріалу. Розглянуто специфіку 

використання та значення методів інтенсивної іншомовної підготовки: 
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імітаційних (ігрові, такі як ділова гра, дидактична гра, тренінг та неігрові на 

прикладі рішення ситуативних завдань) та неімітаційних (експрес 

опитування, навчальна дискусія, олімпіади, написання рефератів/тез, 

представлення презентацій та оглядових повідомлень, написання тестів, 

самостійна робота з іншомовною фаховою літературою, участь у 

конференціях) які сприяють набуттю знань, умінь та навичок фахівця 

цивільного захисту до майбутньої професійної діяльності.  

У діагностувально-результативному блоці охарактеризовано 

мотиваційно-цільовий, когнітивно-змістовий, діяльнісно-результативний 

компоненти. Відповідно до компонентів визначено критерії професійної 

іншомовної готовності майбутніх фахівців цивільного захисту 

(мотиваційний, змістовий, діяльнісний) та рівні ( високий (творчий), середній 

(реконструктивний), низький (репродуктивний)). Результатом професійної 

іншомовної підготовки є високий рівень професійної іншомовної готовності. 

Узагальнення результатів експериментальної роботи дозволило 

з’ясувати, що загальна гіпотеза дослідження знайшла своє підтвердження: 

професійна іншомовна підготовка майбутніх фахівців цивільного захисту за 

результатом впровадження науково обґрунтованої моделі професійної 

іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту набула 

ефективності. 

Прогностичне обґрунтування професійної іншомовної підготовки 

майбутніх фахівців цивільного захисту було здійснено на трьох рівнях рівнів 

(загальнодержавному; навчальних закладів та науково-дослідних установ 

ДСНС України; рівні особистості викладачів дисципліни «Іноземна мова за 

професійним спрямуванням» у галузі безпеки людини). 

Наукова новизна і теоретичне значення одержаних результатів 

полягають у тому, що вперше у вітчизняній науці здійснено системний аналіз 

проблеми професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного 

захисту відповідно до філософсько-методологічних основ, визначених 

методологічних підходів та принципів; обґрунтовано соціально-педагогічні 
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передумови, що впливають на контекст професійної іншомовної підготовки 

майбутніх фахівців цивільного захисту (зрослі вимоги до компетентності 

фахівців цивільного захисту; посилення євроінтеграційних процесів; 

урахування професійної специфіки у змісті іншомовної підготовки фахівців 

різних галузей; активізація міжнародної діяльності відомчих закладів ДСНС 

та розвиток міжнародної співпраці фахівців пожежно-рятувальної служби 

України), розроблено концепцію професійної іншомовної підготовки 

майбутніх фахівців цивільного захисту у вищих закладах освіти ДСНС 

України; теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено модель 

професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту, 

що базується на сукупності методологічних підходів: традиційних 

(культурологічний, системний, діяльнісний, особистісно-орієнтований, 

компетентнісний) та інноваційних (парадигмальний, професійно-

комунікативноий, індивідуальний, інтегративний, синергетичний) й охоплює 

три блоки (теоретично-методологічний, змістово-процесуальний та 

діагностико-результативний); охарактеризовано структурні компоненти 

іншомовної готовності (мотиваційно-цільовий, когнітивно-змістовий, 

діяльнісно-результативний), їх відповідні критерії (мотиваційний,  змістовий, 

діяльнісний) та рівні (високий, середній, низький) їх прояву; визначено 

педагогічні умови професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців 

цивільного захисту (забезпечення мотивації іншомовної професійної 

підготовки фахівців цивільного захисту; створення цільової методики 

професійної іншомовної підготовки фахівців цивільного захисту; 

упровадження навчально-методичного комплексу професійної іншомовної 

підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту) та шляхи їх реалізації на 

практиці); удосконалено положення щодо сутності іншомовної професійної 

підготовки як вагомої складової професійної підготовки майбутніх фахівців 

цивільного захисту в контексті сучасних європейських тенденцій на основі 

міждисциплінарної інтеграції; подальшого розвитку й конкретизації набули: 

дефініції «іншомовна компетентність», «професійної іншомовна 
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компетентність», «професійна підготовка», «іншомовна підготовка», 

«готовність до іншомовного професійного спілкування». 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 

дослідження дає змогу відтворити особливості підготовки майбутнього 

фахівця цивільного захисту нового соціально-професійного типу, іншомовна 

підготовка якого виступає рівновагомою складовою професійної підготовки. 

Це створює передумови для подальших досліджень у галузі професійної 

іншомовної підготовки у системі ДСНС України. 

Практичні результати дослідження репрезентує комплекс навчально-

методичного забезпечення. До складу якого увійшли три навчальні 

посібники, словники, розмовники, дистанційні курси дисципліни «Іноземна 

мова за професійним спрямуванням»; методичні рекомендації; тести, 

навчальні  презентації. 

Теоретичні положення і висновки за результатами виконаного  

дослідження можуть знайти втілення у розробленні, впровадженні та 

реалізації освітніх програм «бакалавр», «магістр», семінарів, проведенні 

педагогічної практики, написанні статей, монографій, навчальних 

підручників та посібників. 

Ключові слова: фахівець, цивільний захист, професійна іншомовна 

підготовка, концепція, методика, модель, навчально-методичний комплекс, 

професійна іншомовна готовність. 
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ABSTRACT 

Vovchasta N.Ya. Theoretical and methodical principles of professional foreign 

language training of future of civil protection specialists. Qualifying scientific 

work published as a manuscript. 

Dissertation for the degree of Doctor of Pedagogical Sciences, specialty 

13.00.04 – theory and methods of professional education. –Ivan Ziaziun Institute 

of Pedagogical and Adult Education of the NAES of Ukraine, Kyiv, 2019. 

 

The dissertation presents a systematic analysis of the problem of 

professional foreign language training; theoretical and methodological foundations 

of foreign language training as a significant scientific problem are revealed, 

emphasis is placed on the content of foreign language training and constructive 

ideas of foreign experience in order to coordinate and synchronize the actions of 

future civil protection specialists. 

According to the results of the analysis of scientific literature and the study 

of normative legal documents, the general scientific theories of constructivism, 

structuralism, postmodernism are analyzed; theoretical ideas about the process of 

professional foreign language training; domestic and foreign concepts of foreign 

language training; traditional and innovative methodological approaches; 

principles of professional foreign language training of future civil protection 

specialists are implemented at the methodological, general didactic, personal, 

methodological levels. 

The concept of research is based on three interrelated concepts: a 



18 

methodological one that integrates the philosophical and methodological 

foundations of the research, methodological approaches and principles; theoretical, 

which implies substantiation of the definition of basic concepts, development of 

concept, model and pedagogical conditions, creation of criterion-level structure of 

professional foreign language readiness as a result of this training; technological, 

which involves the introduction into the educational process of branch educational 

institutions of the SES of Ukraine model of foreign language professional training 

of future civil protection specialists and relevant pedagogical conditions, 

experimental verification of the model's effectiveness. 

In the dissertation on the basis of context analysis as a research tool, the 

author formulated their position on the concepts of “foreign professional 

competence of future civil protection specialists”, “professional foreign language 

training of future civil protection specialists” and “professional foreign language  

readiness” as the basic category of research. The concept of “professional foreign 

language readiness” is broader than the readiness for professional foreign 

language communication. Since the above concept is an integrative entity and, as a 

result of professional training, it has an appropriate structure (general scientific 

context), which makes it possible for foreign language communication and 

interaction (foreign language context) to provide for the practical application of 

foreign language skills and competences in accordance with the requirements), 

determines the desire to improve and expand professional training (andragogical 

context). 

The research  foreign and domestic experience of foreign language training 

of specialists in the field of civil protection showed that specialized educational 

establishments of European countries have peculiarities of foreign language policy, 

but the training itself, participation in international programs, cooperation with 

related educational institutions in EU Member States. It is proposed to introduce 

abbreviations and acronyms in the process of professional foreign language 

training of future civil protection specialists. 

The concept of professional foreign language training of future civil 
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protection specialists has been developed, which is covered in the following 

structure: choice of type of concept; analysis of domestic and foreign concepts of 

foreign language training; coverage of general theoretical ideas regarding the 

process of professional foreign language training of future civil protection 

specialists; defining goals and objectives, substantiation of the principles of this 

training; defining requirements for the content and ways of implementing the 

concept of foreign language training of future civil protection specialists in 

specialized educational institutions. 

The expediency of concept development is conditioned by the specificity of 

professional activity in the content of foreign language training: transition to 

international standards of emergency response; the use of uniform professional 

terms; conducting exercises and trainings jointly with international organizations; 

participation of rescue units in the elimination of the consequences of emergencies 

both in Ukraine and abroad; expansion of job responsibilities and functions that 

require foreign language training. The concept is at the heart of a model of 

professional foreign language training for future civil protection specialists. 

A structural and functional model of foreign language professional training 

of future civil protection specialists has been developed, which has three 

interrelated, interdependent theoretical and methodological, substantive and 

procedural and diagnostic and effective blocks. 

The theoretical and methodological block consists of two components: socio 

and pedagogical prerequisites and philosophical and methodological bases (reflects 

methodological approaches of the investigated quality and principles) and provides 

the definition of the purpose of professional training. 

The substantive and procedural block provides pedagogical conditions of 

foreign language professional training of civil protection specialists (formation of 

motivation; development and application of the target methodology of intensive 

foreign language training; introduction of educational-methodical complex), the 

totality of which is aimed at creating a foreign language professional education of 

the author’s educational environment. and educational and methodological 
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complex. 

Based on the analysis of international documents, training courses, a training 

and methodological complex was created and the purposeful methodology of 

intensive foreign language training of civil protection specialists was presented. 

The expediency of using the aforementioned methodology at different stages has 

been proved: on initial mastery of foreign language material; in the process of 

formation of speaking skills and in the course of consolidation of the learned 

material. The specifics of the use and importance of the methodology of intensive 

foreign language training imitation ( game such as business game, didactic game, 

training and non-game on the example of solving situational problems) and non-

imitating ( express questionnaire, educational discussion,  writing abstracts / 

topics) review messages, writing tests, self-independent work with foreign 

professional literature, participation in conferences that contribute to the 

acquisition of knowledge, skills and skills of a civil protection specialists in the 

future activity. 

In the diagnostic and resultant block the motivational and target, cognitive 

and content, activity and resultant components are characterized. According to the 

components, the criteria for professional foreign language readiness of future civil 

protection specialists (motivational, content, activity) and levels (high (creative), 

medium (reconstructive), low (reproductive)) are defined. The end result of 

professional foreign language training is a high level of professional foreign 

language skills. 

Summarizing the results of the experimental work, it became clear that the 

general hypothesis of the study had been confirmed: professional foreign language 

training of future civil protection specialists as a result of the introduction of a 

scientifically grounded model of professional foreign language training of civil 

protection specialists has become effective. 

The prognostic substantiation of professional foreign language training of 

future civil protection specialists was made taking into account the emergence of 

new requirements and levels (national; levels of educational establishments and 
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research institutions of the SES of Ukraine; levels of personality of teachers of the 

discipline “Foreign language in professional direction”) in the field of “language 

policy” in the conditions of scientific and technical and civilizational changes of 

society. 

The scientific novelty and theoretical significance of the obtained results are 

that: for the first time in the national science, a systematic analysis of the problem 

of professional foreign language training of future civil protection specialists was 

carried out in accordance with philosophical and methodological bases, determined 

methodological approaches and principles; social and pedagogical preconditions 

affecting the context of professional foreign language training of future civil 

protection specialists (substantiated requirements for the competence of civil 

protection professionals; strengthening of the European integration processes; 

cooperation of specialists of fire and rescue service of Ukraine), the concept of 

professional foreign language training of future civil protection specialists in the 

higher educational establishments of SES of Ukraine has been developed; 

theoretically substantiated and experimentally tested model of professional foreign 

language training of future civil protection specialists based on a set of 

methodological approaches: traditional (cultural, systemic, activity, personality-

oriented, competent) and innovative (paradigmatic, communicative, paradigmatic) 

and covers three blocks (theoretical, methodological, substantive and procedural); 

the structural components of foreign language readiness (motivatiotion target, 

cognitive content, activity result), their respective criteria (motivational, content, 

activity) and levels (high, medium, low) of their manifestation are characterized; 

pedagogical conditions of professional foreign language training of future 

specialists of civil protection (providing motivation of foreign language 

professional training of specialists of civil protection; the author’s methodology of 

intensive foreign language training of civil protection specialists; 

the provisions on the essence of foreign language professional training have 

been improved as a significant component of the professional training of future 

civil protection specialists in the context of current European trends on the basis of 
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interdisciplinary integration; further development and concretization have 

acquired: definitions of “foreign language competence”, “professional foreign 

language competence”, “professional training”, “foreign language training”, 

“readiness for foreign language professional communication”. 

 The practical meaning of the results obtained is to create the complex 

training and methodological support (training appliances; dictionary, phrasebooks, 

distance courses, methodological recommendations, tests, educational 

presentations and the monograph “Theoretical and methodological principles of 

professional foreign language training of future civil protection specialists”. 

Theoretical provisions and conclusions based on the results of the 

dissertation research can be embodied in the development, implementation of 

educational programs “bachelor”, “master”, seminars, pedagogical practice, 

writing articles, monographs and textbooks. 

Keywords: specialist, civil protection, professional foreign language training, 

concept, system, methodology, model, training and methodological complex, 

professional foreign language readiness. 
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ВСТУП 

Актуальність дослідження. Соціокультурні, економічні, екологічні й 

політичні зміни, що відбуваються в усьому світі, вимагають швидких, 

ефективних кроків щодо забезпечення безпеки життєдіяльності людини. 

Забезпечення безпеки громадян, соціальних об’єктів і територій від 

надзвичайних ситуацій природного, техногенного характеру, а також 

організація та ведення цивільної оборони здійснюється фахівцями цивільного 

захисту.  

Ефективність діяльності фахівців Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій (ДСНС України) залежить від їхньої належної 

професійної підготовки, значною мірою зумовлюється співпрацею 

відповідних цивільних й пожежно-рятувальних служб та дедалі більше 

узалежнюється спроможністю злагодженої взаємодії фахівців різних країн, 

що вимагає знання іноземної мови професійного спрямування. Прагнення 

нашої держави інтегруватися до Європейського Союзу також посилює 

значення іншомовної підготовки у закладах вищої освіти.   

Окрім того, знання іноземних мов як феномену національної культури 

через усвідомлення відмінностей менталітету народів інших країн сприяє 

вирішенню спектру проблем міжкультурної взаємодії. Відтак у сучасному 

полікультурному світі, в умовах глобалізації та інформаційної відкритості, з 

урахуванням геополітичних, соціально-економічних, техніко-організаційних 

змін іншомовна підготовка перетворюється у важливий чинник професійного 

успіху та ефективної мобільності майбутніх фахівців.  

Окреслена проблема задекларована у Законах України «Про освіту» 

(2017), «Про вищу освіту» (редакція від 25.07. 2018), «Про правові засади 

цивільного захисту» (2017). Її актуальність посилюється прийняттям 

документів стратегічного значення: Національної стратегії розвитку освіти в 

Україні на період до 2021 року (2013); Стратегії інноваційного розвитку 

України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів (2009); 

Концепції розвитку мовної освіти в Україні (2011), а також ратифікацією 
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галузевих документів та міжнародними рекомендаціями з мовної освіти: 

Common European Framework for Languages (CERF or CEF)) (2003) та ін. 

Аналіз джерельної бази показав, що іншомовна підготовка як складова 

професійної підготовки майбутніх фахівців досліджується вітчизняними й 

зарубіжними вченими за такими напрямами: 

 філософсько-методологічні основи професійної підготовки майбутніх 

фахівців (В. Андрущенко, С. Гончаренко, І. Зязюн, В. Кремень, В. Огнев’юк, 

Н. Ничкало та ін.); теоретично-методичні засади професійного розвитку 

фахівця (Р. Гуревич, О. Дубасенюк, А. Кузьмінський, О. Діденко, 

О. Кучерявий, Л. Лук’янова, Г. Сотська, Л. Хомич та ін.); роль 

глобалізаційних та інтеграційних процесів в освіті (Н. Авшенюк, 

Р. Стернберг (R.J. Sternberg), Г. Шапер (H. Schaeper) та ін.); 

 особливості професійної підготовки особового складу органів і 

підрозділів ДСНС України (О. Бикова, Г. Васянович, В. Гора, А. Капля, 

М. Коваль, М. Козяр, Л. Мохнар, О. Повстин, О. Стельмах, О. Островерх, 

В. Ягупов та ін.); 

 методичні засади навчання іноземних мов (І. Локшина, О. Матвієнко, 

Є. Комаровська (Е. Komorowska), Е. Гаєвська (E. Gajewska), G. Czetwertyńska 

(Г. Четвертинська), M. Sowa (М. Сова), B. Ligara (Б. Лігара), W. Szupelak 

(В. Шупеляк), зокрема профільної спрямованості (Г. Барабанова, 

О. Бернацька, Ю. Дегтярьова, Н. Пазюра, М. Бернс (M. Berns); М. Кенел 

(M. Canal) та ін.);  

  специфіка формування професійної іншомовної компетентності 

студентів немовних спеціальностей (О. Алмабекова, А. Андрієнко, 

Т. Костюкова, В. Махова, Н. Микитенко, А. Морозова та ін.). 

Ґрунтовні дослідження щодо досвіду іншомовної підготовки у країнах 

Європейського Союзу проведені вітчизняними (Л. Вікторова, М. Дреєрман, 

Л. Гульпа, О. Кузнєцова, Л. Пуховська та ін.) і зарубіжними (К. Клеппін 

(K.Kleppin), Ф. Паульсен (F. Paulsen), Х. Фогель (Ch. Vogel), В. Хюллен 

(W. Hüllen), Х. Швенк (H. Schwenk), К. Шрьодер (K. Schroder) та ін.) 
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вченими.  

Утім незважаючи на багатоаспектність досліджень, значний рівень 

теоретико-методологічного обґрунтування іншомовної підготовки майбутніх 

фахівців, існує ряд невирішених питань – насамперед щодо теорії і практики 

професійної іншомовної підготовки фахівців цивільного захисту, що 

здійснюється у відомчих навчальних закладах та науково-дослідних 

установах ДСНС України.  

Аналіз наукової літератури, вивчення нормативно-правових 

документів, узагальнення практичного досвіду щодо професійної іншомовної 

підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту дали можливість виявити 

низку суперечностей між: 

 посиленням вагомості іншомовної підготовки фахівців цивільного 

захисту як складової їх професійної підготовки і станом теоретичної й 

методичної розробленості цієї проблеми;  

 активним розширенням комунікативних зв’язків в усіх сферах, у тому 

числі й сфері цивільного захисту, що обумовлюються євроінтеграційними 

процесами України, і недостатнім рівнем обґрунтованості змісту іншомовної 

професійної підготовки у відомчих закладах освіти, слабким рівнем 

рекомендацій та ініціатив щодо підвищення її ефективності; 

 усвідомленням необхідності оновлення й осучаснення системи 

іншомовної професійної підготовки, спрямованої на формування здатності 

ефективного застосування професійних знань та вмінь, адаптації та 

самореалізації майбутніх фахівців цивільного захисту у професійному 

середовищі і переважанням на практиці традиційних підходів, орієнтованих 

на набуття предметних, фактологічних знань, що не сприяє оперативному і 

творчому вирішенню професійних завдань в умовах іншомовної комунікації; 

 галузевою специфікою підготовки майбутніх фахівців цивільного 

захисту, які повинні швидко адаптуватися й приймати правильні рішення у 

разі загрози та виникнення надзвичайної ситуації відповідно до міжнародних 

угод, і недостатнім рівнем комплексного забезпеченням практичної 
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діяльності закладів вищої освіти ДСНС України; відсутністю цільової 

методики професійної іншомовної підготовки; 

 вимогою враховувати індивідуальні потреби та здібності майбутніх 

фахівців на засадах особистісно-орієнтованого підходу у процесі іншомовної 

підготовки і недостатнім відображенням цієї вимоги у навчальних програмах 

й підручниках, навчальних посібниках як засобах реалізації змісту 

іншомовної підготовки.  

Актуальність проблеми, теоретичне та практичне значення, вимоги 

сучасного суспільства щодо її практичної реалізації, а також необхідність 

вирішення окреслених суперечностей зумовили вибір теми дослідження: 

«Теоретичні і методичні засади професійної іншомовної підготовки 

майбутніх фахівців цивільного захисту».  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконане відповідно до тематичного плану 

наукових досліджень Львівського державного університету безпеки 

життєдіяльності з теми «Особистісно-професійний розвиток педагога в 

процесі підготовки до інноваційної діяльності» (державний реєстраційний 

номер 0111U001321). Тему дисертації затверджено вченою радою 

Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (07.02.2016 р., 

протокол № 6) та узгоджено в Міжвідомчій Раді з координації наукових 

досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні (14.06.2016 р., 

протокол № 5).  

Об’єкт дослідження: професійна іншомовна підготовка майбутніх 

фахівців цивільного захисту. 

Предмет дослідження: теоретичні і методичні засади професійної 

іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту у закладах 

вищої освіти. 

Мета дослідження: обґрунтувати теоретичні і методичні засади 

професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту 

та розробити і експериментально перевірити ефективність моделі 
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професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту. 

Концепція дослідження. Іншомовна підготовка майбутніх фахівців 

цивільного захисту є невід’ємною складовою їхньої професійної підготовки, 

особливості якої зумовлені глобальними інтеграційними процесами, 

суспільними трансформаціями, зрослими вимогами до компетентності 

фахівців ДСНС, інноваційними освітніми процесами та необхідністю 

урахування змісту професійної діяльності й конструктивних ідей зарубіжного 

досвіду. 

Основу концепції становлять провідні положення теорії людського й 

інтелектуального капіталу, випереджувальний підхід, особливості і 

перспективи розвитку системи підготовки кадрів для ДСНС України.  

Дослідження базується на науково обґрунтованому положенні про 

модель професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного 

захисту як таку, що відображає алгоритм, закономірності і логіку 

досліджуваного процесу, результатом якого є професійна іншомовна 

готовність. Провідна ідея концепції ґрунтується на розумінні професійної 

іншомовної готовності як стилю діяльності сучасного фахівця, що 

уможливлює ефективну поведінку в умовах надзвичайних ситуацій і 

стихійних лих, здатність співпрацювати у міжнародних рятувальних 

підрозділах, спільних гуманітарних, пошуково-рятувальних та інших 

операціях. 

Вивчення й аналіз наукових праць з проблеми професійної іншомовної 

готовності майбутніх фахівців цивільного захисту дав змогу обґрунтувати 

концепти, на яких базується провідна ідея дослідження. 

Методологічний концепт інтегрує філософсько-методологічні основи 

дослідження, методологічні підходи та принципи. За результатом їх 

сукупного впливу на досліджуваний процес концепт відображає 

взаємодоповнювальні традиційні (культурологічний, діяльністний, 

особистісно-орієнтований, компетентнісний, системний) та інноваційні 

(парадигмальний; синергетичний, професійно-комунікативний, 
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інтегративний) методологічні підходи до професійної іншомовної 

підготовки, що застосовуються в єдності. Культурологічний підхід 

доповнюється парадигмальним, системний – синергетичним, 

діяльнісний - комунікативним, особистісно-орієнтований – індивідуальним, 

компетентнісний – інтегративним. 

Концепт також відображає сукупність принципів професійної 

іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту, що 

реалізуються на методологічному рівні (науковості, системності, 

неперервності, наступності); загальнодидактичному рівні (змістові) – 

(діяльності, наочності, професійної спрямованості); особистісному рівні 

(суб’єктні) – (свідомості, активності, самоосвіти, мобільності); методичному 

рівні (специфічні) – (органічної єдності теоретичної і практичної підготовки, 

комунікативності, універсальності, динамічності). 

Теоретичний концепт передбачає обґрунтування дефініцій основних 

понять дослідження («іншомовна компетентність», «професійна іншомовна 

компетентність», «професійна підготовка», «іншомовна підготовка», 

«професійна іншомовна підготовка майбутніх фахівців цивільного захисту» 

«професійна іншомовна готовність»); розроблення концепції, моделі і 

педагогічних умов професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців 

цивільного захисту та створення критеріально-рівневої структури 

професійної іншомовної готовності як результату цієї підготовки. 

Технологічний концепт передбачає впровадження в освітній процес 

галузевих закладів освіти ДСНС України моделі іншомовної професійної 

підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту і відповідних педагогічних 

умов, зокрема цільової методики інтенсивної іншомовної підготовки та 

навчально-методичного забезпечення; експериментальну перевірку 

ефективності моделі. 

Провідна ідея та сформульовані концепти знайшли відображення в 

загальній гіпотезі дослідження: професійна іншомовна підготовка 

майбутніх фахівців цивільного захисту буде результативною за умови 
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розроблення і впровадження у закладах вищої освіти ДСНС України науково 

обґрунтованої та експериментально перевіреної моделі професійної 

іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту.  

Положення загальної гіпотези конкретизовано в часткових гіпотезах, 

відповідно до яких рівень професійної іншомовної готовності як базова 

категорія дослідження зростатиме за умов:  

 цілеспрямованого виявлення та урахування особливостей 

іншомовної професійної підготовки фахівців цивільного захисту, зумовлених 

специфікою професійної діяльності;  

 забезпечення мотивації іншомовної професійної підготовки 

фахівців цивільного захисту;  

 розроблення й застосування цілісної методики інтенсивної 

професійної іншомовної підготовки фахівців цивільного захисту;  

 упровадження навчально-методичного комплексу професійної 

іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту. 

Для досягнення мети дослідження сформульовано такі завдання: 

1. Виявити соціально-педагогічні передумови професійної іншомовної 

підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту та здійснити 

аналіз ключових понять дослідження.  

2. Розкрити сучасний стан професійної іншомовної підготовки 

майбутніх фахівців цивільного захисту в Україні та проаналізувати 

зарубіжний досвід цієї підготовки. 

3. Обґрунтувати методологічні підходи й принципи професійної 

іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту. 

4. Розробити концепцію професійної іншомовної підготовки майбутніх 

фахівців цивільного захисту.  

5. Теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити модель 

професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного 

захисту у закладах вищої освіти ДСНС України. 
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6. Визначити й обґрунтувати сукупність педагогічних умов 

професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного 

захисту. 

7. Підготувати навчально-методичний комплекс професійної 

іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту. 

Для вирішення окреслених завдань та перевірки гіпотези у роботі 

використано комплекс методів дослідження:  

 теоретичні – комплексний порівняльний, ретроспективний і 

перспективний аналіз філософської, психолого-педагогічної та методичної 

літератури з досліджуваної проблеми; вивчення навчально-нормативної 

документації для визначення сучасного стану досліджуваної проблеми; 

трактування базових понять дисертаційного дослідження; прогностичний 

аналіз для виявлення шляхів забезпечення ефективності професійної 

іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту в Україні; 

 емпіричні – діагностичні (педагогічне спостереження, бесіди, 

анкетування, тестування, експертне оцінювання ), що використовувалися для 

вивчення стану проблеми іншомовної освіти майбутнього фахівця цивільного 

захисту; метод педагогічного експерименту – для апробації моделі 

формування готовності до професійної іншомовної діяльності майбутніх 

фахівців цивільного захисту та впровадження у практику основних положень 

дослідження; 

 статистичні – якісне та кількісне опрацювання результатів 

дослідження; графічне відображення даних, методи математичної статистики 

(критерій Пірсона). 

Методологічною основою дослідження є: філософські положення 

щодо розвитку нової парадигми іншомовної професійної освіти, з-поміж них 

– оволодіння іноземною мовою через культуру, традиції з урахуванням 

інновацій на ринку праці; єдність історичного та сучасного вітчизняного і 

зарубіжного досвіду у іншомовній підготовці майбутнього фахівця 

цивільного захисту; теоретичні вимоги та реальні можливості щодо 
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іншомовної підготовки фахівця, виходячи з обсягу аудиторної та 

позааудиторної роботи, наявного змісту навчальних дисциплін. 

Методологічні засади проблеми дослідження визначено з урахуванням таких 

напрямів сучасних досліджень, як: філософія освіти (В. Андрущенко, 

С. Буреніна, Г. Данилова, Л. Єлісєєва, М. Згуровський, І. Зязюн, В. Кремень, 

В. Лутай, Є.  Рогуліна, О. Соколов, C. Христофоров,   У. Родіонова, 

Е. Роговер та ін.); удосконалення професійної підготовки в Україні 

(А. Алексюк, А. Василюк, О. Дубасенюк, С. Когут, С. Сисоєва, М. Степко); 

теоретико-методологічні ідеї професійної підготовки фахівця (В. Луговий, 

Н. Ничкало, Р. Гуревич); засади дидактики професійної освіти 

(С. Гончаренко, В. Бондар, Н. Гузій, В. Козаков, І. Лернер, П. Підкасистий, 

Д. Чернілевський); інформатизації освіти та теоретичні засади 

використання ІКТ у навчальному процесі вищої школи (В. Биков, Р. Гуревич, 

А. Гуржій, М. Жалдак, Ю. Жук, В. Клочко, В. Кухаренко, О. Спірін та ін.), 

професійних якостей та інтересів (О. Бодальова, А. Гусева, А. Деркач, 

Н. Козлової, Н. Кузьміної, Н. Замкова, І. Семенова, А. Штифурак та ін.); 

психологічні та психолінгвістичні дослідження з проблеми навчання та 

вивчення іноземної мови (В. Артемова, Л. Виготський, Л. Давидова, 

С. Рубінштейн, І. Румянцева, І. Павлов, О. Старков, N. Backman (Н. Бекмен), 

V. Cook (В. Кук), Robert C. Gardney (Роберт Дж. Гардней), Peter D. Maclntyre 

(Пітер Д.Маклнтає). 

Теоретичну основу дослідження становлять наукові праці, у яких 

висвітлено: концептуальні положення щодо підготовки фахівців цивільного 

захисту ДСНС України (О. Бикова, М. Варій, О. Євсюков, М. Коваль, 

В. Козлачков, О. Повстин, О. Тімченко, Ю. Харламова); теоретичні та 

методичні засади формування готовності до діяльності в екстремальних 

умовах (М. Д’яченко, Л. Кандибович, М. Козяр, В. Пономаренко, В. Пліско, 

Я. Повзик, О. Самонов та ін.); формування професійної культури майбутніх 

офіцерів (О. Діденко, І. Балицький, Т. Щеголєва, та ін.). Постійна 

конкуренція на ринку праці змушує викладачів шукати нові методики 
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підготовки фахівця, а саме методики навчання іноземних мов (Н. Басай, 

О. Бігич, Ю. Бориско, Н. Гальскова, Н. Пазюра, В. Плахотник, В. Редько, 

Г. Рогова, Н. Скляренко та ін.); застосування інформаційно-комунікаційних 

технологій для іншомовної освіти (М. Бовтенко, С. Кубак, Е. Полат, 

Г. Попова, Л. Романенко, Г. Суміна, Н. Ушакова, О. Токменко, Н. Хлизова); 

формування професійно спрямованої іншомовної компетентності фахівців 

(І. Баценко, В. Борщовецька, І. Берман, Т. Брик, В. Бухбіндер, 

В. Коростильов, С. Шатілов, В. Гнаткевич, Ю. Пассов, Г. Китайгородська, 

О. Тарнопольський, Е. Мірошниченко, Н. Микитенко, R. Ellis (Р. Еліс), 

I. Nation (І. Натіон), N. Schmitt (Н. Шмідт), W. Widdowson (В. Відовсан) та 

ін.; проблеми іншомовного спілкування (В. Бухбиндер, І. Глазкова, 

Ю. Жлуктенко, Г. Китайгородська, О. Кузнєцова, Н. Логутіна, Є. Пассов, 

Л. Кравчук, С. Ніколаєва, Г. Рогова, В. Скалкін); дидактичні принципи 

структурування підручника (І. Іванова, І. Ключковська І. Лернер, 

В. Раєвський, М. Скаткін, М. Шахмаєв та ін.); відбір навчального матеріалу 

(В. Андрієвська, Г. Балл, Г. Костюк, Н. Менчинська); міжпредметні зв’язки 

(Г. Костюк, В. Максимова, Ю. Мальований, В. Федорова та ін.);  викладання 

спеціалізованої іноземної мови (С. Вискушенко, І. Голуб, Л. Гурєєвою, 

Л. Дудіковою, А. Ковальової, Т. Кияк, І. Куліш, Н. Микитенко, А. Мунтян, 

І. Шпак, Л. Жук, Н. Орлова, T. Cabré (Т.  Кабрі), R. Jordan (Р. Джордан), 

A. Matthews (А. Метюс), І. Katalіn (І. Каталін), P. Strevens (П. Стревенс)); 

іншомовне професійне спілкування під час надзвичайних ситуацій 

(O. Galarowіcz (О. Галярович), S. Schmіdt (С. Шмідт), E. Galea (Е. Галеа), 

Peter M. Sandman (Пітер М. Сендмен), A. Pease (А. Піс), B. Pease (В. Піс), 

К. Stolley (К. Столл)); навчально-методичне забезпечення з іноземної мови за 

професійним спрямуванням у галузі пожежної безпеки та цивільного захисту 

(Н. Єремеєва, Ю. Ненько, О. Іващенко, О. Спіркіна, Т. Добрянська, І. Попко, 

В. Терещук, T. Rusko (Т. Русько), M. Krasnodębska (М. Краснодебська), 

P. Skorupa (П. Скорупа), J. Malczyk-Sypek (І. Малчук-Сипек)); укладання 

словників та розмовників фахового спрямування для фахівців цивільного 



45 

захисту (Ю. Дем’янчук, М. Лабач, О. Шелюх, Б. Шуневич, E. Hadynіak 

(Є. Гадиняк), G. Kleparskі (Дж. Клепарскі), J. Zółnowska (І. Жулновська), 

D. Obodyńskі (Д. Ободинскі), L. Olszewska (Л. Олшевська), A. Szewel 

(А. Шевел)).  

Організація дослідження. Науковий пошук здійснювався упродовж 

2011-2019 рр. і охоплював декілька етапів. 

Перший (підготовчий) етап (2011-2012 рр.) передбачав аналіз 

філософської, психолого-педагогічної, методичної літератури з проблеми 

дослідження; вивчення законодавчого й нормативно правового забезпечення 

професійної іншомовної підготовки фахівців цивільного захисту, 

розроблення наукового апарату дослідження,. 

Другий (організаційний) етап (2012-2013 рр.) спрямовувався на  

виявлення проблем професійної іншомовної підготовки та практичні 

можливості щодо їх корекції; опрацювання методики теоретичного й 

експериментального дослідження, розроблення дослідницького 

інструментарію (критеріїв, показників і рівнів) іншомовної професійної 

підготовки курсантів / студентів; добір необхідної кількості 

експериментальних об’єктів; обґрунтування концепції професійної 

іншомовної підготовки фахівців цивільного захисту. 

Третій (діагностувальний) етап (2013-2015 рр.) передбачав теоретичне 

обґрунтування і розроблення моделі і педагогічних умов професійної 

іншомовної підготовки фахівців цивільного захисту з урахуванням 

особливостей професійної іншомовної підготовки фахівців цивільного 

захисту, зумовлених специфікою професійної діяльності; визначення на 

основі виокремлених критеріїв стану професійної іншомовної готовності 

майбутніх фахівців цивільного захисту (констатувальний етап 

експерименту).  

Четвертий (апробаційний) етап (2016-2018 рр.) передбачав 

організацію і проведення дослідно-експериментальної перевірки 

(формувальний експеримент) робочих гіпотез, положень авторської 



46 

концепції, розробленої моделі, педагогічних умов професійної іншомовної 

підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту та їх корекцію; 

впровадження складових розробленого навчально-методичного комплексу 

професійної іншомовної підготовки для викладачів та курсантів / студентів 

та в освітній процес відомчих навчальних закладів ДСНС України. 

П’ятий (підсумковий) етап (2018-2019 рр.) передбачав опрацювання та 

систематизацію теоретичних та експериментальних результатів, їх 

порівняння й узагальнення; статистичну обробку, формулювання загальних 

висновків; визначення перспектив подальшого вивчення проблеми 

професійної іншомовної підготовки у закладах освіти та наукових установах 

ДСНС України; корекцію складових навчально-методичного комплексу; 

підготовку та публікацію монографії; оформлення матеріалів дисертаційної 

роботи. 

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна 

робота проводилась на базі Інституту державного управління у сфері 

цивільного захисту, Черкаського інституту пожежної безпеки ім. Героїв 

Чорнобиля НУЦЗ України, Львівського державного університету безпеки 

життєдіяльності, Національного університету цивільного захисту України, 

Національного університету «Львівська політехніка», Вінницького вищого 

професійного училища цивільного захисту, Навчального пункту ЗТС ГУ 

ДСНС України у Львівській області. На різних етапах дослідження брали 

участь 97 викладачів та 9 експертів. Залучено 422 курсантів / студентів за 

спеціальністю 263 «Цивільна безпека».  

Наукова новизна і теоретичне значення одержаних результатів 

полягають у тому, що: 

вперше у вітчизняній науці здійснено системний аналіз проблеми 

професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту 

відповідно до філософсько-методологічних основ, визначених 

методологічних підходів та принципів; обґрунтовано соціально-педагогічні 

передумови, що впливають на контекст професійної іншомовної підготовки 
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майбутніх фахівців цивільного захисту (зрослі вимоги до компетентності 

фахівців цивільного захисту; посилення євроінтеграційних процесів; 

урахування професійної специфіки у змісті іншомовної підготовки фахівців 

різних галузей; активізація міжнародної діяльності відомчих закладів ДСНС 

та розвиток міжнародної співпраці фахівців пожежно-рятувальної служби 

України), розроблено концепцію професійної іншомовної підготовки 

майбутніх фахівців цивільного захисту у вищих закладах освіти ДСНС 

України; теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено модель 

професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту, 

що базується на сукупності методологічних підходів: традиційних 

(культурологічний, системний, діяльнісний, особистісно-орієнтований, 

компетентнісний) та інноваційних (парадигмальний, професійно-

комунікативноий, індивідуальний, інтегративний, синергетичний) й охоплює 

три блоки (теоретично-методологічний, змістово-процесуальний та 

діагностико-результативний); схарактеризовано структурні компоненти 

іншомовної готовності (мотиваційно-цільовий, когнітивно-змістовий, 

діяльнісно-результативний), їх відповідні критерії (мотиваційний, змістовий, 

діяльнісний) та рівні (високий, середній, низький) їх прояву; визначено 

педагогічні умови професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців 

цивільного захисту (забезпечення мотивації іншомовної професійної 

підготовки фахівців цивільного захисту; створення цільової методики 

професійної іншомовної підготовки фахівців цивільного захисту; 

упровадження навчально-методичного комплексу професійної іншомовної 

підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту) та шляхи їх реалізації на 

практиці); 

удосконалено положення щодо сутності іншомовної професійної 

підготовки як вагомої складової професійної підготовки майбутніх фахівців 

цивільного захисту в контексті сучасних європейських тенденцій на основі 

міждисциплінарної інтеграції; 

подальшого розвитку й конкретизації набули дефініції «іншомовна 
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компетентність», «професійної іншомовна компетентність», «професійна 

підготовка», «іншомовна підготовка», «готовність до іншомовного 

професійного спілкування». 

Практичне значення одержаних результатів. Дисертаційне 

дослідження дає змогу відтворити особливості підготовки майбутнього 

фахівця цивільного захисту нового соціально-професійного типу, іншомовна 

підготовка якого виступає рівновагомою складовою професійної підготовки. 

Це створює передумови для подальших досліджень у галузі професійної 

іншомовної підготовки у системі ДСНС України. 

Практичні результати дослідження репрезентує комплекс навчально-

методичного забезпечення (навчальні посібники: Англійська мова для 

рятувальників: навч. посібник з англ. мови для курсантів та студентів 

напряму підготовки «Пожежна безпека» та «Цивільний захист» в 2 частинах, 

Englіsh for Ecologіsts: англійська мова для курсантів (студентів) другого 

курсу навчання за напрямом «Екологія, охорона навколишнього середовища 

та збалансоване природокористування», Професійна англійська мова: тексти 

і вправи; словник: Англійсько-український словник пожежно-технічних 

термінів [понад 20 000 термінів і термінологічних сполучень], розмовники: 

Українсько-англійський та англійсько-український розмовник служби 112, 

Чрезвычайные ситуации: русско-английский и англо-русский разговорник, 

Na końcu języka… niezbędnik dla dyspozytorai ratownika: wersja polsko-

angielsko-niemiecko-rosyjsko-ukrainska, дистанційні курси дисципліни 

«Іноземна мова за професійним спрямуванням» для першого, другого та 

п’ятого курсів, методичні рекомендації, тести, навчальні презентації). 

Теоретичні положення і висновки за результатами виконаного 

дослідження можуть знайти втілення у розробленні, впровадженні та 

реалізації освітніх програм «бакалавр», «магістр», семінарів, проведенні 

педагогічної практики, написанні статей, монографій, навчальних 

підручників та посібників. 

Результати дослідження впроваджено в освітній процес Інституту 

http://ubgd.lviv.ua/moodle/pluginfile.php/14601/mod_folder/content/1/prof%20engl.tif?forcedownload=1
http://ubgd.lviv.ua/moodle/pluginfile.php/14601/mod_folder/content/1/prof%20engl.tif?forcedownload=1
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державного управління у сфері цивільного захисту (довідка № 318-0250-23 

від 22.03.2018 р.), Черкаського інституту пожежної безпеки ім. Героїв 

Чорнобиля НУЦЗ України (довідка № 37-01-32/578 від 26.03.2018р.), 

Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (довідка 

№8/779/04-27 від 02.04.2018р.), Національного університету цивільного 

захисту України (довідка №26-03/1203 від 19.04.2018р.), Національного 

університету «Львівська політехніка» (довідка №67-01-736 від 20.04.2018р.), 

Вінницького вищого професійного училища цивільного захисту (довідка № 

116 від 02.04.2018р.), Навчального пункту ЗТС ГУ ДСНС України у 

Львівській області (довідка від 13.04.2018р.). 

Особистий внесок здобувача. У навчальному посібнику [2] 

здобувачем написано розділи 1–7: «Problems of the planet» (Проблеми 

планети), «Environmental Pollution» (Забруднення навколишнього 

середовища), «Climate change» (Зміна клімату), «Drought» (Посуха), «Famine» 

(Голод), «Noise pollution» (Шумове забруднення), «Air pollution» 

(Забруднення повітря), «Land pollution» (Забруднення землі); [3] – розділ I 

Fire Service as a Career (Пожежна слуба як карєра); [4] – розділ I «Natural 

Calamities» («Природні катастрофи»); [5] – підрозділ 1.1. «Rescue» 

(«Рятування»), 1.2. «Fire behavior» («Поведінка вогню»), 1.3. «Fire cause 

determination» («Причини пожежі»); «Forcible entry» («Примусовий вхід»). 

У статтях: [18] – обґрунтовано важливість білінгвізму у процесі вивчення 

іноземної мови особливо у сферах навчальної та професійної діяльності; [25] 

– висвітлено особливості полілінгвального навчання спеціальних дисциплін 

майбутніх фахівців та особливості структурування змісту підручника 

іноземних мов для студентів вищих технічних навчальних закладів; [30] – 

представлено важливість парадигмального підходу для підвищення якості 

іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту. У тезах [37; 

38; 42; 46; 47; 49; 55; 61; 62] проаналізовано різні засоби професійної 

іншомовної підготовки фахівців цивільного захисту. У розмовниках: [63], 

[65] автором підготовлено Розділ І «Пожежно-рятувальна служба»; 
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Розділ ІІ «Міліція»; [64] – перекладено розділи «Zgłoszenie zdarzenia» 

(«Повідомлення про нещасний випадок»); «Miejsce zdarzenia» («Місце 

нещасного випадку»); «Wskazówki dyspozytora dla zgłaszającego» («Вказівки 

диспетчера для очевидця»); «Ewakuacja» («Евакуація»); «Inne zdarzenia» 

(«Інші випадки»); «Zagrożenie życia» («Загроза для життя»); «Wypadek» 

(«Аварія»); «Pożar» («Пожежа»); «Polecenia Ratownika» («Запитання 

рятівника»); [66] – здійснено пошук українських еквівалентів англійських 

термінів літери «А», «B», «C», «K». 

Апробація результатів дослідження. Основні результати дослідження 

оприлюднено на науково-практичних заходах різного рівня, зокрема на 

міжнародних конференціях – «Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи 

до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах» (Львів, 2010, 

2012); «Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах 

глобалізаційних процесів» (Тернопіль, 2011); «Сучасні освітні технології у 

професійній підготовці майбутніх фахівців» (Львів, 2011); «Військова освіта і 

наука: сьогодення та майбутнє» (Київ,2011); «Педагогіка та психологія: 

актуальні питання наукових досліджень» (Київ, 2013); «Педагогіка та 

психологія: традиції та іновації» (Львів, 2013); «Актуальные вопросы 

педагогики и психологи» (Російська Федерація, 2013); «Scіentіfіc Genesіs» 

(Швейцарія, 2014); «Іnduwіdyalіzacja nauczanіa języków obcych. Badanіa і 

praktyka» (Республіка Польща, 2014); «Інформаційно-комунікаційні 

технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи» (Київ-Львів, 

2015); «Класичний університет у контексті викликів епохи» (Київ, 2016); 

«Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах 

сучасних викликів: теорія і практика» (Житомир, 2017); всеукраїнських 

науково-практичних конференціях – «Дидактичні умови загальноосвітньої 

підготовки учнів професійно-технічних закладів» (Львів, 2010); «Актуальні 

питання лінгвістики, літературознавства та інноваційної методики 

викладання іноземних мов» (Тернопіль, 2011); «Актуальні проблеми 

викладання іноземних мов для професійного спілкування» (Дніпропетровськ, 
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2012); «Сучасні проблеми розбудови Збройних Сил України» (Київ, 2013); 

«Гуманітарний всесвіт: люди, ідеї, події» (Львів, 2013); «Мови та літератури 

у полікультурному суспільстві» (Маріуполь, 2014); «Сучасний стан 

цивільного захисту України: перспективи та шляхи до Європейського 

простору» (Київ, 2016); науково-практичній конференції – «Іншомовна 

підготовка працівників ОВС до проведення фінальної частини чемпіонату 

Європи з футболу 2012 року в Україні» (Київ, 2012); наукова конференція з 

міжнародною участю – «Каразинські читання: Людина. Мова. Комунікація» 

(Харків, 2013); міжвузівська науково-практична конференція – «Іншомовна 

підготовка працівників органів внутрішніх справ та фахівців із права» (Київ, 

2013); європейський науково-практичний конгрес «Global scіentіfіc unіty 

2014» (Чеська Республіка, 2014). 

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 

наук на тему «Організаційно-педагогічні умови професійної підготовки 

фахівців пожежно-рятувальної служби» було захищено у 2010 році, її 

матеріали у тексті докторської не використовувалися. 

Публікації. Основні результати дисертації висвітлено у 66 публікаціях, 

(46 – одноосібних), з-поміж яких: 1 монографія; 4 навчальні посібники (у 

співавторстві);  3 розмовники, 1 термінологічний словник; 20 статей у 

наукових фахових виданнях України; 5 статей у зарубіжних наукових 

періодичних виданнях; 32 публікації у збірниках матеріалів міжнародних і 

всеукраїнських науково-практичних конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотацій 

українською, англійською мовами, вступу, п’яти розділів, висновків до 

розділів, загальних висновків, списку використаних джерел (817 

найменувань, із них 136 іноземними мовами), 18 додатків на 80 сторінках. 

Загальний обсяг дисертації – 591 сторінка, з них 511 сторінок основного 

тексту. Робота містить 28 таблиці і 31 рисунок. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

 

У розділі проаналізовано законодавчо-нормативну базу професійної 

іншомовної підготовки фахівців цивільного захисту; розкрито соціально-

педагогічні передумови, що визначають доцільність і значення цієї 

підготовки. Представлено результати аналізу понять «іншомовна 

компетентність», «професійна іншомовна компетентність», «професійна 

підготовка», «іншомовна підготовка», «професійна іншомовна підготовка 

майбутніх фахівців цивільного захисту» та «професійна іншомовна 

готовність» як базової категорії дослідження; висвітлено результати аналізу 

зарубіжного досвіду професійної іншомовної підготовки фахівців цивільного 

захисту. 

 

1.1. Соціально-педагогічні передумови іншомовної підготовки 

майбутніх фахівців цивільного захисту  

 

Глобальна тенденція інтернаціоналізації освіти, зростання академічної 

мобільності, стрімкий розвиток інформаційних технологій, трансформаційні 

процеси і входження України у світовий економічний й освітній простір, 

шляхами якого є співробітництво, партнерство та інтеграція, суттєво 

змінюють роль іноземної мови у системі освіти. Зокрема у Стратегії сталого 

розвитку «Україна – 2020» наголошено на важливості вивчення іноземної 

мови в житті кожної людини, у професійної діяльності та «забезпеченні 

збільшення присутності України на міжнародних заходах, майданчиках, у 

міжнародному академічному, культурному та громадському середовищі» 

(Указ Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015 Про Стратегію 

сталого розвитку «Україна – 2020»). За таких умов іноземна мова набуває 
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значення провідного предмета у сучасній системі освіти, як засіб досягнення 

високого рівня професіоналізму.   

Такий підхід має місце і у змісті професійної підготовки майбутніх 

фахівців цивільного захисту, де навчання іноземної мови є її невід’ємною, 

вагомої складовою.  

Визначимо й проаналізуємо соціально-педагогічні передумови, що 

впливають на контекст професійної іншомовної підготовки майбутніх 

фахівців цивільного захисту. Слід зазначити, що таких передумов існує 

достатньо багато, усі вони взаємопов’язані і взаємозалежні між собою. 

Водночас провідними, на нашу думку, є:  

1. Зрослі вимоги соціального замовлення до компетентності фахівців 

цивільного захисту. 

2. Посилення євроінтеграційних процесів. 

3. Урахування професійної специфіки у змісті іншомовної підготовки 

фахівців різних галузей.   

4. Активізація міжнародної діяльності відомчих закладів ДСНС та 

розвиток міжнародної співпраці фахівців пожежно-рятувальної служби 

України ( Рис.1.1). 

 

Рис. 1.1. Соціально-педагогічні передумови професійної іншомовної 

підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту 

 

Зрослі вимоги соціального 
замовлення до компетентності 
фахівців цивільного захисту 

Посилення євроінтеграційних 
процесів 

Урахування професійної 
специфіки у змісті іншомовної 

підготовки фахівців різних 
галузей     

Активізація міжнародної 
діяльності відомчих закладів 

ДСНС та розвиток міжнародної 
співпраці фахівців пожежно-
рятувальної служби України  

Законодавчо-нормативне 
забезпечення професійної 

іншомовної підготовки майбутніх 
фахівців цивільного захисту 
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Слід зазначити, що такий аналіз був би не повним без урахування 

законодавчо-нормативного забезпечення цієї підготовки, яке також 

віддзеркалює усі вищезгадувані процеси. 

Проаналізуємо законодавчо-нормативне забезпечення професійної 

іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту. 

На законодавчому рівні іншомовна підготовка забезпечується низкою 

Законів України, Постановами Кабінету Міністрів України та іншими 

нормативно правовими актами, в  яких закладено правові й організаційні 

підвалини іншомовної освіти, незалежно від напряму підготовки й ступеня 

освіти.   

Так у відповідності до Закону Україну «Про вищу освіту» на кожному з 

трьох рівнів іншомовна складова є обов’язковою. Післядипломна освіта 

включає перепідготовку, спеціалізацію, професійний розвиток, курси 

підвищення кваліфікації та інші форми й орієнтована на потреби осіб, які її 

отримують.  

У ст. 75 п. 2 цього ж закону зазначено, що з метою розвитку 

міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти та інтеграції системи 

вищої освіти до світового освітнього простору держава сприяє  узгодженню 

Національної рамки кваліфікацій з рамкою кваліфікацій Європейського 

простору вищої освіти задля забезпечення академічної та професійної 

мобільності та навчання протягом життя; впровадженню на міжнародному 

ринку результатів наукових, технічних та інших розроблень вищих 

навчальних закладів, що вимагає знання іноземних мов науковцями та стає  

обов’язковою складовою їх підготовки. 

Окрім вищеназваних є документи, в яких конкретизовано питання  

іншомовної підготовки як у системі інституційної освіти, так і поза її 

межами. До них слід віднести «Концепцію мовної освіти в Україні» (2010) 

(Указ Президента України, 2010) та «Біла книга національної освіти 

України» (2009) (Академія педагогічних наук України, 2009), в яких 

визначають рамкові умови мовної підготовки громадян, зміст мовної освіти, 
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порядок вивчення іноземних мов та наголошується на важливості вивчення 

іноземних мов та підтримується освітня мета ЄС «рідна мова + дві іноземні 

мови». 

У Концепції мовної освіти в Україні зазначено, що навчання двох 

іноземних мов починається з середньої школи, продовжується у закладах 

вищої освіти і у системі підвищення кваліфікації. Таким чином, 

вибудовується вертикаль навчання іноземних мов впродовж життя. У 

програмному документі «Біла книга національної освіти України» мовна 

освіта, навчання іноземних мов та багатомовність посідають чільне місце, 

представлено аналіз ситуації щодо вивчення іноземних мов в України та 

визначено основні напрями розвитку іншомовної освіти в країні.   

Указом Президента України (№641/2015) 2016 рік було оголошено – 

Роком англійської мови в Україні, де значна увага приділяється комплексу 

заходів, спрямованих в наступні роки на активізацію вивчення громадянами 

України англійської мови та використання її у сферах освіти, науки, 

культури, економіки та інших сферах. 

Як відомо, 17 лютого 2009 р. Постановою Верховної Ради України було 

проголошено «Стратегію інноваційного розвитку України на 2010-2020 рр. в 

умовах глобалізацій них викликів» (Постанова Верховної Ради, 2009). 

Результатом реалізації стратегії стало впровадження в Україні інноваційної 

моделі соціального-культурного розвитку, підвищення ефективності 

використання інтелектуального потенціалу країни в науково-освітній сфері, 

всіх її людських і природних ресурсів, забезпечення підвищення 

конкурентоспроможності національної науки, досягнення стабільного 

сталого розвитку і підвищення добробуту громадян і їхня 

конкурентоспроможність на тлі розвитку інших європейських країн 

(Маліцький, Попович, & Онопрієнко, 2008). 

В Аналітичній доповіді «Щорічне Послання Президента України до 

Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 

2017 році», наголошено, що «розвиток сучасного мультикультурного світу 
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зумовлює необхідність володіння іноземними мовами. Для України вимога 

поліпшення стану вивчення іноземних мов додатково посилюється 

чинниками європейської та євроатлантичної інтеграції, а також оборонними 

та політичними аспектами» (Національний інститут стратегічних 

досліджень, 2017, с. 427). 

У Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 р. 

зазначено, що вивчення іноземних мов стало обов’язковим з першого класу. 

При цьому підкреслено її роль у міжнародному співробітництві у сфері 

освіти (Указ Президента України, 2013).  

У 2019 р. Міністерство освіти і науки України розробило Концепцію 

розвитку англійської мови в університетах. Документ передбачає організацію 

мовних курсів та інтенсивів, володіння англійською мовою на рівні не менш 

як В1 стане обов’язковою умовою для вступу, В2 – для випуску, частину 

профільних дисциплін пропонують зробити англомовними та проводити 

регулярні «скринінги знань», зокрема, запровадити обов’язкове ЗНО з 

іноземної мови після бакалаврату. Справа в тому, підкреслила Л. Гриневич, 

що всі дослідження демонструють  залежність економічного розвитку країн   

від знання громадянами англійської мови. У цьому сучасному глобальному 

світі, пов’язаному  економічними, науковими стосунками у різних сферах, 

зростає важливість знання англійської мови всіма фахівцями. Сьогодні з не 

англомовних країн Європи, яких є 32, Україна за рівнем знання англійської 

мови перебуває на 28 місці. І це свідчить про те, що ми дуже втрачаємо свій 

потенціал через незнання нашими фахівцями англійської мови 

(Міністерство освіти і науки України, 2019). 

Увесь навчальний процес підготовки фахівців цивільного захисту, як 

особливої категорії здобувачів вищої освіти, сконструйований таким чином, 

що відбувається постійне вдосконалення та поглиблення професійних 

іншомовних знань, а післядипломна освіта сприяє розвитку не лише 

професійних знань а й удосконаленню знань іноземної мови згідно з 

вимогами часу.  
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Відповідно до наказу «Про затвердження переліку посад, пов’язаних із 

необхідністю знання та використання в роботі іноземної мови, та умов 

встановлення особам начальницького складу та працівникам надбавки за її 

знання та використання» № 255 від 20.05.2003 Затвердити Перелік посад осіб 

начальницького складу та працівників ДСНС України, пов’язаних з 

необхідністю знання та використання в роботі іноземної мови (іноземних 

мов) (Наказ Державної служби України з надзвичайних ситуацій, 2013). Так 

було внесено певні поправки щодо наказу ДСНС України від 20.04.2011 № 

430 «Про внесення змін до наказу МНС від 01.12.2008 № 808» та наказу 

Інституту від 13.01.2014 № 93 «Про затвердження Положення про мовне 

тестування» кандидати на службу на посади «диспетчер пожежного зв’язку» 

та «радіотелефоніст аварійно-рятувального підрозділу (частини, загону)» 

проводять усне та письмове тестування на встановлення рівня англійською 

мовою (Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, 2014; 

Наказ Державної служби України з надзвичайних ситуацій, 2011). 

Відповідно до наказу ДСНС України від 20.05.2013 № 255 «Про 

затвердження переліку посад, пов’язаних із необхідністю знання та 

використання в роботі іноземної мови, та умов встановлення особам 

начальницького складу та працівникам надбавки за її знання та 

використання». У документі зазначено, що мінімальним стандартизованим 

мовним рівнем (СМР), в роботі повинні володіти працівники, які  обіймають 

посади, подані нижче, є СМР-2 (для керівників, фахівців та працівників 

оперативно-координаційних центрів (оперативно-диспетчерських, 

оперативно-чергових, чергових служб), диспетчерів та радіотелефоністів – 

СМР-3) (Наказ Державної служби України з надзвичайних ситуацій, 2013). 

Отже здійснений аналіз законодавчо-нормативного забезпечення 

іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту показав, що 

незважаючи на наявність певних проблем, відомчі навчальні заклади роблять 

помітні кроки у напрямі реформування іншомовної освіти.   
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Проаналізуємо зрослі вимоги соціального замовлення до 

компетентності майбутніх фахівців цивільного захисту як передумову 

розвитку їх  іншомовної підготовки. 

Розвиток сучасного суспільства, його глобальна інформатизація, 

трансформація, впровадження сучасних методів виробництва потребують 

впровадження принципово нових, адекватних потребам часу підходів до 

підготовки фахівця та визначають особливості її соціального замовлення.  

Академік Н. Ничкало (2014) зазначає «Стрімкий розвиток 

глобалізаційних та інтеграційних процесів породжує нові виклики в усіх 

сферах життєдіяльності суспільства і передусім – в освітній. В усіх 

цивілізованих країнах здійснюється інтенсивний пошук нових моделей 

розвитку освіти, нетрадиційних підходів до їх впровадження на основі 

інформаційних і телекомунікаційних технологій. Гостро постають питання 

про взаємозв’язок освітніх систем, що розвиваються на різних континентах, 

їх багатовимірність та порівнянність, а також забезпечення взаємного 

визнання їх продукту» (с. 4). 

Водночас, як підкреслюють науковці, нове соціальне замовлення 

суспільства у сфері освіти, зокрема щодо навчання іноземних мов в Україні, 

зрослі потреби у спілкуванні та співпраці між країнами і людьми з різними 

мовами та культурними традиціями «вимагають суттєвих змін у підході до 

викладання, оновлення змісту і методів навчання іноземних мов у 

загальноосвітніх навчальних закладах» (Голованчук, 2003, с. 3).  

Основним чинником у здобутті якісної освіти є досконала мовна 

політика держави. Мовна політика держави розглядається як засіб 

формування особистості, тому що знання мов є однією із вимог сучасного 

світу. Особливо важливим є розвиток мовної політики у сенсі багатомовності 

та формуванні здатності до вивчення й використання протягом життя більш 

ніж однієї іноземної мови. Так ЮНЕСКО оголосило найближче сторіччя як 

час поліглотів. А знання та кваліфікація стають пріоритетними цінностями в 

житті людини в умовах інформаційного суспільства. 
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Іноземна мова сьогодні є не просто частиною культури певної нації, але 

і запорука успіху, майбутнього розвитку сучасної молоді. Стратегічну мету і 

одночасно критерій ефективності системи іншомовної підготовки 

О. Заболотська (2015) вбачає у формуванні полікультурної мовної 

особистості, здатної взаємодіяти з представниками різних культур і країн, 

оскільки вважаємо, що полікультурна комунікація є поки що для нашої 

країни перспективою. На наше переконання, на реалізацію цієї мети повинна 

бути спрямована вся система освіти як організована, так і неформальна (Non-

formal education) та інформальна освіта (Informal education). 

Є. Верещагін і В. Костомаров (1990) сформулювали значення навчання 

іноземних мов таким чином: «Дві національні культури ніколи не збігаються 

повністю, – це випливає з того, що кожна складається з національних й 

інтернаціональних, елементів». 

Отже опанування іноземних мов має велике значення, насамперед, як 

засіб життєдіяльності людини. Майбутні фахівці, які чітко усвідомлюють, що 

знання іноземних мов забезпечує мобільність, ефективний обмін досвідом, 

взаєморозуміння між представниками різних культурних спільнот, прагнуть 

вивчати не лише англійську, німецьку, французьку мови, але й активно  

вивчають слов’янські та східні мови.   

У процесі здобуття мовної освіти людина накопичує досвід емоційно-

вольового ставлення до навколишнього світу, людей, що дає їй можливість, з 

одного боку, самовдосконалюватися, розвивати свій внутрішній світ, а з 

іншого – підтримувати взаємовигідні стосунки з соціальним середовищем. 

Крім того, в процесі мовної освіти накопичується досвід творчої діяльності, 

необхідний для вирішення різноманітних проблем життя та діяльності. 

Постійний професійний розвиток сприяв формуванню потреби до 

вивчення мови, що використовується в реальному спілкуванні фахівців 

певних галузей виробництва. З цього приводу В. Теляшенко (2003) 

наголошує, «оскільки іноземна мова знаходить своє застосування в різних 

ситуаціях спілкування спеціалістів різних професій і різних спеціалізацій у 
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професійної галузі, а відтак, визначення особливості типових ситуацій 

спілкування фахівців кожної конкретної галузі дозволить звузити весь 

широкий діапазон іноземної мови до конкретних потреб спеціалістів й цим 

полегшити процес оволодіння мовою для спеціальних цілей» (с. 80). 

Слід підкреслити, що саме соціально-економічний та науково-

технологічний розвиток сучасного суспільства обумовлює зрослу потребу у 

фахівцях цивільного захисту, щодо володіння іноземної мови на рівні, 

необхідному для спілкування у професійному середовищі та співпраці з 

зарубіжними партнерами. Не можна залишати поза увагою і необхідність їх 

участі у міжнародних контактах, зустрічі на конференціях та симпозіумах, 

стажування, обмін фахівцями споріднених закладів освіти, тренінги, 

транскордонні навчання у сфері безпеки людини. До вищезазначеного слід 

додати і підвищення попиту на послугу щодо удосконалення професійної 

іншомовної підготовки у вже досвідчених  фахівців цивільного захисту. 

Англійська мова, як іноземна найбільш часто вивчається в Україні, 

Європі та у цілому світі. Найчастіше вона використовується 

співрозмовниками, як мова міжнародного спілкування.  

Погоджуємся з думкою, що в умовах складної ситуації природного, 

техногенного характеру, терористичних проявів на Сході України, роботи 

ОБСЄ (Організація з безпеки і співробітництва в Європі) на окупованій 

території Донбасу вимагають швидких, ефективних кроків у напрямі 

розширених реформ у сфері професійної підготовки фахівців цивільного 

захисту із посиленою увагою до питань іншомовного професійного 

спілкування та європейських підходів запобігання та реагування на 

надзвичайні ситуації (Бондарєвская, & Кульневич, 1999). Тому необхідність 

професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту 

зумовлюється також і політичною ситуацією, що існує наразі у країні. 

Розглянемо посилення євроінтеграційних процесів, як передумову 

іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту. 
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Одним із основних напрямів вищої освіти є модернізація вищої освіти в 

Україні. Проблеми вищої освіти, зумовлені новими цивілізаційними 

викликами до людини, входженням України до європейського освітнього 

простору, органічно взаємопов’язані, оскільки йдеться про досягнення єдиної 

мети – підвищення якості національної освіти та забезпечення підготовки 

людини до життя у ХХІ столітті (Кремень, 2005, c. 105). 

Євроінтеграція – цивілізаційний вибір України, яка у системі 

зовнішньополітичних пріоритетів країни посідає особливе місце. Процес 

об’єднання Європи та його поширення на Схід супроводжується 

формуванням спільного освітнього й наукового простору та створенням 

єдиних стандартів і критеріїв.   

Перспективи розвитку вищої освіти України у контексті 

євроінтеграційних процесів розглядали як вітчизняні (В. Андрущенко (2014), 

В. Кремень (2005), Л. Овсянкіна (2016), Ю. Грищук (2015), В. Рябченко 

(2011),  О. Чвирова (2011), Н. Воєвутко (2013), В. Шинкарук (2007)), так і 

зарубіжні (вчені Р. Стернберг (R.J. Sternberg) (2005), Г. Шапер (H. Schaeper) 

(2019). Глобалізаційні й інтеграційні процеси, що мають місце у світі, 

актуалізують проблему підготовки конкурентоспроможного виробничого 

персоналу, надають їй міжнародного значення. Її розв’язання є провідним у 

діяльності Міжнародної організації праці, ЮНЕСКО, Європейського Фонду 

Освіти (ЄФО), СЕDЕFОР (Ничкало, 2014).  

Розвиток професійної підготовки в Україні відбувається у контексті 

євроінтеграційних тенденцій і загально цивілізаційних трансформацій. 

Європейська стратегія, за визначенням В. Огнев’юка, є новим етапом у 

концепції сталого людського розвитку, на якому сфера освіти стає його 

ключовим індикатором, що відображає багатоаспектність суспільного життя, 

закономірності його відтворення і розвитку (Огнев’юк, Сисоєва, Хоружа, 

Соколова, Кузьменко, & Мороз, 2012, с. 28). 

Водночас євроінтеграційні процеси в освіті ґрунтуються за принципом 

національної самоідентичності освітніх систем. Європейська спільнота з 
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великою пошаною ставиться до освітніх систем різних країн, сповідуючи 

принцип єдність у розмаїтті. Така єдність виявляє себе у плюралізмі 

національних систем освіти, що узгоджуються з європейськими стандартами 

та цінностями. Тоді як впровадження цього плюралізму відбувається за 

рахунок спільного сприйняття й усвідомлення, індикатором якого є саме 

рівень володіння іноземною мовою. 

«Європа знань» сьогодні є загальновизнаним пріоритетним чинником 

соціального та людського розвитку. Вона є запорукою зміцнення й 

інтелектуального збагачення європейців, оскільки саме така Європа може 

надати їм необхідні знання, щоб адекватно реагувати на виклики нового 

тисячоліття, усвідомлюючи спільні цінності та приналежність до єдиного 

соціокультурного кола. Проте  без спільної мови спілкування цей процес є 

неможливим. 

Саме у контексті євроінтеграції доцільно навести думку В. Горського 

(1999), що «шлях до Європи – в покладанні центру в собі. Стверджувати 

європейськість власної культури слід не через втечу від себе «до Європи», а 

вбираючи Європу в себе, розвиваючи власну ідентичність через діалог з 

іншими європейськими  культурами» (с. 14). Отже на тлі євроінтеграційних 

процесів опануванню іноземною мовою, як засобу міжнаціонального 

фахового спілкування, приділяється значна увага. Означена проблема посідає 

одне із чільних місць у підготовці фахівців різних галузей. Так у 

«Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти» зазначається, що 

особливістю організації навчального процесу з іноземної мови є послідовне 

здійснення комунікативно-пізнавального навчання, пов’язаного з 

підвищенням змістовності мовлення; використання прийомів, що спонукають 

до вираження особистого ставлення до проблем, які обговорюються; 

цілеспрямована реалізація принципу індивідуалізації навчання, орієнтована 

на використання мови в майбутній практичній діяльності, широке 

застосування видів та форм самостійної роботи» (Рада з питань співпраці в 

галузі культури, 2003, с. 232). 
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Погоджуємося з думкою О. Заболотської (2015), що «…входження 

України до єдиного Європейського простору вищої освіти, європейські 

тенденції гармонізації вищої освіти – з одного боку; необхідність 

формування цілісної особистості майбутнього фахівця, компетентного не 

лише у своїй професійній сфері, але й в інших галузях знань, адаптованого до 

життєдіяльності в умовах глобального полікультурного та багатомовного 

світу – з іншого боку, виводять іноземні мови в освітні пріоритети та 

зумовлюють інтерес науковців до проблеми іншомовної підготовки 

майбутніх фахівців» (с. 2). Отже євроінтеграційні процеси, що відбуваються 

у сучасному суспільстві, висувають нові вимоги і до якості іншомовної 

підготовки фахівців, зокрема цивільного захисту. Це зумовлює необхідність 

дослідження її особливостей в системі як вітчизняної, так і зарубіжної систем 

вищої освіти. 

Як стверджує С. Кун (C. Kuhn) (2007) «глобалізація та переплетіння 

міжнародних економічних систем вимагає знання іноземної мови у майже 

всіх сферах професійної діяльності на кожному ієрархічному рівні. 

Необхідність участі у міжнародних проектах, а також можливість 

професійної міграції впливає на те, що все частіше фахівцям доводиться 

активно використовувати протягом свого трудового життя знання більш ніж 

одну іноземну мову» (с. 35). 

Так Н. Костенко (2012) підкреслює, що процеси Європейської 

інтеграції, які відбуваються в нашій країні, обумовили зростання важливості 

вивчення іноземної мови фахівцями різних галузей та зробили іншомовну 

підготовку студентів немовних спеціальностей, одним із найважливіших 

компонентів вищої освіти. Адже комунікація іноземними мовами 

розглядається членами Європейської комісії, Ради Європи та Європейського 

парламенту як одна з восьми ключових компетенцій, що формуються у 

процесі навчання. Освітні трансформації, що впроваджуються в Україні, – це 

не лише система використання кредитів, впровадження модулів, 

експерименти, рейтинги тощо, це передусім нова філософія освітньої 
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діяльності, нові принципи організації навчального процесу, нові технології 

опанування знань. Обрані шляхи модернізації освіти України співзвучні 

загальноєвропейським та євроатлантичним підходам, за якими 

багатомовність людини є звичайним загальноприйнятим явищем.  

Неабияке значення професійна іншомовна підготовка майбутніх 

фахівців відіграє у забезпеченні академічної мобільності, яка сьогодні є 

однією з ключових напрямів міжнародної діяльності, що відкриває перед 

студентами та викладачами широкі можливості. Академічна мобільність у 

сфері вищої освіти представляє об’єктивний процес, при якому цілі, функції 

та організація надання освітніх послуг набувають міжнародного виміру. Вона 

включає такі форми міжнародного співробітництва: 1) індивідуальна 

мобільність: мобільність студентів чи професорсько-викладацького складу в 

освітніх цілях; 2) мобільність освітніх програм і університетська мобільність, 

формування нових міжнародних стандартів освітніх програм; 3) інтеграція в 

навчальні програми міжнародного виміру та освітніх стандартів; 

4) університетське партнерство: створення стратегічних освітніх альянсів 

(Бринёв, Чуянов, 2001). 

У сучасному розумінні мобільність (від фр. mobile и лат. mobilis) – 

рухливість, здатність до швидкого пересування і дій (Головин, 2003). 

Виокремлюють два підходи до тлумачення мобільності: 1) з позиції зміни 

посади (кар’єрне зростання), професії (зовнішнє переміщення, рух, перехід 

індивіда чи індивідів); 2) внутрішньо притаманна властивість, риса. 

Зазвичай мобільність розглядають як міжнаукове поняття, що  й у 

найбільшому ступені характеризує сучасний етап розвитку суспільства. 

Науковці тлумачать мобільність як здатність, притаманну явищам, процесам, 

системам; необхідну умову функціонування ринку праці;  рефлексія людини 

до «виклику часу»; особистісний індикатор інноваційного розвитку  тощо.  

 Тривалий час, в соціології мобільності основна увага 

приділялася боротьбі з плинністю кадрів. Наприклад, прагнення закріпити 

працівників на підприємстві в умовах науково-технічного прогресу не дає 
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суттєвого економічного ефекту. Тому необхідною є систематична 

перекваліфікація і свідома орієнтація працівників на зміну занять. Виникає 

новий підхід, орієнтований на інтенсифікацію мобільності, який сприятиме 

переходу від політики закріплення кадрів до їх оптимальної ротації 

(Врублевський, 2000). Саме він, на думку І. Герасимової (2013), слугував 

відправною точкою для проникнення проблеми мобільності у педагогічну 

науку (с. 224–228). 

У контексті нашого дослідження цікавою є думка Т. Новікової (2009) 

про те, що молодь становить особливу соціально-демографічну групу 

трудових ресурсів, в якій трудова мобільність являє  процес формування і 

реалізації здатності та готовності молодих людей до зміни місця роботи, 

положення і функції у сфері праці, зумовлені станом економіки та 

особистими інтересами індивіда (с. 7). Вчена відзначає особливості 

трудової мобільності, що уможливлює перспективи професійної 

самореалізації молоді та акцентує увагу і на проблемах, з якими стикнеться 

молодь у контексті трудової мобільності, зокрема, відсутність досвіду 

роботи; професійна невизначеність; схильність до надмірної мобільності. 

Ми ж додаємо сюди і низький рівень володіння іноземною мовою. 

Академічна мобільність, яка надзвичайно посилюється останніми 

роками, є інтеграційним процесом у сфері освіти, що надає можливість 

студентам, аспірантам, викладачам  брати участь в різноманітних навчальних 

або навчально-дослідницьких програмах. Основними цілями таких програм є 

підвищення якості освіти, розвиток міжкультурного обміну, підготовка 

майбутніх кваліфікованих спеціалістів, але першою умовою щодо їх 

реалізації є іншомовна підготовка студента 

У 2015 р. Кабінет Міністрів України затвердив постанову № 579 «Про 

затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну 

мобільність» Ключовими аспектами нового положення є надання права на 

участь у програмах академічної мобільності усім учасникам освітнього 

процесу; чітке визначення видів та форм академічної мобільності; 
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закріплення принципу зарахування отриманих кредитів на основі 

Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС), зокрема шляхом 

порівняння змісту навчальних програм, а не назв курсів; збереження місця 

навчання та стипендії для студентів та місця роботи для працівників ВНЗ, 

котрі беруть участь у програмах академічної мобільності (Постанова 

Кабінету Міністрів України, 2015). 

Порядок здійснення академічної мобільності є важливим кроком у 

процесі імплементації Закону України «Про вищу освіту» (2014) та 

створення дієвого інструментарію для інтернаціоналізації українських вищих 

навчальних закладів. 

Дослідник Ю. Бєляєв (2010) підкреслює, що «місія сучасного вищого 

навчального закладу полягає у розширенні міжнародного співробітництва, 

забезпеченні рівних умов для доступу професорсько-викладацького складу, 

науковців та студентів до міжнародних освітянських джерел, пропаганда 

досягнень університету за кордоном, сприяння розвитку міжнародної 

співпраці, удосконалення програм підготовки фахівців відповідно до вимог 

Болонського процесу, зміцнення міжнаціональних освітніх і культурних 

зв’язків. З одного боку, цьому сприяє глобальна тенденція 

інтернаціоналізації освіти у цілому світі, з іншого, – трансформаційні 

процеси і входження України у світовий економічний та освітній простір, 

шляхами якого і є співробітництво, партнерство та інтеграція» (с. 19). 

Оскільки, на сучасному етапі розвитку закладів вищої освіти чільне 

місце  посідає міжнародна академічна мобільність та інтелектуальна міграція 

іншомовна професійна підготовка фахівця цивільного захисту повинна 

відповідати вимогам часу, бути зорієнтованою на розширення кола 

професійних функцій, перспективу міжнародної співпраці, забезпечувати 

можливість мобільності як викладачів, так і студентів у межах світового 

освітнього простору. Отже для подальшого розвитку міжнародної співпраці у 

навчальних закладах, участі у спільних проектах, угодах, навчаннях, 

тренуваннях зростає роль фахівців з високим знанням іноземних мов.  
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Проте варто звернути увагу на низку проблем, пов’язаних із певними 

змінами в іншомовній політиці країни щодо підготовки сучасного фахівця 

цивільного захисту: 

 невідповідність рівня володіння іноземною мовою на рівні В2/С1 

курсантів та студентів; 

 недостатнє навчально-методичне та матеріально-технічне 

забезпечення навчальної дисципліни «Іноземна мова за професійним 

спрямуванням»; 

 зменшення академічних годин для вивчення мови за професійним 

спрямуванням. 

Таким чином вивчення проблеми професійної іншомовної підготовки в 

умовах євроінтеграційних процесів дозволило виокремити такі її 

особливості: важливість володіння іноземною мовою у зв’язку з 

європейськими та євроатлантичними чинниками інтеграції; підвищення 

якості іншомовної підготовки майбутніх фахівців з урахуванням розширення 

кола завдань у сфері безпеки життєдіяльності; удосконалення мовної 

підготовки із урахування специфіки технологічних інновацій у практичній 

діяльності фахівця цивільного захисту; орієнтація професійної підготовки 

фахівців цивільного захисту на прогностичні тенденції в оволодінні 

іншомовною компетентністю та формуванню здатності використання 

іншомовних засобів інформації; поступове удосконалення та модернізація 

програми іноземної на основі кваліфікаційних вимог та стандарту освіти, 

намірів і можливостей студентів та інтересів навчального закладу; 

врахування у змісті іншомовної професійної підготовки фахівців цивільного 

захисту зарубіжного досвіду; постійне оновлення, коригування, 

конкретизація та змісту іншомовного професійного навчання фахівця 

цивільного захисту; розробка конкретних методик підготовки фахівця 

цивільного захисту до роботи з іншомовними джерелами в залежності від 

спеціальності та освітнього рівня. 
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Проаналізуємо необхідність урахування професійної специфіки у змісті 

іншомовної підготовки фахівців різних галузей як передумову професійної 

іншомовної підготовки у відомчих закладах освіти ДСНС України.  

Якісна професійна підготовка майбутніх фахівців різних галузей в 

Україні на сучасному етапі розвитку вищої освіти не можлива без врахування  

загальноєвропейських та світових вимог до професійної компетентності, 

пріоритетними з яких є іншомовна підготовка кадрів (Мельник, 2019). Знання 

іноземних мов є «важливою передумовою для особистих, культурних, 

професійних та економічних контактів.  

У європейських документах іншомовна освіта та комунікативна 

компетентність фахівців різних галузей розглядаються у різних аспектах 

професійної підготовки. Так, Відповідно до положень «Хартії Ради Європи з 

освіти для демократичного громадянства й освіти з прав людини» (11.05. 

2010 р.) записано, що «компетентність людини не обмежується лише 

когнітивною складовою; у структуру поняття долучено функціональні 

аспекти професійної діяльності (наявність технічних навичок), 

міжособистісні характеристики (соціальні або організаційні навички) та 

етичні цінності (Комітет Міністрів Ради Європи, 2010). 

Як зазначено в рекомендаціях Комітету Ради Європи з питань освіти, 

випускник ВНЗ має володіти вміннями швидко й вільно висловлюватися без 

помітних ускладнень, пов’язаних із пошуком засобів вираження у процесі 

досягнення ними соціальних, академічних і професійних цілей (Council of 

Europe, 2001, с. 24). 

Аналіз фахової літератури свідчить про те, що теоретичні проблеми 

іншомовної підготовки студентів нелінгвістичних вищих навчальних 

закладів освіти у різні роки активно розробляються вченими. Так 

перспективи та теоретичні засади вивчення іноземних мов майбутніх 

фахівців висвітлено у працях вітчизняних В. Артемова (2009), Ж. Вітліна 

(1976), Л. Гегечкорі (1975), В.Скалкіна (1981), Е. Ушакової (2011), 

І. Литовченко (2014) та зарубіжних М. Бернс (M. Berns) (2006), М. Кенел 
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(M. Canal) (1980), E. Komorowska (Є. Комаровська) (2017), E. Gajewska 

(Е. Гаєвська) (2014), G. Czetwertyńska (Г. Четвертинська) (2008), M. Sowa 

(М. Сова) (2014), B. Ligara (Б. Лігара), W. Szupelak (В. Шупеляк) (2012) 

науковців.  

Значний внесок у становлення системи сучасної іншомовної підготовки 

майбутніх фахівців належить вітчизняним ученим. Підвищення ефективності 

іншомовної підготовки у вищій школі на засадах професійної спрямованості 

розглянуто у дослідженнях Г. Барабанової (2007), О. Бігич (2003), О. Биконі 

(2015), Г. Гринюк (2007), Я. Дьячкової (2015), І. Задорожної (2017), Л. Зєні 

(2004), О. Квасової (2012), С. Кіржнер (2009), Л. Конопленко (2014), 

Г. Кравчук (2010), Б. Лабінської (2014), Л. Морської (2013), Я. Окопної 

(2009), Л. Сажко (2011), О. Петращук (2000), О. Хоменка (2014), В. Черниш 

(2011) та ін.; особливості навчання студентів професійно орієнтованому 

іншомовному спілкуванню розкривають у своїх працях О. Минеєва (2009), 

П. Образцов (2005), О. Тарнопольський (2015); формування готовності до 

іншомовного спілкування висвітлюють Є. Злоцька (2012), Н. Логутіна (2006), 

О. Можаровська (2016); питання іншомовної підготовки у професійній освіті 

обґрунтовують Л. Бекреньова (2007), Р. Гришкова (2010), О. Іскандарова 

(1999), Л. Рудометова (2014) та ін. 

Вченими висвітлюються такі аспекти: 

 підвищення ефективності іншомовної підготовки у вищій школі за 

умови професійного спрямування (Б. Алякринський (1982), Г. Барабанова 

(2007), О. Бернацька (1997), Ю. Дегтярьова (2006), О. Іванова (2015), 

А. Пчелінов (1982) та ін.);  

 формування іншомовної професійної компетентності студентів 

немовних спеціальностей (О. Алмабекова (2011), О. Васюкович (2017), 

Т. Костюкова (2013), Н. Микитенко (2011), А. Морозова (2019), С. Ніколаєва 

(2018) та ін.); 

 формування навичок міжкультурної комунікації (М. Галицька (2014), 

Р. Гришкова (2010),  В. Манакін (2012), О. Чекун (2006) та ін.); 
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 формування здатності до професійної комунікації у полікультурному 

просторі (А. Крупченко (2015)). 

У контексті нашого дослідження особливого значення набувають  

наукові розвідки, в яких висвітлено окремі аспекти професійної іншомовної 

підготовки майбутніх фахівців, зокрема щодо профільної спрямованості 

(Л. Биркун (2009), С. Брумфіт (С. Brumfit) (1979), О. Волобуєва (2006), 

С. Козак (2010), С. Мельник (2017), Е. Пассов (1989), С. Дж. Савіньон 

(S. J. Savignon) (1997), М. Свейн (M. Swain) (1996), Д. Хаймс (D. Hymes) 

(1972), Д. Шейлз (1995) та ін.); методики викладання іноземних мов у вищій 

школі (І. Вереітіна (2010), П. Гальскова, Н. Гез (2007), Р. Гришкова (2010), 

О. Єфімова (2013)); формування іншомовної професійної компетентності 

(Д. Барська, Г. Заволянська (1962), Г. Китайгородська (1982), З. Коннова 

(2003), Р. Мартинова (2002), Н. Микитенко (2011), Н. Мойсеєнко (2016), 

Л. Морська, Н. Якимчук (2013) та ін.). 

Аналіз публікацій показує, що доцільність урахування професійного 

спрямування у процесі іншомовної підготовки обґрунтовано для багатьох 

галузей народного господарства.  Зокрема: 

 формуванню окремих аспектів іншомовної підготовки студентів 

технічних спеціальностей присвячені праці І. Вяхк (2013), М. Куц (2017), 

І. Леушиної (2000), О. Минеєва (2010), О. Можаровської (2016), 

Л. Рудометової (2014), Н. Сури (2015) та ін.; 

 особливості іншомовної підготовки майбутніх фахівців авіаційної 

галузі стали об’єктом наукових пошуків Б. Алякринського (1985), 

О. Васюкович (2017), О. Ковтун (2019), Н. Мельник (2019), А. Пчелінова 

(1982) та ін.;  

 серед численних праць, присвячених питанням іншомовної 

підготовки студентів-аграріїв, доцільно згадати дослідження С. Заскалєти 

(2018), А. Кузнецова, Г. Кузнецова (2013), С. Макухіної (2018), І. Ляшенко 

(2007) та ін.; 
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 проблемами формування іншомовної підготовки студентів у 

медичних закладах вищої освіти опікувалися Н. Войткевич (2012), Л. Крисак 

(2014), Н. Сердега (2014), В. Терпиловська (2015) та ін.; 

 окремі аспекти іншомовної підготовки фахівців туристичної 

індустрії були у полі наукового зору О. Алілуйко (2000), О. Баглай (2013), 

М. Вчерашньої (2010), М. Галицької (2007), О. Даніліної (2013), 

Т. Єфремцевої (2000), Н. Ізорія (2008) та ін.; 

 професійну іншомовну підготовку військовослужбовців вищого 

військового навчального закладу розглядали Л. Вікторова (2015), Л. Канова, 

Е. Ф. Маліновський (2017), Ю. Шмідт (2011) та ін. 

Провідною ідеєю проаналізованих праць є необхідність оволодіння  

майбутніми фахівцями уміння спілкуватися іноземною мовою при здійсненні 

професійної діяльності. Тобто здатності і готовності здійснювати як 

безпосереднє спілкування (говоріння, розуміння на слух), так і 

опосередковане спілкування (читання з розумінням іншомовних технічних 

текстів, письмо) на рівні, коли термінологічна галузева специфіка не стає на 

перешкоді якісного виконання професійних обов’язків.  

Розкриємо ці особливості на основі аналізу вищезгадуваних 

досліджень.  

Так Н. Насонова (2002) підкреслює, що головне завдання в опануванні 

іноземною мовою професійного спрямування у вищих  закладах освіти 

сьогодні полягає у формуванні умінь  у студентів використовувати іноземну 

мову в усіх видах мовленнєвої діяльності в ситуаціях професійної діяльності, 

оскільки й «ефективність навчання безпосередньо залежить від ступеня 

наближення процесу передачі знань, формування навичок і вмінь до 

реальних умов їх практичного застосування» (с. 243). 

У дослідженні Е. Мажоровської (2016)  доведено, що ефективність 

іншомовної підготовки майбутніх фахівців технічного профілю базується на 

реалізації сукупності педагогічних умов, а саме: створення мовного 

середовища під час навчання професійно орієнтованої іноземної мови; 
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моделювання професійних ситуацій іншомовного спілкування в процесі 

формування готовності до професійно орієнтованого іншомовного 

спілкування майбутніх фахівців технічного профілю; використання 

інформацій но-комунікаційних технологій для підвищення мотивації до 

професійно орієнтованого іншомовного спілкування в коледжах технічного 

профілю. 

Науковий інтерес становлять розвідки Н. Мельник (2019), у яких 

розглядаються особливості іншомовної підготовки майбутніх фахівців 

авіаційної галузі. Ми погоджуємося з думкою дослідниці про те, що 

ефективним механізмом реалізації завдань іншомовної підготовки майбутніх 

фахівців є  дотримання таких методичних рекомендацій: результати навчання 

на кожному занятті повинні бути зорієнтовані на формування іншомовної 

комунікативної компетентності; зміст навчальної іншомовної дисципліни має 

бути акцентованим на формування знання лексичного мінімуму майбутніх 

фахівців, який забезпечуватиме розуміння ними команд, вказівок, 

рекомендації, професійних та технічних інструкцій тощо; організація 

навчального процесу повинна забезпечувати постійну активну позиція 

студентів у навчанні через системне запровадження інтерактивних 

комунікативних технологій. 

У контексті нашого дослідження цікавими є висновки Н. Івасів (2018) 

щодо доцільності впровадження інтегрованого підходу до професійної 

іншомовної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства. Крізь призму 

інтегрованого підходу висвітлюється інтегроване вивчення змісту та мови 

(CLIL – Content and Language Integrated Learning), в основі якого є паралельне 

набуття професійних і мовних компетенцій. Вчений запропонувала введення 

до навчальних планів майбутніх фахівців з туризмознавства  

міждисциплінарних семінарів / вебінарів з іншомовної навчальної та 

виробничої практик, які сприятимуть подальшому розвитку  іншомовної 

професійно-комунікативної компетентності (Івасів,  2018).  
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Іншомовну професійну компетентність майбутніх фахівців 

нафтогазової промисловості М. Федина (2017), розглядає як сукупність 

лексичних, граматичних, соціокультурних і власне конкретно професійних 

знань, умінь і навичок, необхідних для іншомовного спілкування у різних 

ситуаціях і сферах, які пов’язані з безпосереднім виконанням виробничих 

завдань та функціональних обов’язків. 

Для нашого дослідження цінними є положення  Л. Крисак (2014). 

Основними компонентами іншомовної професійно орієнтованої 

комунікативної компетентності майбутніх лікарів дослідниця вважає: 

лінгвістичний, психологічний, професійний, прагматичний, соціокультурний 

та стратегічний.   

Узагальнивши дослідження вітчизняних учених, пов’язані з 

підвищенням якості іншомовної підготовки студентів немовних 

спеціальностей, О. Заболотська (2015) виділяє ряд суперечностей на таких 

рівнях: концептуальному, мети іншомовної підготовки, змісту професійно 

орієнтованої іншомовної підготовки, управління процесом іншомовної 

підготовки. Дослідниця робить припущення, що одним із шляхів усунення 

ряду цих протиріч є дослідження світових освітніх тенденцій та 

проектування інноваційної моделі професійно орієнтованої іншомовної 

підготовки для немовних спеціальностей, яка б враховувала як зазначені 

тенденції, так і особистісну індивідуальність студентів.   

Подальший розвиток відкритої нелінійної системи професійно 

орієнтованої іншомовної підготовки студентів із врахуванням світових 

освітніх тенденцій можливі, на думку О. Хоменко (2015), за умови переходу 

від традиційного трактування іншомовної підготовки як взаємозв’язаного 

навчання всіх видів мовленнєвої  діяльності до сучасної інтерпретації її 

стратегічної мети як формування полікультурної мовної професійної 

особистості, готової до професійної міжкультурної комунікації і 

саморозвитку в умовах глобалізованого інформаційного суспільства. 

Причому, як проміжна мета іншомовної підготовки в вищих навчальних 
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закладах, розглядається формування вторинної толерантної мовної 

професійної особистості (Хоменко, 2015).   

Активізація міжнародної діяльності відомчих навчальних закладів 

ДСНС України та розвиток міжнародної співпраці фахівців пожежно-

рятувальної служби України як передумова професійної іншомовної 

підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту.  

Підготовка майбутніх фахівців цивільного захисту та їх подальша 

професійна діяльність передбачають активну міжнародну співпрацю 

відповідно до міжнародних документів. Зокрема таких: Солідарність з 

відповідальністю (Strengthening EU Disaster Management: rescEU Solidarity 

with Responsibility) 23.11.2017 (European Commission, 2017), Регламенту 

№ 369 Ради ЄС про надання надзвичайної допомоги в межах Союзу 

(Regulation № 369 EU on the provision of emergencysupportwithin the Union, 

2016), Рішенню №1313 Європейського Парламенту та Ради про Механізм 

цивільного захисту ЄС (Decision №1313 of the European Parliament and of the 

Council on Union Civil Protection Mechanism, 2013), Резолюції Європейського 

Парламенту щодо підходу Співтовариства про запобігання природних і 

техногенних катастроф (EP resolution on Community approach on the 

prevention of naturalandman-madedisasters №2151(INI), 2010);  Освіта–2030 

(Incheon Declaration: Education 2030, 2015); Резолюція Генеральної Асамблеї 

№ 64/290 визнання права на освіту у надзвичайних ситуаціях (United Nations 

General Assembly Resolution 64/290 recognizing the right to education in 

emergencies, 2010). 

Так у Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 

2021 р. підкреслено значення іноземної мови у міжнародному 

співробітництві у сфері освіти.  

У контексті нашого дослідження важливими є такі аспекти: 

 укладення і реалізація міжурядових та міжвідомчих угод про 

співробітництво в галузі освіти і науки; 
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 організація освітніх і наукових обмінів, стажування та навчання за 

кордоном учнів, студентів, педагогічних і науково-педагогічних працівників; 

 розширення участі навчальних закладів, педагогів, науковців,  

студентів у різних проектах і програмах міжнародних організацій та 

співтовариств (програми Темпус, Еразмус Мундус, Жан Моне); 

 проведення спільних наукових досліджень з актуальних проблем 

розвитку освіти та галузей економіки; 

 проведення міжнародних наукових конференцій, семінарів, 

симпозіумів тощо (Указ Президента України, 2013). 

Міжнародна співпраця є одним із пріоритетних напрямів діяльності 

усіх відомчих навчальних закладів Системи ДСНС України. На важливість 

професійної іншомовної підготовки та пріоритетних напрямах її 

вдосконалення наголошено у Статутах ЗВО ЦЗ. Зокрема у Статуті 

Львівського університету безпеки життєдіяльності (2018) зазначено: 

 провадження міжнародної діяльності у сфері вищої освіти і науки, 

посилення інтеграції Університету у світовий освітній і науковий простір 

через співробітництво із вітчизняними та іноземними закладами освіти, 

науковими  установами, організаціями, вченими, спеціалістами тощо; 

 участь у міжнародних освітніх та наукових програмах, у діяльності 

міжнародних організацій як освітній заклад, входити до складу міжнародних 

асоціацій, об'єднань, клубів тощо; 

 організація, проведення наукових, науково-технічних, науково-

практичних, науково-методичних конференцій, симпозіумів, семінарів,   

олімпіади, виставок тощо, у тому числі й міжнародних; 

 відрядження за погодженням із ДСНС за кордон науково-

педагогічних та наукових працівників для освітньої та наукової роботи 

відповідно до міжнародних договорів України, а також прямих договорів 

Університету з іноземними партнерами;  

 участь у програмах двостороннього та багатостороннього 

міждержавного обміну науково-педагогічними та науковими працівниками, 
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здобувачами вищої освіти (Статут Львівського університету, 2018, с. 30; 

Статут Національного університету, 2018, с. 35) 

Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля 

підтримує і розвиває зв’язки зі спорідненими навчальними Французької 

Республіки, Федеративної Республіки Німеччини, Королівства Нідерландів, 

закладами Республіки Польщі, Литовської Республіки, Республіки Білорусь, 

Латвійської Республіки, Естонської Республіки, Республіки Болгарії, 

Республіки Грузії, Азербайджанської Республіки, Республіки Казахстан 

тощо.   

Всього підписано 23 угоди про міжнародне співробітництво з 

навчальними закладами та компаніями. Викладачі, співробітники, курсанти 

та студенти інституту активно беруть участь у міжнародних семінарах, 

конференціях, практичних та теоретичних навчаннях, тренінгах, 

стажуваннях, спортивних змаганнях та чемпіонатах Європи і світу. З 2016 р. 

відбулося значне посилення міжнародної діяльності. Зокрема, відбуваються 

закордонні відрядження, прийом іноземних делегацій (Головної школи 

пожежної служби Республіки Польщі (м. Варшава), Союзу інвалідів та 

ветеранів Чорнобиля Західної Грузії, Академії пожежної безпеки Інституту 

фізики та безпеки (Королівство Нідерландів, м. Арнем), Технологічного 

університету Ченстохова (Республіка Польща) тощо. 

У країнах ЄС важливу роль відіграють центри та організації, які 

співпрацюють у сфері цивільного захисту та надають допомогу 

постраждалим унаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру. Таким є Центр координації реагування на надзвичайні ситуації 

Еmergency Response Coordination Centre (ERCC) – це організація 

оперативного центру «Механізм цивільного захисту ЄС (EU Civil Protection 

Mechanism)», метою якої є посилення співпраці між державами у сфері 

цивільного захисту.  Організація проводить великомасштабні міжнародні 

навчання, тренінги, підготовку експертів та команд, представниками якої є 

фахівці з питань цивільного захисту з різних країн.  
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Варто зазначити, що на базі цієї організації була створена «Програма 

обміну експертами» для доповнення та удосконалення навчальних програм 

та курсів у країнах ЄС у сфері цивільного захисту. Програма відкрита для 

фахівців, які працюють у сфері цивільного захисту. Отже  важливим пунктом 

її ефективної діяльності є мовний аспект, бо експерти повинні вільно 

спілкуватися англійською мовою, або мовою країни у яку вони будуть 

відряджені для успішного міжнародного обміну (European Commission, 

2019).  

Доцільно зазначити, що завданням вищої професійної освіти стає 

формування не лише професійних знань, умінь і навичок, а й орієнтація на 

подальше підвищення своєї професійної компетенції, розвиток уміння 

спілкуватися, використовуючи слово як засіб комунікації для вирішення 

професійних завдань в умовах розширення міжнародних зв’язків. Тому 

актуалізується проблема підвищення кваліфікації фахівців цивільного 

захисту до іншомовного професійного спілкування.  

Іншомовне професійне спілкування дозволить фахівцям цивільного 

захисту повною мірою використовувати можливості сучасних іншомовних 

інформаційних джерел для підвищення свого професійного рівня, бути 

повноправним учасником діалогу із зарубіжними колегами, реалізувати свій 

професійний потенціал у міжнародних проектах тощо. Як зазначає М. Козяр 

(2016), «,…співпраця між провідними у галузі цивільної безпеки 

інституціями, стане потужним кроком подальшої інтеграції української 

системи освіти у загальноєвропейську та світову» (с. 2).  

Окрім того, у процесі професійної діяльності для фахівців цивільного 

захисту важливим є  дотримання норм та правил професійного іншомовного 

спілкування у процесі проведення нарад, переговорів, вирішення еколого-

техногенних проблем також може відігравати важливе значення. Оскільки 

від швидкого реагування, виконання завдань з ліквідації наслідків НС та 

рівня професійної іншомовної готовності майбутніх фахівців цивільного 

захисту залежить вирішення проблем у невідкладних ситуаціях.  
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Посилення міжнародної співпраці у сфері цивільного захисту, 

налагодження взаємодії та обмін досвідом щодо моніторингу та 

прогнозування надзвичайних ситуацій, участь українських рятувальників у 

аварійно-рятувальних операціях за кордоном – є пріоритетними напрями 

діяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Усі заходи 

вимагають від учасників володіння іноземними мовами, передусім, 

англійської – як мови міжнародного спілкування, удосконалення якої 

відбувається на курсах підвищення кваліфікації, а основи знань іноземної 

мови професійного спрямування закладаються під час навчання у вищому 

закладі освіти. 

Перелік підписаних угод та проведених заходів, що відбулися 

впродовж останніх років є вагомими кроками до реалізації завдань щодо 

співпраці між українськими та зарубіжними рятувальниками і свідчить на 

зрослу потребу знання іноземної мови професійного спрямування.  

Тільки останніми роками було підписано:  

Міжурядову Угоду між Кабінетом Міністрів України і Урядом 

Республіки Польща про співробітництво та взаємну допомогу щодо 

попередження катастроф, стихійних лих, інших надзвичайних ситуацій та 

ліквідації їх наслідків на 2014-2016 роки (Львів, 14.11.2016)  і План спільних 

заходів ДСНС України та Державної пожежної служби Республіки Польща з 

її реалізації (Бочковський, 2014); 

Міжурядову Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом 

Республіки Польща про співробітництво та взаємну допомогу в галузі 

попередження катастроф, стихійного лиха, інших НС та ліквідації їх 

наслідків на 2017 – 2019 рр.; 

Міжурядову Угоду між Кабінетом Міністрів України і Урядом 

Республіки Польща про співробітництво та взаємну допомогу в галузі 

попередження катастроф, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій та 

ліквідації їх наслідків на 2019-2020 рр. 
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Впродовж останніх 5-ти років було успішно реалізовано ряд 

міжнародних проектів, які фінансувалися Міністерствами закордонних справ 

країн ЄС, з якими підписано угоди. Проекти передбачали інтеграцію 

української системи цивільного захисту у загальноєвропейський механізм 

забезпечення безпеки людини, адаптацію українських фахівців до спільної 

роботи з міжнародними системами безпеки, вироблення спільних методів та 

підходів до ліквідації різних надзвичайних ситуацій, особливо тих, які мають 

транскордонний характер. Загалом у проектах взяли участь понад 3000 осіб. 

1) Польсько-українські, українсько-польські проекти «Підвищення 

ефективності реагування українських аварійно – рятувальних служб на 

надзвичайні ситуації – етап ІІ», що фінансується Міністерством 

закордонних справ Республіки Польща за рахунок коштів програми 

«Польська допомога задля розвитку – 2018» (Управління ДСНС України, 

2019).  

2) Спільний проект «Від партнерських відносин до співпраці в ділянці 

порятунку» (в рамках програми «Польська допомога». Спільний проект 

«Підвищуємо безпеку в прикордонних регіонах – четверте видання 

проекту», що фінансується Міністерством закордонних справ Республіки 

Польща за рахунок коштів програми «Польська допомога задля розвитку 

– 2019» (Управління ДСНС України, 2019). 

3) Великий інфраструктурний проект «Покращення рівня безпеки населення 

у транскордонному регіоні шляхом посилення спільних заходів з 

навчання та співробітництва у сфері управління надзвичайними 

ситуаціями (BRIDGE). Спільна Операційна Програма Румунія-Україна 

2014-2020, фінансується Європейським Союзом через Європейський 

Інструмент Сусідства і співфінансується країнами, які беруть участь у 

Програмі (Управління ДСНС України, 2019).  

4) Проект «Спільний захист людей та навколишнього середовища шляхом 

створення українсько-польської системи попередження та реагування на 

катастрофи в Карпатському Єврорегіоні», що реалізується Асоціацією 
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органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна» у 

партнерстві з Головним управлінням ДСНС України за фінансової 

підтримки Європейського Союзу в рамках Програми транскордонного 

співробітництва Польща – Білорусь – Україна 2014-2020. Бюджет проекту 

складає 1 842 438,00 євро (Управління ДСНС України, 2019).  

5) Проект Асоціації міст побратимів, в рамах якого делегація  українських 

рятувальників З  25.09 по 6.10 2018 р. брала участь в програмі обміну 

досвідом з управління надзвичайними ситуаціями в галузі пожежної, 

техногенної безпеки та цивільного захисту. Члени делегації пройшли 

стажування на базі пожежної частини №5 м. Арлінгтон, США  

(Управління ДСНС України, 2019). 

6) Навчальна програм U – LEAD з Європою «Вдосконалення цивільного 

захисту в об’єднаних територіальних громадах України», мета якої  

вивчення передового європейського досвіду управління кризовими 

ситуаціями на місцевому рівні та створенні планів заходів у сфері 

цивільного захисту з особливим акцентом на створення добровільних 

пожежних команд в Україні (Управління ДСНС України, 2019).  

7) Проекти Білорусь – Україна 2014-2020» та «Польська допомога» 

Окрім того постійно проводяться робочі зустрічі з іноземними 

колегами (наприклад, 25.03.2019 р. в у рамках налагодження партнерських 

відносин для розвитку двосторонньої співпраці в галузі рятувальної справи 

ДСНС відбулася робоча зустріч з румунськими колегами-рятувальниками 

(Управління ДСНС України, 2019); відбуваються спільні навчання 

(наприклад, з 20 по 21.03.2019 проводилися навчання «Підкарпаття 2019» у 

рамках реалізації плану спільних заходів ДСНС України та Державної 

пожежної служби Республіки Польща з реалізації міжурядової Угоди між 

Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Польща про 

співробітництво та взаємну допомогу в галузі попередження катастроф, 

стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків на 

2019–2020 рр. (Управління ДСНС України, 2019); проводяться міжнародні 
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пожежні змагання (наприклад, у рамках реалізації плану спільних заходів 

ДСНС України та Державної пожежної служби Республіки Польща з 

реалізації міжурядової Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом 

Республіки Польща про співробітництво та взаємну допомогу в галузі 

попередження катастроф, стихійного лиха та ліквідації їх наслідків на 2017 – 

2019 рр. у м. Ополе, Республіка Польща відбулися міжнародні пожежні 

змаганнях «Firefighter Combat Challenge» (Управління ДСНС України, 2019); 

міжнародні форуми (наприклад, Х Форум Європа-Україна «Можливості, 

яких не можна втратити (27-29.01.2018, м Жешув, Республіка Польща  

(Управління ДСНС України, 2019). 

Отже є підстави для висновку про те, що активізація міжнародної 

діяльності відомчих навчальних закладів ДСНС України та розвиток 

міжнародної співпраці фахівців пожежно-рятувальної служби України 

вимагають посиленої уваги до професійної іншомовної підготовки майбутніх 

фахівців цивільного захисту.  

 

1. 2. Аналіз базових понять дослідження 

1.2.1. Дефініції щодо сутності та специфіки професійної іншомовної 

підготовки  

 

Аналіз наукових джерел засвідчує, що існують завершені та 

незавершені дискусії щодо тлумачення окремих понять, використовуваних у 

нашому дослідженні. Зокрема це співвідношення понять «компетенція» 

/«компетентність»; «іншомовна компетентність» / «професійна іншомовна 

компетентність»; «професійна підготовка» / «іншомовна підготовка» / 

«професійна іншомовна підготовка»; «професійна іншомовна 

підготовка» / «професійна іншомовна готовність» тощо.  

Ми застосовуємо метод контекстного аналізу як дослідницького 

інструментарію, що передбачає поетапну процедуру дослідження визначеної 

категорії (поняття, педагогічного явища) у системі психолого-педагогічних 
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наук (Дубасенюк, 2010). Його ми використовуємо для уточнення змісту 

понять «компетенція» / «компетентність» та поглиблення розуміння поняття 

«іншомовна компетентність» та «професійна іншомовна компетентність».  

На симпозіуму Ради Європи з теми «Ключові компетенції для Європи» 

(1996) було визначено перелік ключових компетенцій. Вивчати: вчитися 

отримувати користь з досвіду; вчитися організовувати взаємозв’язок своїх 

знань і впорядковувати їх; вчитися організовувати свої власні прийоми 

вивчення; вчитися вирішувати проблеми; самостійно займатися своїм 

навчанням. Шукати: використати різні бази даних; опитувати оточення; 

консультуватися у експерта; отримувати інформацію; уміти працювати з 

документами і класифікувати їх. Думати: простежувати взаємозв’язок 

минулих і сьогоденних подій; критично відноситися до того або іншого 

аспекту розвитку суспільства; вчитися долати невпевненість і труднощі; 

виражати і відстоювати свою точку зору; розуміти важливість політичних і 

економічних умов, в яких проходить навчання і робота; оцінювати соціальні 

звички, пов’язані із здоров’ям, споживанням, а також з довкіллям; оцінювати 

витвори мистецтва і літератури. Співпрацювати: прагнути до співпраці і 

вчитися працювати в колективі; приймати рішення – залагоджувати 

розбіжності і конфлікти; уміти домовлятися; уміти складати і виконувати 

контракти. Братися за справу: включатися в проект; нести відповідальність; 

входити до групи або колективу і вносити свій вклад; доводити солідарність; 

уміти організовувати свою роботу; уміти користуватися обчислювальними і 

моделюючими пристроями (Sovet Evropy, 1996).  

Адаптуватися: використати нові технології інформації і комунікації; 

доводити гнучкість перед лицем швидких змін; показувати стійкість перед 

труднощами; вміти знаходити нові рішення.  

В. Хутмахер наводить прийняте Радою Європи визначення п’яти 

ключових компетенцій, якими повинні володіти  молоді європейці 

(Hutmacher, 1997).  Їх актуальність обумовлена функціями, які вони 

виконують у життєдіяльності людини: формування здатності навчатись і 
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самонавчатись; забезпечення випускником гнучкості у взаємовідносинах з 

працедавцями; закріплення репрезентативності, а, отже, зростаючої 

успішності в конкурентному середовищі існування. 

Привертає увагу документ «Загальноєвропейські Рекомендації з мовної 

освіти» де зазначено, що «комунікативні мовні компетенції визначаються як 

такі, що забезпечують людині можливість діяти» (Рада з питань співпраці в 

галузі культури, 2003, с. 30). 

Забезпечення сумісності компетенцій з традиційними освітніми 

параметрами передбачає розкриття змісту понять «освітні компетенції», 

котрі за В. Краєвським містять такі структурні компоненти (Краевский, & 

Хуторской, 2008, с. 141): назва; тип компетенції в загальній ієрархії 

(ключова, загально предметна, предметна); коло реальних об’єктів дійсності, 

стосовно яких вводиться компетенція; соціально-практична доцільність та 

значущість компетенції; смислові орієнтації та особистісна значущість 

компетенції; уміння і навички, що стосуються сфери реальних об’єктів; 

способи діяльності стосовно сфери реальних об’єктів; мінімально необхідний 

досвід діяльності у сфері конкретної компетенції; індикатори – приклади, 

зразки навчальних і контрольно-оцінювальних завдань для визначенням 

рівня компетентності особистості. 

В основі більшості сучасних моделей спеціаліста, що розроблені 

зарубіжними та вітчизняними вченими, лежить поняття «ключові 

компетенції», введене на початку 90-х рр. Міжнародною організацією праці. 

Це поняття тлумачиться як загальна здатність людини мобілізувати в ході 

професійної діяльності набуті знання та вміння, а також використовувати 

узагальнені способи виконання дій (Уйсімбаєва, 2006). Розглядають також 

компоненти ключових компетенцій (Фёдоров, Норенков, & Коршунов, 2006), 

серед яких виділяють: внутрішні ресурси – знання, уміння, навички 

предметного, міжпредметного і побутового характеру; зовнішні ресурси – усі 

можливі засоби для вирішення проблеми; інформаційні ресурси – довідники, 

енциклопедії, інтернет, експерти (носії спеціальної інформації) тощо; 
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людські ресурси – фахівці конкретних галузей, організаційні структури тощо; 

фінансові, матеріально-технічні і інші ресурси; самоврядування, що 

формується в процесі навчання, на основі досвіду вирішення низки 

різноманітних проблемних ситуацій, навчальних і життєвих; мобілізація як 

своєрідний «запуск» компетенції для вирішення проблемної ситуації, що 

тісно пов’язана з мотивацією.  

Ключова компетенція – це така, що відповідає найширшому колу 

специфіки, універсальна для різних видів діяльності й може бути умовно 

названою як «здатність до діяльності». Разом з тим, наголошується, що 

ключові компетенції забезпечують універсальність і тому не можуть бути 

використані як вузькоспеціалізовані. Першою похідною від терміна 

«компетенції» виступають «ключові компетенції», а другою похідною є 

«професійні компетенції», які розглядаються як складові професіоналізму, 

зокрема, особлива увага приділяється визначенню видів компетенцій у 

структурі професійної компетентності (Петрук, 2008, с. 66).  

Зазвичай у дослідженнях прийнято розрізняти поняття «компетенція» 

та «компетентність». Для кращого їх розуміння звернемося до тлумачних 

словників. У Словнику сучасної української мови поняття «компетенція» 

трактується як «добра обізнаність із чим–небудь», «компетентність» 

властивість за значенням «компетентний, який має достатні знання в якій-

небудь галузі; який з чим-небудь добре обізнаний; тямущий» (Бусел, 2005, 

с. 445). У словнику англійської мови (Exams Dictionary) поняття 

«competence/компетенція» здатність виконувати певний вид завдань успішно 

та ефективно або «competency/компетентність»- навички, необхідні для 

виконання певної роботи (Cleveland-Marwick,  & Fox, & Manning, & 

Murphy,  & Summers, 2007, с. 293). За А. Андреєвим (2005) поняття 

«компетентність» представлена «як здатність застосовувати знання та вміння 

ефективно й творчо в міжособистісних стосунках – ситуаціях, що 

передбачають взаємодію з іншими людьми в соціальному контексті так само, 

як і в професійних ситуаціях» (с. 6). Водночас В. Калінін (2005) стверджує, 
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що поняття «компетентність характеризує і визначає рівень професіоналізму 

особистості, а її досягнення відбувається через здобуття необхідних 

компетенцій, що складають мету професійної підготовки фахівця» (с. 8). У 

досліджені про компетенцію та компетентність український педагог О. Кучай 

(2009) поняття компетенція характеризує, як «сукупність взаємозалежних 

якостей особистості (знання, уміння, навички, способи діяльності), що 

задаються до певного кола предметів і процесів та необхідних для якісної, 

продуктивної діяльності щодо них» (с. 48). За В. Шадріковим (2004) 

компетенція «це володіння певними знаннями, навичками, життєвим 

досвідом, які дозволяють судити про будь-що» (с. 30) 

Поняття «іншомовні компетенції» ми розуміємо як сукупність 

іншомовних знань, умінь, навичок, які необхідно сформувати під час 

професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту. 

У вітчизняних нормативних освітніх документах переважно вживається 

поняття компетентності. Відповідно до Закону України «Про освіту» (2017), 

«компетентність – динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів 

мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає 

здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або 

подальшу навчальну діяльність» (ст. 1) 

Відповідно до Проекту Закону України «Про повну загальну середню 

освіту» (2018), рівні, терміни та форми здобуття загальної середньої освіти, 

повна загальна середня освіта здобувається на таких рівнях: початкова освіта 

– перший рівень повної загальної середньої освіти, що передбачає оволодіння 

особою сукупністю компетентностей, які визначені державним стандартом 

початкової освіти та здобувається упродовж 4 років; базова середня освіта – 

другий рівень повної загальної середньої освіти, що передбачає оволодіння 

особою сукупністю компетентностей, які визначені державним стандартом 

базової середньої освіти та триває упродовж 5 років; профільна середня 

освіта – третій рівень повної загальної середньої освіти, що передбачає 

оволодіння особою сукупністю компетентностей, які визначні державним 
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стандартом профільної середньої освіти, яка на сьогоднішній день буде 

здобувається упродовж 3 років.  

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» (2014), 

«компетентність - динамічна комбінація знань, вмінь і практичних навичок, 

способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, 

морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно 

здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом 

навчання на певному рівні вищої освіти» (ст.1) 

О. Железняк (2011) наголошує, що «природа компетентності така, що 

будучи продуктом навчання, не прямо витікає з нього, а є, швидше, 

наслідком саморозвитку індивіда, його не стільки технологічного, скільки 

особистісного зростання, наслідком самоорганізації і узагальнення 

діяльністного і особистісного досвіду» (c. 167). Компетентність – «це спосіб 

існування знань, умінь, навченості, що сприяє особистнісній самореалізації, 

знаходженню вихованцем свого місця у світі, внаслідок чого освіта 

з’являється як високомотивоване і в справжньому сенсі особистісно-

орієнтоване, таке, що забезпечує максимальну затребуваність особистісного 

потенціалу, визнання особистості оточенням і усвідомлення нею самою 

власної значущості» (Болотов, Сериков, 2003, с. 12).  

Компетентний фахівець є також індивідуальністю, яка усвідомлює і 

рефлексу є власні цінності, зіставляє, оцінює себе, проектує своє майбутнє. 

Тому знання, уміння та навички, засоби діяльності є матеріалом для 

формування особистості, причому знання визначаються не тільки як певний 

обсяг інформації, а як уявлення про світ, що накладається на власний 

соціокультурний, духовний досвід індивіда (Локшина, 2007). Такий фахівець 

виходить за рамки предметної галузі своєї професії, він повинен мати певний 

творчий потенціал саморозвитку.  

Таким чином, компетентність співвідноситься з конкретним видом 

діяльності. У науковій літературі представлені різні її види. На думку 

А. Маркової (1996), доцільно виокремити такі види професійної 
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компетентності (с. 20): спеціальна компетентність як здатність до 

професійної діяльності на дуже високому рівні, здатність проектувати свій 

професійний розвиток, уміння вирішувати типові професійні завдання й 

оцінювати результати своєї праці; соціальна компетентність як здатність до 

спільної (групової, кооперативної) професійної діяльності та прийнятих 

прийомів професійного спілкування, як соціальна відповідальність за 

результати своєї професійної праці; особистісна компетентність, як здатність 

володіти прийомами особистісного самовираження і саморозвитку; 

індивідуальна компетентність як здатність до самореалізації та розвитку 

індивідуальності в рамках професії, готовність до професійного зростання, 

здатність до індивідуального самозбереження, непідвладність професійному 

старінню, уміння організовувати свою працю без перевантажень. 

Основними ознаками ключових компетентностей Н. Бібік (2004) 

вважає поліфункціональність, надпредметність, міждисциплінарність, багато 

компонентність, спрямування на формування критичного мислення 

рефлексії, визначення власної позиції» (с. 46).  

Ключові компетентності пов’язують воєдино особистісне і соціальне, 

відображають комплексне оволодіння сукупністю способів діяльності, що 

набуває студент не лише під час вивчення предметів, але й засобами 

неформальної освіти, внаслідок впливу середовища тощо. 

Звернемо увагу на праці вітчизняних та зарубіжних науковців з даної 

проблеми: А. Андрієнко (2007), Е. Бібікової (2006), Ю. Солоднікової (2009), 

О. Кравченко, С. Склярової (2008), Н. Ізорія (2008). На основі аналізу 

педагогічної та методичної літератури зустрічаються поняття «іншомовна 

компетентність», «іншомовна комунікативна компетентність», «професійна 

іншомовна комунікативна компетентність».  

Поділяючи думку Г. Кручініна, який наголошує, що іншомовна 

компетентність буде лише тоді ефективною, якщо враховуватиме наступні 

компоненти: мотиваційно-ціннісний (інтерес до професійної іншомовної 

підготовки та усвідомлення її значущості); когнітивно-діяльнісний (об’єднує 

іншомовну комунікативну компетенцію у сфері професійної діяльності та 
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загальні компетенції, що містять професійно важливі якості та вміння 

інженера); емоційно-вольової (пов’язаний з формуванням адекватної 

самооцінки здібностей, почуття обов’язку, відповідальності) (Кручинина,  

Патяева, 2008, с. 24). 

Щодо іншомовної комунікативної компетентності. Її розуміють як 

«особливість особистості, що визначається обсягом і характером засвоєних 

знань, умінь і навичок іноземної мови, формування яких відбувається у 

процесі моделювання іншомовної професійної діяльності» (Сура, 2003) та як 

«феномен відкритого типу, який постійно оновлюється відповідно до 

просування у процесі професійного становлення; ступінь залучення 

особистості до комунікативної діяльності» (Барышникова, 2005, с. 5). 

Іншомовна комунікативна компетентність також постає ефективним засобом 

формування особистості. Цей вид компетенції сприяє розвитку особистісних 

якостей, підвищенню рівня зацікавленості в оволодінні мовою, дає змогу 

задіяти не лише свідомість студента, але і його почуття та емоції.  

Зокрема, А. Андрієнко (2007) стверджує, що «іншомовна 

комунікативна компетентність» це «здатність майбутнього випускника 

вищого технічного навчального закладу діяти у професійно спрямованій 

ситуації спілкування з фахівцями з інших країн, готовність до здійснення 

міжкультурної професійної взаємодії у полікультурному просторі в умовах 

міжнародної мобільності та інтеграції» (с. 15). Тоді як О. Маркова (2014) 

вважає, що формування професійної іншомовної комунікативної 

компетентності у процесі навчання мови характеризується поєднанням 

навчання міжкультурного спілкування з паралельним освоєнням мови, 

розширенням культурознавчої обізнаності (с. 15). На її думку, структурними 

компонентами професійної іншомовної комунікативної компетенції можуть 

поставати лінгвістичний (володіння мовними засобами спілкування), 

інформаційний (урахування специфіки наукової, професійної, ділової сфер 

спілкування), культурологічний компонент (фонові знання про країну, її 

культуру та реалії), навчальний (дотримання ключового принципу мовної 

освіти для студентів технічних спеціальностей) та організаційний 
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компоненти (поширення різноманітних форм позааудиторної навчальної 

діяльності) тощо.  

Так Є. Новгородова (2013) стверджує що «іншомовна професійна 

компетентність» включає ряд компонентів: усне та письмове іншомовне 

спілкування (монолог, діалог, розуміння та відтворення тексту); знання 

звичаїв та традицій, норм етикету; уміння вести переписку, як елемент 

ділової комунікації; готовність до комунікативного спілкування (передача, 

регулювання інформаційних потоків відповідно до вирішуваних завдань).  

Цілком погоджуємося із думкою В. Теніщевої (2008) «професійна 

іншомовна комунікативна компетентність» – «складний інтегративний 

комплекс, який забезпечує компетентне професійне спілкування мовою 

спеціальності в умовах міжкультурної комунікації» (с. 17). 

Незаперечним, є те, що рівень професійної компетентності 

майбутнього фахівця безпосередньо залежить від обсягу накопичених знань, 

від його здібностей поповнювати свій багаж новою професійно цінною 

інформацією. Оскільки, із стрімким розвитком сучасного суспільства 

змінюються запити щодо практичного навчання іноземної мови за 

професійним спрямуванням, а це в свою чергу призводить до необхідності 

формування саме іншомовної професійної компетентності майбутнього 

випускника закладу вищої освіти ДСНС України.  

Важливими складовими іншомовної професійної компетентності 

майбутніх фахівців цивільного захисту є взаєморозуміння з носіями мови з 

урахуванням особливостей національного менталітету (специфіку нації, 

поведінку); врахування специфіки професійного міжкультурного компоненту 

мови та створення позитивної атмосфери співпраці з колегами у процесі 

професійного іншомовного спілкування у полікультурному світі. 

Провідним чинником у формуванні іншомовної компетентності є 

усвідомлення майбутніми фахівцями цивільного захисту значущості 

іноземної мови як важливого складника їх професійної підготовки. Для 

фахівця цивільного захисту є професійною необхідністю володіння 

іноземною мовою, бо крім постійного ознайомлення з сучасними науково-
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технічними винаходами, участі у міжнародних тренуваннях, програмах 

обміну та у процесі професійної діяльності іншомовна компетентність 

відбувається при значному психологічному та фізичному навантаженні у 

різноманітних екстремальних умовах. Іншомовна професійна компетентність 

фахівця цивільного захисту є важливою складовою професійної освіти 

(Додаток В). Володіння іноземними мовами сприяє розвитку особистості 

майбутнього фахівця цивільного захисту, його здатності застосовувати 

знання та уміння у професійній діяльності. 

Результати проведеного контекстного аналізу (табл. 1.1.) засвідчили, 

що існують різні формулювання понять «іншомовна комунікативна 

компетентність», «іншомовна професійна комунікативна компетентність», 

«іншомовна професійна компетентність». 

Таблиця 1.1. 

Контекстний аналіз поняття «професійна іншомовна компетентність» 

Визначення Джерело, 

автор 

Іншомовна компетентність 

це певний рівень освіченості та коло знань фахівця, які 

дають змогу ефективно вирішувати будь-які проблеми, що 

виникають в процесі користування іншомовними 
засобами та продуктами та сприяти професійному 

самовдосконаленню 

Абрамович, 

2005, с. 6 

особливість особистості, що визначається обсягом і 

характером засвоєних знань, умінь і навичок іноземної 
мови, формування яких відбувається у процесі 

моделювання іншомовної професійної діяльності»  

Сура, 

2003, 
с.190–192 

це особливість особистості, яка характеризується обсягом 

і характером засвоєних знань, умінь, навичок іноземної 
мови, що формується у процесі моделювання іншомовної 

професійної діяльності.    

Нечипорук, 

2014, с. 17 

Іншомовна комунікативна компетентність 

здатність майбутнього випускника вищого технічного 
навчального закладу діяти у професійно спрямованій 

ситуації спілкування з фахівцями з інших країн, 
готовність до здійснення міжкультурної професійної 

взаємодії у полікультурному просторі в умовах 

міжнародної мобільності та інтеграції 

Андриенко, 
2007, с. 26 
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Продовження таблиці 1.1. 

 

це інтегративне утворення особистості, яке має складну 

структуру й виступає як взаємодія і взаємопроникнення 
лінгвістичної, соціокультурної й комунікативної 

компетенцій, рівень сформованості яких дозволяє 
майбутньому спеціалісту ефективно здійснювати 

іншомовну, а отже, міжмовну, міжкультурну й 

міжособистісну комунікацію  

Барышникова, 

2005, с. 3 

як сукупність здібностей, знань, умінь, навичок, ставлень, 
цінностей, ініціатив та комунікативного досвіду 

особистості, необхідних для розуміння чужих та 

продукування власних програм мовленнєвої поведінки, 
адекватних цілям, сферам, ситуаціям спілкування. 

Бідюк, 
2012, c. 160 

Професійна комунікативна компетентність 

як інтегральну особистісно-професійну якість людини з 
певним рівнем мовної освіти, яка реалізується у 

готовності на певній основі до успішної, продуктивної та 
ефективної діяльності з використанням комунікативних та 

інформативних можливостей іноземної мови, забезпечує 

можливість ефективної взаємодії з оточуючим 
середовищем за допомогою відповідних мовних 

компетенцій 

Изория 
2008, c. 4 

як особливий вид професійної компетентності, яка 

визначається як готовність та здібність до оволодіння 
предметними, науковими знаннями в професійному 

спілкуванні. 

Задунайська, 

2016, с. 4 

Професійна іншомовна компетентність 

здатність особистості, яка дає змогу фахівцям здійснювати 

іншомовне спілкування у професійно окреслених 
ситуаціях з метою порозуміння  

Аніщенко,   

2015, с. 16 

здатність та готовність суб'єкта професійної діяльності 
здійснювати професійне спілкування іноземною мовою 

Бибикова, 
2009, с. 29 

складний інтегративний комплекс, який забезпечує 
компетентне професійне спілкування мовою спеціальності 

в умовах міжкультурної комунікації.  

Тенищева,  
2008, с. 44 

є багаторівневою інтегральною особистісною якістю, 

володіючи якою, людина може ставити та ефективно 
вирішувати задачі і проблеми різного рівня складності в 

ході взаємодії іноземною мовою. Високий рівень 
сформованості іншомовної комунікативної  

компетентності фахівця дозволяє йому продуктивно діяти 

на основі цієї компетенції у професійних ситуаціях 

Копылова, 

2005, с. 54 
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Продовження таблиці 1.1. 

 

сукупність окремих компетенцій, яка дозволяє на основі 

автономного пошуку і використання інформації  
іноземною мовою в усіх видах мовленнєвої діяльності 

здійснювати свою професійну діяльність, підвищуючи її 

ефективність і тим самим створюючи передмови для 
професійного і кар’єрного зростання особистості  

Телелим, 

Приходько 

2014, с. 4–5. 

це комплекс знань, умінь та навичок, компетенцій, що є 

складовими професійної іншомовної компетентності; 

професійної компетентності та її компонентів – 
предметних і галузевих компетентностей тощо.  

Федина, 2017, 

с. 264 

 

Викладене вище дозволяє сформулювати авторське визначення 

дефініції «професійна іншомовна компетентність фахівців цивільного 

захисту»  як здатність та готовність розуміти, висловлювати, 

інтерпретувати та застосовувати у процесі професійної іншомовної 

комунікації (слухання, говоріння, читання, письма) комплекс набутих знань, 

умінь, навичок з іноземної мови у відповідному професійному контексті. 

Проаналізуємо дефініцію «професійна іншомовна підготовка майбутніх 

фахівців цивільного захисту».  

У процесі аналізу ми спиралися на результати  сучасних наукових 

досліджень у сфері освіти, які засвідчили наявність певних наукових 

дискусій щодо розуміння понять «професійна підготовка» та «іншомовна 

підготовка».  

В Законі України «Про Вищу освіту» (2014) термін «професійна 

підготовка» пояснюється як «здобування кваліфікації за відповідним 

напрямом або спеціальністю». У Державній освітній національній програмі 

«Освіта (Україна XXI століття)» зазначено, що «майбутній фахівець має 

досягти певного рівня розвитку вмінь, необхідних для вирішення 

професійних завдань» (Державна національна програма, 1994). 

Поняття «професійна підготовка» використовується у законодавчих та 

нормативно-правових документах: Закони України «Про освіту» (2017 р.) (1), 

«Про професійно-технічну освіту» (1998), Кодекс цивільного захисту 



93 

України (2013) (редакція від 01.01.2018 р.), Державний стандарт професійно-

технічної освіти (від 17.08.2003 р.), постанова Кабінету Міністрів України від 

26.07.2001 р. № 874 «Про удосконалення системи підготовки, перепідготовки 

та підвищення кваліфікації керівних кадрів та фахівців у сфері цивільного 

захисту» (Постанова Кабінету Міністрів України, 2001), Наказ МНС 

України № 444 від 01.07.2009 р. «Про затвердження Настанови з організації 

професійної підготовки та післядипломної освіти осіб рядового і 

начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту» (Наказ 

Міністерства України з питань, 2009).  

Відповідно до «Настанови з організації професійної підготовки та 

післядипломної освіти осіб рядового і начальницького складу органів і 

підрозділів цивільного захисту» (2009), професійна підготовка є 

«..організованим і цілеспрямованим процесом опанування особами рядового і 

начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту знань, умінь 

та навичок, необхідних для виконання професійно-службових завдань» 

(Наказ Міністерства України з питань, 2009). 

В Інтернет словнику «Професійна підготовка» – це цілеспрямований 

процес навчання наявних (працюючих) і потенційних (наприклад, студентів) 

працівників професійних знань та вмінь з метою набуття навичок, 

необхідних для виконання певних видів робіт.  

У педагогічному енциклопедичному словнику зазначено, що 

«професійна підготовка розглядається як «система професійного навчання, 

що має на меті прискорене набуття здобувачем освіти навичок, необхідних 

для виконання певної роботи чи групи робіт» (Бим-Бад, 2003, с. 223). 

У Великій радянській енциклопедії професійна підготовка трактується 

як «система професійного навчання, метою якої є прискорене набуття тими, 

хто навчається, навичок, необхідних для виконання певної роботи або ж 

групи робіт» (Прохоров, 1975). 

В «Українському педагогічному словнику» поняття «професійну 

підготовку» висвітлено як «сукупність спеціальних знань, навичок та умінь, 
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якостей, трудового досвіду і норм поведінки, що забезпечують можливість 

успішної роботи з певної професії» (Гончаренко, 1997). 

Академік Н. Ничкало (2001) у своїх працях наголошує, що «професійна 

підготовка фахівців орієнтована на особистісний розвиток і творчу 

самореалізацію кожного громадянина України, формування поколінь, які 

навчаються впродовж життя, розвивають цінності громадянського 

суспільства, сприяють консолідації української нації та її інтеграції в 

європейський та світовий простір» (с. 10).  

На думку О. Андрусь (2011), це – «організаційно-методичний процес 

формування у студентів їх професійної компетентності, активної життєвої 

позиції, внутрішньої культури, здатності до продуктивного спілкування з 

навколишнім світом для професійно-особистісної та соціальної реалізації, 

навчання та самоосвіти упродовж життя» (с. 292).  

За визначенням Т. Рогової «професійна підготовка майбутніх фахівців 

характеризується поліаспектністю і передбачає засвоєння фундаменттальних 

знань, формування готовності до їх творчого практичного застосування, 

розвиток особистісних якостей, що в сукупності забезпечує готовність 

випускників закладу вищої освіти до успішного виконання професійних 

функцій» (Рогова, & Верещагина, 1988, с. 300). На думку О. Єгоршина 

(1999), професійна підготовка здійснюється з метою одержання певної 

професії або спеціальності тим або іншим працівником і обов’язково 

передбачає різні рівні підготовки (с. 122). «Професійна підготовка, на думку 

Т. Танько (2004), – це «система організаційних та педагогічних заходів, які 

забезпечують формування в особистості професійної спрямованості, системи 

знань, 50 навичок, умінь і професійної готовності, що, в свою чергу, 

визначається як суб’єктивний стан особистості, яка вважає себе здатною і 

підготовленою до виконання певної професійної діяльності та прагне її 

виконати» (с. 16). 

У своїх дослідженнях І. Грищенко (2010) наголошує, що «професійна 

підготовка – це цілеспрямований процес навчання реальних і потенційних 
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працівників професійних знань та вмінь з метою набуття навичок, 

необхідних для виконання певних видів робіт. Цьому слугують різні форми 

здобуття професійної освіти – навчання у вищих і спеціалізованих закладах 

освіти, стажування на курсах підвищення кваліфікації, удосконалення 

професійної майстерності на виробництві щодо» (c. 59). 

Науковець О. Лейбович (1994) зазначає, що «професійна підготовка – 

процес і (або) результат професійного становлення і розвитку особистості, 

який супроводжується набуттям наперед визначених знань, умінь і навичок 

за конкретними професіями і спеціальностями» (с. 24). 

Н. Івасів (2017) зазначає, що «у сучасній психолого-педагогічній 

літературі існує декілька підходів до визначення сутності професійної 

підготовки. Психологи розглядають її як засіб приросту індивідуального 

потенціалу особистості, розвитку резервних сил, пізнавальної і творчої 

активності на основі оволодіння загальнонауковими та професійно 

значущими знаннями, вміннями й навичками. Представники педагогічної 

науки вбачають сутність такої підготовки у набутті людиною професійної 

освіти, що є результатом засвоєння інтелектуальних знань, умінь та 

формування необхідних особистісних професійних якостей» (с. 21). 

Досліджуючи професійний розвиток майбутніх фахівців, Н. Мукан 

(2013) наголошує, що «система професійної підготовки – багатогранний 

феномен, що передбачає розвиток професійних знань, встановлення 

мінімальних меж компетентності на етапі завершення підготовки, а також 

реалізацію відповідної системи опанування компетентності» (с. 25). 

Цікавим, на нашу думку, є аналіз професійної підготовки, представлений 

В. Семиченко (1992), яка розглядає її у трьох аспектах: як процес, в ході 

якого відбувається професійне становлення майбутніх фахівців; як мету і 

результат діяльності навчального закладу; як сенс включення студента у 

навчально-виховну діяльність. 

Сьогодні не викликає сумнівів важливість іншомовної підготовки для 

фахівців цивільного захисту, рівень якої спрямований на компетентісно-
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орієнтоване володіння іноземною мовою з урахуванням різних рівнів знань 

(А1-С2).  

Поняття «іншомовної підготовки» зустрічається в Національній 

доктрині розвитку освіти (2002), Національній стратегії розвитку освіти в 

Україні на період до 2021 року (2013), Національній рамці кваліфікацій 

(2011). У Державній освітній національній програмі «Освіта (Україна XXI 

століття)» зазначено, що «майбутній фахівець має досягти певного рівня 

розвитку вмінь, необхідних для вирішення професійних завдань» (1994).  

Аналіз науково-педагогічної літератури показав, що підходи до 

трактування дефініції поняття «іншомовна підготовка» у різних авторів 

відрізняються між собою (С. Айдарова (2004), Р. Гришкова (2010), 

К. Єлисеєва (2006), А. Крилова (2003) та ін.). Проте варто зауважити, що 

чіткого тлумачення поняття немає. У французькому словнику дидактичних 

досліджень (Dictionnaire de didactique des langues) за редакцією R. Gallison та 

D. Costé зазначено, що «професійна іншомовна підготовка – це навчання 

мови (у писемній та розмовній формі), а саме: уміння вирішувати фахові 

завдання у певній галузі професійної діяльності» (Gallisson, & Costé, 1976). 

Так на думку О. Бондаревської, вживання терміну «іншомовна 

підготовка», по-перше, відповідає ситуації, коли перед вищими освітніми 

закладами стоїть завдання стимулювати здатність адаптуватися до умов 

глобалізованого інформаційного суспільства та прагнення до знань – навчати 

вчитися. По-друге, відповідає культурологічному підходу, який 

розглядається як тенденція переходу від техногенної цивілізації ХХ ст. до 

антропогенної цивілізації, руху суспільства до цивілізованості, відкритості та 

зумовлює зміну ціннісних орієнтацій з монокультурних на полікультурні, з 

суто знаннєво-технологічних – на культуровідповідні, з авторитарних – на 

особистісно-орієнтовані (Бондаревская, & Кульневич, 1999, с. 37–43).   

Мовну (іншомовна) підготовку майбутніх фахівців Л. Дягілєва (2016) 

розглядає, як «процес формування у них знань, вмінь та навичок, 

особистісних якостей, які необхідні для ефективного спілкування у межах 
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професійної діяльності». Подібним є підхід до трактування цього поняття у 

С. Цимбал (2006), яка водночас вважає, що мовні та мовленнєві вправи 

повинні мати змістову та процесуальну віднесеність до професійного 

контексту. У виконанні колективної діяльності стратегія колективного 

партнерства та отримання синергетичного ефекту є оптимальною (с. 56). 

За Г. Шевчук (2011), професійна мовна підготовка – це «комплекс 

узгоджених між собою, планомірних і послідовних заходів навчального та 

тренувального характеру, спрямованих на вивчення мови в обсязі, 

необхідному для подальшої професійної діяльності» (с. 24 ). 

Процес професійної мовної підготовки фахівців цивільного захисту у 

дисертаційних дослідженнях представили: Л. Дідух (2014) (готовність до 

професійного спілкування у процесі вивчення гуманітарних дисциплін), 

Ю. Ненько (2018) (професійно-орієнтована комунікативна підготовка), 

Н. Олексієнко (2018) (формування моральної культури в процесі вивчення 

української мови). 

Так Н. Сура (2003) зауважує, «навчання іноземної мови не можна 

відділяти від майбутньої конкретної спеціальності сьогоднішніх студентів, 

що надто важливо в ході формулювання цілей підготовки з іноземної мови на 

кафедральному рівні, оскільки навчання іноземної мови у закладі вищої 

освіти проводиться кафедрою іноземних мов, яка обслуговує студентів усіх 

профільних кафедр певного вищого навчального закладу. Через це, цілі 

підготовки з іноземної мови мають бути співвіднесені із цілями підготовки 

певною кафедрою фахівців на базі вимог до їхньої професійної діяльності» 

(с. 297). 

За О. Хоменко (2015) до професійної іншомовної підготовки належить: 

вивчення іноземних мов упродовж життя (lifelong learning) як всебічна 

навчальна діяльність на постійній основі з метою покращення професійної 

іншомовної комунікативної компетентності, що є свідченням поступового 

розвитку рис полікультурної професійної мовної особистості;  гармонізація 

систем іншомовної підготовки країн, які входять до єдиного європейського 
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освітнього та наукового простору та іншомовна підготовка яких базується на 

принципі субсидіарності, повній відповідальності кожної країни ЄС за 

фахове навчання, організацію системи освіти, зокрема. іншомовної, та її 

зміст; використання її в процесі міжособистісного та міжкультурного 

спілкування, зокрема в професійній сфері. 

Важливим для розуміння іншомовної підготовки є питання практико-

орієнтованих інноваційних технологій навчання іноземних мов, особливо 

мови для спеціальних цілей, які б відповідали 36 реальним потребам 

сучасного суспільства (наприклад СLІL та його модифікації Соntent аnd 

Languagе Іntegrated Learning – навчання через зміст), що передбачає 

створення професійно орієнтованого середовища на заняттях з іноземної 

мови (Варій, Козяр, & Коваль, 2003, с. 27–28). 

Одним зі завдань опанування іноземної мови за професійним 

спрямуванням сучасного фахівця цивільного захисту є застосування мови у 

всіх видах мовленнєвої комунікації, а саме у ситуаціях професійного 

спрямування, бо «ефективність навчання безпосередньо залежить від ступеня 

наближення процесу передачі знань, формування навичок і вмінь до 

реальних умов їх практичного застосування» (Шуневич, Б., Вовчаста, Н., 

Дробіт, І., Коваль, М., Рак, Н., & Чалий, Д., 2015, с. 243).  

Узагальнення різних підходів до розуміння понять «професійна 

підготовка», «іншомовна підготовка» дозволило сформулювати власну 

дефініцію «професійна іншомовна підготовка майбутніх фахівців цивільного 

захисту» як формування у курсантів / студентів професійної іншомовної 

компетентності, що передбачає їх здатність та готовність розуміти, 

висловлювати, інтерпретувати та застосовувати комплекс набутих знань, 

умінь, навичок з іноземної мови під час вирішення професійних завдань у 

галузі цивільного захисту. Співвідношення понять «професійна іншомовна 

підготовка майбутніх фахівців цивільного захисту» / «професійна іншомовна 

готовність майбутніх фахівців цивільного захисту» відповідає відношенню 

процес / результат. Інші ключові поняття дослідження, зокрема «професійна 
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іншомовна готовність майбутніх фахівців цивільного захисту», будуть 

розкриті у наступних розділах.  

 

1.2.2. Професійна іншомовна готовність як базова категорія 

дослідження 

 

Для ліквідації масштабних катастроф техногенного та природного 

характеру дедалі частіше залучають фахівців цивільного захисту з різних 

країн, що вимагає узгодження дій, вирішення практичних завдань, 

налагодження професійних взаємостосунків тобто активного професійного 

спілкування іноземною мовою.   

Відтак формування професійної іншомовної готовності майбутніх 

фахівців цивільного захисту відіграє важливу роль у спільній роботі з 

євроатлантичною системою цивільного захисту а саме: 

 теоретичних, командних, польових навчаннях із залученням сил та 

засобів країн; 

 вмінні надавати допомогу у отриманні інформації, встановленні 

зв’язку з потерпілими та послідовність дій щодо їх рятування; 

 поширення інформації засобам масової інформації особливо якщо це 

стосується навчань у разі надзвичайних ситуацій і стихійних лих 

транскордонного характеру; 

 співпраці у міжнародних рятувальних підрозділах, спільних 

гуманітарних, пошуково-рятувальних та інших операціях.  

Як свідчать результати наукового пошуку, визначення поняття 

готовність немає однозначного психолого-педагогічного трактування, проте 

в основі його є важливість психологічної усвідомлення та практичної 

діяльності. Зазвичай професійна готовність фахівця припускає наявність 

відповідного рівня професійної компетентності, професійної майстерності, а 

також  здатності до саморегуляції, настрою на відповідну діяльність, вміння 
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мобілізувати свій професійний потенціал на вирішення конкретних завдань у 

відповідних умовах. 

У нашому дослідженні сутність професійної іншомовної готовності 

майбутніх фахівців цивільного захисту представлено у різних контекстах 

(сукупності обставин, від яких залежать значення та сутність готовності): 

a) загальнонауковому, 

b) іншомовному,  

c) професійному,  

d) андрагогічному. 

Розглянемо загальнонауковий контекст готовності. У 

загальномовному сенсі слово «готовність» має два значення. У першому 

значенні готовність – це «згода зробити що-небудь», в другому – «стан, коли 

усе зроблено, усе готово для чого-небудь» (Ожегов, & Шведова, 1999, с. 142). 

На думку В. Сластьоніна «професійна готовність, крім психологічної, містить 

фізичну, науково-теоретичну та практичну підготовку» (Сластенин, Исаев, 

Мищенко, & Шиянов, 2002, с. 155). 

У психологічній літературі «готовність» переважно розглядається як 

особливий психічний стан. Зокрема, Д. Усмонов (2015) стверджує, що «стан 

готовності являє собою психологічну передумову ефективності діяльності, 

…є складним динамічним утворенням, має складну динамічну структуру, яка 

містить мотиваційний, орієнтаційний, операційний, вольовий та 

оцінювальний компоненти» (с. 58).  

Готовність у педагогічних дослідженнях представлена неоднозначно: 

як інтегральне особистісне утворення, результат підготовки, спрямованість 

на досягнення результату, вибіркова активність, передумова діяльності, 

певний рівень розвитку особистості, сформованість особистісних якостей, 

поєднання професійних, комунікативних та особистісних якостей. Отже, у 

науковій літературі можна виділити два підходи до визначення поняття 

«готовності»: 1) розуміння готовності як певного психічного стану; 
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2) розуміння готовності як певної властивості або системи властивостей та 

якостей особистості. 

Ми приєднуємося до позиції В. Шадрікова (1982), який розглядує 

готовність як вищий професіоналізм, що заснований на різноманітних, 

відібраних соціальним досвідом і професією резервах, компенсаціях і 

заміщеннях, народжений самовдосконаленням природних даних, особистого 

досвіду і практики, процесом навчання і власною професійною діяльністю.  

О. Можаровська (2016) виділяє чотири аспекти готовності до професійно-

орієнтованого іншомовного спілкування фахівців технічного профілю: 

готовність до обговорення та вирішення професійних завдань і проблем 

іноземною мовою; готовність вести діалог іноземною мовою із закордонними 

фахівцями, партнерами в процесі виконання професійних обов’язків; 

готовність до засвоєння та обміну іншомовної інформації у процесі ділових 

зустрічей, контактів,  нарад  задля вирішення завдань професійного характеру; 

готовність оперувати під час спілкування фаховою технічною термінологією, 

лексикою ділових контактів» (с. 29). Дослідниця  виокремила структурні 

компоненти готовності до професійно орієнтованого іншомовного 

спілкування майбутніх фахівців у коледжах технічного профілю: 

мотиваційний, змістовий, операційний і комунікативний. Зазначимо, що 

авторка розробила модель формування готовності до професійно 

орієнтованого іншомовного спілкування майбутніх фахівців у коледжах 

технічного профілю, основними структурними елементами якої є: педагогічні 

умови формування готовності до професійно орієнтованого іншомовного 

спілкування, структурні компоненти, критерії та рівні сформованості 

готовності до ПОІС майбутніх фахівців технічного профілю.  

У своєму дослідженні М. Галицька (2007) виділяє такі складові 

формування готовності: психологічну (рівень мотивації), методичну (рівень 

іншомовних компетенцій: мовної, соціокультурної, інтеркультурної) та 

дидактичну (механізми формування досліджуваної готовності) (с. 12).   
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Таким чином, загальнонауковий контекст передбачає окреслення 

сутності професійної іншомовної готовності майбутніх фахівців цивільного 

захисту як результату професійної іншомовної підготовки, що має 

відповідну компонентну структуру. 

 Проаналізуємо іншомовний контекст досліджуваної дефініції. У 

педагогічних дослідженнях він конкретизується як іншомовна готовність, 

готовність до іншомовного спілкування,  готовність до міжкультурного  

діалогу тощо. 

Аналіз наукових досліджень щодо проблеми формування готовності до 

іншомовного спілкування висвітлено в працях: М. Бабинець (2012) 

(майбутніх фахівців менеджменту), М. Галицька (2007) (студентів вищих 

навчальних закладів сфери туризму), Л. Гапоненко (2003) (студентів вищих 

педагогічних закладів), Ю. Ніколаєнко (2009) (студентів аграрних 

спеціальностей), Н. Логутіна (2006) (майбутніх менеджерів 

зовнішньоекономічної діяльності), М. Можаровська (2016) (майбутніх 

фахівців у коледжах технічного профілю), О. Тинкалюк (2013) (майбутніх 

економістів). 

Як слушно зауважує В. Рибалка (2006), здатність до спілкування 

вважається «найважливішою соціальною та професійною здатністю» (с. 76). 

О. Можаровська (2016) у дослідженні про формування готовності до 

іншомовного спілкування фахівців технічного профілю виділяє чотири 

аспекти: «готовність до обговорення та вирішення професійних завдань і 

проблем іноземною мовою; готовність вести діалог іноземною мовою із 

закордонними фахівцями, партнерами в процесі виконання професійних 

обов’язків; готовність до засвоєння та обміну іншомовної інформації в 

процесі ділових зустрічей, контактів, нарад задля вирішення завдань 

професійного характеру; готовність оперувати під час спілкування фаховою 

технічною термінологією, лексикою ділових контактів» (с. 29). Поняття 

«готовність до професійного іншомовного спілкування» дослідник 

Н. Логутіна (2006) розглядає «як інтегративну особистісну рису, якою 
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визначається здатність налагоджувати продуктивні комунікативні контакти з 

партнерами за їхньою спільною діяльністю, ефективно використовувати 

вербальні й невербальні засоби іншомовного спілкування» (с. 59). 

За Л. Гапоненко (2003) професійне іншомовне спілкування 

розглядається як «складне особистісне утворення, яке містить усвідомлене 

використання студентами іншомовного спілкування як способу професійної 

взаємодії й засобу обміну інформацією, практичні вміння реалізації 

комунікативної взаємодії іноземною мовою та спрямоване на підвищення 

рівня професіоналізму майбутнього фахівця» (с. 74). 

Поняття «готовність до професійного іншомовного спілкування» 

дослідник Н. Логутіна (2006) розглядає «як інтегративну особистісну рису, 

якою визначається здатність налагоджувати продуктивні комунікативні 

контакти з партнерами за їхньою спільною діяльністю, ефективно 

використовувати вербальні й невербальні засоби іншомовного спілкування» 

(с. 59).  

Натомість, Ю. Ніколаєнко (2009) висвітлює поняття «готовність до 

професійного іншомовного спілкування» як «складне особистісне утворення, 

що сприяє ефективній взаємодії фахівців у професійній сфері нерідного 

лінгвокультурного соціуму» (с. 9). 

Поділяємо думку М. Бабинець (2012) щодо доцільності тлумачення 

готовності до іншомовного професійного спілкування як «процесу взаємодії 

індивідів, об’єднаних спільними професійними інтересами, професійною 

діяльністю, в процесі якої відбувається обмін професійно значимою 

інформацією, досвідом, ідеями і має місце реалізація поставленої 

професійної мети» (с. 10). 

У дослідженні про важливість ефективного спілкування у ході 

рятувальних операцій  Дж. Тіппетт (J.Tippett) (2014) наголошує на мінімізації 

та виділя три три аспекти повідомлення: чіткість, стислість, завершеність 

(Three C’s /clear-concise-complete/ of Effective Communication). Проте 

навчання професійної іноземної мови майбутніх фахівців цивільного захисту 
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має низку особливостей у процесі іншомовної підготовки, а отже, виникає 

потреба перегляду різних факторів. 

Ми підтримуємо думку І. Радомського (2006) щодо поділу 

професійного спілкування на широке значення «…як комунікативні навички 

і якості, властиві професіоналу, на відміну від дилетанта» та вузькому 

«…професійне спілкування включає особливості, характерні для окремо 

взятої професії» (с. 1).  

Іншомовне професійне спілкування майбутнього фахівця цивільного 

захисту у професійній діяльності на форумах, конференціях, при оперативно-

рятувальних, пошукових операціях, міжнародних навчаннях із залученням 

сил та засобів країн відбувається у різних формах: вербальна комунікація 

(усна/ письмова), невербальна комунікація в тому числі міміка, жести, дотик 

та сигнали управління (увага, подати пінний пожежний ствол, не зрозумів 

повтори сигнал та ін.).  

Загалом у роботі фахівців цивільного захисту міжособистіне 

спілкування відіграє важливу роль. Відповідно до положення про Державну 

службу України з надзвичайних ситуацій зазначено, що вищезгадана служба 

«…сприяє розвитку соціального діалогу, координує проведення аварійно-

рятувальних та інших невідкладних робіт авіаційними силами та засобами 

ДСНС, здійснює оповіщення та інформування центральних та місцевих 

органів виконавчої влади про загрозу виникнення і виникнення надзвичайних 

ситуацій, взаємодіє з міжнародними організаціями і національними 

гідрометеорологічними службами іноземних держав, складає акти перевірок, 

видає приписи, постанови, розпорядження…» (Постанова Кабінету 

Міністрів України, 2015а). 

Без сумніву формування готовності до іншомовного професійного 

спілкування як важливої професійно-особистісної якості майбутнього 

фахівця цивільного захисту є важливим аспектом у сучасних дослідженнях. 

Проблема формування готовності до іншомовного професійного спілкування 
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є різносторонньою, багатоаспектною педагогічною проблемою у ході 

підготовки майбутнього фахівця цивільного захисту. 

Іншомовне професійне спілкування полягає у обміні інформацією з 

іншими представниками сфери цивільного захисту, щоб викликати дію чи 

розуміння того чи іншого питання. Це процес, який спрямований на 

інформування, опитування чи переконання фахівця чи групи прийняти 

рішення. 

Оскільки, для фахівців цивільного захисту, ефективне професійне 

спілкування є життєво важливим чинником успіху оперативно-рятувальних 

та пошукових операцій, то Б. Шмідт (B. Schmidt) (2010) у дослідженні про 

важливість ефективного професійного спілкування у ході рятувальних 

операцій наголошує на трьох аспектах. 

По-перше, «комунікація» – це невід’ємна притаманна потреба у 

фаховому спілкування у процесі професійної діяльності. 

По-друге, «професійна режисура» успішне професійне іншомовне 

спілкування залежить від знання майбутнього фахівця цивільного захисту 

приймати не тільки уміння розбиратись у тактичній і оперативній обстановці, 

але вміння та майстерності віддавати накази та розпорядження. 

По-третє, «інформування», яке лежить від передачі інформації чи 

фактів, що змушують усвідомлювати про небезпеку.  

Ми підтримуємо думку І. Радомського (2006) щодо поділу 

професійного спілкування на широке значення «…як комунікативні навички 

і якості, властиві професіоналу, на відміну від дилетанта» та вузькому 

«…професійне спілкування включає особливості, характерні для окремо 

взятої професії» (с. 1). Тому важливо у навчальному процесі підготувати 

майбутнього фахівця до подальшої професійної діяльності із вмінням 

удосконалювати, розширювати іншомовленнєві знання у своїй галузі.  

Оскільки перед сучасними фахівцями стоїть завдання володіти хоча б 

однією з іноземних мов і вміти застосовувати її у професійній діяльності, то, 

на наш погляд, варто говорити про етапність іншомовної підготовки та 
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формування готовності до такого різновиду професійної діяльності. У цьому 

контексті варто виділити «завершальні» етапи вивчення іноземної мови, які 

передують формуванню готовності до міжкультурного спілкування фахівців, 

що формується у закладах вищої освіти, зокрема: 

етап оволодіння іноземною мовою у загальноосвітніх навчальних 

закладах (міжкультурне спілкування); 

етап оволодіння іноземною мовою у професійно-технічної освіти 

(загально-професійного спілкування); 

етап оволодіння іноземною мовою у закладах вищої освіти та 

післядипломної освіти (міжкультурного та вузько професійне спілкування). 

Таким чином, даний контекст професійної іншомовної готовності 

майбутніх фахівців цивільного захисту відіграє важливе значення для   

спілкування та взаємодії, що зумовлює когнітивно-змістовий компонент 

готовності. 

Розглянемо професійний контекст професійної іншомовної готовності 

майбутніх фахівців цивільного захисту. На думку В. Сластеніна «професійна 

готовність, крім психологічної, містить фізичну, науково-теоретичну та 

практичну підготовку» (Сластенин, Исаев, Мищенко, А.И. & Шиянов, 2002, 

с.155).  

Щодо фахівців цивільного захисту, то різні автори визначають 

готовність до діяльності через поняття «пильність», «боєготовність», 

«мобілізаційна готовність», «настроєність», «оперативний спокій» і тому 

подібне. Розгляд як або короткочасний, або довготривалий стан, властивість 

або якість, співвідносивши  такими характеристиками людину, як 

спрямованість, здібності, компетентність, професіоналізм. 

У свою чергу дослідник І. Коваль (2017) стверджує, що «робота 

рятувальника відзначається постійною бойовою готовністю в 

непередбаченому режимі очікування екстремальних ситуацій, яка 

поєднується з певною монотонністю у зв’язку з виконанням регламентних 

робіт відповідно до розпорядку дня і має різнобічний, багатогранний 
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характер та є практично весь час непрогнозована, непередбачувана й 

небезпечна для життя» (с. 36). 

Уточнюючи напрями формування професійної готовності майбутніх 

фахівців цивільного захисту, доцільно навести думку І. Коваля (2017), про те 

що «фахівці цивільного захисту мають бути спроможними мобілізувати 

внутрішні сили, щоб успішно протистояти впливу різноманітних 

стресогенних чинників, зберігаючи при цьому високу працездатність, 

адекватну та своєчасну реакцію на раптові зміни в небезпечних обставинах, 

здатність швидко приймати рішення за дефіциту інформації та часу, а також 

долати наслідки впливу фізичних і психоемоційних навантажень» (с. 18).  

Професія фахівця цивільного захисту у галузі безпеки життєдіяльності 

це не легка справа, і майбутньому рятувальнику потрібно володіти безліччю 

навичок та умінь, не кажучи вже про професійно-особистісні якості, які 

необхідні у ході екстремальних умов праці. 

Готовність до іншомовного професійного спілкування важливе для 

фахівця цивільного захисту у майбутній професійній діяльності у ході 

операційно рятувальних робіт, бо у Кодексі цивільного захисту України 

зазначено, «залучення сил цивільного захисту для надання допомоги 

іноземним державам здійснюється відповідно до законодавства» (Кодекс 

цивільного захисту України, 2013).  

Водночас Б. Фурманець (2007) виділяє важливість формування 

мотиваційної готовності (розуміння важливості цивільного захисту країни), 

вольова готовність (вміння керувати поведінкою, спроможність виявляти 

цілеспрямованість та наполегливість в боротьбі за подолання труднощів в 

ході подолання надзвичайної ситуації ), моральна готовність (дотримання 

суттєвих правил і вимог поведінки при виконанні ситуаційно-кризових 

завдань, у взаємовідносинах з населенням, які витікають з норм моралі) 

(с. 293). 

Нам імпонує точка зору Н. Кудряшової (2008), яка виокремила такі 

складові готовності до професійного спілкування: наявність мотивації 
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(позитивного ставлення до майбутньої професії, зацікавленість у ній); 

орієнтація в особливостях та умовах професійної діяльності, в тому числі у 

вимогах, які висуваються до особистості; володіння засобами та прийомами 

професійної діяльності (необхідними знаннями, вміннями та навичками); – 

самоконтроль, вміння управляти собою під час виконання трудових 

обов’язків (с. 195). 

Як свідчать результати вивчення  професійного контексту 

професійної іншомовної готовності майбутніх фахівців цивільного захисту, 

в основі її сутності є усвідомлення важливості вимог професійної 

діяльності, формування та застосування професійних умінь та навичок, що 

зумовлює діяльнісно-результативний компонент готовності. 

Розглянемо андрагогічний контекст професійної іншомовної 

готовності майбутніх фахівців цивільного захисту. 

Андрагогічний контекст професійної іншомовної готовності майбутніх 

фахівців цивільного захисту передбачає вимоги навчання, особисте уявлення 

про навчання; досвід навчання; зорієнтованість на навчання (потреба та 

бажання вчитися) тощо.  

Професійно обумовленні вимоги до навчання майбутнього фахівця 

визначаються базовими категоріями андрагогіки «професійна придатність» і 

«професійна готовність». Під професійною придатністю розуміють 

сукупність психічних і психофізіологічних особливостей людини, які 

необхідні для досягнення успіху в обраній професії. Під професійною 

готовністю - психічну, психофізичну, фізичну готовність (тобто професійну 

придатність) та науково-теоретичну і практичну підготовку майбутнього 

фахівця.  

Роль і функції освіти дорослих за останні півстоліття неодноразово 

змінювалися. Зокрема від компенсаторно-адаптивної функції (надання 

допомоги дорослим в ліквідації недоліків, пов’язаних із застаріванням раніше 

набутих знань) до інтегральної (сприяння долучення широких мас до 

культури) та адаптивної ( можливості розширення сфери застосування своїх 
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здібностей в працевлаштуванні, в самоорганізації, в зміні професій з 

урахуванням запитів ринку праці) (Вершловский, 2013). На сучасному етапі 

посилилася динаміка процесів і явищ навколишнього світу, які треба 

розуміти, сприймати і адаптуватися до них.  

Як зауважує В. Буренко (2005),  «андрагогіка як наука про навчання й 

освіту дорослих допомагає студенту-дорослому і викладачеві у процесі 

перепідготовки опанувати вміннями, навичками з планування, реалізації, 

оцінювання і корекції процесу свого навчання, відборі змісту, форм, методів і 

прийомів навчання, …навчає дорослих враховувати свої (і своїх колег у 

навчанні) вікові, психологічні, соціальні, професійні особливості, 

використовувати свій (і своїх колег) досвід під час навчання, визначати свої 

навчальні потреби, мету навчання і шляхи її досягнення, сприяє створенню 

умов, необхідних для самореалізації людини і підвищення ефективності та 

результативності її життєдіяльності» (с. 8–9). 

Щодо формування у майбутніх фахівців готовності як потреби та 

бажання вчитися, то слушно зауважує Р. Преснер (2015), що особливістю 

дорослих, які опановують іноземні мови, часто є висока мотивація, позитивне 

ставлення до іноземної мови, зацікавлення нею, наявність таких рис 

характеру, як працьовитість, організованість, самостійність, 

цілеспрямованість тощо, певний запас знань, умінь і навичок, а також певні 

індивідуальні особливості в сенсорній та інтелектуальній сферах (с. 252–

253). 

У контексті нашого дослідження важливими є умовиводи Г. Бурденюк 

(2009) щодо необхідності врахування психологічних характеристик дорослої 

аудиторії. Серед них такі: доросла людина, на відміну від дитини, у 

мисленнєвій діяльності йде від аналізу до синтезу; дорослому властиві 

логічні побудови, а не механічне запам’ятовування; уявлення дорослих 

характеризуються цілісним сприйманням предмета думки, в якому 

виділяються необхідні елементи, а не фрагментарністю; дорослому властиві 

цілеспрямованість, осмисленість діяльності, крім інтересу, у дорослого 
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з’являється орієнтувальний рефлекс, і діяльність набуває особистісного 

смислу (с. 310). 

Водночас Е. Рижикова (2001) вважає, що для навчання іноземної мови  

дорослих, а ми вважаємо курсантів дорослими, варто враховувати 

андрагогічні принципи, такі як «пріоритет самостійного навчання, принцип 

спільної діяльності, опора на досвід, індивідуалізація, системність навчання, 

контекстність навчання, актуалізація результатів навчання, еклективність 

навчання, розвиток освітніх потреб» (с. 12).  

У Європейських рекомендаціях з неперервної освіти також 

наголошується, що освіта дорослих є ключовим компонентом навчання 

упродовж життя. Це означає цілий комплекс організованих видів навчальної 

діяльності, формальних та неформальних, які використовують дорослі у 

суспільстві, в якому вони проживають для розвитку та удосконалення своїх 

здібностей для життя і роботи, як у своїх інтересах, так і в інтересах громади 

та суспільства. Здійснюючись у формальному, неформальному та 

інформальному середовищах, освіта дорослих охоплює сталі види діяльності 

та процеси з набуття, обміну, створення та адаптації здібностей (UNESCO, 

2015, с. 2).  

Тому з позицій формування готовності, як досвіду навчання протягом 

життя, то увесь період навчання дорослих поділяється на ряд етапів, які 

також не мають чітко обкреслених рамок (Лук’янова, 2016, с. 44). В 

офіційному довіднику Adult Education and Training in Europe (2015) дорослий 

учень – це особа, якій виповнилося 18 років і яка вже закінчила своє 

первинне навчання чи освіту. Молодші особи, яким є 16 чи трохи більше, 

також вважаються дорослими учнями, якщо вони отримують таке ж 

забезпечення, що і 18-літні та старші. 

За Л. Лук’яновою (2016) «дорослою можна вважати людину, яка 

досягла фізіологічної, психологічної і соціальної зрілості, набула певного 

життєвого досвіду, має зрілий, рівень самосвідомості, що постійно зростає, 

виконує ролі, традиційно закріплені за дорослими людьми, здатна взяти 
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повну відповідальність за своє життя (соціальне, моральне), поведінку, надає 

виважені оцінки власних можливостей та вчинків, їй притаманне 

усвідомлення власної дорослості» (с. 47). 

У контексті нашого дослідження цікавою є точка зору вченої щодо 

виокремлення трьох категорій дорослих осіб: студенти, які за віковим 

статусом підпадають у категорію «рання дорослість» (від 18 до 35 років); 

особи із педагогічною освітою – вчителі й викладачі; особи, які за тих чи 

інших обставин (внутрішніх чи зовнішніх) залучаються до різноманітних 

програм у межах неформальної освіти (Лук’янова, 2016, с. 49–50).  

Для розуміння андрагогічного контексту професійної іншомовної 

готовності майбутніх фахівців цивільного захисту необхідно розглянути ряд 

проблем, серед них: неефективність традиційних академічних підходів в 

сучасній освіті фахівців як дорослих людей; відсутність в системі освіти 

дорослих вузівського і післядипломної освіти розвиненою науково-

методичної бази і фахівців, підготовлених до роботи з дорослими учнями; 

нерозробленість теорії і технології навчання дорослих та ін.  

Таким чином, андрагогічний контекст передбачає окреслення 

професійної іншомовної готовності майбутніх фахівців цивільного захисту 

як здатність удосконалювати, розширювати професійну іншомовну 

готовність у своїй галузі,  бажання та прагнення до роботи з 

використанням мов для спеціальних цілей, що зумовлює мотиваційно-

цільовий компонент готовності. Андрагогічний контекст необхідно 

враховувати як під час навчання майбутніх фахівців цивільного захисту у 

галузевих закладах освіти ДСНС, так і після його завершення. Необхідна 

цілісна система професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців 

даного профілю. Окрім того, неперервність навчання у дорослому віці 

потребує мобілізації внутрішніх сил та мотивації.  

Узагальнені результати контекстного дослідження категорії 

«професійна іншомовна готовність» представлені у таблиці 1.2. 
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Таблиця 1.2. 

Контекстне дослідження категорії «професійна іншомовна готовність»  

Значення та сутність професійної іншомовної 

готовності 

Джерело, автор 

Загальнонауковий контекст 

згода зробити що-небудь, стан, при якому все 

зроблено, все готово для чого-небудь 

Ожегов, & Шведова, 

1999, с. 142 

вищий професіоналізм, який заснований на 

різноманітних, відібраних соціальним досвідом і 

професією резервах, компенсаціях і заміщеннях, 

народжений самовдосконаленням природних даних, 

особистого досвіду і практики, процесом навчання і 

власною професійною» 

Шадриков, 

1982 

«стан готовності являє собою психологічну 

передумову ефективності діяльності. …є складним 

динамічним утворенням, має складну динамічну 

структуру, яка містить мотиваційний, орієнтаційний, 

операційний, вольовий та оцінювальний 

компоненти»  

Усмонов, 

2015, с. 58 

має три складові: психологічну (рівень 

мотивації), методичну (рівень іншомовних 

компетенцій: мовної, соціокультурної, 

інтеркультурної) та дидактичну (механізми 

формування досліджуваної готовності). 

Галицька, 

2007, с. 12 

передбачає окреслення сутності професійної 

іншомовної готовності як результату професійної 

іншомовної підготовки, що має відповідну 

компонентну структуру 

Авторське визначення 

Професійний контекст 

«професійна готовність, крім психологічної, 

містить фізичну, науково-теоретичну та практичну 

підготовку»  

Сластенин, Исаев, 

Мищенко, & Шиянов, 

2002, с.155 

 «робота рятувальника відзначається 

постійною бойовою готовністю в непередбаченому 

режимі очікування екстремальних ситуацій, яка 

поєднується з певною монотонністю у зв’язку з 

виконанням регламентних робіт відповідно до 

розпорядку дня і має різнобічний, багатогранний 

характер та є практично весь час непрогнозована, 

непередбачувана й небезпечна для життя» 

Коваль, 

2017, с. 36 
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Продовження таблиці 1.2. 

в основі сутності професійної іншомовної 

готовності є усвідомлення важливості вимог 

професійної діяльності, формування та застосування 

професійних умінь та навичок 

Авторське визначення 

Іншомовнй контекст 

інтегративна особистісна риса, якою 

визначається здатність налагоджувати продуктивні 

комунікативні контакти з партнерами за їхньою 

спільною діяльністю, ефективно використовувати 

вербальні й невербальні засоби іншомовного 

спілкування» 

Логутіна,  

2006, с. 59 

складне особистісне утворення, що сприяє 

ефективній взаємодії фахівців у професійній сфері 

нерідного лінгвокультурного соціуму 

Ніколаєнко, 

2009, с. 9 

процес взаємодії індивідів, об’єднаних 

спільними професійними інтересами, професійною 

діяльністю, в процесі якої відбувається обмін 

професійно значимою інформацією, досвідом, 

ідеями і має місце реалізація поставленої 

професійної мети 

Бабинець, 

2012, с.10 

даний контекст професійної іншомовної 

готовності майбутніх фахівців цивільного захисту 

відіграє важливе значення для іншомовного 

спілкування та взаємодії 

Авторське визначення 

Андрагогічний контекст 

фахово-самоорганізаційні якості, які 

формуються у процесі професійної іншомовної 

підготовки, є якісною характеристикою особистості 

фахівця та охоплює сукупність науковотеоретичних 

знань, практичних умінь і навичок у сфері 

здійснення професійної комунікації, досвід 

здійснення професійної взаємодії, стійку мотивацію 

професійного спілкування 

Чиханцов,  

2015, с. 131 

особливістю дорослих, які опановують 

іноземні мови, є висока мотивація, позитивне 

ставлення до іноземної мови, зацікавлення нею, 

наявність таких рис характеру, як працьовитість, 

організованість, самостійність, цілеспрямованість 

тощо, певний запас знань, умінь і навичок, а також 

певні індивідуальні особливості в сенсорній та 

інтелектуальній сферах 

Преснер,  

2015, с. 252–253 
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Авторське визначення. Професійна іншомовна готовність майбутніх 

фахівців цивільного захисту є інтегративним утворенням і, як результат 

професійної іншомовної підготовки, має відповідну структуру 

(загальнонауковий контекст), що уможливлює здатність до іншомовного 

спілкування та взаємодії (іншомовний контекст), передбачає практичне 

застосування іншомовних умінь та навичок відповідно до вимог професійної 

діяльності (професійний контекст), зумовлює прагнення до удосконалення та 

розширення професійної іншомовної підготовки (андрагогічний контекст) 

Таким чином, професійна іншомовна готовність майбутніх фахівців 

цивільного захисту є ширшим поняттям ніж готовність до професійного 

іншомовного спілкування, оскільки окрім знань основ професійного 

іншомовного спілкування, дозволяє за потреби встановлювати зв’язки з 

потерпілими;  поширювати інформацію через ЗМІ, зокрема у разі 

надзвичайних ситуацій і стихійних лих транскордонного характеру, співпраці 

у міжнародних рятувальних підрозділах, спільних гуманітарних, пошуково-

рятувальних та інших операціях. 

  

 

1.3. Зарубіжний досвід професійної іншомовної підготовки 

майбутніх фахівців цивільного захисту  

 

Соціальні, економічні, культурні реформи зумовлюють необхідність 

міжнародної співпраці як у професійній сфері, так і в освіті. Оскільки 

важливою формою освітньої діяльності є систематичний аналіз розвитку 

спеціальностей на сучасному ринку праці, використання новітніх наукових 

досягнень та співпраця із спорідненими освітніми навчальними закладами 

зарубіжних країн.  

Для України досвід європейських країн щодо організації процесу 

підготовки фахівців служби цивільного захисту є досить цінним. 



115 

Наукові розвідки присвячені іншомовній підготовці у країнах 

Європейського Союзу здійснено Л. Вікторовою (2015), Т. Десятовим (2005), 

Л. Гульпою (2007), О. Кузнєцовою (2013), О. Лазаренко (2010), 

О. Максименко (2015), Н. Махинею (2017), М. Пархомчук,  М. Тадеєвою 

(2008) та ін. Питанням підготовки спеціалістів у сфері цивільного захисту 

населення в окремих державах світу опікувалися С. Андреєв (2005), 

Ю. Воробйов (2006), Л. Жукова (2007), Н. Клименко (2015), І. Троян (2012), 

та ін. 

Проблемні аспекти розвитку іншомовної професійної освіти у 

контексті євроінтеграційних процесів представлено зарубіжними 

дослідниками  К. Клеппін (K. Kleppin) (2015), Ф. Паульсен (F. Paulsen) 

(2018), Х. Фогель (Ch. Vogel) 1977, В. Хюллен (W. Hüllen) (2005), Х. Швенк 

(H. Schwenk) (2000), К. Шрьодер (K. Schröder) (2003) та ін. 

Науковий пошук ми розпочали з вивчення матеріалів Асоціації вищих 

навчальних закладів Європейського Союзу (European Fire Service College’s 

Association (EFSCA), які працюють у галузі безпеки людини (Додаток А). 

Асоціацію було створено у червні 1988 року за ініціативи трьох національних 

шкіл пожежної охорони, які постійно обмінюватися досвідом щодо різних 

аспектів підготовки та навчання пожежників (Франція, Нідерланди та 

Сполучене Королівство). Сьогодні Асоціація налічує 27 країн Європейського 

співтовариства та 4 країни Європейської асоціації у сфері торгівлі.  

Основними завданнями вищезгаданої Асоціації є: 

 організація офіційних робочих відносин між представниками 

держав-членів Європейського Союзу; 

 інформування та подача доступу до інформації щодо підготовки 

фахівців у галузі безпеки людини; 

 співпраця у галузі освіти та фахової підготовки кадрів та розвитку 

професійної кар’єри майбутніх фахівців у галузі безпеки людини; 

 заохочення та сприяння у спільних наукових дослідженнях та 

методичних розробках (European Fire Service, 2019).  
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 Аналізуючи відмінності іншомовної професійної підготовки фахівців 

цивільного захисту у різних країнах ми врахували та звернули увагу на поділ 

щодо  вивчення германських та слов’янських мов.  

Класифікували подібності іншомовної професійної підготовки фахівців 

цивільного захисту у закладах освіти Західної Європи (Нідерланди, 

Німеччина, Франція і т.д.), Північної Європи (Фінляндія, Велика Британія, 

Ірландія, Ісландія), Південної Європи (Андора, Португалія, Іспанія), Східної 

Європи (Польща, Латвія, Литва, Чехія, Естонія, Угорщина, Словаччина, 

Словенія, Румунія). 

Нідерландський інститут безпеки/Netherlands Institute for Safety (NIFV) 

відіграє ключову роль у підготовці фахівців ліквідації наслідків нещасних 

випадків та катастроф, сприяння врегулюванню криз та конфліктів. В 

Інституті є академічна програма призначена для фахівців, які працюють на 

тактичному та стратегічному рівні (уряд/бізнес), а також для посадовців, які 

відповідають за регулювання надзвичайних ситуацій та масштабних 

рятувальних операцій(чиновників у сфері комунальних послуг, енергетики, 

міністерств). Навчання триває протягом двох років. Мова викладання-

голландська. Після закінчення академічної програми слухач отримує диплом 

магістра управління кризами та охорони громадського порядку. Проте варто 

зауважити, що слухачі Нідерландського інституту безпеки у рамках 

міжнародної мобільності мають можливість вибирати онлайн-курси, 

дистанційні курси, академічні програми у різних споріднених навчальних 

установах будь-якої країни світу. Проте важливим фактором є знання 

англійської мови. Оскільки у країнах Західної Європи іноземна мова 

(англійська) є друга основна мова. Тому в основному всі академічні програми 

(бакалаврські/магістерські), післядипломна освіта, сертифікаційні курси 

розраховані на рівні достатньому для професійного спілкування (Netherlands 

Institute for Safety, 2018). У Нідерландах існує  мовні центри для вивчення та 

удосконалення іноземної мови, проте варто зазначити, що у м. Гаага 

розташований Інститут мов («Tааl Taal») де заняття проводяться на 20 мовах 
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інтенсивні курси, навчання Skype та іншомовні курси для спеціальних цілей 

(парамедиків, рятувальників, полісменів та фахівців із інших сфер). У 

Інституті є дослідницький відділ, який займається розробці нових методів та 

технологій навчання іноземної мови за професійною спрямованістю, які 

допоможуть у майбутньому фахівцеві не тільки закріпити набуті теоретичні 

та практичні знання, а й удосконалювати їх. 

Національна школа пожежної охорони  (Ecole Nationale Supérieure des 

Officiers de Sapeurs-Pompiers, 2019) є національним державним закладом у 

Франції, що підпорядкований  Головному управлінню цивільної безпеки та 

подоланню кризових ситуацій (Direction générale de la sécurité civile et de la 

gestion des crises) і Міністерству внутрішніх справ (Ministère de l’Intérieur).  

Навчальний заклад здійснює підготовку фахівців за наступними напрямами 

Магістр інжененрії та менеджменту прикладної глобальної безпеки, 

спеціалізація «Стратегічне управління кризовими ситуаціями»; Магістр у 

сфері управління кризами та вивченням навколишнього середовища, 

спеціалізація «Управління цивільними ризиками», а також проводяться 

післядипломні курси для здобуття професій «Рятувальник», «Медсестра», 

«Парамедик-лікар», «Психолог». Оскільки міжнародна співпраця у процесі 

навчання та підвищення кваліфікації вищезазначених фахівців пожежно-

рятувальних служб є невід’ємною частиною підготовки у сфері безпеки 

людини. Тому для удосконалення професійної іншомовної підготовки 

військовослужбовців, які беруть безпосередню участь у навчальних  та 

рятувальних місіях як в середині країни, так і за її межами та для 

впровадження на національному рівні мовної політики з 2007 року на базі 

закладу створений Національний центр мовної та міжнародної підготовки 

(Centre national de formation aux langues et à l'international)/(CNFLIG). Залежно 

від професійних потреб до складу Національного центру мовної та 

міжнародної підготовки входить: Відділ мов (Section enseignement des 

langues)/(SEL); Нвчально-лінгвістичні центри: Франко-італійський мовний 

https://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Securite-civile
https://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Securite-civile
https://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Securite-civile
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центр  Італія (Турині) та  Франко-німецький мовний центр Німеччина (м. 

Лар).  

Навчання мов проводиться як очній/частково дистанційній формі 

навчання. Кваліфіковані викладачі та тренери-практики з фахової підготовки 

проводять навчальні курси по вивченню та удосконаленню мов таких як 

німецька, іспанська, італійська, арабська. Варто зауважити, що ряд курсів 

проводяться англійською мовою для місій ООН, НАТО, ЄС. У кінці 

навчального курсу, слухачі здають іспит відповідно до трьох рівнів 

володіння мовою (основний користувач/незалежний 

користувач/кваліфікований). Навчальний курс складається з удосконалення 

іноземної мови (англійської) та модулів з фахової підготовки у разі 

виникнення надзвичайної ситуації в умовах максимально наближених до 

ситуацій, які трапляються у різних частинах світу.  

Варто додати, що у рамках заходів про співробітництво у сфері безпеки 

людини та підписних  двосторонніх угод про співробітництво як внутрішньої 

території так і проведення оперативно-рятувальних дій на транскордонних 

територіях,   під егідою Міністерства закордонних справ проводяться 

міжнародні курси  з французької мови, як іноземної (FLE), для військового та 

цивільного персоналу, іноземних сил внутрішньої безпеки, що дозволяють 

слухачам вдосконалювати свої знання французької мови. По завершенню 

курсу слухачі отримують сертифікат із військової іноземної мови (Certificat 

militaire de langues étrangères gendarmerie/(CMLEG) (Ecole Nationale 

Supérieure, 2019). 

У Німеччині є дві провідні освітні установи, які проводять професійну 

підготовку фахівців у сфері безпеки людини Пожежна Академія у м. Гамбург 

(Feuerwehr akademie Hamburg, 2018) та Берлінська академія пожежної та 

рятувальної служби (Berlin Fire and Rescue Academy, 2018). Пожежна 

Академія у м. Гамбург (Feuerwehr akademie Hamburg, 2018) окрім 

навчальних курсів, пропонує  компаніям, підприємствам, організаціям та 

фізичним особам спеціальні семінари у разі виникнення надзвичайної 
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ситуації, тренінги по наданню медичної допомоги та круглі столи по 

тематиці забезпечення екологічної безпеки на різних рівнях. Варто 

зауважити, що до структури Інституту протипожежної техніки (Institut für 

Feuerwehrtechnik) відноситься Кафедра лідерства та комунікації. На кафедрі 

підвищена увага приділяється мовній підготовці фахівців різних рівнів у 

поєднанні з дисциплінами фахового спрямування та психології (Feuerwehr 

akademie Hamburg, 2018). Чільне місце у підготовці фахівців у сфері 

цивільного захисту займає  Берлінська академія пожежної та рятувальної 

служби (Berlin Fire and Rescue Academy, 2018). Академія – сучасний освітній 

заклад, який постійно працює над удосконаленням та розвитком навчального 

процесу (Додаток Б.1.). До складу Академії входять такі структури як 

Кафедра лідерства та оперативно-рятувальних операцій, Відділ планування 

та адміністрування, Відділ порятунку та невідкладної медицини, Відділ 

проектів та міжнародного співробітництва, Рятувально-пожежної служби м. 

Берліна, Волонтерсько-рятувальної служби м. Берліна, Молодіжної служби 

рятівників, Музею пожежної охорони та Кампусу Шульцендорф. Варто 

зазначити, що у Академії є два відділи дотичні до мовної підготовки 

фахівців: Відділ комунікації та лідерства (Kommunikation und Führung) та  

Відділ проектів та міжнародного співробітництва (Projekte und internationale 

Zusammenarbeit). 

Відділ Комунікація та лідерство– у даній області навчального процесу 

майбутні фахівці у сфері безпеки людини отримують наступні знання та 

вміння:  

– уміння спілкуватися з людьми у надзвичайних ситуаціях;  

– формування навичок щодо дій під час критичних робочих ситуацій за 

допомогою вербальних та невербальних компонентів спілкування; 

– тренінги щодо вміння порадити з психічно стресовими ситуаціями.  

Відділ проектів та міжнародного співробітництва займається 

організацією міжнародних навчаннях у контексті проектів ЄС, активно 

співпрацює у міжнародних комітетах у сфері цивільного захисту та постійно 
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удосконалює співпрацю та навчання у національних та міжнародних 

організаціях,  відомствах (Berlin Fire and Rescue Academy, 2018) . 

Варто зауважити, що провідною установою є Департаметнт мовних 

справ (Die Abteilung «Zentrale Angelegenheiten»), де власне корегуються 

головні питання та справи Федерального відомство іноземних мов серед яких 

є наступні: внутрішня організація, загальні адміністративно-правові питання, 

бюджет, безпека і захист даних, кадрові питання та навчання, ІТ-

 адміністрування, керівництво та нагляд за учасниками курсу з усього світу. 

Федеральне відомство іноземних мов (Das Bundessprachenamt, BSprA, 2019), 

яке забезпечує іншомовну підготовку військовослужбовців, рятувальників, 

медиків та підвищення кваліфікації викладачі іноземних мов понад 

шістдесяти національностей. Працівники Федеральне відомство іноземних 

мов здійснюють фахову підготовку у дев’яносто цивільних та військових 

організаціях Німеччини та зарубежем. Відомство складається з трьох 

відділів: мовної підготовки (Sprachausbildung), перекладацької служби 

(Sprachmittlerdienst), центру внутрішніх питань та справ військовослужбовців 

(Zentrale Angelegenheiten) та військовий відділ (der Militärische Anteil). Відділ 

мовної підготовки займається іншомовним навчанням військовослужбовців, 

фахівців, співробітників на 48 мовах. Складається понад чотирнадцяти 

секторів та має близько 420 наукових співробітників, викладачів. Значна 

увага приділяється вивченню німецької мови у рамках програми «Німецька 

мова як іноземна» (DaF) для близько тисячі іноземних військовослужбовців 

та викладачів мови понад шестидесяти країн щороку. Не менш важливим для 

цього відділу є підготовка та прийом іспитів, міжнародна співпраця у 

напрямку фахового спрямування із спорідненими школами та організаціями 

Німеччини та представниками інших країн. 

Щодо відділу перекладацької служби, то співробітники виконують такі 

завдання: письмовий переклад, допомога у усному та письмовому перекладі 

для цивільних служб, систематизація нововведень щодо змін у законодавстві, 

обробка та підготовка термінології різних сфер діяльності. 



121 

Варто зазначити, що значну роль відіграє Сектор термінології та 

лексикографії, де велика увага приділяється наступним напрямам: засоби 

автоматичного перекладу, розробка термінології, управління термінологією 

на базі ІКТ, укладання глосаріїв та електронних словників у сфері безпеки 

людини у співпраці з національними, міжнародними комітетами з 

стандартизації мови та мовними центрами близького та далекого зарубіжжя. 

Значна увага приділяється дистанційній освіті, яка має підвищений 

попит у мовній підготовці фахівців у сфері безпеки людини та цивільних осіб 

(Bundespraesident, 2019).  

Оскільки іншомовна професійна підготовка у поєднанні з 

використанням різноманітних дистанційних курсів пропонує гнучку 

підготовку з точки зору часу та місця навчання, доповнити знання та сприяти 

співробітництву у цивільній та міжнародній сфері безпеки людини. Ми 

цілком поділяємо думку Л. Вікторової (2016) щодо іншомовної підготовки у 

Німеччині, то «…основними принципами побудови спеціалізованих курсів у 

Німеччині є: визначення номенклатури професійно-комунікативних умінь і 

професійно-комунікативних завдань відповідно до профілю комунікативних 

потреб та специфіки діяльності співробітників та  моделювання автентичних 

професійно-комунікативних завдань у процесі формування професійно-

комунікативних умінь» (с. 102.)  

Підсумовуючи вище поданий матеріал, варто зазначити, що іншомовна 

підготовка фахівців у сфері цивільного захисту базується на: 

 врахуванням професійно-орієнтованого навчання; 

 продуктивних (говоріння, письмо) та рецептивних (слухання та 

читання) видах мовленнєвої діяльності; 

 різноманітності комп’ютерних Computer-assisted language learning / 

CALL та мобільних технологій Mobile-assisted language learning /MALL; 

 мовні іспити проводяться за мовним стандартом НАТО, що дозволяє 

оцінити поточні лінгвістичні знання та навички. 
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Дещо іншою є організація іншомовної підготовки у сфері безпеки 

людини у країнах Північної Європи: Гельсінська Школа порятунку (The 

Helsinki Rescue School, 2019 ), Коледж пожежно-рятувальної служби (The 

Emergency Services College, 2019), Пожежно-технічний коледж (Ісландії) (The 

Fire Service Technical College, 2019) (табл.1.3).  

Щодо навчальних закладів та установ, які навчають фахівців у сфері 

цивільного захисту то у Фінляндії є Гельсінська Школа порятунку (The 

Helsinki Rescue School,2019) та Коледж пожежно-рятувальної служби (The 

Emergency Services College, 2019). Хельсінська школа порятунку є частиною 

Центру удосконалення фахівців у сфері цивільного захисту Департаменту 

рятувальної служби (Rescue Department’s Centre of Excellence). Школа 

рятувальної служби готує пожежників та рятівників. Навчальний план школи 

укладений та відповідає навчальній програмі колегії у разі надзвичайної 

ситуації у місті Хельсінкі. Варто згадати, що Центр досконалості 

удосконалення фахівців у сфері цивільного захисту відповідає за підвищення 

кваліфікації працівників та організовує курси для різних цільових груп. 

Таблиця 1.3. 

Навчальні заклади та організації у сфері цивільного захисту 

країн Північної Європи 

Країна Навчальна установа або організація 

Finland/ Фінляндія Helsinki Rescue School (Гельсінська Школа порятунку) 

The Emergency Services College (Коледж пожежно-

рятувальної служби) 

Iceland/ Ісландія The Fire Service Technical College (Пожежно-

технічний коледж) 

United Kingdom/ 

Об’єднане Королівство 

The Emergency Services College (Коледж пожежно-

рятувальної служби) 

 

У школі працюють над наступними напрямами: запобігання нещасним 

випадкам; рятувальні операції; невідкладна медична допомога; захист та 

попередження цивільного населення у разі надзвичайної ситуації; евакуація. 
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 Департамент рятувальної служби бере участь у міжнародних проектах, 

співпрацює з рятувальними відомствами, мовними науково-дослідними 

інститутами та організаціями.  Коледж служби невідкладної допомоги (The 

Emergency Services College, 2019) розташований у місті Куопіо в самому 

центрі озерного району Східної Фінляндії. 

Коледж служби невідкладної допомоги проводить професійну 

підготовку фахівців для рятувальних служб країни та центрів надання 

допомоги у разі надзвичайних ситуацій. Коледж підпорядкований 

Міністерству внутрішніх справ Фінляндії (Finnish Ministry of the Interior). 

Мова навчання – фінська.  

Коледж пропонує широкий спектр індивідуальної освіти та 

підготовки. Найважливішими замовниками є обласні служби рятувальних 

служб, Адміністрація надзвичайних ситуацій та персонал, що працює з 

різними завданнями з питань цивільного захисту та підготовки. Ми також 

організовуємо індивідуальну освіту для людей, які зайняті у організаціях 

промисловості та торгівлі.  

Основними напрямками у навчальному процесі: Профілактика аварій;  

Надання невідкладної медичної допомоги; Рятувальні операції; Керівництво 

під час рятувальних операціях; Лідерство, керівництво та адміністрація. 

Коледж дає диплом про професійну освіту із наступних навчальних 

програмам: Пожежник (кваліфікаційний рівень бакалавр); Оператор центру 

аварійного реагування; Підвідомчий (або сержант). 

Приблизно 400-500 студентів навчаються в коледжі невідкладної 

допомоги. Близько 15% студентів – жінки.  У коледжі працюють 130 фахівців 

(70% викладачі) у галузі управління ризиками, по наданню екстреної 

медичної допомоги, та роботи з цивільним населенням. Співробітники 

постійно проходять підвищення кваліфікації у міжнародних організаціях. 

Варто зауважити, що ключовим у іншомовній професійній підготовці 

майбутнього фахівця є симулятивні навчальні середовища, використання 

аудіо-візуальних ефектів, інформаційних технологій, реалістичний аналіз  
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ситуацій. Навчання за допомогою ЗD моделювання дає змогу вивчати нові 

знання, застосовувати те, що було вивчено на практичних заняттях, і 

створювати вправи, які не можна моделювати на тренувальних 

майданчиках (The Emergency Services College, 2019). 

Пожежно-технічний коледж (Ісландії) (The Fire Service Technical 

College, 2019) провідний навчальний заклад, який здійснює підготовку 

фахівців у сфері цивільного захисту у всьому світі, за допомогою програми 

мобільності та обміну фахівцями у сфері цивільного захисту.   

У професійно-технічному закладі вивчаються такі курси: пожежної 

служби; судової експертизи; небезпечні матеріали; лідерство та менеджмент; 

профілактика пожеж та протипожежний захист; інструктори програм; 

міжнародні курси. Розглянемо наприклад програму навчання міжнародного 

курсу (Додаток Б.2.). Даний курс надає студентам можливість отримати 

широкий спектр основних навичок аварійного реагування як у державному, 

так і в комерційному секторах. Програма курсів пропонує спеціальні 

навчальні рішення для будь-якої міжнародної організації, яка бажає досягти 

визнаних міжнародних стандартів, таких як Національна організація 

протипожежної охорони (National Fire Protection Association (NFPA)). Всі 

курси проводяться за допомогою сумісного навчального підходу у 

відповідному навчально-тренувальному центрі, щоб задовольнити потреби 

замовника, включаючи навчання в країні або за її межами.  

Уваги заслуговує також Фонд рятувальників та Програма розвитку 

служби (Firefighter Foundation and Development Programme FFDP) – 

інтенсивний модульний курс, який зосереджується на реалістичних та 

практичних сценаріях навчання, що розвивають ключові навички, необхідні 

для того, щоб бути компетентним пожежником, закладаючи основи для 

успішної кар’єри в пожежних та рятувальних службах. Курс включає в себе 

елементи самонавчання, структурований навколо ключових тем 

електронного навчання. Діяльність включає дослідницькі проекти (The Fire 

Service Technical College, 2019).  
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Варто зауважити, що в країнах Північної Європи існує професійно-

технічна освіта, а саме підготовка фахівців у сфері безпеки людини у школах 

та коледжах. Іноземна мова (англійська) має статус рідної, другої мови. Тому 

вона використовується не тільки повсякденно, але у міжнародних програмах 

обміну та тренуваннях. 

Наступну групу становлять навчальні заклади та організації у сфері 

безпеки країн Південної Європи, представлені у таблиці 1.4. 

Таблиця 1.4. 

Навчальні заклади та організації у сфері безпеки людини країн 

Південної Європи 

Країна Навчальна установа або організація 

Portugal/ Португалія Escola Nacional de Bombeiros (Національна пожежна 

школа) 

Spain/ Іспанія Institute for Public Safety of Catalonia (Інститут 

громадської безпеки м. Каталонія),  

Firefighters and Civil Protection School of Cataloni 

(Школа цивільного захисту Каталонія) 

 

Зупинимося більш детально на аналізі іншомовної професійної 

підготовки фахівців у сфері цивільного захисту Національної пожежної 

школи (Escola Nacional de Bombeiros, 2019) мовної підготовки у 

Міжнародному інституті португальської мови. Національна пожежна школа 

у місті Синтрі відіграє ключову роль у підготовці фахівців для національної 

системи цивільного захисту. Національна пожежна школа підпорядкована 

Національному органові цивільного захисту Португалії (Autoridade Nacional 

de Proteção Civil), тісно співпрацює з Португальською організацією 

пожежників (Liga dos Bombeiros Portugueses) і фірмами у сфері захисту 

людини.  

Головною метою Школи є: 

 навчання професійне, іншомовне, культурне пожежників та інших 

працівників цивільного захисту; 
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 розробка тренувальних заходів у разі надзвичайних ситуацій; 

 розробка досліджень у галузі різних видів ризиків; 

 надання консультаційних послуг (експертиз) у сфері цивільного 

захисту; 

 проектування, стандартизація та затвердження рельєфних 

технологій, обладнання та матеріалів; 

 редагування та розповсюдження інформаційних матеріалів 

(брошури, плакати, кишенькові карти), пов’язаних з діяльністю, розробленою 

пожежними та іншими працівниками цивільного захисту; 

 навчання з питань самозахисту громадян. 

Перед керівництвом та різними категоріями педагогічних  працівників 

мають місце такі педагогічні завдання: 

 організація динамічного навчання / навчання у співпраці з 

пожежними службами; 

 проведення навчальних практик та прикладних досліджень; 

 підготовка кваліфікованих фахівців у сфері цивільного захисту для 

надання якісних послуг громаді; 

 організація динамічних відносин з навколишнім середовищем; 

 здійснення співпраці з національними та міжнародними 

організаціями у діяльності, що становлять спільний інтерес; 

 заохочення навчання та викладання (Escola Nacional de 

Bombeiros,2019). 

Щодо мовної політики. У країні є Міжнародний інститут 

португальської мови (Instituto Internacional da Língua Portuguesa), часто 

зустрічається назва Інститут спільноти португаломовних країн), який має 

юридичну силу та наділений науковою, адміністративною автономією 

(Instituto Internacional da Língua Portuguesa, 2019). 

У 2002 році на шостому черговій нараді Ради міністрів Співтовариства 

португаломовних країн Conselho de Ministros da Comunidade dos Países de 
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Língua Portuguesa  (CPLP), що відбулася в Сан-Томе і Прінсіпі було 

розроблено керівні принципи щодо розвитку португальської мови. 

Товариства португальських країн (Comunidade de Países da Língua Portuguesa 

(CPLP)) у Анголі, Бразилії, Кабо-Верде, Гвінеї-Бісау, Екваторіальній Гвінеї, 

Мозамбіку, Португалії, Сан-Томе, Прінсіпі, Східний Тимор були створені 

технічні групи у яких значна увага приділялась концепції мовної політики. 

У інституті працюють над  такими питаннями: 

 політико-дипломатичне співробітництво; 

 економічне та ділове співробітництво; 

  співпраця з неурядовими організаціями та організаціями у сфері 

цивільного захисту. 

Надзвичайно важливим є участь у різних мовних проектах : 

підготовка загального словника орфографії португальської мови; 

видання міжнародних журналів, тематикою якого є навчання та 

застосування португальської мови у різних контекстах (лінгвістичному, 

історичному і т.д.) 

підтримка порталу вчителів португальської мови та іноземних мов 

(Instituto Internacional da Língua Portuguesa, 2019). 

На сьогоднішній день міжнародне співробітництво у сфері цивільного 

захисту заради безпеки людства є надзвичайно актуальним. Тому 

Національна пожежна школа у Португалії уклала ряд угод про 

співробітництво із спорідненими навчальними установами Франції, 

Великобританії, міжнародними організаціями, комітетами, асоціацією, 

службами цивільного захисту 14 країн та варто зауважити є учасником 

проектів Initiative for Global Management of big fires through Simulation 

(IGNIS) / та MEFISTO Mediterranean Forest Fire Fighting Training 

Standartisation.  

Підсумовуючи іншомовну професійну підготовку фахівців у сфері 

цивільного захисту у країнах Південної Європи на прикладі Португальської 

національної пожежної школи можна зробити такі висновки: 
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 виокремлено навчання: професійне, іншомовне, культурне 

пожежників та інших працівників цивільного захисту у Національній 

пожежній школі; 

 важливе значення приділено міжнародному співробітництву, а саме 

угоди про обмін та навчання, участь у проектах; 

 значна увага приділяється мовній політиці (пропагування 

португальської мови у мовних проектах португаломовних країн). 

Наступу (найбільшу) групу становлять навчальні заклади та організації 

у сфері цивільного захисту країни Центральної Європи (табл.1.5.).  

Таблиця 1.5.  

Навчальні заклади та організації у сфері цивільного захисту 

країн Центральної Європи 

Країна Навчальна установа або організація 

Belarus/Білорусія University of Civil Protection (Університет цивільного 

захисту) 

Ukraine/ Україна  Lviv State University of Life Safety (Львівський 

державний університет безпеки життєдіяльності) 

Cherkassy Institue of Fire Safety named after Heroes of 

Chernobyl of National University of Civil Defense 

(Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв 

Чорнобиля НУЦЗ України) 

Poland/Польща The Main School of Fire Service (Головна пожежна 

школа) 

Latvia/ Латвія Fire Safety and Civil Protection Colleg (Коледж пожежної 

безпеки та цивільного захисту)e 

Czech Republic/ 

Чеська Республіка 

Fire Service College (Коледж пожежної безпеки) 

Bulgaria/ Болгарія Faculty of Fire Safety and Civil Protection of the Academy 

of MOI  (Академія пожежної безпеки і цивільного 

захисту) 

Kosovo/ Косово Kosovo Academy for Public Safety (KAPS) (Академія 

громадської безпеки)  

Romania/ Румунія Police Academy “Alexandru Ioan Cuza”, Fire Officers 

Faculty (Академія поліці Александра Іоана Куза 

(Факультет підготовки рятувальників) 
 

Estonia/ Естонія Estonia/ Естонія Estonian Academy of Security Sciences 

(Академія безпеки) 

http://www.exim.lv/university-civil-protection-republic-belarus
http://en.ldubgd.edu.ua/content/about-us
http://fire.ck.ua/?page_id=1600
http://fire.ck.ua/?page_id=1600
https://www.sgsp.edu.pl/
https://www.mvr.bg/academy
https://www.mvr.bg/academy
http://www.aksp-ks.net/?page=2,1
http://www.academiadepolitie.ro/facpmp/index.html
http://www.academiadepolitie.ro/facpmp/index.html
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Проаналізуємо більш детально процес іншомовної професійної 

підготовці фахівців у сфері цивільного захисту  у Естонській академії наук 

про безпеку та Головній Школі Пожежної Служби у Варшаві (Республіка 

Польща). 

Естонська академія наук про безпеку (The Estonian Academy of Security 

Sciences, 2019) – це державний професійний університет в Естонії, створений 

15 квітня 1992 року. В структурі Академії є три Коледжі (Коледж Поліції та 

Прикордонної служби / Police and Border Guard College, Коледж Рятувальної 

служби / Rescue College, Коледж Фінансів / Financial College), Інститут 

(Інститут внутрішньої безпеки / Institute of Internal Security) та два Центри: 

Спортивний центр (Sport Center), Мовний центр (Language Center).  

Науково-педагогічний персонал Академії акцентує увагу на тому, що 

вивчення рідної та іноземної мов займає пріоритетне місце не тільки у 

повсякденній діяльності фахівця, але у системі професійної освіти Естонії.  

Варто зауважити, що значна увага приділяється вивченню не лише 

рідної (естонської мови) але й іноземної також.  

У Мовному центрі Академії викладають: естонську, англійську, 

російську та арабську мови. Після завершення мовного курсу студентові 

Академії необхідно досягти рівня C1 (естонська мова), рівень B2 (англійська 

мова) та B1 (російська мова)(Додаток Б.3.). 

Важливе місце займає розробка спеціалізованої мови, включаючи 

комплексне вивчення навчальних дисциплін. 

Варто зауважити, що чільне місце у роботі Мовного центру займає не 

лише заняття в аудиторії, але й безпосередня участь викладачів та студентів у 

міжнародних та національних мовних проектах наприклад: 

– PEP-projekt (Peacekeeping English Project)Англійський проект на 

підтримку миру , що був організований у 2001-2006 Британською Радою для 

покращення та удосконалення не тільки мовної підготовки (зокрема 

навчанню англійської мови), але у проекті брали участь понад 38 країн із 
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розширення та поглиблення знань у сфері військової, громадської безпеки та 

порядку, ризиків пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту. У 

проекті значна увага приділялась на розвиток та вирішення глобальних 

проблем у світі, а саме попередження та усунення конфліктів, а також 

розвиток професійних навичок. 

– QUALSPELL (Quality Assurance in Language for Specific Purposes) 

Якість мови для спеціальних цілей у 2003-2004 рр. проект призначений для 

покращення якості навчання іноземної мови для спеціальних цілей для країн 

Естонії, Латвії, Литви. 

Проект був спрямований на створення за допомогою Спільної 

європейської рамкової системи єдиних критеріїв забезпечення якості та 

оцінки в навчанні та викладання іноземних мов для конкретних цілей на 

вищих навчальних закладах країн Балтії та взаємному визнанню 

університетських ступенів та системи кредитних модулів, тим самим 

сприяючи мобільності студентів та фахівців у Європі.  

– Проект «Інтеграція іноземних мов у Пірітській економічній гімназії 

та Академії» 2017-2019рр. спрямований на співробітництво у сферу 

економічної та внутрішньої безпеки іноземною мовою та проводиться у 

формі активного навчання. Значна увага приділяється соціальним навичкам, 

таким як комунікативні навички та уміння співпрацювати у команді тощо. 

– Не менш важливою в Академії є міжнародна програма Еразмус +. 

Досить цікавими та навчальними на наш погляд, які пов’язані з тематикою 

безпеки людини є перші 2 навчальні курси. Це інтегровані курси, де 

ключовий момент відіграє мова та профілюючі дисципліни. Власне ці курси 

стають дедалі поширюватись і наголошуватись у навчальних програмах 

вищих навчальних закладів Державної служби надзвичайних ситуацій 

України, але нажаль вони на стадії розробки і часткового впровадження. 

Власне, хорошим прикладом є вищеподані навчальні курси 

започатковані в Естонській Академії наук про безпеку, які ми описуємо та 
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представляємо у подальшому нашому дослідженні. Найновіші навчальні 

курси: 

– «Мова та культура. Дослідження у сфері безпеки» включає ECTS 11 

кредитів для рівня Бакалавр\Магістр. У даний навчальний курс відносяться 

наступні навчальні дисципліни: «Ефективні види комунікацій та методи 

просування консультаційних послуг» ECTS 2 кредити, «Російська мова для 

початківців» ECTS 3 кредити (представлена в додатку 1), «Професійна 

англійська мова для фахівців служби безпеки» ECTS 3 кредити, «Культура. 

Традиції. Етика поведінки» ECTS 3 кредити.  

– «Внутрішня безпека та безпека життєдіяльності» включає ECTS 

32 кредити для рівня Бакалавр\Магістр та складається з наступних 

дисциплін: «Профілактика аварій» ECTS 5 кредитів, «Оцінка ризиків із 

попередження катастроф: національний та міжнародний рівень» ECTS 5 

кредитів, «Управління інноваціями у секторі внутрішньої безпеки» ECTS 2 

кредити, «Аналіз злочинності» ECTS 2 кредити, «Проблеми кримінальної 

політики» ECTS 3 кредити, «Контрабанда людей та торгівля ними як частина 

транскордонної організованої злочинності» ECTS 1 кредит, «Нові виклики 

безпеці: проблеми безпеки та стабільності у Єврозоні 2013-2020рр.» ECTS 2 

кредити. 

– «Порівняльні дослідження у практичній діяльності у сфері безпеки» 

включає ECTS 14 кредитів для рівня Бакалавр / Магістр та складається з 

дисциплін, які, на нашу думку, будуть цікавими для нашого подальшого 

дослідження: «Управління інцидентами на операційному та тактичному 

рівнях» ECTS 5 кредитів, «Вивчення видів зброї» ECTS 2 кредити, 

«Практичні дослідження у галузі внутрішньої безпеки» ECTS 2 кредити. 

Варто зауважити, що студенти можуть додатково обрати 1–2 навчальні 

предмети закладів вишої освіти партнерів Університету прикладних наук 

(University of Applied Sciences) та Талінського медичного Коледжу (Tallinn 

Health Care College). Досить цікавими навчальними мовними дисциплінами є 

на нашу думку є «Естонська мова та культура» ECTS 3 кредити , а саме 39 
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годин аудиторних та 39 годин самостійних, метою курсу полягає в тому, щоб 

вивчати естонську мову в повсякденних життєвих ситуаціях, а також 

отримати знання щодо історії та культури Естонії. Курс «Естонська мова та 

культура». 

Студенти повинні вміти знати: 

– представити себе та розповідати про своє походження, 

національність та мовні навички естонською мовою. 

– спілкуватися естонською мовою на елементарному рівні в основних 

мовних ситуаціях (магазини, кафе, громадський транспорт, надзвичайні 

ситуації). 

– мати знання ключові щодо естонської історії та розвитку нації. 

– знати основні свята в Естонії та вміти описати загальні звички 

естонців. 

– знати естонських музикантів, письменників, артистів, і могти назвати 

їхні найважливіші твори. 

Не менш цікавим є курс «Міжкультурна комунікація» ECTS 4 кредити. 

Метою курсу є вміння розповідати та аналізувати різні культури, культурні 

теорії та відповідне міжкультурне спілкування. 

Студенти повинні знати та вміти: 

 знати різні теорії культури (G. Hoefstede (Дж. Гоефстед), S. van Hook 

(С. ван Гук), R. Lewis (Р. Левіс), K. Oberg (К. Оберг), J. Demorgon 

(Дж. Деморгон) тощо);  

 знати огляд різних культур 

 вміти поводитися з представниками інших культур. 

 вміти представити свою власну культуру (історію, традиції, релігію, 

кухню, сім’ю, здоров’я). Оцінюється за допомогою самостійної роботи (The 

Estonian Academy of Security Sciences, 2019). 

Таким чином, аналізуючи систему мовної підготовки у Естонській 

академії наук про безпеку варто зауважити, що у закладі вищої освіти 

використовують найсучаснішу подачу знань, значна увага приділена 
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вивченню рідної мови (естонської), навчання спеціалізованої іноземної мови 

тісно пов’язано із профілюючими дисциплінами вибраного фаху, висока 

якість викладання які в свою чергу ставляться відповідні вимоги до 

студентів, використовується міжнародний досвід гнучкого та динамічного 

середовища, і що найважливіше на нашу думку що спеціальності є 

затребуваними на ринку праці, а саме: «студент – університет – сучасний 

ринок праці».  

Представимо більш детально підготовку фахівців у сфері цивільної та 

пожежної безпеки у Республіці Польща.  

Слід підкреслити, за програмою «Подвійний диплом» між ЛДУ БЖД та 

Головною Школою Пожежної Служби (м. Варшава) підписано угоду в 

2017 р. відповідно до ст.168 Закону від 27 липня 2005р. про надання вищої 

освіти спільно з Львівським державним університетом безпеки 

життєдіяльності. Вищезгадана умова співпраці передбачає визнання 

кредитів, накопичених студентом під час навчання на стаціонарі ІІ ступеня 

(магістерська) для рятувальників кандидатської служби та ІІ ступеня для 

цивільних осіб, тривалістю три семестри напряму підготовки:  

 інженерія у сфері пожежної безпеки; 

 інженерія у сфері цивільної безпеки  (програма подана у додатку 

Б.4.). 

У Навчальному плані підготовки магістра у галузі знань 26 Цивільна 

безпека, кваліфікація науковий співробітник (галузь інженерної справи), 

2016 н.р. у циклі 2.2. Дисципліни з інших спеціальностей «Професійна 

іноземна мова» зазначено, що навчання становить 3,0 ECTS: загальний обсяг 

90 годин, з них 16 – лекцій, 16 – практичних, 58 – самостійна робота. 

Вищу освіту у сфері безпеки людини забезпечує Головна Школа 

Пожежної Служби (Варшава) та декілька професійно-технічних навчальних 

закладів: Школа аспірантів державної пожежної служби (Краків) / Szkoła 

Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie; Центральна школа 

пожежної oxopoни (м.Ченстохова) / Centralna Szkoła Pożarnicza w 
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Częstochowie; Школа підофіцерів державної служби пожежної oxopoни 

(м. Бидгощ)/ Szkoła Podoficerska PSP w Bydgoszczy; Школа аспірантів 

державної пожежної служби (м. Познань)/ Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu.  

У Головній школі пожежної служби (м. Варшава) здійснюється 

підготовка на двох факультетах та напрямах підготовки денної та заочної 

форм навчання:  

Факультет інженерії у сфері цивільної безпеки (WIBC)  Wydział 

Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego за  напрям підготовки внутрішня безпека 

та напрямом підготовки інженерія безпеки життєдіяльності.  

Навчальний курс іноземної мови є обов’язковим для студентів (кадетів) 

у Головній Школі Пожежної Служби. Мовний центр студентам /кадетам 

пропонує на вибір одну із трьох іноземних мов: англійська, німецька та 

російська. Варто зазначити, що обов’язковою умовою для навчання іноземної 

мови у закладі є закінчений курс іноземної мови в середній школі, щоб 

продовжити мовну підготовку за професійним спрямуванням на більш 

високому рівні.  

Навчальні програми укладаються відповідно до Національної системи 

кваліфікацій вищої освіти (National Framework for Higher Education 

Qualifications system) та системи процедур встановлення та надання 

кваліфікацій та забезпечення їх якості, яка базується на Постанові Міністра 

науки та вищої освіти (Regulation of the Minister of Science and Higher 

Education, 2013). 

Навчання іноземної мови на факультеті «Інженерія у сфері цивільної 

безпеки» здійснюється на денній та заочній формі навчання. Студенти І 

ступеня (бакалаврат) навчаються 180 або 120 годин відповідно (6 семестрів), 

а студенти ІІ ступеня (магістратура) щоденні заняття складають 2 семестри 

(45 годин) та еквівалентні 3 бали ECTS та заочна форма навчання – 27 годин 

(2 семестри, 3 кредити ЕСТS / балів). 

Студенти оцінюються на підставі усних відповідей та результатів 

коротких тестів, а також тестів які проводяться на протязі семестру та 
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закінчення семестру / року; здача двох великих тестів протягом семестру та 

позитивні оцінки в поточній роботі, а також активна участь в аудиторних 

заняттях беруться до уваги для здачі кредиту; отримання кредиту 

здійснюється в усній формі; студенти, які отримали кредит, можуть складати 

іспит; іспит іноземної мови здійснюється як у письмовій, так і в усній формі. 

Студенти повинні вміти використовувати іноземну мову у різноманітних 

соціальних та професійних ситуаціях; розуміти зміст різноманітних текстів 

на професійну тематику;  вільно висловлювати свою думку; вміти 

використовувати в усному та писемному мовленні на академічну рівні. 

Оскільки важливою формою діяльності університету є систематичний 

аналіз напряму розвитку професійної освіти та удосконалення підготовки 

майбутніх фахівців у сфері цивільного захисту, а також використання 

передового досвіду закладів вищої освіти та організацій не тільки в країні а 

за її межами.  

Результати проведеного аналізу особливостей зарубіжного досвіду 

професійної іншомовної підготовки представлено у табл.1.6 .  

Таблиця 1.6. 

Особливості зарубіжного досвіду професійної іншомовної 

підготовки  

Особливості професійної іншомовної підготовки у Нідерландах 

Нідерланди/ Нідерландський 

інститут безпеки/Netherlands 

Institute for Safety (NIFV) 

Інститут мов («Tааl Taal»); 

мовні курси для фахівців різних сфер; 

дослідницький відділ – розробка методів 

та сучасних технологій. 

Особливості іншомовної професійної підготовки у Франції 

Франція. Національна школа 

пожежної охорони  (Ecole 

Nationale Supérieure des Officiers 

de Sapeurs-Pompiers)/(ENSOSP) 

Національний центр мовної та 

міжнародної підготовки (Centre 

national de formation aux langues et 

à l'international)/(CNFLIG) 

спільні Нвчально-лінгвістичні центри: 

Франко-італійський мовний центр  Італія 

(Турині); Франко-німецький мовний 

центр Німеччина (м. Лар);  

очне/дистанційне навчання; вивчення 

мов країн ЄС та Сх. (арабська); курси 

французької мови (як іноземної) та 

тренінги з фахової підготовки 
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Продовження таблиці 1.6. 

Особливості іншомовної підготовки у Німеччині 

Німеччина. Пожежна Академія у 

м. Гамбург (Feuerwehr akademie 

Hamburg ) 

Кафедра лідерства та комунікації 

іншомовна підготовці фахівців різних 

рівнів у поєднанні з дисциплінами 

фахового спрямування та психології; 

Берлінська академія пожежної та 

рятувальної служби (Berlin Fire 

and Rescue Academy (BFRA) 

Відділ комунікації та лідерства 

(Kommunikation und Führung); 

Відділ проектів та міжнародного 

співробітництва (Projekte und 

internationale Zusammenarbeit) 

уміння спілкуватися з постраждалими, 

очевидцями у надзвичайних ситуаціях; 

вербальне та невербальне  спілкування; 

співпраця у міжнародних комітетах, 

структурах, організаціях у сфері безпеки 

людини; 

Департаметнт мовних справ  (Die 

Abteilung Zentrale 

Angelegenheiten) 

керівництво та нагляд за учасниками 

навчальних курсів з вивченням 

іноземних мов 

Федеральне відомство іноземних 

мов (das Bundessprachenamt/  

BSprA) 

вивчення понад 50 мов; проводиться 

військова підготовка на додаток до 

мовної; додатково введена супровідна 

програма щодо німецької мови як 

іноземної" (DaF): повсякденне життя, 

політика, економіка, культура, 

суспільство, збройні сили; 

професійно-орієнтоване навчання на 

курсах (12 місяців); 

співпраця з міжнародними мовними 

центрами, комтетами, організаціями; 

дистанційне навчання; 

використання ІКТ;  

мовні іспити проводяться за мовним 

стандартом НАТО   

Особливості іншомовної професійної підготовки у країнах Північної 

Європи 

Finland/ Фінляндія Helsinki Rescue 

School (Гельсінська Школа 

порятунку), Коледж пожежно-

рятувальної служби (The 

Emergency Services College) 

участь у міжнародних проектах; 

співпраця з мовними науково-

дослідними інститутами, центрами; 

підвищення кваліфікації у міжнародних 

організаціях; використання ІКТ  
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Продовження таблиці 1.6. 

Iceland/ Ісландія 

The Fire Service Technical 

College (Пожежно-

технічний коледж) 

участь у міжнародних курсах, тренінгах у 

межах країни та у профільних споріднених 

установах у сфері цивільного захисту 

Особливості іншомовної професійної підготовки у країнах Південної 

Європи 

Portugal/ Португалія Escola 

Nacional de 

Bombeiros(Національна 

пожежна школа) 

співпраця з національними та міжнародними 

організаціями у сфері цивільного захисту; 

укладання міжнародних термінологічних 

словників; видання міжнародних журналів з 

мовної професійної проблематики ; ведення 

порталів для викладачівпропагування; 

рідної(португальської) мови  

Особливості іншомовної професійної підготовки у країнах Центральної 

Європи 

Estonia/ Естонія  

Estonian Academy of Security 

Sciences (Академія безпеки) 

викладання у Мовному центрі естонської, 

англійської, російської, арабської мов; 

вивчення естонської мови, як іноземної; 

розробка курсів для вивчення іноземної мови 

за професійною спрямованістю; участь 

викладачів та студентів у міжнародних та 

національних мовних проектах 

Poland/Польща 

The Main School of Fire 

Service (Головна пожежна 

школа) 

викладання у Мовному центрі англійська, 

німецька та російська мови; розробка та 

удосконалення курсів для вивчення іноземної 

мови за професійною спрямованістю; участь 

викладачів та студентів у мовних та 

професійних міжнародних, національних 

проектах та програмах обміну у споріднених 

закладах освіти у ЄС. 

 

На основі аналізу міжнародних документів, навчальних курсів ми 

запозичили досвід використання скорочених лексичних одиниць (абревіатур 

та акронімів), як найбільш активного пласту професійної іноземної мови 

особливо у комунікативних цілях. Цілком погоджуємося із думкою 

В. Борисова (1982), що «інтенсивне використання скорочень різного роду на 
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сучасному етапі одним із найбільш характерних рис розвитку професійної 

термінології та іноземних мов» (с. 7).  

Доцільно зазначити, що об’єктивним доказом ролі скорочень у 

професійній діяльності фахівця цивільного захисту є поява їх у назвах 

документів, органів державного управління, міжнародних об’єднань та 

організацій, військових звань, машин, технічних пристроїв, матеріалів та 

речовин особливо у процесі усної та письмової комунікації. У світі виникла 

необхідність не лише у швидкому реагуванні у разі виникнення 

надзвичайних ситуацій, що можуть виникнути як в середині, так і за межами 

ЄС, а й  удосконаленні рівня професійної іноземної мови із введенням в 

міжнародний обмін спеціальних скорочень задля економії часу. 

 

Висновки до першого розділу 

Сучасна вітчизняна педагогічна наука прагне подолати існуючий 

дисбаланс між необхідним і фактичним рівнем професійної освіти з метою 

успішної інтеграції в європейський освітній простір. Одним із вагомих 

чинників, що сприяє усуненню цього дисбалансу є професійна іншомовна 

підготовка, високий рівень якої визначається досконалим знанням іноземної 

мови майбутніх фахівців.  

Важливою складовою забезпечення ефективного виконання завдань, 

пов’язаних із запобіганням та ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру, захистом населення і територій від їх 

негативного впливу, є ефективна професійна підготовка працівників органів 

та підрозділів ДСНС України до виконання завдань за призначенням, яку 

забезпечує галузева система освіти. Доведено, важливою складовою цієї 

підготовки є професійна іншомовна підготовка майбутніх фахівців 

цивільного захисту, яку ми розглядаємо як процес, тоді як професійна 

іншомовна готовність є його результатом. 

На законодавчому рівні іншомовна підготовка забезпечується низкою 

Законів України, Постановами Кабінету Міністрів України та іншими 
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нормативно правовими актами, в яких закладено правові й організаційні 

підвалини іншомовної освіти, незалежно від напряму підготовки й рівня 

освіти.  

Соціально-економічний та науково-технологічний розвиток сучасного 

суспільства також обумовлює зрослу потребу у фахівцях цивільного захисту, 

які володіють іноземною мовою на рівні, необхідному для професійного 

спілкування, співпраці із зарубіжними партнерами, а також для міжнародних 

контактів, стажування, обміну фахівців споріднених закладів освіти, 

транскордонного навчання у сфері безпеки людини. До вищезазначеного слід 

додати і підвищення попиту на послугу щодо удосконалення професійної 

іншомовної підготовки у вже досвідчених  фахівців цивільного захисту. 

Встановлено сукупність взаємопов’язаних і взаємозалежних соціально-

педагогічних передумов професійної іншомовної підготовки майбутніх 

фахівців цивільного захисту, провідними з яких визначено: зрослі вимоги 

соціального замовлення до компетентності фахівців цивільного захисту; 

посилення євроінтеграційних процесів; урахування професійної специфіки у 

змісті іншомовної підготовки фахівців різних галузей; активізація 

міжнародної діяльності відомчих закладів ДСНС та розвиток міжнародної 

співпраці фахівців пожежно-рятувальної служби України. 

Аналіз ключових понять дослідження дозволив визначити 

співвідношення понять «компетенція» / «компетентність»; «іншомовна 

компетентність» / «професійна іншомовна компетентність»; «професійна 

підготовка» / «іншомовна підготовка» / «професійна іншомовна підготовка». 

Застосування контекстного аналізу як дослідницького інструментарію 

дозволило сформулювати авторську позицію щодо понять «іншомовна 

професійна компетентність майбутніх фахівців цивільного захисту», 

«професійна іншомовна підготовка майбутніх фахівців цивільного захисту» 

та професійна іншомовна готовність як базової категорії дослідження. 

Розгорнуте дослідження категорії «професійна іншомовна готовність» 

дало можливість визначити її у загальнонауковому, професійному, 
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іншомовному та андрагогічному контекстах. Її функції полягають у наданні 

допомоги у набутті інформації, встановленні зв’язку з потерпілими та 

послідовність дій щодо їх рятування;  поширенні інформації засобам масової 

інформації особливо якщо це стосується навчань у разі надзвичайних 

ситуацій і стихійних лих транскордонного характеру, співпраці у 

міжнародних рятувальних підрозділах, спільних гуманітарних, пошуково-

рятувальних та інших операціях. А отже є ширшим поняттям ніж готовність 

до професійного іншомовного спілкування. 

Вивчення зарубіжного досвіду професійної іншомовної підготовки 

фахівців у сфері цивільного захисту показало, що профільні навчальні 

заклади європейських держав мають особливості іншомовної політики, але 

сама   підготовка, участь у міжнародних програмах, двостороння співпраця з 

спорідненими навчальними закладами країн-членів ЄС посідають чільне 

місце в освітньому процесі. Було з’ясовано, що сучасний стан іншомовної 

підготовки залежить не стільки від кількості годинного навантаження, 

скільки від якості підготовки та правильно обраних методик навчання. 

Виявлено, що важливим аспектом є реорганізація управління, система 

підготовки, запровадження нових програм, а відповідно ґрунтовне оновлення 

змісту навчання, підтримка та розвиток академічної мобільності, поетапне 

запровадження участі іноземних викладачів у навчальний процес, розроблене 

та запроваджене нове покоління стандартів вищої освіти на компетентнісній 

основі з урахуванням модельних стандартів Євробакалаврів та Євромагістрів.  

Результатом аналізу зарубіжного досвіду стало також встановлення 

особливостей професійної іншомовної підготовки у міжнародних організації 

«Механізм цивільного захисту ЄС», «Центрі координації реагування на 

надзвичайні ситуації», профільних навчальних закладах та установах 

Асоціації вищих навчальних закладів Європейського Союзу, де наголошено 

на важливості спільної мовної політики: участь у міжнародних програмах та 

двосторонній співпраці з спорідненими навчальними закладами задля 

узгодженості та синхронізації дій фахівців цивільного захисту. 
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Класифіковано навчальні заклади країн ЄС на підставі подібності 

професійної іншомовної підготовки фахівців цивільного захисту у країнах 

Західної Європи (Нідерланди, Німеччина, Франція), Північної Європи 

(Фінляндія, Велика Британія, Ірландія, Ісландія), Південної Європи (Андора, 

Португалія, Іспанія) та Східної Європи (Польща, Латвія, Литва, Чехія, 

Естонія, Угорщина, Словаччина, Словенія, Румунія). 

На основі аналізу міжнародних документів, навчальних курсів 

запропоновано під час професійної іншомовної підготовки майбутніх 

фахівців цивільного захисту запровадити вивчення абревіатур та акронімів. 

 

 

 

 

Матеріал, викладений у першому розділі, висвітлений у таких 

публікаціях автора: Вовчаста, 2011f; Вовчаста, 2013; Коваль & Вовчаста, 

2013; Вовчаста, 2013b; Ткаченко & Вовчаста, 2013; Vovchasta, 2013; 

Tkachenko & Vovchasta, 2014; Вовчаста, 2016а; Вовчаста, 2016b; Вовчаста, 

2016i; Вовчаста & Галярович, 2013; Vovchasta, 2014c; Vovchasta, 2015; 

Vovchasta & Sashchyn, 2016; Козяр & Вовчаста, 2017; Козяр & Вовчаста, 

2017b. 
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РОЗДІЛ 2. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

 

У обґрунтовано методологічні засади професійної іншомовної 

підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту на філософському, 

загальнонауковому, конкретно-науковому рівнях; виокремлено теоретичний 

та прикладний аспекти методології; обґрунтовано традиційні та інноваційні 

методологічні підходи до професійної іншомовної підготовки; здійснено їх 

аналіз з урахуванням їх сукупного впливу на досліджуваний процес; описано 

зміст принципів професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців 

цивільного захисту та визначено рівні їх реалізації. 

 

2.1. Філософсько-методологічні основи іншомовної професійної 

підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту 

 

Одним із важливих завдань наукових досліджень є обґрунтування його 

філософсько-методологічних основ. Дослідження передбачає перш за все 

розуміння об’єкта та предмета дослідження, розкриття суперечностей, 

тенденцій, функцій професійної іншомовної підготовки фахівців цивільного 

захисту на основі глибинних процесів, що дає можливість коректно 

визначити методологію дослідження.  

Філософсько-методологічні основи професійної підготовки майбутніх 

фахівців ґрунтовно розробляли С. Гончаренко (2000), Р. Гуревич (1998), 

І. Зязюн (2001), М. Козяр (2005), В. Кремень (2005), Н. Ничкало (2014). 

Водночас, досліджень з проблем методології професійної іншомовної 

підготовки фахівців цивільного захисту дуже мало. І, як наголошує 

Ваховський (1997), «іноді методологічний рівень лише ритуально зазначався 

у науково-педагогічних дослідженнях хоча, кожна наука має власний 

філософський рівень методології. Найбільш продуктивною, формою 
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відносин між філософією та педагогікою є їх взаємодія на проблемному полі 

педагогічної науки» (с. 39). За такого стану ці сфери наукового знання 

втрачають свою теоретико-методологічну, прогностичну і перетворювальну 

функцію, бо займаються переважно методико-технологічними рівнями 

дослідження, не виходять за межі свого предмета.  

Тому нашим завданням було визначити філософсько-методологічні 

основи професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного 

захисту. 

На сучасному етапі розрізняють декілька рівнів методології. Зокрема, 

С. Гончаренко дотримується такої класифікації: філософська, 

загальнонаукова та окремо наукова методологія (Гончаренко, Кушнір, & 

Кушнір, 2008). 

Зміст першого з рівнів – філософські знання. Вони охоплюють 

світоглядну функцію і загальнонаукові положення. Філософська, або 

фундаментальна методологія є найвищим рівнем методології науки, що 

визначає загальну стратегію принципів пізнання особливостей явищ, 

процесів, сфер діяльності (Чурсін, 2011). Філософські основи відображають 

«зв’язок найширших уявлень про світ, суспільство, місце людини в ньому з 

педагогічною дійсністю та її відображенням у спеціальній науці про освіту – 

педагогіці. У будь-якому разі філософський аналіз має здійснюватися поряд 

із педагогічним, разом з ним, а не замість нього» (Беляева, 1997, с. 14). 

Філософський рівень методології дослідження забезпечує, перш за все, 

осмислення природи пізнання та його призначення.  

Загальнонаукова методологія, що застосовується у більшості наук та 

спричиняє критичний перегляд прийнятого досі поняттєвого апарату, 

чинників, передумов і підходів повинна розглядатися у єдності трьох 

основоположних складників буття людини, що є цілісною моделлю будь-

якого професіоналізму: діяльність, свідомість, спільнота. На думку І. Зязюна 

(2001), «професійна діяльність – завжди свідома і сумісна (здійснюється у 

соціальному співтоваристві); професійна свідомість – діяльнісна і 
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інтерсуб’єктивна (існує і виникає в суспільстві); професійна спільнота 

зумовлена включенням суб’єкта у сумісну колективно-розподільчу 

діяльність, що ґрунтується на свідомому позиційному самовизначенні 

кожного». Особливості реформування професійної іншомовної підготовки на 

сучасному етапі передбачають розробку нової парадигми, переходу 

педагогічної практики на принципово нову методологічну основу.  

Спеціальна наукова методологія виходить з передумов загально 

філософської методології. Кожній окремій науці властива певна методологія. 

Вона містить сукупність гносеологічних принципів і установок пізнання, 

методів і прийомів наукового дослідження, що мають загальнотеоретичне 

значення. Закони і положення науки, які є віддзеркаленням властивостей і 

законів об’єктивного світу і мають конкретний зміст, що стосується 

дійсності, згідно С. Мелюхіну (1977), не входять в методологію даної науки. 

Не входять в неї і конкретні вузькі методики. Звідси не випливає, що 

спеціальна наукова методологія незалежна від філософських переконань.  

Деталізуємо філософський рівень методології вивчення професійної 

іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту в контексті 

філософії освіти.    

Це зумовлено тим, що «філософія освіти та виховання розглядається 

сучасними педагогами як результат взаємодії філософії та педагогіки» 

відзначає А. Урсул (1981).  

Як відомо, щодо філософії освіти як терміну і як галузі існує три 

погляди (Бондар, 2002). 

Перший – філософія освіти є специфічною прикладною наукою, яка 

загальні філософські положення використовує для обґрунтування статусу 

освіти і закономірностей її розвитку. Філософія освіти – це філософія, 

звернена до освіти в періоди кризи або бурхливого розвитку суспільства. Від 

філософських питань освіти до філософії освіти – таким шляхом, на думку 

окремих філософів, іде розвиток цієї галузі знання. 
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Другий погляд зводиться до великої застороги щодо «посягання» 

філософії освіти на педагогіку, створення замість педагогіки еклектичної 

галузі, в якій змішується і те, що належить до різних розділів педагогіки, і те, 

що взагалі не стосується ні педагогіки, ні освіти (Краевский, & Хуторской, 

2008). Неправомірно розширювати предмет філософії на шкоду педагогічним 

дисциплінам.  

Третій погляд на філософію освіти – це визнати філософію освіти 

повноцінною міждисциплінарною галуззю наукових знань. 

Хоч би якими глибокими і всебічними були концептуально-системні 

підходи та засади розроблення стратегії розвитку професійної іншомовної 

освіти на близьку чи далеку перспективу, філософських основ політики у 

сфері професійної іншомовної освіти, моделі школи майбутнього як 

соціального інституту, – все ж обґрунтовувати концепції змісту освіти, форм 

і методів, навчання та виховання, передбачати зміну освітніх парадигм і 

завчасно їх модернізувати доводиться науковій педагогіці. Це завдання не до 

снаги ні соціології, ані культурології, ні філософії взагалі, ні філософії освіти 

зокрема (Бондар, 2002).  

Філософія освіти – це наука (на відміну від інших, аспектне пов’язаних 

з освітою), яка має один-єдиний цілісний об’єкт – освіту з усіма її цілісними, 

системними, процесуальними і результативними характеристиками. З цього 

випливає, що педагогіка, лише аспектно пов’язана з професійною освітою, 

так чи інакше, як і інші науки, впливає на функціонування і розвиток сфери 

освіти.  

Але це не означає, що філософський аналіз освітніх процесів не 

потрібний. Необхідно чітко визначити його місце і предмет. На наш погляд, 

предметом філософії професійної іншомовної освіти є уявлення про світ у 

якому трапляється щохвилини катаклізми та надзвичайні ситуації, роль 

сучасного суспільства, місце фахівця та зв’язок з професійною дійсністю, її 

відображенням у спеціальній науці про освіту – педагогіці. У будь-якому разі 
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філософський аналіз має здійснюватися поряд із педагогічним, разом з ним, а 

не замість нього. 

Перед філософією професіоналізму постійно постає актуальне завдання 

щодо вивчення взаємних переходів, зв’язків, єдності трьох сторін 

професійної життєдіяльності. Зауважимо, що й окремі сторони і визначений 

взаємозв’язок можуть бути зрозумілими лише завдяки висхідному цілому – 

людині як професіоналу.  

Таким чином, методологія на філософському рівні визначає роль 

філософії у структурі педагогічного знання. Прикладний аспект методології 

полягає в обґрунтуванні методологічних підходів та принципів професійної 

іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту. Окрім того, 

методологія на даному рівні лягла в основу розробки концепції професійної 

іншомовної підготовки  майбутніх фахівців цивільного захисту.   

Розглянемо загальнонаукову методологію вивчення професійної 

іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту в контексті 

його з’ясування сутності його об’єкта і предмета. Ми погоджуємося з 

Г. Дуткою (2007), що «розвиток пізнання рухається від поверхневого, 

видимого до глибокого, часто прихованого – сутності, яка визначає підставу 

всіх змін, що відбуваються з процесом чи явищем, відділяючи неістотне від 

істотного (основного, необхідного, закономірного). Не розрізняння категорій 

явища і сутності може призвести до серйозних помилок та зайвих труднощів 

у розвитку освітнього процесу, спотворення самої суті процесу підміни 

сутності видимістю. А така підміна часто відбувається тому, що на відміну 

від суті, яка прихована, явище лежить на поверхні, хоча всі приховані і 

видимі процеси є складовими єдиного руху» (с. 67). 

Тому аналіз категорій суті, явища і видимості дозволяє ефективно 

проаналізувати суть професійної іншомовної підготовки фахівця цивільного 

захисту, розкрити її зміст, вивчити внутрішні процеси, а не зупинятися лише 

на зовнішніх її проявах.  
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Об’єктом дослідження є професійна підготовка майбутніх фахівців 

цивільного захисту, що у загальному розумінні передбачає цілеспрямований 

процес навчання таких фахівців за обраною спеціальністю. 

Відомо, що професійну підготовку майбутніх фахівців цивільного 

захисту, як об’єкт системного обґрунтування, окрім педагогіки, вивчають 

багато наук: економіка, соціологія, етика, естетика, культурологія, екологія, 

інформатика, медицина, право, психологія, іноземна мова.. І вона на це 

заслуговує за всієї багатоаспектності визначення і вияву: освіта як процес, як 

результат, як цінність, як ядро культури, вияв ментальності, інтелігентності, 

фактор економічного і соціального розвитку тощо. 

Професійна підготовка – об’єкт багато дисциплінарного аналізу. І що 

ширшим буде коло наук, які досліджують проблеми освіти, то глибшим стане 

проникнення педагогіки і психології в його процесуальну і результативно-

ціннісну сутність.  

Професійна іншомовна підготовка майбутніх фахівців цивільного 

захисту конкретизується як процес формування у курсантів / студентів 

професійної іншомовної компетентності, що передбачає їх здатність та 

готовність розуміти, висловлювати, інтерпретувати та застосовувати 

комплекс набутих знань, умінь, навичок з іноземної мови під час вирішення 

професійних завдань у галузі цивільного захисту. 

Спроба описати основні тенденції та ідеї розвитку методології 

професійної іншомовної підготовки фахівця цивільного захисту є непростою 

справою. Сучасний етап розвитку професійної іншомовної підготовки 

вирізняється зміцненням зв’язків із теорією систем, синергетикою, 

антропологією, соціологією. Непростими є суміжне співвідношення і 

стосунки гуманітарних та технічних наук, що вивчають суспільство і 

людину. Йдеться про складні, відносні й доволі рухливі зв’язки.  

Тому при дослідженні професійної іншомовної підготовки майбутніх 

фахівців цивільного захисту ми спиралися на загальнонаукові теорії 

конструктивізму, структуралізму, постмодернізму. Розглянемо їх детальніше. 
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Філософські ідеї конструктивізму проаналізовані в працях відомих 

учених, психологів, педагогів: Л. Виготський (2008), Х. Гарднер (Howard 

Gardner) (1983), Дж. Дьюї (John Dewey) (1938), Ж. Піаже (Jean Piaget) (2002). 

Вивчення праць зазначених вище науковців дало змогу дійти висновку 

про те, що головною ідеєю в освітньому процесі є: розкриття імовірних 

можливостей та здібностей (учня) студента, як суб’єкта навчального процесу; 

вміння навчити конструктивно мислити, приймати рішення та вирішувати 

проблеми; працювати над собою, вдосконалювати свої знання та вміння. 

Цілком погоджуємося із думкою Т. Кошманової (2005), що 

конструктивізм акцентує на формуванні у студентів власної системи 

цінностей, активної життєвої позиції, власної філософії навчання. Водночас 

В. Літлвуд (W. Littlewood) (1981) «конструктивізм – це теорія пізнання. 

Відповідно до конструктивізму, навчання є процесом, у якому студент будує 

свої думки і судження про світ в інтерактивній співпраці з оточуючим 

середовищем, тобто він сам вивчає, думає і робить висновки. Завдання 

викладача – це надання студентам можливості висловлювати свої власні 

погляди і підтримувати їх в цьому процесі» (с. 38). 

Проведений аналіз дає підстави для висновку, що конструктивізм 

передбачає «уміння вивчати мову», наприклад іноземну за умови 

усвідомлення важливості та необхідності її студентом/курсантом, високого 

рівня мотивації  у процесі вивчення, як детермінанти успіху, у майбутній 

професійній діяльності. У закладах вищої освіти ДСНС України вищеподану 

ідею можна втілити наступним чином: в межах викладання  навчальної 

дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» зміст навчальних 

тем підбирається з урахуванням міждисциплінарних зв’язків. Відповідно до 

ідеї конструктивізму навчальний матеріал повинен підбиратися до життєвих 

ситуації (наближення тем навчання до реального життя), які аналізуються у 

контексті різних рівнів складності завдань. Це в свою чергу стимулює 

формування необхідних якостей майбутнього фахівця цивільного захисту, а 

саме: вміння працювати у команді, критично мислити, приймати рішення з 
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питань цивільного захисту в межах своїх повноважень. Вагомим положенням 

конструктивізму є взаємодіє викладача і студента (курсанта) яке базується на 

принципі співробітництва. 

З позицій конструктивізму професійна іншомовна підготовка 

майбутніх фахівців цивільного захисту - освітній процес, який спрямований 

на формування у курсантів / студентів професійної іншомовної 

компетентності. Тобто, вони засвоюють знання на основі власного 

професійного досвіду, а не просто сприймають теоретичну інформацію. 

У 60-70 рр. минулого століття у Франції сформувалась філософського 

напряму, який отримав назву структуралізм. Головні представники 

філософського структуралізму Леві-Строс Клод (Lévi-Strauss Claude) (2000),  

Ф. де Соссюра (Ferdinand de Saussure) (1933), Поль-Мише ль Фуко  (Paul-

Michel Foucault) (1971). Засновник структуралізму, швейцарський лінгвіст 

Ф. де Соссюра (Ferdinand de Saussure) вважав, що «мову та її розвиток слід 

вивчати та аналізувати у процесі розвитку суспільства, яке створило мову та 

постійно її розвиває та удосконалює» (Лукацкий, 2012, с. 74). Французький 

дослідник Леві-Строс Клод (Lévi-Strauss Claude) «особливої  ваги надавав 

мові як структурному утворенню для пояснення різновидів соціальних 

стосунків. Співавтор ідеї виникнення мови як комбінації жестів та вигуків, 

що перетворилися на фонеми» (Енциклопедія сучасної України, 2014). 

З позицій структуралізм професійна іншомовна підготовка майбутніх 

фахівців цивільного захисту –  структурне утворення, що передбачає 

здатність та готовність курсантів / студентів розуміти, висловлювати, 

інтерпретувати та застосовувати комплекс набутих знань, умінь, навичок з 

іноземної мови. 

Не менш важливою на нашу думку є течія постмодернізму, що 

відноситься на рубежі 1960-х – 1970-х років. Як філосовський напрям 

постмодернізм поширився завдяки філософам  Жаку Дерріді (Jacques Derrida) 

(2003), Жоржу Батаю (Georges Bataille) (1962), Мішелю Фуко (Paul-Michel 

Foucault) (1971). Як зауважує С. Ламзін (2011) «завдання 
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постмодерністського освіти полягає в тому, щоб розкрити здібності того хто 

навчається, надати умови для самореалізації» (с. 19). Постійні зміни що 

відбуваються у суспільстві не можуть не впливати на розвиток іншомовної 

підготовки майбутніх фахівців, тому філософська ідея постмодернізму 

полягає у створенні проблемних ситуацій у процесі навчання мови. Оскільки 

під час оперативно-рятувальних дій на практичних заняттях, міжнародних 

навчаннях та тренінгах майбутній фахівець цивільного захисту вчиться 

виконувати багатоетапні дії та приймати правильні рішення, а мова виступає 

як інструмент передачі інформації. 

З позицій постмодернізму професійна іншомовна підготовка 

майбутніх фахівців цивільного захисту передбачає застосування комплексу 

набутих знань, умінь, навичок з іноземної мови під час вирішення 

професійних завдань у галузі цивільного захисту. 

Проте незважаючи на еклектичність, закладену різноманітними 

перспективами розвитку теоретичної думки про вивчення іноземних мов, 

суть всіх професійних дискусій протягом останніх десятиліть полягає в 

визначенні того, як краще досягти подвійної мети надання студентам знань 

про мовні форми та озброїти їх комунікативними вміннями. Подібний підхід 

був викликаний необхідністю створити якнайкращі умови для 

курсантів/студентів, які б спонукали їх брати участь в автономній інтеракції 

у якнайбільш автентичному середовищі. Слід відмітити, що різниця між 

різними теоретичними методичними розробками у вивченні іноземної мови 

за професійним спрямуванням  та практичною ситуацією в аудиторії 

продовжуватиме існувати в найближчому майбутньому. Це положення не 

нове і дослідження зв’язків між професійною науковою думкою і 

практичною професійною іншомовною підготовкою підтверджують 

вищеподане. Водночас, для практичного засвоєння іноземної мови слід 

враховувати соціально-культурне підґрунтя курсантів та студентів, їх 

взаємовідносини, особистісні якості, мотиваційні аспекти, стиль навчання, 

уподобання тощо. Крім того, важливу роль відіграють рішення керівництва 



151 

закладів освіти та досвід попереднього шкільного навчання. До цього слід 

додати особливості планування і побудови кожного окремого практичного 

заняття, час, наданий на підготовку до занять і перевірку робіт, атмосферу в 

групі, дисципліну на занятті, наявність чи відсутність екзаменів тощо. 

Подібні фактори, як правило, мають більший вплив на успішність вивчення 

іноземної мови за професійним спрямуванням, ніж будь-яка методична 

теорія. Тому зрозуміло, що реальна професійна іншомовна підготовка  хоча і 

спирається на теоретичні обґрунтування, більшою мірою залежить від 

реальних життєвих ситуацій.  

Таким чином, методологія на загальнонауковому рівні сприяє 

розумінню сутності професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців 

цивільного захисту. Прикладний аспект дає змогу на наступному етапі 

дослідження обґрунтувати модель професійної іншомовної підготовки. 

Деталізуємо конкретно-науковий рівень методології вивчення 

професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту в 

контексті створення інтегративних курсів, зокрема курсу «Іноземної мови 

професійного спрямування (для майбутніх фахівців цивільного захисту)».  

У відповідності до загальної структури педагогічного процесу 

визначають чотири функції філософії у структурі педагогічного знання: 

світоглядну, аксіологічну, методологічну та герменевтичну (Ваховський, 

1997). Розглянемо деякі з цих функцій стосовно професійної іншомовної 

підготовки. 

У системі іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців 

цивільного захисту провідною філософською засадою є світоглядно-

культурологічна функція вивчення іноземної мови.  

Світогляд – система поглядів людини на світ з метою визначити своє 

ставлення до світу, знайти своє місце в ньому, усвідомити сенс і мету життя. 

Формування світогляду передбачає певний взаємозв’язок компонентів, що 

складають його структуру (потреби, інтерес, активність, знання тощо) 

(Кальной, & Сандулов, 2003, с. 9). 



152 

Слушно зауважує О. Зарівна (2008), що «світ поступово, але все більш 

глибоко розуміє власний внутрішній зв’язок народів і культур, їх залежність 

одне від одного. Інформаційна революція створює для цього об’єктивні 

передумови. Мова стає вагомим чинником такого розуміння» (с. 2). 

В свою чергу Н. Логутіна (2006) наголошує «в сучасних концепціях 

навчання іноземна мова розглядається як відображення культури 

відповідного народу, а оволодіння іноземною мовою – як оволодіння 

іншомовною культурою і як засвоєння світових духовних цінностей» (с. 123).  

У сучасних умовах зростає роль професійної іншомовної підготовки в 

усіх сферах людської діяльності. Дедалі частіше іноземна мова набуває 

статусу політичного, соціально-економічного, механізму культурологічного 

та міжнаціонального порозуміння між представниками світової спільноти. 

Сьогодні для того, «щоб отримувати найновішу інформацію та обмінюватися 

нею, встановлювати професійні та особисті контакти, часто необхідно знати 

принаймні одну із іноземних мов. Відтак на ці виклики сьогодення повинна 

відповідати освіта» (Худзей, 2013, с. 135). Професійна іншомовна підготовка 

випускника закладу вищої освіти повинна забезпечити знання та вільне 

володіння 1–2 європейськими мовами.  

Таким чином, «соціальне замовлення передбачає не тільки формування 

у студентів, що вивчають іноземну мову, необхідних іншомовних навичок та 

вмінь, але й ознайомлення через мову з культурою країни, її традиціями, 

історією та сучасністю» (Кечик, 2007). Лінгвокраїнознавчий матеріал є 

сильним важелем для створення і підтримки інтересу до вивчення іноземних 

мов. Звідси випливає, що мотивація збільшиться і стане міцнішою, якщо ми 

будемо все ширше використовувати елементи лінгвокраїнознавчого 

характеру. 

Світоглядна функція іншомовної професійної підготовки майбутніх 

фахівців цивільного захисту полягає у:  

– акцентуванні культурологічного аспекту формування змісту 

іншомовної професійної підготовки;  



153 

– створенні уявлення про цілісну соціальну картину світу;  

– самостійному поповненні та оновленні знань;  

– розвитку інтересу до вивчення іноземних мов; 

– розвитку знань-відомостей та їх переростання у знання-цінності.  

Складною педагогічною проблемою є формування методологічної 

основи інноваційного інтегративного курсу, який не має аналога серед 

відомих наук та галузей знань. Наприклад, формування методологічних 

основ такого інтегративного курсу як «Загальногуманітарний курс» циклу 

гуманітарної та соціально-економічної підготовки (обов’язковий курс у 

закладах вищої освіти ДСНС України, який містить відомості з української 

мови та культури, історії України, філософії, іноземної мови) повинно 

передбачати інтеграцію методологічних основ історичної науки, 

культурознавства та враховувати особливості професійної іншомовної 

підготовки.  

Аксіологічна функція інтегративного курсу поєднує ціннісні орієнтації 

різних наук та галузей знань. У процесі реалізації аксіологічної функції 

інтегративного курсу відбувається формування більш чи менш глобальних 

людських цінностей. Тому перспективними можуть бути інтегративні курси 

різноциклового характеру (наприклад «Іноземна мова + загальнотехнічний 

предмет»), а також поглиблення на інтегративній основі міжциклових 

зв’язків типу «мистецтво – техніка», «література – виробництво». Такі 

інтегративні курси сприяють подоланню негативних наслідків 

технократичного підходу (Собко, 2006).  

Слушно зауважує А. Урсул (1981) у своєму дослідженні, що 

«філософською основою для створення дидактичних еквівалентів 

інтегративних курсів як взаємодії наукових і виробничих знань різні рівні 

інтеграції, зокрема: інтеграція науки та виробництва як найбільш широка 

проблема; інтеграція наук; інтеграція окремих компонентів наук.  

Останнім часом з’явилися дослідження, в яких дещо розширено 

визначення основ інтеграції та висловлюється думка про те, що потреби 
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професійної практики, інтеграційні процеси, які відбуваються у суспільно-

політичній сфері, представляють, поряд з об’єктивно існуючою єдністю світу 

ту основу, на базі якої в науці розгортаються та розширюються інтегративні 

тенденції.  

Пропонуються дві філософські основи – єдність світу та наявність 

всезагального зв’язку явищ і творча діяльність людини» (Урсул, 1981).  

Дослідник Ю. Кікець (1978) відстоює точку зору, «що основу 

інтеграції, її джерело складає не сама по собі об’єктивна реальність і її 

властивості, а суспільна діяльність, потреби, які нею продовжуються» (с. 89). 

У свою чергу С. Тищенко  (2009) зауважує, що «матеріальна єдність світу 

впливає на процес інтеграції опосередковано через практику. В діяльності 

людини необхідно шукати спосіб формування адекватних об’єктивній 

реальності людських знань» (с. 49). За А. Степанюк (1994) «доказом даного 

положення служить той факт, що в історії розвитку науки сам принцип 

єдності світу не являв собою якусь статичну основу» (с. 27). Власне зміст 

вищесказаного положення протягом усього періоду відображає етапи 

розвитку усієї системи професійної діяльності. 

На думку С. Клепка (1997), послаблення і навіть зняття сучасного 

інформаційного пресингу можна досягти на засадах реорганізації навчальної 

інформації за тетратехнологічним принципом у створенні інтегрованих 

курсів та освітніх галузей з технологій виробництва, знакових, влади і самого 

себе (с. 66). Зміст освіти потрібно переорієнтувати відповідно до кращих 

зразків сучасної «бізнес-педагогіки», яка фактично є зразком «нелінійної» 

педагогічної практики, що вбачає цінність не в абстрактній систематичності 

знань, а в технологіях кінетизації особистісного знання, педагогіки, яка 

визнає клас штучним і неефективним середовищем для навчання і відкриває 

освітній простір у суспільстві, в природі, у справі (Степанюк, 1994, с. 23).  

Тому, на наше переконання, поряд з традиційним курсом іноземної 

мови майбутні фахівці цивільного захисту повинні мати можливість вибору 

різних спецкурсів, з метою отримання поглиблених професійно-орієнтованих 
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знань та умінь з іноземної мови фахового спрямування. Підтвердження 

цьому ми знайшли у дослідженні Т. Шаргун (2006), яка наголошує, що 

«маючи комунікативну спрямованість і двосторонній зв’язок як з 

суспільними, так і з спеціальними дисциплінами, предмет «Іноземна мова» 

вносить свій вклад у виховання особистості майбутнього спеціаліста» (с. 1). 

Водночас, вивчення іноземної мови розширює кругозір і ерудицію студентів, 

розвиває інтерес до професії, підвищує їх культурний рівень, що також є 

однією з вимог кваліфікаційних характеристик, зростають професійні та 

науково-професійні зв’язки з зарубіжними спеціалістами, необхідність 

безпосереднього обміну науково-технічною інформацією. 

Як свідчить практика, іноземна мова інтегруючись з технічними 

науками переростає у продуктивну силу, резерв соціально-економічного 

розвитку суспільства. Дійсно, як стверджує О. Кузнєцова (2001) «професійна 

діяльність – інтеграція різних видів діяльності, а знання іноземної мови, а 

тим більше – кількох мов – безпосередньо впливає на професійний рівень 

фахівця, причому, чим його вища кваліфікація, тим більше впливає, 

міжпредметна основа тематичного змісту сфер спілкування навчального 

предмета «Іноземна мова» забезпечує створення навчального середовища для 

втілення принципу інтегративності. Коли людина повноцінно володіє 

іноземною мовою, тобто коли вона не думає про правила мови і не 

перекладає, а мислить і думає цією мовою, тоді іноземна мова є для неї не 

кодом, а справжнім засобом спілкування та формування відповідних думок» 

(с. 141–146). 

Таким чином, іншомовна професійна підготовка майбутніх фахівців 

цивільного захисту забезпечує можливість не тільки вивчення 

вузькопрофесійних навчальних курсів іноземної мови, а й спеціальних 

дисциплін іноземною мовою та засвоєння спеціальних фахових знань. 

Таким чином, методологія на конкретно-науковому рівні обґрунтовує 

функції професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного 

захисту. Прикладний аспект на наступному етапі дослідження сприяє 
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обґрунтуванню педагогічних умов професійної іншомовної підготовки 

майбутніх фахівців цивільного захисту.  

Таким чином, методологічними засадами іншомовної професійної 

підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту є:  

– доцільність формування філософсько-методологічної основи 

професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту 

на філософському, загальнонауковому, конкретно-науковому рівнях;  

– розуміння сутності професійної іншомовної підготовки з 

урахуванням філософських теорій конструктивізму, структуралізму, 

постмодернізму;  

– акцентування теоретичного і прикладного аспектів методології 

дослідження професійної іншомовної підготовки;  

– використання методологічних знань для створення філософсько-

методологічної основи дослідження (теоретичний аспект методології): на 

філософському рівні методологія визначає роль філософії у структурі 

педагогічного знання; на загальнонауковому рівні – сприяє розумінню 

сутності професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного 

захисту; на конкретно-науковому рівні – обґрунтовує функції професійної 

іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту.  

– використання методологічних знань для визначення та вирішення 

завдань дослідження професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців 

цивільного захисту (прикладний аспект методології): на філософському рівні 

методологія забезпечує обґрунтування методологічних підходів,  принципів 

та концепції професійної іншомовної підготовки  майбутніх фахівців 

цивільного захисту; на загальнонауковому рівні – системи професійної 

іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту у закладах 

вищої освіти; на конкретно-науковому рівні – моделі, педагогічних умов та 

цільової методики інтенсивної іншомовної підготовки майбутніх фахівців 

цивільного. 
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2.2. Методологічні підходи до професійної іншомовної підготовки 

майбутніх фахівців цивільного захисту 

 

Визначення методологічних підходів є важливим завданням 

дослідження професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців 

цивільного захисту.  

При обґрунтуванні методологічних підходів ми використовували 

результати досліджень В. Андрущенка (2014), Е. Бондаревської (2007), 

Н. Дюшеєва (2008), С. Кульневич (1999), Ю. Ненько (2018), С. Ніколаєва 

(2018), А. Новикова, Д. Новикова,  (2013), В. Огнев’юка (2012)  та ін. 

У словнику основних понять з методології А. Новиков і Д. Новиков 

(2008) поняття «підхід» дають два тлумачення: як «певний вихідний 

принцип, позицію, основне положення чи переконання (цілісний, 

комплексний, системний, синергетичний та ін.)»; як «напрям вивчення 

предмета дослідження (історичний, логічний, змістовий, формальний та ін.)» 

(с. 117–118). 

У наукових дослідженнях Н. Дюшеєва (2008) поняття «методологічний 

підхід» розуміє як стратегію, «яка базується на основних положеннях 

відповідної теорії та визначає напрями пошуку стосовно предмета 

дослідження» (с. 19). 

Варто зазначити, що поняття «підхід» давно використовується в 

педагогічних дослідженнях. Поняття «підхід» вживається для позначення 

практичної орієнтації педагога на «певну сукупність взаємопов’язаних 

понять, ідей і способів педагогічної діяльності» (Степанов, & Лузина, 2002, 

с. 83). Спектр таких підходів досить широкий: культурологічний, системний, 

діяльнісний, особистісно-орієнтований, компетентнісний, парадигмальний, 

професійно-комунікативноий, індивідуальний, інтегративний, синергетичний 

тощо. «Спрямованість на один із них дозволяє вибудувати стратегію 

освітньо-виховної діяльності, здійснити наукове обґрунтування проектованої 

інноваційної освітньої моделі» (Бондаревская, & Кульневич, 1999, с. 10).  
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Сучасні зміни у вищій освіті вимагає від науковців і педагогів 

переосмислення традиційних методологічних підходів та впровадження 

інноваційних у вищій школі.  

Слушно зауважує академік В. Андрущенко (2014), що 

«…співвідношення необхідних інновацій та традиційної складової в освіті 

потребує змін в освітній галузі» (с. 6).  

У своїх дослідженнях О. Отич (2010) підкреслює, що «в сучасній 

педагогічній науці поряд із традиційними методологічними підходами, які 

міцно утвердилися у наукових розвідках з проблем педагогіки, все більш 

вагоме місце посідають нові методологічні підходи (полісуб’єктний, 

креативний, медіологічний, семіотичний, герменевтичний, феноменологічний, 

цивілізаційний, холістичний) (с. 41).  

У дослідженні про сучасні підходи в іншомовній освіті С. Ніколаєва 

(2002) наголошує, що «…іншомовній освіті слід звернути увагу на створення 

системи такої освіти як багаторівневої ієрархічної будови, в межах якої 

визначається характер взаємодії усіх елементів цієї системи (підходів / цілей / 

змісту / принципів, методів / засобів тощо)» (с. 31) 

У педагогічних дослідженнях виокремлюють різні підходи та їх 

тлумачення, які дають можливість проаналізувати те чи інше явище на основі 

окремого аспекту. Тому, у рамках нашої наукової роботи ми обґрунтуємо 

важливість застосування до професійної іншомовної підготовки майбутніх 

фахівців цивільного захисту як традиційних, так й інноваційних 

методологічних підходів.  

На нашу думку, найбільш ефективними з огляду на тему нашого 

дослідження про теоретичні і методичні засади професійної іншомовної 

підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту будуть такі традиційні 

наукові підходи: культурологічний, системний, діяльнісний, особистісно-

орієнтований, компетентнісний. Розглянемо їх детальніше. 

Професійну іншомовну підготовку майбутніх фахівців цивільного 

захисту доцільно розглядати на трьох рівнях: цінностей, діяльності, 



159 

особистості. Ці рівні об’єднані у рамках культурологічного підходу, але 

кожен із них вирізняється смисловим наповненням і характеризується 

певними можливостями суспільного регулювання і навчання. З цими рівнями 

пов’язані і особливості культурологічного підходу до професійної 

іншомовної підготовки майбутнього фахівця цивільного захисту.  

Культурологічний підхід у сучасній педагогічній науці вважається 

методологічною основою освіти, орієнтованої на людину. 

«Культурологічний підхід в освіті означає сукупність методологічних 

прийомів, які забезпечують аналіз будь-якої сфери соціального і 

психологічного життя, зокрема сфери освіти і педагогіки, через призму 

системоутворювальних культурологічних понять: культура, культурні зразки, 

норми і цінності, побут та спосіб життя, культурна діяльність та інтереси. У 

світлі культурологічного підходу до освіти його епіцентром є людина як 

вільна, активна індивідуальність, що здатна до особистісної самодетермінації 

в культурі» (Іванова, 2005, с. 71).  

Є. Бондаревська визначає культурологічний підхід як «бачення освіти 

крізь призму розуміння культури, тобто його розуміння як культурного 

процесу, що здійснюється в культуровідповідному освітньому середовищі, 

всі компоненти якого наповнені людськими смислами і слугують людині, яка 

вільно виявляє свою індивідуальність, здатність до культурного 

саморозвитку й самовизначення у світі культурних цінностей» 

(Бондаревская, & Кульневич, 1999, с. 251). 

На думку Т. Іванової (2005), «культурологічний характер освіти 

ґрунтується на унікальності кожного суб’єкта навчальної діяльності, на 

забезпеченні умов його розвитку в контексті індивідуалізованого підходу в 

особистісно розвивальній системі навчання, що забезпечує соціокультурний 

саморозвиток особистості. Метою такої освіти стає людина культури, 

змістом – культура, як середовище, а культуротворчість – як спосіб розвитку 

людини в культурі» (с. 81). 
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У педагогічній інтерпретації культури, здійсненій І. Зязюном (2006), 

остання репрезентована «як освітній простір, де «національний духовний 

досвід є складовою світової культури, в якій розвивається полікультурний 

діалог народів, етносів, образів мислення» (с. 30–31). Студент, занурившись в 

національно-етнічний соціум культури, прилучається до світової 

загальнолюдської культури.  

Культурологічний підхід у єдності з особистісним і діяльнісним 

«становлять сутність гуманістичної педагогіки. Їх використання дозволяє 

створити культурно-освітній простір для розвитку та саморозвитку 

особистості» (Прусак, 2011, с. 475).  

Культурологічний підхід у єдності з особистісним і діяльнісним 

«становлять сутність гуманістичної педагогіки. Їх використання дозволяє 

створити культурно-освітній простір для розвитку та саморозвитку 

особистості» (Прусак, 2011, с.475). 

Водночас, «існує підпорядкування поняття культури ширшому поняттю 

– самоорганізації. Відкриті системи, здатні до самоорганізації, витворюють 

нові структури у відгук на зовнішні впливи, але внаслідок своєї внутрішньої 

потенції до їх породження, і притому не спонтанно, а стихійно. Визначальну 

роль тут відіграють внутрішні процеси самовдосконалення та самоорганізації, 

їх навчилися досліджувати поки що на прикладах доволі простих, проте 

репрезентативних нелінійних систем. Людство є, можливо, найскладнішою з 

відомих нам нелінійних систем» (Свідзинський, 2009, с. 322).  

Наступна особливість культурологічного підходу пов’язана з 

формуванням якостей особистості майбутнього фахівця цивільного захисту.  

Загалом, нинішні умови можна вважати ідеальними для розвитку та 

формування професійної та іншомовної комунікативної культурної 

компетенції, але, як це буде відбуватися, залежить саме від нас. 

Іншомовленєва культура на рівні особистісних якостей – це ступінь 

професійно-моральної зрілості фахівця, закорінений у підсвідомості. 

Іншомовленєва культура при цьому є способом адаптації людини до змінних 



161 

умов професійної діяльності, що ґрунтується на історичному досвіді 

доцільної взаємодії зі світом, забезпечує гармонійне співіснування з довкіл-

лям і виражається у вигляді практичного засвоєння моральних норм, 

ціннісних орієнтацій та культурних традицій.  

Для забезпечення якісної іншомовної професійної підготовки 

майбутніх фахівців цивільного захисту на засадах культурологічного підходу 

важливими є виявлення та урахування чинників впливу на формування 

іншомовної готовності, зумовлених специфікою професійної діяльності; 

взаємодія спеціальної та іншомовної складових як цілепокладаючий чинник у 

професійній підготовці майбутнього фахівця цивільного захисту; 

неперервність іншомовної професійної підготовки як поетапне включення 

професійних цінностей у систему особистості, причому кожен наступний 

етап є логічним продовженням попереднього; розвиток активної професійної 

позиції на основі розвитку комунікативної складової; визначення змісту 

іншомовної складової професійної підготовки майбутнього фахівця 

цивільного захисту;  забезпечення мотивації формування системи 

іншомовної професійної підготовки;  розвиток активної професійної позиції; 

розвиток позитивного ставлення до іншомовної професійної підготовки; 

усвідомлення власних потреб у можливостей в процесі іншомовної 

професійної підготовки.  

З позицій формування системи професійної іншомовної підготовки 

майбутнього фахівця цивільного захисту, культурологічний підхід ми 

розглядаємо як провідний засіб мотивації навчання. На нашу думку, власне 

таке трактування культурологічного підходу є найбільш доцільним у 

іншомовній підготовці майбутніх фахівців цивільного захисту.  

Таким чином, культурологічний підхід пов’язаний з формуванням 

якостей особистості майбутнього фахівця цивільного захисту до різних 

націй та культур. 

Розглянемо особливості використання  системного підходу під час  

професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту.  
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Різні аспекти даного підходу проаналізовані у працях науковців, зокрема 

системного навчання іноземної мови (К. Боулдинг (1969), Ю. Шрейдер 

(1982), В. Волкова, A. Денисов, (1999)), системний підхід у навчанні 

граматики (І. Арнольд (1991), Ю. Давиденко (1998), А. Решетов (1975)), 

контроль результатів навчання іноземної мови на основі cистемного підходу 

(T. McNamara (2006), J. Moon (2002), J.-C. Mothe (1975), J. Scrivener (1998)). 

У дослідженні про системний підхід у вивченні іноземної мови 

Л. Усенко (2012) наголосила, що «системний підхід до вивчення іноземної 

мови включає виконання вправ різних видів, оскільки вправи являють собою 

«планомірно організоване повторне виконання дії (розумової й практичної) з 

метою опанування нею або підвищенням її якості» розраховані на 

репродуктивну діяльність студентів, необхідну для формування умінь і 

навичок правильного використання мовних засобів» (с. 410). Тобто, 

викладачеві слід на практичне заняття готувати таку систему практичних 

завдань, які б сприяли набуття навичок читання, говоріння, аудіювання й 

письма. 

У дослідженні про системний підхід у говорінні О. Українська (2011), 

наголошує, що «вибір таких підходів був зумовлений, по-перше, сучасними 

тенденціями в організації навчального процесу, а саме трактуванням у 

сучасній методиці викладання іншомовного навчання як системи, в межах 

якої виділяють підсистему контролю, по-друге, сучасною методичною 

концепцією, згідно з якою кінцевою метою навчання є формування певного 

рівня іншомовної комунікативної компетенції» (с. 3.) 

Як зауважує І. Вільш (2002) «… системний підхід збільшує точність 

вирішення проблем; сприяє отриманню якісних результатів, навіть таких, які 

неможливо отримати іншим способом; здійснює синтез результатів, 

отриманих в окремих дисциплінах; закладає підстави для кращої, ніж за 

застосування інших методів, редукції складності ситуації до стану проблеми, 

яка вирішується» (с. 30). 
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Системний підхід до структурування змісту іноземної мова за 

професійним спрямуванням передбачає організацію, відбір, систематизацію 

структури, змісту, тематики навчального матеріалу, комплексів практичних 

завдань, методичних засобів. Питання системного підходу в іншомовній 

професійній підготовці майбутнього фахівця цивільного захисту ми 

розглядаємо як послідовний, поетапний виклад навчального матеріалу із 

поєднанням знань із суміжних фахових дисциплін. Вищезгаданий підхід 

утворює цілісний комплекс взаємопов’язаних елементів, а саме: аудіювання, 

читання, лексика, граматика, письмо. Тому, надзвичайно актуальним є для 

сучасного викладача в якій послідовності вводити й пояснювати навчальний 

матеріал. Оскільки засвоєння матеріалу у навчальному процесі потребує 

системності та наступності. 

Під час нашого дослідження системний підхід дозволяє розглядати 

іншомовну професійну підготовку фахівця як поетапне та послідовне 

засвоєння навчального матеріалу на базі отриманих знань з фахових 

дисциплін. 

Діяльнісний підхід до навчання заснований на положенні про те, що 

психіка людини нерозривно пов’язана з її діяльністю і діяльністю зумовлена. 

При цьому діяльність розуміється як навмисна активність людини, що 

виявляється у процесі її взаємодії з навколишнім світом і полягає у вирішенні 

життєво важливих завдань, які визначають існування і розвиток людини 

(Атанов, 2002.). З цих позицій поняття як спосіб діяльності забезпечує 

розвиток діяльнісних здібностей особистості, що дозволяють їй самостійно 

будувати, перетворювати власну життєдіяльність, бути її суб’єктом, 

включатися в існуючі і творити нові види діяльності і форми спілкування 

(Игнатьева, 2003, с. 65). 

Діяльнісний підхід задовольняє вимоги мети навчання (Чернілевський, 

2008), виходячи з положення, що основним критерієм досягнення мети 

навчання є вирішення студентами професійних завдань, а додатковимиі 

критерії – актуалізація знань, насамперед, загальної структури змісту 
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навчальної дисципліни, а також усвідомлення й обґрунтування своїх 

варіантів вирішення завдань. 

Діяльнісний зміст освіти вважають як компонентом змісту освіти (він 

містить спосіб діяльності, техніки і технології, ключові компетентності й 

інші процедури, які слід опанувати), так і компонентом особистісно 

орієнтованого змісту освіти, який включає види, форми і способи діяльності, 

застосовувані освітні технології (Хуторський, 2001). При використанні тих 

чи інших інструментів людина продумано або автоматично спирається на 

наявні уявлення про те, як діяти з ними, як їх застосовувати. Кожне з таких 

уявлень розглядається як внутрішня складова дій, виконаних в зовнішньому 

плані. Сукупність таких внутрішніх складових утворює інструментальну 

основу діяльності – компетентність. Операції можуть бути автоматизовані у 

двох сенсах: як перетворення операціональної частини поведінки в шаблонну 

та усунення вольового контролю над протіканням дії, та як можливість 

передачі цих процедур комп’ютеру.  

Разом з тим процес розробки діяльнісного змісту освіти показовий і 

важливий, оскільки «щоб будувати щось нове в освіті, треба лише виділити 

підходи, що визначають природу мислення і діяльності, і ввести створювані 

на їхній основі програми, чітко фіксуючи, на яких попередніх теоретичних 

представленнях про будову мислення будувалися навчальні предмети» 

(Игнатьева, 2003, с. 68). Перетворення найчастіше тлумачають як зміну 

об’єкта, але далеко не всяка зміна є перетворенням. Дуже багато змін, внесені 

людьми в природну і соціальну дійсність, торкаються лише її зовнішнього 

виду, зберігаючи при цьому її внутрішній образ, і, отже, не можуть бути 

названі справжнім її перетворенням. Система задач припускає включення 

нових типів предметної діяльності, проходження через різні її форми з 

наступною рефлексією й осмисленням цих форм. При цьому весь навчальний 

матеріал будується як проектно-технологічний, а форма спільної діяльності. 

Побудова діяльнісного змісту освіти полягає у «розв’язанні 

суперечностей між предметним змістом і формою навчання. Освоєння 
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системи наукових знань про світ на основі принципу сходження від 

абстрактного до конкретного вимагає формування не тільки теоретичного 

мислення, але і головним чином теоретичної свідомості; оволодіння 

діяльнісним змістом приводить до зміни студента як суб’єкта діяльності, а 

елементарною одиницею діяльнісного змісту навчання є спосіб (принцип) 

діяльності. Головними функціями такого змісту є: теоретична, розвиваюча, 

творчого перетворення і вирощування суб’єкта діяльності» (Дусавицкий, 

2002, с. 54). 

Діяльнісний підхід вимагає визначення провідної діяльності студентів, 

аналізу їхньої діяльності на різних ступенях професійної підготовки. 

Водночас, підготовка до професійної діяльності і безпосередня професійна 

діяльність є принципово різними реальностями.  

У рамках нашого дослідження, діяльнісний полягає на аналізі 

діяльності майбутніх фахівців цивільного захисту на різних ступенях 

іншомовної професійної підготовки. 

Надзвичайно актуальним для педагогічного дослідження з іншомовної 

професійної підготовки фахівців є особистісно-орієнтований підхід. 

Особистісно орієнтований підхід розглядають у своїх дослідженнях 

С. Сисоєвої (2012), І. Зимняя (1991), Ю. Пассов (1991), М. Прадівлянний 

(2006), Л. Клобукова (1995), І. Зязюна (2001), А. Хуторський (2005). 

У «Енциклопедії педагогічних технологій» поняття «особистісно 

орієнтований підхід» трактується як «методологічна орієнтація в 

педагогічній діяльності, що дає можливість за допомогою опори на систему 

взаємопов’язаних понять, ідей і способів забезпечити та підтримати процеси 

самопізнання, самопобудови та самореалізації особистості, розвиток її 

неповторної індивідуальності» (Наволокова, 2009, с. 138) 

Відомий український педагог С. Гончаренко (1997) у педагогічному 

словнику «особистісний підхід визначив як послідовне ставлення педагога до 

вихованця як до особистості, як до самосвідомого відповідального суб’єкта 

власного розвитку і як до суб’єкта виховної взаємодії». В свою чергу в 
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зарубіжній науково-методичній практиці за H. Holec (1979) виділяються 

поняття «автономії учня (learner autonom) » та «автономного навчання 

(autonomous directed learning)», які розроблялися у контексті особистісно 

орієнтованого підходу. 

У дослідженні про особистіcно орієнтований підхід М. Прадівлянний 

(2006) зауважує, що «на сьогодні особистісно орієнтована спрямованість 

(спрямованість на мовну особистість студента) – важливий принцип 

іншомовного навчання. Відтак, досить актуальним у цьому зв’язку є 

висунення концепту мовної особистості-вторинної мовної особистості. 

Цілком очевидно, що реалізувати це положення можливо лише в тому 

випадку, якщо система навчання предмета буде максимально орієнтована на 

особистість студента, його реальні потреби і мотиви» (с. 116). 

За ствердженням А. Хуторського (2005), впровадження особистісно 

орієнтованого підходу дозволяє вирішити два важливі завдання навчального 

процесу: 1) створення індивідуального освітнього росту студентів у вигляді 

творчих робіт і підвищення на цій основі розвитку їх особистих якостей; 

2) оптимальне співвідношення творчих процесів з нормативними, 

забезпечення ефективного засвоєння студентами освітніх стандартів на 

особистісно значимому рівні (с. 10).  

За Ю. Ненько (2018) – професійно орієнтований підхід «зумовлений 

відбіром змісту навчальних предметів з огляду на специфіку майбутньої 

професійної діяльності» (с. 83). Науковець С. Ніколаєва (2018) зауважує, що 

«освітній процес має будуватися не стільки з позиції логіки і системності 

іншомовної освіти, скільки з погляду на можливості розвитку особистості 

(вторинної мовної особистості), її внутрішнього стану, індивідуальної 

програми засвоєння іноземної мови» (с. 32).  

Ми погоджуємося з думкою С. Ніколаєвої (2018) та А. Хуторського 

(2005), що особистісно орієнтований підхід є одним із ключових чинників у 

навчально-виховному процесі майбутнього фахівця цивільного захисту. 

Оскільки він відіграє суттєву роль у оволодінні майбутньою професією 
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курсанта / студента та впливає на мотивацію, самоосвіту, навчально-

професійну діяльність. 

Таким чином, особистісно-орієнтований підхід посідає чільне місце у 

професійній іншомовній підготовці майбутніх фахівців цивільного захисту, 

впливає на мотивацію, самоосвіту та подальше застосування іноземної 

мови у навчально-професійній діяльності;  

Альтернативою домінуючою в стандартах другого покоління 

предметно-знаннєвої моделі підготовки фахівця став компетентністний 

підхід, що передбачає нові підходи до професійних якостей випускників, 

базові уміння, адекватне сприйняття взаємозалежного світу. Система 

професійної освіти, орієнтована на компетенції, вимагає зміни усієї 

парадигми професійної освіти, у тому числі зміни методів навчання, оцінки, 

шляхів забезпечення її якості. Зміни в підходах до навчання торкаються 

передусім: перенесення акценту з процесу на результати навчання, ролей 

викладача і студента в процесі навчання, організації навчання, динаміки 

навчальних програм, методів оцінки тощо.  

На основі вчення німецького педагога Ф. Вейнерта (Weіnert, 2001) 

застосування компетентісного підходу є доцільним для навчальних закладів 

різних ступенів: дошкільних, навчально-виховних установ, загальноосвітніх 

школи, вищих навчальних закладів та інститутів підвищення кваліфікації.  

Ґрунтуючись на дослідженні взаємозв’язку навчальної діяльності і 

професійного розвитку особистості в контексті компетентнісного підходу в 

процесі підготовки фахівців Ю. Шереметьева (2010) у своїх дослідженнях 

умовно виділила три етапи: «початковий (адаптація у закладі вищої освіти), 

основний і завершальний (відповідно формування і розвиток професійної 

компетентності). На кожному етапі підготовки виправдані різні парадигми 

освіти: на першому етапі –когнітивно-орієнтована, на основному – діяльнісно 

орієнтована і на завершальному – особистісно-орієнтована. Перехід на 

вищий рівень можливий лише при засвоєнні діяльності нижчого рівня, що 
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узгоджується з вимогою принципу наступності і послідовності у навчанні» 

(c. 80). 

Головна мета компетентнісно орієнтованої освіти полягає у вихованні 

високоморальної, вільної людини, яка усвідомлює відповідальність за події в 

світі (Рубінштейн, 2006). Сучасній людині, на думку Л. Тархан (2010), 

сьогодні недостатньо мати лише предметні знання, «їй необхідні уміння та 

здібності, які дозволять здійснювати складні культуровідповідні види дій. 

Теоретичні пo суті й енциклопедичні за широтою знання, які довгий час були 

головною метою освітнього процесу, тепер стають її засобом» (с. 83).  

Актуальність проблеми компетентністного підходу в освіті пов’язана з 

орієнтацією суспільства на вирішення завдань модернізації змісту освіти і 

підвищення рівня освіченості студентів. Це пов’язано з тим, що національні 

системи освіти розвинених країн світу перейшли на нову систему загальної 

середньої освіти, характерними рисами яких є таке (Формирование 

компетентности участников, 2010): інтегровані цілі навчання домінують 

над предметними; діяльністний підхід в навчанні заміняє елементарні уміння 

і навички; пріоритет компетентністного підходу в навчанні; перехід на нову 

систему оцінки якості шкільної освіти студентів; авторитаризм поступається 

місцем співпраці, партнерству в навчальній діяльності.  

На актуальність впровадження компетентнісного підходу вказує 

стійкий попит на особистість з розвинутим інтелектом, здатну конструктивно 

спілкуватися у багатофакторному світі, ефективно обробляти інформацію, 

продукувати ідеї, успішно вирішувати конкретні життєві та професійні 

проблеми (Локшина, 2007).  

Компетентнісний підхід відрізняється від традиційного «знаннєвого» за 

функціями викладача і студента у процесі навчання, за метою навчальної 

діяльності та результатами навчання. Водночас він має багато спільних рис з 

особистісно орієнтованим та діяльнісним підходами (Заблоцька, 2008, с. 63). 

На думку Г. Селевко (2004), «компетентнісний підхід означає поступову 

переорієнтацію домінуючої освітньої парадигми з переважаючою 
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трансляцією знань, формуванням навичок створення на створення умов для 

оволодіння комплексом компетенцій, які означають потенціал, здатність 

випускника до виживання і стійкої життєдіяльності в умовах сучасного 

багаточинникового соціально-політичного, ринково-економічного, інформа-

ційно і комунікаційно насиченого простору» (с. 138).  

Компетентнісний підхід, як концептуальний, покладено в основу для 

визначення мети, змісту, методів та організації навчання, діагностики рівнів 

готовності і відповідності особистості до ефективної діяльності на 

відповідній посаді або у конкретній професійно-фаховій сфері (Кремень, 

2005). Цей підхід орієнтується на професійну компетентність «як якість 

особистості майбутнього фахівця, що характеризує рівень його інтеграції у 

середовище професійної діяльності, як і у різні соціальні середовища» 

(Дубасенюк, 2011, с. 99.). Тому, Л. Маслак (2010) вважає, що «професійна 

компетентність тлумачиться дослідниками як здатність до виконання 

спеціалістом своєї діяльності, що передбачає глибокі знання явищ та 

предметів, вільне володіння змістом власної праці (професійна функція), а 

також відповідність професійно важливих якостей особистості вимогам 

певного виду діяльності» (c. 89). 

В. Гурова (2004) вважає, що «основа компетентністного підходу – 

культура самовизначення (здатність і готовність самовизначатися, 

самореалізуватися, саморозвиватися).  Професійно розвиваючись, фахівець 

створює нове у своїй професії, нехай навіть у невеликих масштабах (новий 

прийом, метод тощо). Він несе самостійну відповідальність за прийняте 

рішення, визначає цілі, виходячи з власних ціннісних уявлень» (c. 245). 

Осмислення компетентнісного підходу «як способу стабілізації 

суспільства і, відповідно, визначення компетенції як доведеного до 

автоматизму непредметного соціально значимого уміння, що забезпечує 

життя в сучасних умовах», є, на погляд О. Таізової (2003), однією із 

крайностей. Вищезгадане поняття терміну компетентності тісно пов’язаний з 

одним із аспектів поняття соціальна адаптація , а саме пристосування людини 
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до соціального середовища) і визначає ситуацію функціонування індивіда 

«тут і тепер». Така компетентність не вирішує проблему виживання індивіда 

в умовах швидкозмінного суспільства, робить людину ще менш гнучкою, а 

суспільство – традиційним.  

Специфіка компетентністного навчання полягає в тому, що 

засвоюється не «готове знання», кимось запропоноване до засвоєння, а 

«простежуються умови походження цього знання» (Громыко, 2000, с. 38). 

При такому підході учбова діяльність, періодично набуваючи дослідницького 

або практико-претворювального характеру, сама стає предметом засвоєння. 

Ясно, що з простої суми знанні і умінь «скласти» компетентну людину не 

вдасться.  

Водночас, компетентнісний підхід не протиставляється традиційному 

знаннєвому, а посилює його особистісним та діяльнісним спрямуванням. Не 

тільки засвоєння знань, а й оволодіння процесом та засобами діяльності стає 

важливим компонентом розвитку особистості студента. Первинною і 

системоутворюючою складовою освітнього процесу. окрім процесуальної 

(навчально-викладацько-оцінювальної), стає результативна (виражена в 

термінах компетентностей) (Драч, 2011). 

Основними напрямами реалізації компетентнісного підходу (Жук, 

2008, с. 101) є: спрямованість на гуманізацію освітнього процесу, що 

передбачає особистісно-розвивальний характер професійної підготовки і 

ефективну самореалізацію та саморозвиток студента; міждисциплінарність та 

інтегративність, чим забезпечується інтеграція дисциплін соціально-

гуманітарного, природничо-наукового, загальнопрофесійного і спеціального 

блоків професійної підготовки, їх зв’язок з майбутньою соціально-

професійною діяльністю випускника; змістовно-технологічна наступність 

навчання і виховання студентів, яка мотивує єдність і узгодженість 

педагогічних вимог і засобів, спрямованих на розвиток у студентів 

продуктивного стилю мислення і діяльності, особистісних якостей як 

сутності компетенцій; діагностичність, котра означає поетапне виявлення 
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рівня сформованості компетенцій засобами конкретного діагностико-

критеріального апарату. 

Не менш важливим є виявлення функцій компетентнісного підходу у 

вищій школі, зокрема це (Корчевський, 2013): операційна, що передбачає 

виявлення, системи знань, умінь і навиків, видів готовності студента, які 

визначають його компетентність і ґарантують результативність вирішення 

професійних, соціальних та особистісних завдань; діяльнісно-технологічна, 

що спрямована на конструювання змісту навчання діяльнісного типу, 

максимальне наближення до майбутньої сфери діяльності студента, розробку 

і впровадження у навчальний процес завдань, способи вирішення яких 

відповідають технологіям професійної діяльності; виховна, що спрямована на 

посилення виховної складової освітнього процесу, формування у студентів 

організаторського та управлінського досвіду, культури особистісного та 

професійного спілкування; діагностична, що передбачає розробку більш 

ефективної системи моніторингу якості освітньо-професійного процесу, 

зокрема, діагностики досягнутих рівнів сформованості компетентності 

майбутніх фахівців. 

Компетентісний підхід до професійної іншомовної підготовки полягає 

у чіткому усвідомленні, оцінці та плануванні власних іншомовних ресурсів 

майбутнього фахівця цивільного захисту, який усвідомлює власні цінності, 

зіставляє, оцінює себе, проектує своє майбутнє. 

На нашу думку, одночасно з доцільністю використання традиційних 

методологічних підходів до професійної іншомовної підготовки майбутніх 

фахівців цивільного захисту, не менш важливим є обґрунтування 

інноваційних підходів: парадигмального, синергетичного, професійно-

комунікативного,  індивідуального, інтегративного.  

Забезпечення сучасного рівня професійної іншомовної підготовки 

майбутніх фахівців цивільного захисту тісно пов’язане із парадигмальним 

підходом. 
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У вирішенні цієї проблеми суттєва роль належить парадигмальному 

підходу, якому в останні десятиріччя приділена увага в науково-педагогічних 

працях Є. Бережнової (2007), О. Вознюка (2004), Р. Гуревича (1998), 

І  Зязюна (2001), І. Колесникової (1999), Н. Коршунової (2006), В. Кукушкіна 

(2006), Л. Лузіна (2002), А. Новікова (2005), М. Романенка (2003), 

Е. Степанова (2002). 

Парадигмальний підхід стосується зміни позиції педагогічної науки 

стосовно практики та передбачає вибір методів і засобів, що відповідають 

концептуальному ядру парадигми. Сутність поняття «парадигмальный 

підхід» полягає в тому, що в ньому «поєднуються ціннісні орієнтації, 

теоретичні ідеї та способи наукової діяльності, і тим самим створюється 

можливість здійснювати цілісне дослідження» (Бондаревська, & Кульневич, 

1999, с. 9). 

Поширення поняття «парадигма» в сучасних науково-педагогічних 

дослідженнях та інноваційній освітній практиці іншомовної підготовки 

свідчить, що в ньому об’єктивовані важливі як для науковців, так і для 

викладачів значення. У дослівному перекладі з латинської мови слово 

«парадигма» означає «приклад, зразок», але в сучасній педагогічній науці 

його розуміють як концептуальну модель освіти, причому існує дуже багато 

різних освітніх парадигм. Уперше під поняттям «парадигма» понад 

півстоліття тому американський філософ науки Т. Кун (1977) запропонував 

позначати «визнані всіма наукові досягнення, які впродовж певного часу 

дають науковому співтовариству моделі постановки проблем та їх 

розв’язання» (с. 11). У сучасній філософії науки поняття «парадигма» є 

полісемічним. Воно визначається як «система теоретичних, методологічних і 

аксіологічних настанов, прийнятих в якості зразка вирішення наукових 

завдань і поділюваних усіма членами наукового співтовариства» (Грицанов, 

2008, с. 304). Проектування сучасної педагогічної (соціально-педагогічної) 

системи парадигм має враховувати впливи як зовнішніх (оточення), так і 

внутрішніх (особистісних, людських) чинників, що позначається на зміні її 
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компонентів (цілей, принципів, змісту, методів та організаційних форм 

спільної діяльності суб’єктів). Не лише парадигма науки регламентує 

практичну освітню діяльність, а й остання, своєю чергою, впливає на наукову 

парадигму, вносить у неї свої корективи. Загалом у педагогічній теорії 

парадигму розуміють як цілісну вихідну концептуальну схему, певний 

методологічний конструкт, що інтегрує провідні наукові теорії, моделі 

вирішення проблем, що домінують у науці впродовж певного історичного 

періоду (Корчевський, 2013а, c. 62). В ієрархії парадигм вони взаємодіють 

між собою. 

У процесі проектування системи іншомовної підготовки можуть 

реалізовуватися різні парадигми. Як невід’ємний компонент освіти, 

іншомовна підготовка не може функціонувати окремо від середовища, в 

якому вона розвивається. Оскільки освітні процеси мають відповідати 

соціально-економічним змінам, вимогам суспільства та працедавця до 

підготовки фахівця, то природно, що педагогіка час від часу повинна 

переглядати і методологію, і методику навчання, адже під їх впливом 

докорінно змінюються зміст і форма практично всіх процесів, які її 

складають. Останнім часом масштаб трансформації інформаційного простору 

під тиском технологій став таким, що інспірує парадигмальні зміни в освіті. 

Усвідомлення змісту таких змін є загальною науковою проблемою, що стоїть 

перед освітянами (як науковцями, так і викладачами закладів вищої освіти). 

Слід зазначити, що з плином часу змінювались уявлення про сутність 

іншомовної підготовки, але соціоцентричною парадигмою зумовлюється 

формування змісту з таких позицій (постулатів): в основі освіти мають 

покладатися базові знання та відповідні вміння і способи навчання, навички; 

зміст освіти мають складати дійсно важливі та необхідні, а не другорядні 

знання; гуманістична спрямованість. Ця парадигма спирається на ідею про 

зберігаючу (в позитивному сенсі консервативну) роль освіти, мета якої 

полягає у збереженні та передаванні молодому поколінню культурної 

спадщини, ідеалів і цінностей, які сприяють індивідуальному розвитку 
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особистості. Тому зміст іншомовної підготовки має ґрунтуватися на базових 

знаннях, які витримали випробування часом.  

Парадигмальний підхід враховує соціально-економічні зміни, вимоги 

суспільства та працедавця до іншомовної підготовки майбутніх фахівців 

цивільного захисту. 

На сучасному етапі актуальним під час професійної іншомовної 

підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту є синергетичний підхід. 

Погоджуємся з думкою В. Чмель (2012), що «синергетичний підхід дозволяє 

врахувати останні тенденції в науці та освіті, а також забезпечити цілісність 

при сприйнятті та передачі інформації є синергетичний підхід» (с. 1) 

Проблеми синергетичного підхіду висвітлено у дослідженнях 

В. Андрущенка (2014), М. Богуславського (1995), О. Вознюк (2004), 

І. Добронравової (2003), Е. Князєвої, С. Курдюмова, (2002),  Б. Мукушева 

(2008), Н. Протасова (2000), М. Федорова (2004), Г. Хакен (1980) та ін; 

У словнику іноземних слів поняття «синергетика» походить від 

грецького «synergeia» «співдружність», «співпраця» та фіксує увагу на 

узгодженості взаємодії частин при утворенні структури як єдиного цілого 

(Пчелкина, 1988, с. 456). 

Ю. Климонтович (1991) стверджує, що «синергетика» – «новий 

міждисциплінарний науковий напрям; її мета – виявлення загальних ідей, 

методів і закономірностей у самих різних областях… ; більше того, в рамках 

синергетики відбувається кооперування різних спеціальних дисциплін» 

(Климонтович, 1991, с. 111). 

Як вважає В. Віненко (1997) «у педагогіці вже давно настав час 

застосування синергетики, так як діючий біфуркаційних механізм розвитку, в 

основі якого лежить процес самоорганізації, чергування хаосу та порядку…» 

(с. 56). 

У іншомовній підготовці синергетичний підхід полягає у розумінні 

ціннісного ставлення студентів до вивчення іноземної мови.  Процес 

навчання іноземній мові можна аналізувати з точки зору синергетики як 
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управління самонавчанням студента. Необхідність студентів у 

самовдосконаленні та самореалізації у процесі вивчення іноземної мови за 

професійним спрямуванням є ключовою у пізнавальної активності. Роль 

викладача полягає не тільки в оцінці виконання завдання, але вмінню 

накопичених знань, наприклад у сфері цивільного захисту, вони усвідомливо 

застосувати і перебудувати відповідно до їх професійної діяльності.  

У цьому розумінні синергетичний підхід у професійній іншомовній 

підготовці сприятиме формуванню у студентів/курсантів ціннісного 

ставлення до вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням та 

вміння працювати в команді, а мова як засіб спілкування. 

Синергетичний підхід до професійної іншомовної підготовки 

майбутніх фахівців цивільного захисту сприяє формуванню ціннісного 

ставлення до вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням та 

вміння працювати в команді, а мова як засіб спілкування. 

У процесі іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного 

захисту  важливим є професійно-комунікативний підхід. 

У дослідженні Т. Салтикової (1998) професійно спрямоване навчанняі 

іноземної мови розглядається як «педагогічна система зі всіма властивими їй 

ознаками, особливостями та закономірностями». Говорячи про систему 

професійно спрямованого навчання іноземної мови, дослідниця зазначає, що 

«вона орієнтує, спрямовує студента на усвідомлення і прийняття основної 

мети вивчення цього предмету – можливості його використання в майбутній 

професійній діяльності, його функціонального значення і важливості для 

розвитку особистості майбутнього фахівця» (с. 44). Тому для забезпечення 

професійної спрямованості навчання, що визначає спрямованість мети 

навчання іноземної мови, його змісту, методів і засобів на професійну 

підготовку студентів, нами обрано професійно-комунікативний підхід.  

Методика викладання іноземних мов за професійним спрямуванням 

залишається однією із найбільш дискусійних тем, яка виникає в контексті 

іншомовної підготовки. дискусії шукають відповідь на основне запитання: чи 
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методика викладання іншомовної підготовки відрізняється від методики 

викладання іноземних мов загального спрямування? до цієї проблеми 

зверталися ще Хатчінсон та Вотерс, які категорично заперечували існування 

спеціальних методів викладання для іншомовної підготовки, наголошуючи, 

що кваліфікований викладач повинен розуміти основні методичні принципи 

та має бути гнучким при виборі різних типів завдань, необхідних для 

ефективного вивчення мови (Hutchinson, & Waters, 1987). Зокрема, 

Р. Джордан  (Jordan, 1997), Анна М. Джонс, Т. Дадлі-Еванс (Dudley-Evans, 

John, (1998),  С. Філліпс виділяють  чотири основні методичні принципи на 

які має орієнтуватися викладач (Oxford, & Celce-Murcіa,  2001): 

– «контроль над реальністю» – підбір матеріалу та завдань має 

здійснюватися на основі складності та адекватності їх до цільової навчальної 

групи. 

– «індивідуалізація» – підбір типів завдань та видів діяльності має 

відповідати цілям, визначеним при аналізі навчальних потреб, а відтак має 

мати індивідуальну спрямованість. 

– «автентичність» – навчальні матеріали повинні бути максимально 

наближені до реального, «справжнього» контексту, який є одних важливих 

мотиваційних факторів. 

– «толерантність до помилок» – викладач не є знавцем дисципліни і 

тому помилки викладача, які не впливають на суть контексту і не 

спотворюють його, вважаються допустимими. 

На основі професійно-комунікативного підходу здійснюється 

підготовка практичних завдань, метою яких є розвиток мовленнєво-

комунікативних навичок на професійну тематику. Наприклад: 

– вправа на закінчення діалогу із попередньо поданими мовленнєвими 

конструкціями; 

– опис картини із використанням лексичного та граматичного 

матеріалу; 

– монологічна розповідь на тему з фаху; 
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– вміти відповісти, скласти, обговорити комплекс запитань (по 

фаховому тексту, новинах, фільмі). 

Професійно-комунікативний підхід передбачає побудову процесу 

учіння за принципом «self-dіscovery» тобто, пізнання та розкриття певних 

мовних явищ самостійно та «learnіng by doіng», що передбачає набуття 

мовного досвіду шляхом спроб та помилок. Тому Р. Джордан (Jordan,1997) 

наголошує, що комунікативні навики можна розвинути тільки через 

застосування «task-based teachіng» тобто, методики викладання іноземної 

мови через постановку проблеми та завдань для її вирішення. Очевидними 

перевагами такого підходу, на думку Р. Джордана (1997) є те, що такі види 

комунікативної діяльності: 

– дають змогу удосконалювати одразу усі 4 види навиків; 

– стимулюють мотивацію студента; 

– дають змогу вивчати мову у більш природній спосіб; 

– створюють фаховий контекст, який підтримує процес вивчення. 

Також ці види діяльності можна поділити на такі, які використовують 

мову для обміну інформацією (завдання у малих групах з елементом гри), та 

такі, які «переробляють» інформацію (завдання з метою обговорення, оцінки 

і т.д.) 

Професійно-комунікативний підхід до іншомовної підготовки полягає у 

забезпеченні практичного застосування мови як засобу повсякденного та 

професійного спілкування майбутніх фахівців цивільного захисту. 

Оскільки в сучасних закладах вищої освіти спостерігається значні 

різниця у рівнях початкового рівня іншомовної підготовки студентів 

першокурсників, тому надзвичайно важливим аспектом є індивідуальний 

підхід до професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного 

захисту. 

Сучасна вища освіта має сприяти «виявленню та розвитку здібностей, 

розвивати самостійність, творчість, наполегливість та відповідальність, 

забезпечувати різнобічний розвиток студента як особистості, враховувати 
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індивідуальні відмінності» (Ходцева, 2011; Ніколаєва, 2018). Тому, 

врахування індивідуального підходу слід використовувати у застосуванні та 

поєднанні активних методів навчання з традиційними, диференційованому 

підході до розробки аудиторних та позааудиторних завдань для самостійного 

опрацювання, різнорівневих тестових завдань, а також врахування подачі 

іншомовного матеріалу у навчальній групі уцілому. Ми погоджуємся з 

думкою О. Краснопольської (2008), що «потрібно точно знати, чи здатний 

студент виконати те чи інше завдання. Непосильні вправи лише пригнічують 

особистість, не дають позитивних результатів. Викладачеві потрібно знати 

особливості своїх студентів і враховувати їх при організації навчальної 

діяльності» (с. 60). Цю думку поділяє І. Грицай (2015), що «під час 

самостійної індивідуальної роботи студенти опрацьовують чимало 

інформації, що безпосередньо пов’язана з їх майбутньою спеціальністю, тому 

їх мотивація має бути достатньо міцною для досягнення поставлених цілей. 

Але багато чого залежить і від характеру самого завдання. Розуміння того, 

що це не просто навчальне завдання, а таке, що сформує їх професійну 

компетенцію у майбутньому, стимулює і мотивує до більш відповідального 

ставлення до навчального процесу» (с. 25). 

Підсумовуючи вище викладене, варто наголосити, що ключовим 

завданням індивідуального підходу полягає в активній роботі курсанта 

/студента у навчальний процес, а завданням викладача є розкрити 

індивідуальні якості та допомогти застосовувати йому у ході навчального 

процесу продуктивно та творчо.  

Тобто, навчальний процес відбувається із врахуванням індивідуального 

підходу до підготовки майбутнього фахівця із урахуванням особистих 

навчальних планів та задумів, а саме «студент має право на свідомий і 

узгоджений з викладачем вибір основних компонентів своєї освіти: цілей, 

задач, темпу, форм і методів навчання, особистісного змісту навчання, 

системи контролю і оцінки результатів» (Хуторський, 2005, с. 27–36).  
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Інтеграційні процеси у закладах вищої освіти відіграють важливе місце 

у навчальному процесі, оскільки вони спрямовані на комплексну систему 

знань та вмінь майбутнього фахівця, розвиток та удосконалення здібностей і 

можливостей. Тому використання інтегрованого підходу до професійної 

іншомовної підготовки щораз актуальніше.   

Аналізом цієї проблеми висвітлено у дослідженнях вітчизняних та 

зарубіжних науковців: О. Білик (2016), В. Давидова (2002), І. Ключковська 

(2016), І. Лернера (1981), О. Першукова (2009), Н. Падун (2011), М. Скаткіна 

(1982). 

Як зауважує О. Котух (2017), що «головним завданням освіти є 

підготовка молоді до сучасного життя, тобто формування в неї необхідних 

компетентностей, а одним із засобів їх формування є інтеграція навчальних 

дисциплін. Інтеграція може вирішити основні суперечності освіти – 

протиріччя між безмежністю знань і обмеженими людськими ресурсами» 

(с. 276). 

Проте у дослідженнях В. Чебишова, В. Кагана (2000) є висновок про те, 

що нинішня «розривна» схема навчання приводить на шляху реалізації 

концепції фундаменталізації до суперечності між потребою побудови 

освітнього процесу, який сприяє цілісності сприйняття студентами наукової 

картини світу, системності мислення, і наочною орієнтацією, браком 

міждисциплінарних зв’язків і спадкоємності навчальних курсів різних циклів 

навчання (с. 33).  

В свою чергу М. Сердюковою (1994), наголошує, що: «інтеграція – 

процес зближення і зв'язку наук, що відбувається поряд з процесами 

диференціації і представляє високу форму втілення міжпредметних зв'язків 

на якісно новому щаблі навчання» (с. 45–49).  

Варто згадати також інтегративний підхід у процесі іншомовної 

професійної підготовки. Застосування вищезгаданого підходу у підготовці 

курсу з іноземної мови за професійним спрямуванням має певні труднощі для 

педагога, оскільки потрібно опрацювати великих обсяг навчального та 
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наукового матеріалу у сфері безпеки людини, вдало скоригувати навчальні 

програми враховуючи міждисциплінарні зв’язки з орієнтацією на профільне 

навчання, створити навчальні комплекси (підручники, навчальні посібники, 

термінологічні словники, розмовники фахового спрямування). 

Поділяючи думку Ю. Абрамової (2011) «іноземна мова, як ніяка інша 

дисципліна, відкрита для численних міжпредметних зв’язків, для 

використання інформації з інших галузей знань» (с. 97). Використовуючи 

інтегративний підхід у професійній іншомовній підготовці ми можемо 

здійснювати зв’язки між дисципліною «Іноземна мова за фахом» циклу 

гуманітарної та соціально-економічної підготовки, а також дисциплінами 

циклу професійної підготовки такими як «Первинна підготовка рятівника», 

«Природні та техногенні загрози», «Радіаційна, хімічна та біологічна 

небезпека і захист від них», «Медицина надзвичайних ситуацій», 

«Протипожежна та аварійно-рятувальна техніка», «Організація ліквідації 

надзвичайних ситуацій та пожеж». 

Для ефективного використання інтегративного підходу на практичних 

заняттях з дисципліни Іноземна мова за професійним спрямуванням важливо 

врахувати такі особливості: 

– відбір змісту теми: подача лексичного словника із використання 

понять змісту дисциплін циклу професійної підготовки, найновіших 

друкованих та електронних джерел за фахом, із засобів масової інформації 

та життєвого досвіду фахівця; 

– поєднання чотирьох видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, 

читання, говоріння, письмо); 

– вміння навчити курсанта поєднувати знання з іноземної мови із 

досвідом професійних дисциплін; 

– формування професійного гуманітарно орієнтованого мислення у 

подальшій діяльності; 

– роль викладача як порадника навчального процесу; 
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– використання методу проблемного вивчення матеріалу (реальні  

ситуації, завдання, проблеми з  якими дотичний фахівець у процесі 

виконання професійних завдань); 

– використання  різних форм роботи (індивідуальної, парної,групової) 

у вирішенні проблематичного завдання;  

– врахування вікових та індивідуальних особливостей цільової 

аудиторії. 

Поділяємо думку У. Кецик (2010), що «ознаками інтегративного 

підходу є діяльнісний характер навчання з орієнтацією на опанування різних 

видів мовленнєвої діяльності та форм мовленнєвого спілкування, принципи 

свідомого навчання, спрямованого на комунікацію, врахування інди-

відуальних особливостей та інтересів учнів/студентів як активних суб’єктів 

навчальної діяльності». 

Підсумовуючи вище зазначене, слід підкреслити, що на сьогодні 

зростає важливість використання знань циклів дисциплін гуманітарної, 

природничо-наукової та професійної підготовки для всебічного розвитку 

своєї обізнаності майбутнього фахівця цивільного захисту у світі де постійно 

виникають надзвичайні ситуації, пов’язані з природними катаклізмами, 

аваріями та катастрофами. 

Інтегрований підхід у вивченні іноземної мови забезпечує набуття 

іншомовних знань, формування умінь та навичок, і одночасно сприяє 

розвитку особистісних якостей майбутнього фахівця цивільного захисту зі 

сформованим почуттям обов’язку, відповідальності тощо. Тому, у процесі 

навчання іноземної мови важливе значення має не тільки лексика і 

граматика, а й мудро і професійно відібрані за змістом тексти, що слугують 

високим цілям не тільки навчання, але і виховання курсантів та студентів.  

Інтегрований підхід до професійної іншомовної підготовки майбутніх 

фахівців цивільного захисту полягає у різноманітності форм і методів, та 

подачі засвоєнні навчального матеріалу у поєднанні із кількох фахових 

дисциплін 
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Отже, у зв’язку зі значними змінами, привнесеними педагогічною 

наукою в теорію та практику освіти (інноваційні освітні технології, 

використання сучасних підходів, нових методів, форм навчання тощо), перед 

науковцями і викладачами закладів вищої освіти виникла низка проблем 

щодо підвищення якості іншомовної підготовки майбутніх фахівців 

цивільного захисту. Їх розв’язання потребує організації ефективної системи 

навчання, всі компоненти якої були б узгоджені з її внутрішніми 

властивостями й оптимально поєднані між собою, тобто спиралися на 

традиційні та інноваційні підходи до професійної іншомовної підготовки 

майбутніх фахівців цивільного захисту. 

Зауважимо, що у практичній педагогічній діяльності щодо професійної 

іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту традиційні та 

інноваційні підходи взаємодоповнюються та застосовуються в єдності. На 

нашу думку, культурологічний підхід доповнюється парадигмальним, 

системний – синергетичним,  діяльнісний – комунікативним, особистісно-

орієнтований – індивідуальний, компетентісний – інтегрованим (Табл. 2.1). 

Таблиця 2.1. 

Взаємозв’язок методологічних підходів до професійної іншомовної 

підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту 

Методологічні підходи  

Традиційні Інноваційні 

К
ул

ь
т

о
р

о
ло

гі
ч
н
и
й
 пов’язаний з формуванням 

якостей особистості майбутньо-

го фахівця цивільного захисту 

до різних націй та культур;  

П
а

р
а

д
и
гм

а
ль

н
и
й
 враховує соціально-економічні 

зміни, вимоги суспільства та 

працедавця до іншомовної 

підготовки майбутніх фахівців 

цивільного захисту; 

С
и

ст
ем

н
и

й
 

дозволяє розглядати іншомовну 

професійну підготовку фахівця 

як поетапне та послідовне 

засвоєння навчального мате-

ріалу на базі отриманих знань з 

фахових дисциплін; С
и

н
ер

ге
т

и
ч
н
и

й
 сприяє формуванню ціннісного 

ставлення до вивчення 

іноземної мови за 

професійним спрямуванням та 

вміння працювати в команді, а 

мова як засіб спілкування 
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Продовження таблиці 2.1. 

Д
ія

ль
н
іс

н
и
й
 

полягає на аналізі діяльності 

майбутніх фахівців цивільного 

захисту на різних ступенях 

іншомовної професійної підго-

товки; 

П
р
о
ф

ес
ій

н
о
-

к
о
м

ун
ік

а
т

и
вн

и
й
 полягає у забезпеченні 

майбутніх фахівців цивільного 

захисту у практичному 

застосуванні мови як засобу 

повсякденного та профе-

сійного спілкування;  

О
со

б
и
ст

іс
н
о
-

о
р
іє

н
т

о
ва

н
и
й
 

займає чільне місце у 

оволодінні мови, впливає на 

мотивацію, самоосвіту та 

подальше застосування іно-

земної мови у навчально-

професійній діяльності;  Ін
д
и
ві

д
уа

ль
н
и
й
 полягає у диференційованому 

підході до вивчення іноземної 

мови за професійним спряму-

ванням; 

К
о
м

п
ет

ен
т

іс
н
и
й
 

полягає у чіткому усвідомленні, 

оцінці та плануванні власних 

іншомовних ресурсів май-

бутнього фахівця цивільного 

захисту, який усвідомлює 

власні цінності, зіставляє, 

оцінює себе, проектує своє 

майбутнє; Ін
т

ег
р
о
ва

н
и
й
  

пов’язаний у різноманітності 

форм і методів, та подачі 

засвоєнні навчального мате-

ріалу у поєднанні із кількох 

фахових дисциплін. 

 

Підсумовуючи вище сказане, ми хотіли б підкреслити, що іншомовна 

професійна підготовка майбутнього фахівця буде ефективною лише тоді, 

коли опиратиметься як на традиційні, так і на інноваційні підходи як 

взаємопов’язані елементи єдиної системи підходів. 

 

2.3. Принципи професійної іншомовної підготовки майбутніх 

фахівців цивільного захисту 

 

На сучасному етапі розвитку суспільства затребуваним є випускник 

закладу освіти, який не лише оволодіває знаннями та знає декілька мов, а й 

реалізує себе завдяки їм: розвиває свій творчий потенціал, набуває досвіду 

особистісно значущої комунікації з оточуючими людьми, культурою тощо. 
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Принципи професійної підготовки майбутніх фахівців ґрунтовно 

розробляли А. Алексюк (1998), І. Верещагіна (1988), В. Ортинський (2009), 

Г. Рогова (1988), Т. Рогова (2017), І. Зайченко (2008), О. Знанецька (2012) 

та ін. 

 Тому в процесі професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців 

цивільного захисту значну роль відіграють саме принципи навчання. 

Оскільки «у принципах відбиваються нормативні основи навчально-

виховного процесу, тому вони є обов’язковими для освітньої практики і 

втілювати їх треба комплексно, тобто не послідовно один за одним, а 

одночасно, органічно, нерозривно» (Гончаренко, 2015, с. 106). 

Здійснюючи аналіз принципів навчання, звернемося до трактування 

поняття «принципи професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців 

цивільного захисту». Науково-педагогічною базою слугують, словники, 

дослідження вітчизняних та зарубіжних педагогів. 

В українському педагогічному словнику поняття «принцип» (від лат. 

principum – основа, начало) – це «основні вихідні вимоги до організації 

навчального процесу» (Гончаренко, 1997, с. 270). 

У словнику психолого-педагогічних термінів і понять поняття 

«принцип» трактується як «вихідні, провідні положення освітньої діяльності 

людини; визначені провідні положення, що передбачають використання 

сучасних форм, методів та прийомів для здійснення навчально-пізнавальної 

діяльності учнів і основою яких є педагогічні закономірності; вихідні вимоги 

до процесу навчання, що випливають із закономірностей його ефективної 

організації (Гмизіна, 2014, с. 171.). 

«У педагогіці принципи (лат. principium – основа, початок) навчання 

розглядаються як вихідні, базові положення теорії навчання, які 

відображають дидактичні закони і спрямовані передусім на реалізацію 

закономірностей навчання у відповідності до цілей навчання», зазначає 

Н. Богушевич (2015, c. 11). 
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У науковій праці «Педагогічні дослідження: методологічні поради 

молодим науковцям» С. Гончаренко наголошує, що «принципи визначають 

загальні орієнтири теоретичного і емпіричного наукового дослідження і 

відповідної діяльності виконавця» (Гончаренко, Кушнір, В., & Кушнір Г., 

2008).  

У історико-педагогічних наукових дослідженнях у різні періоди 

висувалися різноманітні принципи з різних точок зору: І. Кобиляцький (1978) 

(єдність в науковій та навчальній діяльності студентів); Н. Шварп (2012) 

(принцип професійної спрямованості); А. Ващенко (2006), С. Капліна (2008), 

Л. Сушенцева (2011) (принцип професійної мобільності); М. Дьяченко, 

Л. Кандибович (1981) (принцип вікових та індивідуальних особливостей 

студентів). 

У дослідженнях Г. Рогова та І. Верещагіна (1988) наголошують, що 

«принципи визначають стратегію і тактику навчання» на кожному етапі 

навчально-виховного процесу (с. 47).  

За А. Алексюк (1998) «сила дидактичних принципів полягає 

насамперед у тому, що вони відповідають самій природі передового досвіду 

навчання та закономірностям його історичного розвитку» (с. 396). 

За В. Ортинським (2009) та І. Зайченко (2008) «принципи – вихідні 

керівні положення, філософські і психологічно обґрунтовані і перевірені 

практикою. У принципах зафіксовано тисячолітній досвід організації та 

реалізації навчання і виховання, скоригований науковими дослідженнями і 

передовим педагогічним досвідом». 

У дослідженні про дидактичні та методичні принципи викладання 

іноземної мови О. Знанецька (2012) зауважує, що «в основі навчання будь-

якій дисципліні, у тому числі і іноземній мові, полягають дидактичні 

принципи –тобто, вихідні положення, які визначають стратегію і тактику 

навчання у кожний момент навчального процесу, оскільки вони пов`язані з 

цілями, змістом, методами, прийомами, організацією навчання і виявляються 

у певному взаємозв’язку та взаємозалежності». 
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Ми проаналізуємо рівні реалізації  принципів (методологічний, 

загальнодидактичний, особистісний, методичний) та конкретизуємо ті 

принципи, які, на нашу думку, будуть найбільш ефективними для професійної 

іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту. 

При визначенні принципів, які є ефективними на методологічному 

рівні розглянемо принципи системності, науковості, наступності, 

неперевності. 

Ми погоджуємося з педагогом-практиком К. Шихненко (2017а), який 

виділяє у своїй науковій праці основні методологічні принципи: системності 

і науковості. Принцип науковості є одним із ключових у вищій школі, який 

та опирається на сучасних досягненнях, застосування інформаційно-

комунікаційних технологіях, добре укладеного методичного та дидактичного 

забезпечення, інноваційних технологій. Вище поданий принцип тісно 

взаємопов’язаний з принципом системності, бо «передбачає усвідомлення 

мови як цілісної системи, що складається з набору мовних і мовленнєвих 

елементів та правил їх використання, засвоєння необхідних термінів для 

точного розуміння та опису мовних явищ» (Щукін, 2006, с. 158). 

Принцип системності передбачає розуміння англомовної підготовки як 

невід’ємної частини системи професійної підготовки спеціалістів у сфері 

цивільного захисту, узгодженість структури та змісту мовної підготовки зі 

структурою та змістом підготовки з фаху. Принцип цілісності передбачає 

органічну єдність всіх компонентів англомовної підготовки, що 

розглядається як неперервний, взаємозумовлений процес освіти та 

самоосвіти слухачів. Принцип специфічності передбачає практичність 

вектору спрямування мовних знань, умінь, навичок слухачів на виконання 

конкретної професійної діяльності, що потребує конкретизації цілей та змісту 

мовної підготовки залежно від особливостей професійної діяльності різних 

категорій спеціалістів екстремального профілю, адаптації методики та стилю 

викладання навчального матеріалу, підбору оптимального комплексу 

навчальних вправ. Принцип наукової обґрунтованості передбачає постійну 
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модифікацію змісту мовної підготовки з урахуванням поточного стану 

мовної практики, впровадження активних методів викладання та сучасних 

інформаційних засобів навчання (Шихненко, 2017а, с. 91) 

Проблемі висвітлення наступності в освітнього процесі присвячено ряд 

наукових досліджень А. Алексюка (1998), А. Батаршева (1996), 

С. Гончаренка (1997), К. Делікатного (1986), А. Кузьмінського (2012), 

Ю. Кустова (2002), О. Мороз (1971), Н. Ничкало (2005), В. Сластьоніна 

(1991), та інших. Наступність аналізується науковцями  як один із ключових 

принципів освітнього процесу, що впроваджується у закладах вищої  та 

професійно-технічної освіти. Слід наголосити, що у науково-педагогічній та 

методичній літературі не достатньо розкрито питання принципу наступності 

у навчанні іноземної мови  у закладах вищої освіти ДСНС України.  

Академік С. Гончаренко (1997) розглядає «наступність у навчанні як 

послідовність і системність у розміщенні навчального матеріалу, зв’язок і 

узгодженість ступенів і етапів навчально-виховного процесу. Здійснюється 

при переході від одного уроку до наступного, від одного року навчання до 

наступного» (с. 227). 

Слід зазначити Ю. Кустов (2002) принцип наступності розглядає як 

«категорію дидактики, що відображає закономірності зміни структури змісту 

навчального матеріалу та поєднання методів навчання, спрямованих на 

подолання суперечностей лінійно-дискретного характеру процесу навчання і 

відображає способи реалізації цих закономірностей у відповідності з цілями 

навчання, розвитку інтелектуальних здібностей молоді та її виховання» 

(с .68). 

Серед багатьох чинників, які мають вагомий вплив на розвиток знань, 

умінь та навичок студента важливе місце займає навчальний заклад. 

Акцентуємо увагу на тому, що на сьогоднішній день значна увага 

приділяється вивченню іноземної мови у загальноосвітніх, професійно-

технічних та вищих навчальних закладах. Проте вітчизняний практичний 

досвід показує, що у закладах вищої освіти є певні невідповідності щодо 
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реалізації принципу наступності, а також міждисциплінарної спрямованості 

дисциплін циклу фахової та фундаментальної підготовки у процесі 

професійної іншомовної підготовки майбутнього фахівця цивільного захисту.  

Наступність характеризується безперервним зв’язком між окремими 

сторонами, частинами, етапами і ступенями у навчанні; осмисленням 

пройденого на новому, вищому рівні; підкріпленням наявних знань новими; 

розкриттям нових зв’язків, завдяки чому якість знань, умінь і навичок 

підвищується. Вона означає процес розвитку тих, що навчаються, шляхом 

осмислення або взаємодії старих і нових знань, старого і нового досвіду. 

Наступність можна розглядати як зв’язок і узгодженість кожного компоненту 

освіти, що забезпечують ефективний поступальний розвиток, успішне 

виховання і навчання (Шереметьєва, 2010, с. 4). 

«Наступність у змісті професійної підготовки розуміється як 

безперервний процес розгортання структурних компонентів змісту, плавний 

перехід від одного змістового етапу навчання з його завданнями до іншого, 

поступове ускладнення змісту навчальної інформації, послідовна зміна рівня 

вимог до обсягу і глибини засвоєння знань, умінь і навичок, а також до 

професійних якостей студентів» наголошує Ю. Шереметьева (2010, c. 67). 

Наш досвід засвідчує, що не завжди ефективно застосовується принцип 

наступності у поєднанні міждисциплінарними зв’язками щодо навчання 

іноземної мови за професійним спрямуванням та дисциплінами фахової 

підготовки. 

Залежно від того, узгодженість яких компонентів освітнього процесу 

досліджується, наступність розглядається в двох напрямах: в умовах одного і 

того ж навчального закладу і в умовах різних навчальних закладів. 

Кожен новий етап навчання повинен бути тісним чином пов’язаний з 

попереднім, спиратися на нього і служити передумовою для подальшого 

навчання. Продовжуючи думку Ю. Шереметьева (2010) акцентує увагу на 

«зв’язку і наступність етапів навчання сприяє доступності навчального 

матеріалу, міцності його засвоєння, поступовому нарощуванню складності і 
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розвитку пізнавальних здібностей студентів, що забезпечує системність у 

формуванні знань, умінь, навичок і досвіду діяльності. Наступність і 

послідовність у навчанні дозволяють вирішити суперечності між 

необхідністю формування цілісної системи інтегрованих професійних знань, 

умінь, навичок і дискретним характером вивчення навчального матеріалу» 

(c. 29). 

З метою реалізації принципу наступності у навчанні розглянуто 

основні етапи формування особистості фахівця. Ґрунтуючись на дослідженні 

взаємозв’язку навчальної діяльності і професійного розвитку особистості в 

контексті компетентнісного підходу в процесі підготовки фахівців 

Ю. Шереметьева (2010) у своїх дослідженнях умовно виділила три етапи: 

«початковий (адаптація у закладі вищої освіти), основний і завершальний 

(відповідно формування і розвиток професійної компетентності). На 

кожному етапі підготовки виправдані різні парадигми освіти: на першому 

етапі – когнітивно-орієнтована, на основному – діяльнісно орієнтована і на 

завершальному – особистісно-орієнтована. Перехід на вищий рівень 

можливий лише при засвоєнні діяльності нижчого рівня, що узгоджується з 

вимогою наступності і послідовності у навчанні» (c. 80). 

Аспекти неперервності професійної підготовки майбутніх фахівців 

висвітлено у наукових досліджень вітчизняних (І. Зязюн (2001), Л. Лук’янова 

(2006), Н. Ничкало (2014), О. Огієнко (2018)) та зарубіжних В. Макіевіч 

(W. Mackiewicz) (2012), І. Джонсон  (І. Johnson) (2008), Дж. Колінз (J. Collins) 

(2008), Х. Шултз (H. G. Schuetze) (2014) вчених і наукоців-практиків. 

Як слушно зауважує Н. Ничкало (2005) «неперервність професійної 

освіти стає одним із провідних принципів реалізації національної освітньої 

політики, виразником сучасних тенденцій підготовки 

конкурентоспроможних фахівців» (с. 4). 

У педагогічних дослідженнях про теорію неперервної освіти у 

філософському аспекті Г. Зінченко (1991) стверджує, що «неперервність у 
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освітньому процесі повинна забезпечити не просто поетапне засвоєння знань, 

а цілісний розвиток людини» (с. 86) 

Як зауважує І. Добрянськиий «неперервність в освітньому процесі є 

характеристикою включності особистості в нього на всіх стадіях її розвитку» 

(Добрянський, Федоров, 2013, с. 35).  

Оскільки контексті загроз і викликів ХХІ століття професійна освіта 

повинна бути спрямована на випереджаюче навчання майбутнього фахівця 

цивільного захисту, то на нашу думку принцип неперервності професійної 

іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту представляє 

таку організацію навчального процесу, коли результат підготовки кожного 

попереднього етапу є основою для наступного етапу.  

У контексті нашого дослідження іншомовна підготовка розглядається 

як один із ключових компонентів професійно-технічної освіти фахівця, а 

отже має бути неперервною, системною і систематичною й відіграє суттєву 

роль у підвищення якості професійної підготовки майбутнього фахівця 

цивільного захисту. У цьому сенсі наводимо думку Г. Абілкасімова та 

Р. Джумасаева (2016), які визнаючи роль неперервного професійного 

навчанні у підвищенні якості підготовки фахівців, виділяють три стратегії: 

– постійне оновлення наявних знань та умінь з певної галузі; 

– необхідність професійної освіти для отримання необхідних навичок; 

– навчання є життєво-важливим, потрібним, цікавим для розширення 

фахових компетенцій для майбутнього фахівця (с. 899). 

Оскільки, неперервність провідний принцип розвитку професійної 

іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту то важливим є 

розширення кругозору студента /курсанта у галузі безпеки життєдіяльності 

та професійне самовдосконалення. 

Як наголошує С. Саннікова (2012), що «в основі сучасної освітньої 

системи в цілому та у іншомовній підготовці повинна бути певна 

послідовність цілеспрямованих дій, орієнтованих на підготовку та 
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самореалізацію компетентних фахівців в умовах полікультурного соціуму та 

міжкультурної комунікації » (с. 211). 

Принцип неперервності «має більш глибоке значення, він передбачає 

якісно інший тип взаємодії особистості і суспільства протягом усього життя 

людини. Він передбачає, крім того, створення і функціонування системи 

державних, кооперативних, громадських освітніх установ, які могли б 

забезпечувати постійну загальноосвітню і професійну підготовку та 

перекваліфікацію людини з урахуванням її бажань, можливостей та потреб 

суспільства» (Федорченко, 2004, с. 230). 

У всіх навчальних системах провідних країн світу головною умовою 

реалізації цього принципу виступає створення інноваційного освітнього 

середовища із новими технологіями викладання, імітаційними системами 

практики, модернізованими функціями педагогів-новаторів, зміною 

ставленням студента до навчання (Делия, 2008). 

У нашому дослідженні принцип неперервності полягає у відборі та 

структуруванні навчального матеріалу відповідно до змісту циклу 

професійної підготовки із врахуванням поетапного вивчення матеріалу 

дисципліни фахового спрямування посеместрово. Наприклад застосування у 

іншомовній практиці знань та умінь дисциплін «Радіаційний, хімічний та 

біологічний захист», «Протипожежна та аварійно-рятувальна техніка», 

«Захист населення і територій у мирний та особливий період» і т.д. 

У широкому сенсі слова принцип неперервної освіти розглядається як 

реалізація права кожної людини на працю, вільний вибір роботи, 

загальнодоступну професійну освіту. Даний принцип вимагає реалізації в 

процесі інноваційної освіти формування спрямованості студента на 

систематичне інтелектуальне, творче, професійне, духовне, етичне, 

культурне зростання і фізичну досконалість протягом всього життя. На нашу 

думку, це важливий крок до поетапного навчання та підготовки сучасного 

громадянина України. Важливим аспектом є реорганізація управління, 

система підготовки, запровадження нових програм, а відповідно цілковите 
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оновлення змісту навчання, підтримка та розвиток академічної мобільності, 

поетапне запровадження участі іноземних викладачів у навчальний процес, 

розроблене та запроваджене нове покоління стандартів вищої освіти на 

компетентнісній основі з урахуванням модельних стандартів Євробакалаврів 

та Євромагістрів. 

Варто наголосити, що принцип наступності та неперервності 

професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту 

розглядає іншомовну підготовку, як процес навчання на протязі усього життя 

від вступу до закладу освіти до підвищення кваліфікації фахівця. Ми вважаєм 

за доцільне виділити аспекти вищеподаного принципу: 

– самоосвіта: підхід до навчання іноземної мови із подальшим 

застосування теоретичних знань  у подальшому професійному та життєвому 

досвіді;   

– самовдосконалення: усвідомлена та цілеспрямована робота над 

собою із найновішими зарубіжними виданнями та відкриттями у сфері 

безпеки людини. 

– саморозвиток: мотиваційний фактор у усвідомленні необхідності 

розуміння власного «Я»  для успішної реалізації себе як фахівця у сучасному 

глобалізованому інформаційному суспільстві;  

– самоактуалізація полягає у подоланні психологічних та 

комунікативний бар’єрів або вольової зібраності у подальшій професійній 

діяльності майбутнього фахівця.  

Таким чином для удосконалення спеціальних знань, умінь і навичок від 

майбутнього фахівця вимагає розширення та поповнення  

загальнокультурного та професійного рівня володіння іноземною мовою, а 

також уміння адаптуватися до умов сьогодення.   

З метою реалізації принципу наступності та неперервності професійної 

іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту у навчанні 

розглянуто основні етапи формування особистості фахівця. Як було вище 

зазначено, що при скороченні аудиторних годин та розривом курсів навчання 
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(1,2 та 5)  у вищих технічних закладах освіти існуватиме надалі велика 

потреба у фахівцях з якісно високим рівнем мовної підготовки у професійній 

сфері спілкування. Бо цінність неперервної іншомовної професійної 

підготовки майбутнього фахівця цивільного захисту є важливим не тільки 

для вітчизняного розвитку суспільства, але й тісно пов’язане з економічною, 

політичною та соціальною сферою.  Володіння професійною іноземною 

мовою є одним ключових інструментів стабільного розвитку суспільства, що 

є необхідністю продиктованою часом.   

Тому для реалізації принципу наступності та неперервності 

професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту 

необхідно:  

– удосконалити структури змісту навчальних програм з іноземної мови 

відповідно до споріднених навчальних закладів у сфері цивільного захисту на 

рівні бакалавра, магістра; 

– запровадити послідовність у іншомовної професійної підготовки на 3 

та 4 курсах; 

– поділити групи з великою наповненість для ефективного вивчення 

іноземної мови; 

– запровадити короткотривалих, інтенсивних та дистанційних курсів 

для покращення та удосконалення професійної іншомовної підготовки 

майбутніх фахівців цивільного захисту. 

Вищевикладене дозволяє обґрунтувати принцип наступності та 

неперервності професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців 

цивільного захисту. 

З метою визначення принципів професійної іншомовної підготовки 

майбутніх фахівців цивільного захисту на загальнодидактичному рівні 

розглянемо принципи наочності, діяльності, професійної спрямованості. 

Принцип наочності відіграє не менш важливу роль у засвоєнні 

іншомовного навчального матеріалу. Оскільки за допомогою використання 

презентацій, таблиць, схем-зразків активізуються рецептори, які 
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відповідають за сприйняття зорових образів відіграючи важливу роль у 

формуванні мовленнєвих навичок та вмінь у професійно-орієнтованому 

навчанні майбутніх фахівців цивільного захисту. 

Принцип діяльнісного характеру навчання передбачає цілеспрямоване 

оволодіння мовленнєвими діями з метою їх подальшого використання для 

розв’язання певних комунікативних завдань у процесі мовленнєвої взаємодії 

студентів, характерної для комунікативних методів навчання. Правила 

реалізації принципу полягають у розвитку чотирьох видів мовленнєвої 

діяльності (аудіювання (слухання і розуміння)), читання, говоріння, письмо 

як засобу іншомовного професійного спілкування 

У процесі професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців 

цивільного захисту перед викладачем виникає питання, як правильно 

організувати подачу матеріалу і які принципи застосувати під час визначення 

змісту навчання? Найперше у нашому дослідженні ми спиралися на принцип 

професійної спрямованості іншомовної підготовки майбутніх фахівців 

цивільного захисту. 

Слушно зауважує В. Безрукова (1996), що «результати підготовки 

спеціалістів повинні відповідати вимогам конкретної сфери професійної 

діяльності задля забезпечення їхньої подальшої конкурентоспроможності». 

Саме дидактичне розуміння принципу професійної спрямованості 

висуває Р. Гуревич (1998). Сутність його «полягає у своєрідному 

використанні педагогічних засобів, при якому забезпечується засвоєння 

учнями передбачених програмами навчальних дисциплін знань, умінь, 

навичок, досвіду творчої діяльності і водночас успішно формується інтерес 

до обраної професії, ставлення до неї, професійні якості особистості» (с. 43). 

Зміст професійної підготовки студентів повинен відповідати змісту 

професійної діяльності й бути спрямований на реалізацію ними функцій у 

процесі професійної діяльності, забезпечення відпрацювання навичок 

використання фахових знань та умінь, що відповідає реальній професійній 

діяльності. У проектуванні діяльнісного підходу на навчання Б. Гершунський 
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(1998) пропонує шлях від суб’єктивно нового знання до об’єктивно нового 

знання через процес проблемно організованої освіти (с. 539).  

На думку М. Махмутова (1999), суть принципу професійної 

спрямованості полягає у своєрідному використанні елементів знань, умінь і 

навичок конкретної професії в якості компонентів змісту, форм і методів 

загальної освіти. У цьому випадку забезпечується засвоєння учнями 

«синтезованих» знань, умінь і навичок, успішно формується, з одного боку, 

інтерес до даної професії, з іншого боку – інтерес до загальноосвітніх 

предметів, оскільки виявляється їх прикладний характер. Розглядаючи 

професійну спрямованість навчання як один з дидактичних принципів вищої 

школи, М. Махмутов (1999) трактує її як вид взаємозв’язку в структурі 

освіти, побудований з урахуванням мети формування психічної 

спрямованості як провідної якості особистості, змісту соціальної і технічної 

сторін праці. Такий взаємозв’язок створює основу поєднання загального і 

професійного навчання в цілісній системі освіти і виховання особистості 

фахівця, підготовки її до активної участі в певній сфері професійної 

діяльності відповідно до з власних інтересів і суспільних потреб (с. 314–316). 

Цей принцип обумовлює певні вимоги до всіх компонентів 

навчального процесу: до цілей і завдань, добору змісту, вибору методів, форм 

і прийомів навчання, мотивації навчання, контролю знань та аналізу 

результатів навчального процесу. Хоча ми і називаємо принцип професійної 

спрямованості провідним для професійної освіти, підготовка буде 

ефективною лише за умови взаємодії цього принципу з іншими принципами 

(Король, 2011). 

Одним з важливим правил реалізації принципу професійної іншомовної 

підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту є «автентичність» фахово-

орієнтованої мови. Це поняття слід розглядати принаймні з чотирьох 

ракурсів: лексико-граматичне наповнення, цілі та завдання, контекст та 

попередні знання студента. Найкращими типами завдань для відображення 

«автентичності» мови є ті, в яких постановка проблеми вимагає розв’язку, 
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наприклад, рольові ігри, симуляції, метод моделювання конкретних ситуацій, 

так званих, «case studіes», тощо. 

Таким чином, на загальнодидактичному рівні виокремлюємо змістовий 

принцип професійної спрямованості іншомовної підготовки майбутніх 

фахівців цивільного захисту. 

З метою визначення принципів професійної іншомовної підготовки 

майбутніх фахівців цивільного захисту на особистісному рівні  розглянемо 

такі суб’єктні принципи свідомості, активності, самоосвіти, мобільності. 

Принцип свідомості передбачає не тільки сприйняття та розуміння 

навчального матеріалу студентом , але й усвідомлення та вміння 

застосовувати свої комунікативні вміння та навички у процесі монологічного 

та діалогічного мовлення на професійні теми. 

Принцип активності відіграє не менш важливу роль у навчальному 

процесі, оскільки «розвитку активності у студентів у ході вивчення іноземної 

мови сприяє правильний вибір прийомів, форм роботи, віковим та 

професійним особливостям, специфіці мовленнєвої діяльності, умовам 

навчального процесу та усвідомлення доцільності своєї діяльності» 

(Саламатов, 2013, с. 26). 

У сучасних умовах значну роль відіграє принцип самоосвіти метою 

якого є мотиваційний компонент до навчально-пізнавальної діяльності. У 

науковій роботі важливим формування умінь і навичок самоосвітньої 

діяльності студентів Т. Гуляєва (2010) наголошує, що «для формування та 

розвитку самоосвітніх умінь та навичок у студентів в процесі навчання 

важливо пам’ятати актуальні концепції викладання, а саме: педагогіка 

співробітництва, коли викладач і студент є рівноправними суб’єктами 

освітнього процесу; розвиваюче навчання, спрямоване на розвиток 

сукупності якостей студентів, тобто максимальна реалізація можливостей 

студента; проблемне навчання». 

Професійність та досвід викладача при цьому є одним з найважливіших 

чинників, що впливають на успішність процесу навчання курсанта / студента, 

бо сьогодні значну роль відіграє підготовка не лише конкурентоспроможного 
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фахівця, а й мобільного. На сьогоднішній день мобільність сучасного 

випускника закладу визначається не тільки формуванням особистісних 

якостей, але і адаптацією у професійній діяльності відповідно до змін. 

Слушно зауважує К. Олійник (2016), «стихійно, спонтанно мобільність 

формується далеко не в кожного. Тому актуальною стає цілеспрямована 

підготовка майбутнього фахівця до професійної діяльності в сучасному, 

стрімко мінливому світі шляхом формування мобільності як особливої 

особистісної якості» (с. 273). 

У науково-педагогічній літературі по-різному висвітлюється поняття 

«мобільність». 

У словнику «Професійна освіта», відомі педагоги С. Гончаренко і 

Н. Ничкало (2000) поняття «професійна мобільність» трактують як «здатність 

швидко змінювати вид праці, переключатися на іншу діяльність у зв’язку зі 

змінами техніки й технології виробництва, що виявляється у володінні 

системою узагальнених прийомів професійної праці та застосуванні їх для 

успішного виконання будь-якого завдання на суміжних за технологією 

ділянках виробництва. Передбачає високий ступінь розвитку узагальнених 

професійних знань, а також готовність до оперативного відбору й реалізації 

оптимальних способів виконання виробничо-технічних завдань». 

У психологічному словнику поняття «професійна мобільність» 

висвітлюється як «здатність і готовність особистості досить швидко й 

успішно опановувати нову техніку та технологію, набувати знань та умінь, 

яких бракує, що забезпечує ефективність підготовки до нової професійної 

діяльності» (Мещеряков, & Зинченко, 2003) 

У наукових дослідженнях С. Батишева (1999), А. Беляєва (1991), 

І. Васільєва (2003) зазначено, що «принцип професійної мобільності 

передбачає відбір такого змісту професійної підготовки, який спрямовано на 

розвиток у тих, хто навчається, здібності швидко удосконалювати професійні 

уміння та навички й орієнтуватися в незвичайних умовах». 

У контексті нашого дослідження професійна мобільність фахівця 

цивільного захисту може розглядатися в наступних аспектах: 
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 аспект освітній (академічна мобільність – можливість науково-

педагогічним працівникам, курсантам / студентам, фахівцям у сфері безпеки 

життєдіяльності стажуватися, навчатися, проводити наукову роботу, брати 

участь у міжнародних навчаннях); 

 аспект професійний (уміти спільно виконувати завдання у разі 

запобігання та реагування надзвичайної ситуації техногенного чи 

природнього характеру не тільки в межах держави але за її кордонами); 

 аспект мовний (вміння використовувати мовні професійно-профільні 

знання та навички у ході рятувальної операції у складі міжнародних 

пожежно-рятувальних підрозділах). 

Слушно зауважує Л. Сушенцева (2011), що «професійна мобільність 

сьогодні є необхідною складовою підготовки фахівця. Вона передбачає 

високий рівень узагальнених професійних знань, готовність до оперативного 

відбору і реалізації оптимальних способів виконання різних завдань у галузі 

своєї професії; можливість і здатність успішно переключатися на іншу 

діяльність або ж змінювати вид праці» (c. 8–9). Підсумовуючи вище 

викладене, ми можемо констатувати, що використання принципу 

професійної мобільності у навчальному процесі відіграє важливу роль у 

подальшому професійному становленні майбутнього фахівця у сфері безпеки 

життєдіяльності. 

На основі аналізу особистісних принципів, конкретизуємо принцип 

мобільності майбутніх фахівців цивільного захисту під час професійної 

іншомовної підготовки. 

З метою визначення принципів професійної іншомовної підготовки 

майбутніх фахівців цивільного захисту на методичному рівні проаналізуємо 

специфічні принципи вивчення іноземної мови.  

Заслуговують на увагу у ході вивчення наукової літератури огляд 

методичних принципів навчання іноземних мов: соціокультурного 

спрямування навчального процесу (автентичність навчального матеріалу 

(тексти, ілюстрації, презентації тощо); контрастивного (зіставного) навчання 

(означає усвідомлення студентами істотних подібностей і відмінностей у 
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системах мов, що вивчаються); ситуативності та тематичної організації 

навчального матеріалу (створює умови для адекватного здійснення ідеї 

комунікативності; за змістом оволодіння мовою відбувається у межах тем, 

визначених програмою; основною формою організації спілкування є 

мовленнєва ситуація); домінуючої ролі вправ (підкреслює специфіку 

іноземної мови як навчального предмета відповідно до того, що основним 

має бути досягнення належного рівня сформованості вмінь і навичок шляхом 

організації інтенсивної тренувальної діяльності); урахування особливостей 

мови; диференціації навчання тощо (Коваленко & Кудіна, 2005, с. 53). 

Але, беручи до уваги той факт, що іншомовна підготовка все ж таки в 

основі має індивідуальні навчальні потреби студента та фахову орієнтацію 

мови, необхідно наголосити на певних аспектах (автентичність мови, 

завдання-симуляції, комунікативна спрямованість, підхід базований на 

самодослідженні мови і т.д.), які прямо впливають на використання 

викладачем певних методичних підходів та на вибір різних форм організації 

навчального процесу (Кокор, 2011).  

З вищенаведеного випливає необхідність врахування специфічних 

принципів викладання іноземних мов, які базуються на принципах методики 

викладання іноземних мов. Це принцип участі студентів у науковій роботі 

займає одне із провідних позицій у навчальному процесі вищого закладу. 

Адже у майбутньому це допоможе майбутньому фахівцеві вирішувати 

різноманітні завдання у сфері професійної діяльності. Важливим є принцип 

органічної єдності теоретичної і практичної підготовки студентів полягає у 

єдності теоретичних знань та практичного досвіду.  

На нашу думку, специфічними принципами професійної іншомовної 

підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту є такі: комунікативності, 

що забезпечує досягнення ключової мети у вивченні іноземної мови, як 

засобу передачі інформації (забезпечує таку організацію навчального 

процесу, який веде до належного рівня практичного оволодіння іноземною 

мовою в усній і писемній формах); універсальності, що передбачає 

проектування типових, узагальнених конструкцій у структурі змісту та 
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професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільної безпеки;  

динамічності професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців 

цивільної безпеки, що передбачає формування цілісної системи. Вона містить 

одночасно інваріантну – стабільну – частину (професійна іншомовна 

підготовка взагалі) та варіативну – динамічну –  зумовлену особливостями 

цивільного захисту.  

Таким чином на методичному рівні специфічний принцип професійної 

іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту полягає в 

комунікативності, універсальності та динамічності цільової методики 

викладання іноземної мови. 

З метою обґрунтування принципів професійної іншомовної підготовки 

майбутніх фахівців цивільного захисту у нашому дослідженні сформовано 

групи принципів, що реалізуються на методологічному рівні (науковості, 

системності, неперервності, наступності), на загальнодидактичному рівні 

(змістові) (діяльності, наочності, професійної спрямованості), на 

особистісному рівні (суб’єктні) (свідомості, активності, самоосвіти, 

мобільності); на методичному рівні (специфічні) (участі студентів у науково-

дослідній роботі, органічної єдності теоретичної і практичної підготовки, 

комунікативності, універсальності, динамічності) (Рис.2.1).  

 

Рис. 2. 1. Рівні реалізації принципів професійної іншомовної 

підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту 

 

Методологічний рівень:  
системності,  
науковості,  
наступності,  
неперервності 

Загальнодидактичний рівень  
наочності діяності,  

професійної спрямованості 

Особистісний рівень          
 свідомості,  
активності,  
самоосвіти, 
 мобільності 

Методичний рівень  
єдності теоретичних знань та 

практичного досвіду, 
комунікативності, 
універсальності 

 

ГРУПИ 
ПРИНЦИПІВ 
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З кожної групи виокремлено важливі для професійної іншомовної 

підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту принципи: наступності та 

неперервності, професійної спрямованості, мобільності та цільової методики 

викладання іноземної мови. На нашу думку, завдяки реалізації вищеподаних 

груп принципів під час професійної іншомовної підготовки майбутніх 

фахівців цивільного захисту забезпечується підґрунтя для якісного 

формування мовленнєвих знань та умінь, що в майбутньому 

використовуватимуться у професійній діяльності. 

 

Висновки до другого розділу 

 

Методологію професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців 

цивільного захисту було проаналізовано на філософському, 

загальнонауковому, конкретно-науковому рівнях. Виокремлено її 

теоретичний та прикладний аспекти. На філософському рівні вона визначає 

роль філософії у структурі педагогічного знання. Прикладний аспект 

методології полягає в обґрунтуванні методологічних підходів та принципів 

професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту. 

Окрім того, методологія на цьому рівні забезпечує розробку концепції 

професійної іншомовної підготовки  майбутніх фахівців цивільного захисту.  

На загальнонауковому рівні методологія сприяє розумінню сутності 

професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту. 

Прикладний аспект дає змогу на наступному етапі дослідження обґрунтувати 

систему професійної іншомовної підготовки. На конкретно-науковому рівні 

методологічно обґрунтовані функції професійної іншомовної підготовки 

майбутніх фахівців цивільного захисту. Прикладний аспект на наступному 

етапі дослідження сприяє обґрунтуванню педагогічних умов професійної 

іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту.  

У процесі дослідження професійної іншомовної підготовки майбутніх 

фахівців цивільного захисту було використано загальнонаукові теорії 
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конструктивізму, структуралізму, постмодернізму. Таким чином було 

доведено, що професійна іншомовна підготовка майбутніх фахівців 

цивільного захисту з позицій конструктивізму – є освітнім процесом, 

спрямованим на формування у курсантів / студентів професійної іншомовної 

компетентності; з позицій структуралізму – це структурне утворення, що 

передбачає здатність та готовність курсантів / студентів розуміти, 

висловлювати, інтерпретувати та застосовувати комплекс набутих знань, 

умінь, навичок з іноземної мови; з позицій постмодернізму –  передбачає 

застосування комплексу набутих знань, умінь, навичок з іноземної мови під 

час вирішення професійних завдань у галузі цивільного захисту. 

Обґрунтовано традиційні та інноваційні методологічні підходи до 

професійної іншомовної підготовки. За результатом їх сукупного впливу на 

досліджуваний процес найбільш ефективними є такі традиційні наукові 

підходи: системний (поетапне та послідовне засвоєння навчального 

матеріалу на базі отриманих знань з фахових дисциплін); діяльнісний (аналіз 

діяльності майбутніх фахівців цивільного захисту на різних ступенях 

іншомовної професійної підготовки); особистісно-орієнтований (вплив на 

мотивацію, самоосвіту та подальше застосування іноземної мови у 

навчально-професійній діяльності); культурологічний (формування якостей 

фахівця до різних націй та культур); компетентнісний (чітке усвідомлення, 

оцінка та планування особистих іншомовних ресурсів майбутнього фахівця 

цивільного захисту, який усвідомлює власні цінності, зіставляє, оцінює себе, 

проектує своє майбутнє). 

Узагальнення потенціалу інноваційних підходів показало ефективність 

таких підходів: парадигмального (врахування соціально-економічних змін, 

вимог суспільства та працедавця до іншомовної підготовки майбутніх 

фахівців цивільного захист); синергетичного (формування ціннісного 

ставлення до вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням та 

вміння працювати в команді, а мова як засіб спілкування); професійно-

комунікативного (забезпечення практичного застосування мови як засобу 
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повсякденного та професійного спілкування); індивідуального 

(диференційований підхід до вивчення іноземної мови за професійним 

спрямуванням); інтегративного (різноманітність форм і методів, та подачі 

засвоєнні навчального матеріалу у поєднанні із кількох фахових дисциплін). 

Традиційні та інноваційні підходи взаємодоповнюються та застосовуються в 

єдності. Культурологічний підхід доповнюється парадигмальним, 

системний - синергетичним,  діяльнісний - комунікативним, особистісно-

орієнтований – індивідуальний, компетентісний – інтегрованим. 

Визначено та обґрунтовано принципи професійної іншомовної 

підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту, що реалізуються на 

методологічному рівні (науковості, системності, неперервності, наступності); 

загальнодидактичному рівні (змістові) (діяльності, наочності, професійної 

спрямованості), на особистісному рівні (суб’єктні) (свідомості, активності, 

самоосвіти, мобільності); на методичному рівні (специфічні) (участі 

студентів у науково-дослідній роботі, органічної єдності теоретичної і 

практичної підготовки, комунікативності, універсальності, динамічності). З 

кожної групи виокремлено важливі для професійної іншомовної підготовки 

майбутніх фахівців цивільного захисту принципи: наступності та 

неперервності, професійної спрямованості, мобільності та цільової методики 

викладання іноземної мови.  

 

 

 

Результати дослідження, відображені у другому розділі, висвітлено в 

публікаціях автора: Вовчаста, 2010a; Вовчаста, 2016h; Вовчаста, 2016j; 

Вовчаста&Ключковська 2018; Козяр&Вовчаста, 2016. 
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РОЗДІЛ 3. МОДЕЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІНШОМОВНОЇ 

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

 

У розділі описано стан галузевої професійної підготовки у закладах 

ДСНС України та особливості професійної іншомовної підготовки фахівців 

цивільного захисту у цій системі; обґрунтовано концепцію професійної 

іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту; визначено 

компоненти (мотиваційно-цільовий, когнітивно-змістовий, діяльнісно-

результативний), критерії (мотиваційний, змістовий, діяльнісний) та 

показники професійної іншомовної готовності майбутніх фахівців цивільного 

захисту; представлено модель професійної іншомовної підготовки майбутніх 

фахівців цивільного захисту; розкрито етапи її впровадження. 

 

 

3.1.  Стан професійної підготовки у галузевих закладах освіти 

ДСНС України та її вплив на особливості іншомовної підготовки 

фахівців цивільного захисту 

 

Проаналізуємо сучасний стан професійної підготовки у галузевих 

закладах освіти ДСНС України та її вплив на особливості іншомовної 

підготовки фахівців цивільного захисту. 

Насамперед зазначимо, професійна підготовка фахівців цивільного 

захисту є складним, багатоплановим процесом, успішність якого зумовлена 

великою кількістю чинників: це і кадровий склад, і викладацький потенціал 

закладів вищої освіти, а також його матеріально-технічна база та аудиторний 

фонд, організація навчально-виховного процесу,  можливості для проведення 

дозвілля та участі в роботі спортивних гуртків і секцій, наукових товариств і 

гуртків самодіяльності та ін. (Ненько, 2018, c. 104). Оскільки надзвичайні 

ситуації природного та техногенного характеру не мають кордонів, 
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надзвичайно актуальною є іншомовна підготовка майбутніх фахівців 

цивільного захисту. 

У словнику The Free Dictionary by Farlex словосполучення «цивільний 

захист» (англ. – «Civil Protection») перекладається як плани та заходи, 

організовані задля захисту людей і майна у разі природної катастрофи, війни, 

надзвичайної ситуації (Баришполець, 2008).   

У працях науковців (Е. Жердєв (2010), В. Володимиров (1989), 

С. Кучеренко (2010), О. Левченко (2017), В. Пантелеєв (2010), О. Полукаров 

(2019), Г. Федулов (2001)) активно використовується термін «цивільний 

захист», який потрактовано «як основа збереження населення й об’єктів 

інфраструктури в надзвичайних ситуаціях, передбачає захист від катастроф, 

стихійних лих, воєнних дій тощо; пожежна безпека в свою чергу передбачає 

безпеку природного середовища, громадських та житлових будівель, 

сільськогосподарських угідь, транспортних засобів» (Левченко, 2017). Тоді 

як Є. Маслов (2011) зазначає, що «Цивільний захист – це цивільна оборона та 

захист населення і територій від НС техногенного і природного характеру» 

(с. 2).  

Активний прибічник використання терміну «цивільний захист» 

В. Владимиров (2012), вважає, що термін має пріоритет над терміном 

«цивільна оборона» з таких причин:  

 термін предметно умовний (як того потребує назва) й досить точно 

відповідає змісту термінів «протидія надзвичайним ситуаціям», «захист 

населення і територій» тощо;  

 короткий, ємний, зручний у використанні, об`єднує в собі та замінює 

всі вищезгадані терміни з усіма їх смисловими відтінками й відмінностями; 

 більш точний, оскільки фактичним змістом діяльності в даній області 

є захист, а не такий конфліктний метод активної протидії як оборона; 

 є аналогічним назві подібних сфер діяльності багатьох розвинених 

держав чим спрощує міжнародне співробітництво (c. 61). 
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У Словнику української мови термін «фахівець», це той, хто досконало 

володіє якимсь фахом, має високу кваліфікацію, глибокі знання з певної 

галузі науки, техніки, мистецтва тощо (Білодід, & Бурячок, 1973). У 

Великому тлумачному словнику сучасної української мови за редакцією 

В. Бусла додано, що «фахівець» – той, хто зробив якесь заняття своєю 

професією (Бусел, 2005). 

За Р. Карпюк  (2008) «фахівець сьогодні – це людина із широкими 

загальними й спеціальними знаннями, здатна швидко реагувати на зміни в 

техніці й науці, які відповідають вимогам нових технологій» (c. 179). 

У словнику Merriam-Webster поняття «фахівці цивільного захисту» 

(англ. civil defenseexpert/ civil protection experts) – це спеціалісти, які не 

належать до складу військовослужбовців, але захищають, рятують, 

допомагають людям у разі нападу ворога на країну або ліквідації наслідків 

стихійного лиха та аварій (Merriam-Webster). 

Відповідно до Класифікатора професій, Кодексу цивільного захисту 

України (2013) та за пропозицією Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій посада «фахівець з питань цивільного захисту» належить до 

професійного угрупування «Інженери (інші галузі інженерної справи)» 

класифікаційного розділу «Професіонали» (Кодекс цивільного захисту 

України, 2013). 

Щодо професійної підготовки фахівців цивільного захисту в Україні. 

Терміни та зміст професійної підготовки фахівців навчальних закладів 

ДСНС визначено Галузевими стандартами вищої освіти з конкретних 

напрямків та спеціальностей (2018), а організація навчально-виховного 

процесу – нормативно-правовими актами МОН і ДСНС України. 

У Кодексі цивільного захисту України (2013), Розділ VII, Глава 18. 

Ст. 90.1. зазначено, що підготовка, перепідготовка та підвищення 

кваліфікації осіб рядового і начальницького складу служби цивільного 

захисту за відповідними професіями, спеціальностями (спеціалізаціями), 

освітніми та освітньо-кваліфікаційними рівнями здійснюються навчальними 
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закладами цивільного захисту, що утворюються відповідно до законодавства 

та є закладами державної форми власності. 

Проаналізуємо Систему підготовки кадрів у сфері цивільного захисту 

більш детально 

 

Рис. 3.1. Галузева система освіти ДСНС України 

 

Як видно із рис.3.1. галузева система професійної підготовки у 

закладах ДСНС України є достатньо потужною і розгалуженою. У системі 

підготовки кадрів у сфері цивільного захисту функціонують 4 навчальні 

заклади цивільного захисту та 27 навчально-методичних центрів.  

Три вищі навчальні заклади:  

1. Національний університет цивільного захисту України (м. Харків) та 

його філія Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля.  
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2. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності та його 

відокремлені структурні підрозділи: Вінницьке вище професійне училище та 

ліцей цивільного захисту (м. Вінниця).  

3. Інститут державного управління у сфері цивільного захисту 

(м. Київ). 

Вищі навчальні заклади, відповідно до законодавства України, 

здійснюють підготовку фахівців з вищою освітою для органів і підрозділів 

цивільного захисту.  

Національний університет цивільного захисту України (2018) було 

створено у 1928 р., коли Рада Народних Комісарів УРСР ухвалила постанову 

щодо створення у Харкові дворічних постійнодіючих Всеукраїнських 

пожежно-технічних курсів. У 1930 р. курси було реорганізовано у 

Харківський пожежний технікум НКВС УРСР, який згодом було 

реорганізовано у Харківське пожежно-технічне училище МВС України, на 

базі якого було створено Харківський інститут пожежної безпеки МВС 

України, а у 2000 р. інститут набув статус академії.  З метою забезпечення 

якісно нового рівня підготовки фахівців для підрозділів служби цивільного 

захисту України розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

14.01.2004 р. Академію пожежної безпеки України реорганізовано в 

Академію цивільного захисту України, а у 2006 р. – в Університет цивільного 

захисту України. 

Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля 

Національного університету цивільного захисту України (2018) здійснює 

підготовку фахівців для ДСНС України за напрямами підготовки: 

261 «Цивільна безпека», 263 «Пожежна безпека», 053 «Психологія», 

101 «Екологія» та 081 «Право». Навчальний процес відбувається на 3 

факультетах, до складу яких входить 13 кафедр, а також на відділенні 

заочного навчання. В інституті здійснюється підготовка 1507 осіб здобувачів 

вищої освіти денної та заочної форми навчання. На сьогодні в інституті 
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працює 138 науково-педагогічних працівників інституту, з яких 121 особа 

має науковий ступінь, а саме: 18 докторів наук та 103 докторів філософії. 

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності (2018) – 

провідний заклад вищої освіти України в галузі безпеки людини, визнаний 

лідер національної освіти. Університет входить до Асоціації вищих 

навчальних закладів Європейського Союзу, які працюють у галузі безпеки 

людини (EFSCA).  

У складі Університету діє Вінницьке вище професійне училище (2018), а 

також Ліцей цивільного захисту (м. Вінниця) (2018).  

Вінницьке вище професійне училище окрім підготовки фахівців 

освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», здійснює первинну 

професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації 

робітничих кадрів.  

Ліцей цивільного захисту забезпечує здобуття повної загальної 

середньої освіти дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

дітей, батьки яких загинули при виконанні службових обов’язків, дітей 

працівників ДСНС та обдарованої молоді. 

Інститут державного управління у сфері цивільного захисту (2019) 

окрім освітньої діяльності, здійснює підвищення кваліфікації державних 

службовців V-VII категорій посад системи ДСНС та проводить 

функціональне навчання керівного складу й фахівців, діяльність яких 

пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту.  

Крім того, до системи навчальних закладів цивільного захисту входить 

Навчальний центр Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту 

ДСНС України, який здійснює первинну професійну підготовку, 

перепідготовку та підвищення кваліфікації осіб рядового складу органів і 

підрозділів цивільного захисту за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«кваліфікований робітник» для комплектування відповідних посад в органах 

і підрозділах цивільного захисту системи ДСНС.  
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До сфери управління ДСНС також належать 27 навчально-методичних 

центрів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, які проводять 

функціональне навчання (підвищення кваліфікації цільового призначення) 

керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і 

здійсненням заходів з питань цивільного захисту, забезпечують надання 

інших освітніх послуг та методичний супровід суб’єктів господарювання, що 

проводять навчання населення діям у надзвичайних, аварійних ситуаціях та в 

умовах терористичного акту. 

Аналіз сучасної системи підготовки фахівців цивільного захисту буде 

не повним без урахування науково-дослідної складової цього процесу. Як 

підкреслює Ю. Харламова (2014), починаючи з часу становлення України як 

незалежної та самостійної держави й до сьогодні дослідники все частіше 

звертають увагу на проблеми підготовки фахівців служби цивільного захисту 

(с. 233). 

Деякі аспекти професійної підготовки майбутніх фахівців цивільного 

захисту висвітлено у наукових дослідженнях: О. Бикова (2001) (формування 

готовності до професійної діяльності), О. Островерх (2014) (формування 

комунікативних здібностей), В. Гора (2013) (готовність до професійного 

спілкування майбутніх керівників оперативно-рятувальних служб цивільного 

захисту в умовах надзвичайних ситуацій), О. Зарічанський (2009) (психолого-

педагогічна підготовка особового складу підрозділів з надзвичайних 

ситуацій), Л. Мохнар (2013) (проблема виховання культури міжособистісної 

взаємодії курсантів у навчально-виховному процесі закладу вищої освіти 

ДСНС України), О. Парубок (2003) (застосування ділових ігор у професійній 

підготовці), М. Пелипенко (2015) (формування готовності до самозбереження 

в екстремальних умовах професійної діяльності), В. Покалюк (2010) 

(педагогічні умови адаптації курсантів до професійної діяльності); І. Коваль 

(2017) (формування професійної готовності до діяльності в екстремальних 

умовах), М. Козяр (2005) (особливості підготовки фахівців до діяльності у 

екстремальних ситуаціях), А. Капля (2008) (організаційно-педагогічні умови 
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соціалізації курсантів у вищому навчальному закладі), С. Крук (2011) 

(формування толерантності особового складу підрозділів з надзвичайних 

ситуацій), М. Кусій (2012) (підготовка фахівців пожежно-рятувальної служби 

до професійної діяльності), Ю. Таймасов (2015) (розвиток професійної 

компетентності), Т. Ткаченко (2005) (формування професійної 

компетентності), А. Хрипунова (2009) (формування екологічної 

компетентності) . 

За Ю. Харламовою (2015) теоретико-методологічні дослідження 

щодо підготовки фахівців служби цивільного захисту умовно можна 

поділити на чотири групи (с. 53–54).  

До першої групи належать наукові дослідження з питань управління у 

сфері цивільного захисту, де представлені різні методи та напрями 

оптимізації, модернізації державного управління з вищеподаної сфери: 

М. Андрієнко (2007), С. Андреєва (2005), В. Доманський (2013), 

С. Домбровська (2012), Л. Жукова (2005), Н. Клименко (2015), Р. Приходько 

(2011), О. Островерх, А. Роміна, В. Садковий, (2013) О. Труа (2010), 

А. Чубенко (2014), В. Тищенко (2013) та ін. 

До другої групи належать дисертаційні дослідження проблем які є в 

системі вищої освіти України та мають беззаперечне відношення до 

підготовки фахівців служби цивільного захисту. Оскільки вища професійна 

освіта знаходиться у постійному реформуванні, яке пов’язано з 

трансформаційними змінами в суспільстві та європейською інтеграцією. 

Дана проблематика висвітлена у працях М. Баран (2016), М. Білинська 

(2004), Ю. Журавльова (2009), О. Поступна (2011), та ін.  

До третьої групи віднесені дисертаційні дослідження з проблем 

підготовки фахівців офіцерських кадрів. Дана тематика представлена такими 

науковцями як В. Бесчастний (2009), С. Оспіщев (2008), А. Рогозін, 

О. Пирогов, С. Яровий (2016) та ін. 

Четверту групу становлять праці, присвячені підготовці фахівців 

служби цивільного захисту: О. Барило (2015), М. Козяр (2005), М. Коваль 
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(2013), М. Кусій (2012), А. Підгайний (2009), С. Потеряйко (2013), 

Т. Ткаченко (2013), В. Тищенко (2013), С. Осипенко (2013), В. Шойко (2011) 

та ін.  

Отже система підготовки кадрів у сфері цивільного захисту має у 

своєму складі 31 навчальний заклад і установу, є розгалуженою і достатньо 

потужною та не позбавленою уваги з боку науковців. Відтак актуальним є 

виявлення та урахування галузевої специфіки професійної іншомовної 

підготовки фахівців цивільного захисту у закладах освіти та науково-

дослідних установах ДСНС України. 

У цьому контексті доцільно процитувати  І. Махно (2012), який 

стверджує «у своїй фаховості наші командири та особовий склад їхніх 

підрозділів ні в чому не поступаються закордонним, а, можливо, навіть і 

переважають їх, проте незнання англійської, як правило, позначалося на 

оперативній взаємодії в реальній бойовій обстановці» (с. 13). 

На думку Ю. Бєляєва (2010) «місія сучасного вищого навчального 

закладу полягає у розширенні міжнародного співробітництва, забезпеченні 

рівних умов для доступу професорсько-викладацького складу, науковців та 

студентів до міжнародних освітянських джерел, пропаганда досягнень 

університету за кордоном, сприяння розвитку міжнародної співпраці, 

зміцнення міжнаціональних освітніх і культурних зв’язків (с. 19). Цю точку 

зору підтримує Т. Полегонько. Зокрема вчений наголошує, що потреба 

суспільства у кваліфікованих та багатомовних спеціалістах цілком зрозуміла,  

адже знання іноземних мов є запорукою їх конкурентоздатності на ринку 

праці, але вивчення іноземних мов передбачає також виховання всебічно 

розвиненої, інтелектуальної, компетентної, культурної особистості, а для 

цього вкрай необхідне або збільшення кількості годин на вивчення іноземної 

мови або перенесення частин годин на самостійну роботу, яка може 

здійснюватися з використанням інформаційних технологій (Полегонько, 

2010, с.7).  
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На цьому тлі має місце певна суперечність. Зокрема Н. Сура (2015) 

наголошує, що у сучасній вищій школі має місце втрата інтересу до 

іноземної мови, зниження рівня знань, а відтак фахівець не отримує 

достатньої іншомовної підготовки й зіштовхується із суттєвими труднощами 

в застосуванні мови в ситуаціях професійного спілкування. Окрім того 

навчання іноземної мови відбувається без урахування професійних запитів 

студентів за допомогою традиційних методів, що призводить до зниження 

їхньої пізнавальної активності. 

Отже, зауважує О. Щерба (2012), нові умови вимагають негайного та 

корінного перегляду як загальної методології, так і конкретних методів і 

прийомів викладання іноземних мов. Специфіка професійної діяльності 

військовослужбовців вимагає від них готовності до ефективної 

міжособистісної взаємодії з підлеглими, товаришами по службі, а також 

громадянами в щоденному житті та в екстремальних ситуаціях (Безрукова, 

1996, с. 274; 276). 

Слід підкреслити, тенденція посилення уваги до вивчення англійської 

мови закріплена у нормативно правових документах, завдяки чому у 

професійній підготовці фахівців вітчизняної служби ДСНС англійській мові 

– як мові міжнародного спілкування – надається пріоритет.  

Відповідно до наказу «Про затвердження переліку посад, пов’язаних із 

необхідністю знання та використання в роботі іноземної мови, та умов 

встановлення особам начальницького складу та працівникам надбавки за її 

знання та використання» № 255 від 20.05.2003 Затвердити Перелік посад осіб 

начальницького складу та працівників ДСНС України, пов’язаних з 

необхідністю знання та використання в роботі іноземної мови (іноземних 

мов) (Наказ Державної служби України з надзвичайних ситуацій, 2013). 

Але були внесені певні поправки щодо наказу ДСНС України від 

20.04.2011 № 430 «Про внесення змін до наказу МНС від 01.12.2008 № 808» 

та наказу Інституту від 13.01.2014 № 93 «Про затвердження Положення про 

мовне тестування» кандидати на службу на посади «диспетчер пожежного 

зв’язку» та «радіотелефоніст аварійно-рятувального підрозділу (частини, 
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загону)» проводять усне та письмове тестування на встановлення рівня 

англійською мовою (Наказ Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій, 2011; Інститут державного управління, 2014). 

Ще з 2001 р. за підтримки Офісу зв’язку НАТО в Україні на базі 

Інституту державного управління у сфері цивільного захисту проводяться 

заняття з вивчення англійської мови за мовним стандартом НАТО STANAG 

6001. Навчання здійснюється за 4 рівнями: СМР 0+ – завчений мінімум 

(початковий); СМР 1 – виживання (елементарний); СМР 1+ – виживання 

(поглиблений); СМР 2 – функціональний. Провідним методом навчання є 

комунікативний метод, що дозволяє зосередити увагу на розвитку саме 

мовленнєвих навичок у слухачів. 

Відповідно до наказу ДСНС України від 20.05.2013 № 255 «Про 

затвердження переліку посад, пов’язаних із необхідністю знання та 

використання в роботі іноземної мови, та умов встановлення особам 

начальницького складу та працівникам надбавки за її знання та 

використання». У документі зазначено, що мінімальним стандартизованим 

мовним рівнем (СМР), в роботі повинні володіти працівники, які займають 

посади, подані нижче, є СМР-2 (для керівників, фахівців та працівників 

оперативно-координаційних центрів (оперативно-диспетчерських, 

оперативно-чергових, чергових служб), диспетчерів та радіотелефоністів – 

СМР-3) (Наказ Державної служби України з надзвичайних ситуацій, 2013).. 

Урахування специфіки професійної діяльності під час професійної 

іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту 

обумовлюється необхідністю вивчення документів мовою оригіналу; 

ознайомленням з іншомовними науковими періодичними виданнями; 

роботою зі словниками професійних термінів та скорочень; а також 

проведенням імітаційних ділових ігор; веденням  іншомовних діалогів на 

професійну тематику; підготовка до сертифікації з іноземної мови  на основі 

тестів  та ін. 

Нами виявлено специфіку професійної діяльності фахівців цивільного 

захисту, що вимагає ґрунтовної професійної іншомовної підготовки: 
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 перехід на міжнародні стандарти дій у надзвичайних ситуаціях; 

 освоєння сучасніших вітчизняних та іноземних науково-технічних 

розробок, технологій, засобів рятування і захисту; 

 використання уніфікованих професійних термінів; 

 проведення спільних з міжнародними організаціями навчань та 

тренувань; 

 участь рятувальних підрозділів у ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій як в Україні, так і закордоном; 

 розширення посадових обов’язків і функцій, що вимагають іншомовної 

підготовки.  

Професійна діяльність фахівців цивільного захисту передбачає участь у 

спільних заходах організацій цивільного захисту України та міжнародних 

організацій задля захисту, допомоги населенню незалежно від кордонів у разі 

виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального 

та військового характеру, проведення спільних навчань для узгодження дій 

та комунікації відповідно до міжнародних стандартів.  

Отже особливості іншомовної підготовки фахівців цивільного захисту 

визначається їх професійною діяльність, а відтак доцільно ураховувати цю 

специфіку як у змісті навчання, так і доборі методів навчання. 

Стає цілком очевидним, що професія фахівця цивільного захисту 

висуває цілу низку вимог до його іншомовної підготовки, яка вимагає 

концептуального обґрунтування. 

 

 

3.2. Концепція професійної іншомовної підготовки майбутніх 

фахівців цивільного захисту 

 

Важливим етапом нашого дослідження є розроблення концепції 

професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту.  

Створенню концепції передували певні кроки: 
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1) вибір виду концепції на основі визначення сутності поняття 

«концепція»; 

2) прогнозування напрямів розвитку іншомовної підготовки 

майбутніх фахівців на основі вітчизняних та зарубіжних концепцій 

іншомовної підготовки; 

3) висвітлення загальних теоретичних уявлень про процес 

професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту; 

4) визначення цілей та завдань професійної іншомовної підготовки 

майбутніх фахівців цивільного захисту;  

5) вибір принципів професійної іншомовної підготовки майбутніх 

фахівців цивільного захисту;  

6) встановлення вимог до змісту професійної іншомовної 

підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту та представлення 

характеристик системи професійної іншомовної підготовки майбутніх 

фахівців цивільного захисту; 

7) визначення шляхів реалізації концепції іншомовної підготовки 

майбутніх фахівців цивільного захисту. 

Вибір виду концепції з урахуванням сутнісного наповнення терміну. У 

науково-педагогічній літературі немає єдиного тлумачення поняття 

«концепція». За Радянським енциклопедичним словником «концепція (від 

лат. «conceptic» – сприймання) – певний спосіб розуміння, трактування 

визначеного предмета, явища, процесу, основний погляд на предмет чи 

явище, провідна ідея для їх систематичного висвітлення» (Прохоров, 1987, 

с. 633).  

Зазвичай концепція розглядається як «система доказів певного 

положення, система поглядів на те чи інше явище; спосіб розуміння, 

тлумачення якихось явищ» (Бусел, 2005,  с. 571). У загальному вжитку термін 

«концепція» розуміється як система поглядів, те чи інше розуміння певних 

явищ та процесів (Модестова, 2015, с. 67). За С. Гончаренком (1997) 

«концепція» – система поглядів на те чи інше педагогічне явище, процес, 
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спосіб розуміння, тлумачення якихось педагогічних явищ, подій; провідна 

ідея педагогічної теорії» (с. 177). 

Отже концепція є формою представлення основної точки зору, 

провідним задумом, що представляє теоретичні вихідні принципи побудови 

педагогічного процесу чи педагогічної системи, призначена викласти теорію 

в конструктивній, прикладній формі (Безрукова, 1996, с. 101). Щоб 

виконувати своє призначення, підкреслює Бейлінсон (1986), концепція 

повинна відповідати певним вимогам. Основна властивість концепції – її 

системність (полягає в чіткому визначенні її структури та забезпеченні 

зв’язків між елементами цієї структури), друга – визначеність і конкретність. 

Проте для нашого вибору найбільш важливою є третя властивість 

представлена автором – це її інструментальність, тобто концепція будується 

як інструмент для багатоетапної роботи: для кожного нововведення мають 

бути розкриті сфери та конкретні форми його дії і втілення (с. 320). 

Отже у контексті нашого дослідження концепція – це форма та засіб 

наукового пізнання, яка є способом розуміння, пояснення, тлумачення 

основної ідеї теорії, це науково обґрунтований та в основному доведений 

вираз основного змісту теорії, але на відміну від теорії він ще не може бути 

втіленим у струнку логічну систему точних наукових питань   

Розрізняють такі види концепцій: концепцію системи (цілі, завдання, 

принципи, напрями розвитку, структура, кадри, забезпечення, опис апарату 

управління) та концепцію процесу (Безрукова, 1996).  

Оскільки в нашому дослідженні мова йде професійну іншомовну 

підготовку, то ми спираємося власне на концепцію процесу, котра містить 

такі  складові: загальні теоретичні уявлення про процес, його цілі, принципи,  

зміст, методи,  форми, навчально-методичне забезпечення.  

Під час прогнозування напрямів розвитку професійної іншомовної 

підготовки майбутніх фахівців актуальним є звернення до різних джерел, 

зокрема до педагогічного досвіду вітчизняних та зарубіжних концепцій 

іншомовної підготовки. Особливого значення у визначеному аспекті 
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набувають дослідження, котрі охоплюють другу половину ХХ – початок ХХІ 

століття. Це пов’язано із виникненням принципово нових підходів до 

навчання іноземних мов, закладанням теоретичних основ дидактики 

навчання іноземних мов, що дозволяє стверджувати наявність тенденції до 

переростання проблеми методики викладання іноземних мов професійного 

спрямування у загальну педагогічну проблему формування професійної 

іншомовної готовності майбутніх фахівців.  

У науково-педагогічній літературі існують дослідження з розробки 

концепцій. Наприклад, В. Гаманюк (2012), О. Кузнецова (2013), М. Князева 

(2002), С. Ніколаєва (2011), Т. Яблонська (2010) (концепція іншомовної 

педагогічної освіти); Р. Мільруд (2005), Є. Пассов (1991) (концепція 

іншомовної комунікативної освіти); Х. Кляйн (1988), Б. Хуфайзен 

(B. Hufeisen) (2007), Ю. Кажан (2016) (концептуальні засади дидактики 

багатомовності); Г. Крум (H.-J. Krumm) (2003), Г. Нойнер (G. Neuner) (2003), 

(концепція основи дидактики багатомовності); Дж. Керрола (1962) 

(концепція «Foreign language aptitude»).  

Як наголошує Т. Дмитренко (2004), «концепції іншомовної освіти 

полягає у пізнавальному, виховному, розвиваючому та навчальному аспектах 

через спілкування, із врахуванням індивідуальних, суб’єктних особистісних 

властивостей» (с. 115). Відповідно Концепція «FLA» американського 

дослідника Дж. Керрола опиралась на чотири компоненти: «фонемна 

здатність кодування» (здатність запам’ятовувати та зберігати фонетичні 

символи)»; внутрішня чутливість вибору граматичних конструкцій у 

мовленні; здатність навчатися індуктивно (інтуїтивно використовувати та 

узагальнювати лінгвістичні структури у мовленні); здатність самостійно 

працювати зі словником (Carroll, 1962). 

Водночас науковець Х. Кляйн у Концепції навчання іноземної мови для 

спеціальних цілей виділяє наступні елементи: 

 готовність студентів до інтенсивної роботи з використанням мов для 

спеціальних цілей (мовний аспект); 
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 здатність взаємодії зі студентами та колегами з свого фаху 

(соціальний аспект); 

 практична підготовка із формуванням та застосуванням професійних 

умінь та навичок (професійний аспект) (Klein, 1988, с. 189–204).  

Варто згадати Концепцію «EuroCom», яка базується на паралельному 

вивченні кількох мов. «Концепція розроблялася з огляду на три окреслені 

Єврокомісією перспективи подальшого розвитку іншомовного навчання: 

підтримку розвитку рецептивної багатомовності, реалізацію цільового 

формування окремих компетенцій з можливістю їх подальшого розвитку та 

свідоме використання подібностей споріднених мов (романських, 

слов’янських, германських). Науковець Х. Кляйн (1988) додає, що Концепція 

спрямована на професійну діяльність і потребу в мобільності; впливає на 

розробку мовно-дидактичних концепцій (формування рецептивної 

іншомовної компетенції на засадах дидактики трансферу іншомовних знань), 

що у свою чергу, спонукає до вивчення зв’язків, установлення відмінностей 

між спорідненими мовами й використання результатів лінгвістичних 

досліджень у навчанні іноземних мов» (с. 1). 

Системне вивчення, аналіз та узагальнення положень, викладених у  

концепціях професійної іншомовної підготовки у вітчизняному освітньому 

просторі допомогло зорієнтуватися в усвідомленні складних процесів 

розвитку теорії і практики, сприяло розв’язанню пріоритетних завдань щодо 

удосконалення сучасної професійної іншомовної підготовки для фахівців 

сфери цивільного захисту. На початку ХХІ ст. склались сприятливі 

передумови для розвитку іншомовної підготовки, що лягли в основу 

функціонування вітчизняного освітнього простору. Становлення та розвиток 

цих ідей в українській педагогіці розглядається як закономірний об’єктивний 

процес, сукупність взаємопов’язаних етапів, що характеризуються певними 

особливостями та тенденціями, які зумовлюють зміни у трактуванні 

освітнього ідеалу, змісті освіти і виховання.  

Отже обґрунтовуючи створення Концепції професійної іншомовної 

підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту, ми передусім ми 
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враховували, що розвиток іншомовної підготовки у різних сферах діяльності 

пов’язаний з швидким зростанням попиту на спеціалізовані мовні навчальні 

курси із врахуванням сукупності чинників, серед яких оптимальне 

використання часу; застосування сучасних методик; вивчення дисципліни із 

використанням новітніх технологій та міждисциплінарних зав’язків 

посідають провідні позиції. 

Концептуально професійна іншомовна підготовка майбутніх фахівців 

цивільного захисту розглядається нами як складний, багатокомпонентний 

пролонгований у часі процес, що має відповідні структуру, підпорядковану 

причинно-наслідковим зв’язкам. Виявлена багатокомпонентність 

досліджуваного нами педагогічного явища та необхідність об’єднання 

різнорідних елементів підготовки у певну цілісність передбачає 

використання системних прийомів,  принципів, тощо.  

Для визначення концептуальних положень ми спиралися на досвід, 

представлений у працях Н. Авшенюк (2018), О. Діденка (2014), 

А. Кузьмінського (2012) та ін. У структурі представленої нами концепції 

професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту 

(далі Концепції) обґрунтовано складники, взяті нами за основу і висвітлені в 

Концепції освіти дорослих за Л. Лук’яновою (2011): основні поняття; 

загальні положення; стан та проблеми сучасної професійної підготовки; мета, 

завдання та принципи концепції; основні напрями формування концепції; 

очікувані результати. 

До основних понять, використовуваних нами у Концепції відносяться: 

«фахівець», «цивільний захист», «професійна іншомовна підготовка», 

«концепція», «цільова методика інтенсивної іншомовної підготовки», 

«модель», «навчально-методичний комплекс».  

Стан і проблеми сучасної професійної іншомовної підготовки 

майбутніх фахівців цивільного захисту визначені загальними тенденціями 

постійного фахового удосконалення випускників через швидкі темпи 

інформатизації освіти та у зв’язку із зростаючою затребуваністю суспільства 

високоосвідченими, соціально-активними, молодими талановитими людьми. 
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Загальні положення концепції ґрунтуються на об’єктивних  

характеристиках та уявлення про процес професійної іншомовної підготовки 

майбутніх фахівців цивільного захисту. Концепція спирається на 

загальнонаукове твердження, що теорія виконує свою методологічну 

функцію, виступаючи як органічний конструктивний компонент практики. У 

вищезгаданому контексті наукове забезпечення є конструктивним 

компонентом методичного. Оскільки, на методологічному рівні 

досліджуються загальнонаукові проблеми розроблення та побудови 

професійної іншомовної підготовки. Отже, домінуючим може бути як 

теоретичний підхід, так і методичний. Визначення їх оптимального 

співвідношення зумовлене специфікою навчального процесу. 

Теоретичною основою професійної іншомовної підготовки майбутніх 

фахівців цивільного захисту є традиційні (культурологічний, системний, 

діяльнісний, особистісно-орєнтований, компетентнісний) та інноваційні 

(парадигмальний, синергетичний, професійно-комунікативний,  

індивідуальний, інтегративний) підходи. 

Проблема сучасної іншомовної підготовки майбутніх фахівців 

цивільного захисту зумовлена низкою виявлених суперечностей між  

зрослим значенням іншомовної підготовки фахівців цивільного захисту як 

вагомої складової їх професійної підготовки і станом теоретичної й 

методичної дослідженості даної проблеми; активним розширенням 

комунікативних зв’язків в усіх сферах, у тому числі й сфері цивільного 

захисту, що обумовлюються євроінтеграційними процесами України, і 

недостатнім рівнем обґрунтованості змісту іншомовної професійної 

підготовки у відомчих закладах освіти, слабким рівнем рекомендацій та 

ініціатив щодо підвищення її ефективності; усвідомленням необхідності 

оновлення й осучаснення системи іншомовної професійної підготовки, 

спрямованої на формування здатності ефективного застосування 

професійних знань та вмінь, адаптації та самореалізації майбутніх фахівців 

цивільного захисту у професійному просторі і переважанням на практиці  

традиційних підходів, орієнтованих на набуття предметних, фактологічних 
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знань, що не сприяє оперативно і творчо вирішувати професійні завдання в 

умовах іншомовної комунікації; галузевою специфікою підготовки майбутніх 

фахівців цивільного захисту, які здатні швидко адаптуватися та приймати 

правильні рішення у разі загрози та виникнення надзвичайної ситуації, 

відповідно до міжнародних угод, і відсутністю цільової методики 

професійної іншомовної підготовки та недостатнім рівнем комплексного 

забезпеченням практичної діяльності закладів вищої освіти ДСНС України; 

вимогою ураховувати індивідуальні потреби та здібності майбутніх фахівців 

на засадах особистісно-орієнтованого підходу у процесі іншомовної 

підготовки і недостатнім відображенням цієї вимоги у навчальних програмах 

й підручниках, навчальних посібниках як засобах реалізації змісту 

іншомовної підготовки.  

Мета є початковим компонентом і формує загальне уявлення про 

кінцевий результат. У широкому сенсі метою професійної іншомовної 

підготовки майбутнього фахівця є формування особистості, здатної до 

співіснування з представниками інших мов і культур, здатної до 

саморозвитку і самореалізації, підвищення рівня освіченості й розширення 

кругозору, з розвиненими комунікативними навичками, що дозволяють їй 

вільно спілкуватися з партнерами з інших країн як у професійній діяльності, 

так і побуті.  

Більш конкретизованою метою навчання іноземної мови за 

професійним спрямуванням у закладах ДСНС є виховання гармонійно-

розвиненого, освіченого, кваліфікованого фахівця, який прагне і здатний 

застосовувати іноземну мову у професійній діяльності і повсякденному 

житті. 

Отже вільне іншомовне професійне спілкування дозволить фахівцям 

цивільного захисту повною мірою використовувати можливості сучасних 

іншомовних інформаційних джерел для підвищення свого професійного 

рівня, бути повноправним учасником діалогу із зарубіжними колегами, 

реалізувати свій професійний потенціал у міжнародних проектах тощо.   
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Принципи професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців 

цивільного захист. Оскільки важливою складовою Концепції є принципи, що 

визначають основні напрями досягнення цілі. Виділені нижче принципи 

забезпечуватимуть взаємозв’язок змістової та процесуальної складових 

професійної іншомовної підготовки, а система принципів містить як загальні 

для професійної іншомовної підготовки принципи, так і специфічні, властиві 

професійній іншомовній підготовці майбутніх фахівців цивільного захисту.  

У змісті концепції ми виділили такі принципи професійної іншомовної 

підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту: 

методологічні: принцип наступності та неперервності професійної 

іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту передбачає 

систематичну та цілеспрямовану професійну іншомовну підготовку, як 

складову неперервної спеціальної освіти, та реалізується через послідовне 

засвоєння знань з іноземної мови у сфері цивільного захисту: Забезпечується 

шляхом розробленням наскрізних навчальних планів і програм, а також 

відповідною організацією навчального процесу; 

загально дидактичні: змістовий принцип професійної спрямованості 

іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту полягає у 

розумінні та внутрішньому сприйнятті затребуваності володіння іноземною 

мовою у майбутній професійній діяльності. Забезпечується через 

цілеспрямованість на змістовну насиченість освітнього процесу 

(теоретичними знаннями та практичними вміннями та навичками) із 

врахуванням вікових, індивідуальних, психологічних особливостей 

майбутнього фахівця цивільного захисту;  

особистісні: суб’єктний принцип професійної мобільності під час 

професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту 

полягає у професіоналізації майбутнього фахівця цивільного захисту із 

використанням знань мови та уміння працювати у умовах професійної 

діяльності. Реалізується шляхом формування здатності швидко оволодівати 

новими засобами, виховання потреби постійно підвищувати свою освіту та 

кваліфікацію, розвиток творчого потенціалу; 
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методичні: специфічний принцип професійної іншомовної підготовки 

майбутніх фахівців цивільного захисту полягає в комунікативності, 

універсальності та динамічності цільової методики викладання іноземної 

мови. Забезпечує досягнення ключової мети у вивченні іноземної мови. 

Конкретні цілі професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців 

цивільного захисту формують сукупність завдань для досягнення поставленої 

мети.  

Такими завданнями є:  

 вироблення єдиних підходів до іншомовної підготовки майбутніх 

фахівців цивільного захисту; 

 реалізація міждисциплінарних зв’язків у вивченні іноземної мови за 

фаховим спрямуванням; 

 добір навчального матеріалу для самостійної роботи курсантів / 

студентів; 

 забезпечення наступності у вивченні іноземної мови упродовж 

життя;  

 запровадження в освітньому процесі проектних і тренінгових 

технологій; 

 впровадження авторських курсів з іноземної мови за професійним 

спрямуванням та навчально-методичного комплексу «Англійська мова для 

курсантів / студентів цивільного захисту для першого, другого та п’ятого 

років навчання», розмовники та словники фахового спрямування; 

 проведення циклу методичних семінарів для викладачів іноземної 

мови та фахових дисциплін з проблеми формування професійної іншомовної 

компетентності майбутніх фахівців цивільного захисту.  

Вирішення зазначених завдань стане можливим за умови: 

 обґрунтованої переструктуризації змісту навчання «Іноземна мова за 

професійним спрямуванням»; 
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 взаємодії спеціальної та іншомовної складових професійної 

підготовки майбутнього фахівця цивільного захисту як її цілепокладаючого 

чинника; 

 урахування особливостей професійної діяльності фахівців 

цивільного захисту та оновлення змісту іншомовної складової професійної 

підготовки майбутнього фахівця цивільного захисту, зумовленого 

специфікою цієї діяльності;  

 вивчення окремих професійно спрямованих та спеціальних 

дисциплін іноземними мовам, що сприяє підвищенню професійної 

підготовки;  

 забезпечення мотивації розвитку професійної іншомовної 

підготовки, а також неперервності та наступності  професійної іншомовної;  

 створення інноваційного навчально-методичного забезпечення; 

 усвідомлення потреб особистісного розвитку майбутнього офіцера 

цивільного захисту і можливостей їх реалізації у процесі професійної 

іншомовної підготовки.  

Реалізація Концепції професійної іншомовної підготовки майбутніх 

фахівців цивільного захисту буде ефективною за умови врахування певних 

положень, провідними з яких є: 

 удосконалення законодавчо-нормативної бази щодо вивчення 

іноземної мови у ВЗО ДСНС України; 

 вивчення, аналіз та впровадження конструктивних ідей вітчизняного 

та зарубіжного досвіду; 

 корегування та узгодження змісту освіти, навчальних планів та 

програм з метою орієнтації на основні компоненти іншомовної готовності;  

 ефективного застосування інноваційних програм та освітніх 

технологій; 

 налагодження контактів з міжнародними організаціями, проведення 

спільних міжнародних заходів та проектів; 
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 створення інноваційного науково-методичного забезпечення 

професійної іншомовної підготовки (розробленні та виданні інноваційних 

програм, методичних посібників, підручників, методичних матеріалів); 

 розроблення й впровадженні нових методик професійної іншомовної 

підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту;  

 проведення науково-теоретичних конференцій та семінарів, 

практично-методичних нарад з актуальних проблем формування іншомовної 

підготовки. 

Зміст професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців 

цивільного захисту. Оскільки іноземна мова стає пріоритетною  складовою 

професійної підготовки фахівця цивільного захисту, то «вивчення мови 

студентами немовний спеціальностей університету розглядається як 

обов’язковий компонент професійної підготовки спеціаліста» (Лук’янова, 

2011, с. 2). Іншомовна підготовка фахівців цивільного захисту ураховує 

суб’єктивний чинник у професійній діяльності загалом, пов’язуючи 

професійну діяльність з умовами формування і розвитку особистості загалом.  

Оптимізація  професійної іншомовної підготовки у професійній освіті – 

це вибір кращого співвідношення теоретично обґрунтованого змісту 

підготовки з використовуваними формами і методами, що його 

уможливлюють реалізацію. Наголосимо, що таке співвідношення 

конкретизується закладом освіти. Водночас можливі альтернативні варіанти, 

які визначаються варіативними відхиленнями в діяльності навчального 

закладу: набором спеціальностей на даному етапі, кількістю студенів, 

матеріально-технічною базою закладу тощо.   

Врахування цілей та завдань професійної іншомовної підготовки 

майбутніх фахівців цивільного захисту визначатимуть значущість того чи 

іншого матеріалу, який у подальшому забезпечуватиме засвоєння знань та 

умінь, які застосовуватимуть курсанти / студенти на практиці під час і після 

закінчення навчання.  
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Важливою складовою цілісної моделі професійної іншомовної 

підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту є індивідуалізація 

навчання. Не менш важливим є питання поєднання змісту навчальних тем із 

іноземної мови за професійним спрямуванням та використання знань із 

суміжних професійно-орієнтованих дисциплін майбутніх фахівців цивільного 

захисту. Тому варто враховувати цикл професійної (обов’язкової) підготовки 

та цикл професійної (вибіркової) підготовки. 

Оскільки знання мови вимагає від курсанта / студента уміння 

правильно сприйняти, відібрати, обробити інформацію на іноземній чи рідній 

мові та висловити думку у монологічному чи діалогічному мовленні на 

задану тематику. 

Основною передумовою ефективності професійної іншомовної 

підготовки є теоретичне обґрунтування доцільності функціонування кожного 

окремого курсу,  забезпечення їх координації із предметними навчальними 

курсами, які своєю чергою, формують цілісність професійної підготовки, що 

здійснюється у конкретному навчальному закладі. 

Очікувані результати реалізації концепції. 

Іншомовна  підготовка фахівців цивільного захисту стає повноцінним 

компонентом його професійної підготовки. Під час реалізації осучасненої 

професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту 

відбувається:  

 координація професійних та іншомовних знань майбутніх фахівців 

цивільного захисту на основі використання вітчизняного та зарубіжного 

досвіду;  

 оптимальне поєднання змісту професійно-орієнтованих, спеціальних 

дисциплін та іноземної мови, що забезпечує ґрунтовність та профільне 

спрямування  іншомовної підготовки; 

 орієнтація професійної іншомовної підготовки на практичні потреби 

майбутніх фахівців цивільного захисту, їх інтереси і запити, що передбачає 
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діяльність на змістовому (знання, уміння, навички) та процесуальному 

(форми, методи, засоби навчання) рівні;  

 відображаються реальні взаємозв’язки між професійною 

підготовкою та знанням іноземних мов; 

 застосовуються інноваційні педагогічні технології та інтенсивні 

методики.  

Ефективність реалізації концепції визначається також і співпрацею  

викладачів закладів вищої освіти та установ системи ДСНС України, що 

сприяє покращанню всіх аспектів професійної іншомовної підготовки 

майбутніх фахівців цивільного захисту. Наукове та навчально-методичне 

забезпечення професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців 

цивільного захисту також є важливим її компонентом, оскільки поєднує 

різнорідні елементи, такі як державні стандарти, навчальні плани та 

програми, програми практик, підручники та навчальні посібники, 

інструктивно-методичні матеріали, завдання для самостійної роботи 

студентів, засоби для перевірки рівня засвоєння навчального матеріалу тощо.  

Концепція професійної іншомовної підготовки має лягти в основу 

моделі професійної іншомовної підготовки фахівців цивільного захисту, мета 

якої полягає у забезпеченні якісної підготовки конкурентоспроможних 

фахівців,  відповідатиме соціальному замовленню на рівень компетентності 

фахівців цивільного захисту та здійснюється у руслі  європейських 

тенденцій. Кінцевим результатом такої підготовки є професійна іншомовна 

готовність фахівців цивільного захисту. 

 

 

3.3.  Компонентно-критеріальна структура професійної іншомовної 

готовності майбутніх фахівців цивільного захисту 

  

Аналіз наукових досліджень щодо сутності змісту професійної 

іншомовної готовності та проблеми її формування висвітлено у працях 
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Н. Бориско (2010), Ю. Гапона (2003), B. Грехнева (1990),  М. Дьяченко 

(1976), Л. Кандібовіча (1976). Різні аспекти цієї проблеми вивчали 

А. Вербицкий (1991), Н. Гез (2004), А. Мудрик (2011), Н. Скляренко (2011), 

Т. Стеченко (2017), С. Шатілова (1986). 

Аналізу праць науковців, представлений у п. 1.2.1 та 1.2.2. дав підстави 

для висновку про те, що професійна іншомовна готовність майбутніх 

фахівців цивільного захисту є результатом їх професійної іншомовної 

підготовки.    

У результаті здійснюваних заходів нами було визначено три її 

взаємопов’язані (мотиваційно-цільовий, когнітивно-змістовий, діяльнісно-

результативний) компоненти, рівень сформованості яких визначається за 

відповідними критеріями та показниками і сформульовано шкалу рівнів 

кожного критерію: низький (репродуктивний), середній (реконструктивний); 

високий (творчий) (рис. 3. 2) (Додаток В.). 

 

 
Рис. 3.2.. Компонентно-критеріальна структура готовності майбутніх 

фахівців цивільного захисту 

 

С е ре д н і й  (Реконструктивний) 

Н и з ь к и й(Репродуктивний) 

В и с о к и й (Творчий)   

Аксіологічний 

 

Когнітивний 

 

Діяльнісний 

 

К     р    и     т     е      р       і      ї  

Р      і     в     н      і   
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Професійна іншомовна готовність майбутніх фахівців цивільного захисту 

 

КОМПОНЕНТИ  

1) мотиваційно-цільовий (бажання й прагнення вивчати іноземну мову 

задля подальшого її використання у професійній діяльності);  

2) когнітивно-змістовий (знання та здатність до професійного 

іншомовного спілкування зі свого фаху);  

3) діяльнісно-результативний (практична підготовка із формуванням 

та застосуванням професійних умінь та навичок). 

Опишемо кожний з них більш детально. 

Мотиваційно-цільовий компонент передбачає наявність сформованості 

в майбутніх фахівців цивільного захисту пізнавальних потреб та інтересів, а 

також вольових якостей, спрямованих на розвиток іншомовної підготовки. Є 

структурною основою, навколо якої об’єднуються всі інші нижче подані 

компоненти. Поняттям «мотивація» у психолого-педагогічній науці 

наголошується як процес, внаслідок якого певна діяльність набуває для 

індивіда необхідного особистого значення, створює стійкість його інтересу 

до неї і перетворює зовні задану мету діяльності у внутрішню потребу 

особистості. Інтерес має важливе значення у здійсненні будь-якої діяльності 

людини: «він є одним із найбільших суттєвих стимулів набуття знань, 

розширення світогляду, здійснення самоосвіти. Наявність такого інтересу є 

головною психологічною передумовою позитивного ставлення до 

навчальної, дослідницької діяльності» (Горкуненко, 2007, с. 73). 

Функція мотиваційно-цільового компоненту полягає в стимулюванні 

особистісно значущого ставлення до об’єкту та предмету діяльності 

майбутніх фахівців цивільного захисту.  

Мотиваційно-цільовий компоненту визначає сформованість мотивів 

особистісно орієнтованої професійної діяльності як запоруки власної 

самореалізації і саморозвитку; зацікавленість іноземною мовою як важливим 

джерелом фахових потреб, особистісного росту, стійкий інтерес до творчого 
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підходу тощо. Мотиваційно-цільовий компонент є системоутворюючим і 

визначає усвідомлення курсантами / студентами важливості та значимості 

варіативного застосування змісту, методів та форм організації навчально-

пізнавальної діяльності. 

Про сформованість компонента свідчать орієнтація на інтереси 

професійної діяльності, її кінцеві результати; орієнтація на себе, прагнення 

до реалізації власних можливостей, здібностей, особистісних якостей 

(когнітивних змін); ступінь активності і самостійності розумової діяльності, а 

саме: опрацювання професійно-орієнтованих іншомовних джерел та 

здатність застосовувати їх у своїй професійній діяльності; мобілізація власної 

компетенції шляхом спостереження, інтерпретації результатів 

спостереження, запам’ятовування та поповнення лексичного та граматичного 

матеріалу та здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, знання 

основ ділового спілкування, ведення службової документації, навички 

роботи в команді (Наказ Міністерства освіти і науки України, 2009). 

Цей компонент задає вимоги до майбутніх фахівців цивільного захисту 

в контексті іншомовної підготовки, а саме: 

 виокремлення у підготовці майбутніх фахівців цивільного захисту 

культурологічного змісту, спрямованого на формування готовності до 

міжкультурного спілкування; 

 забезпечення системи міжкультурних знань та вмінь майбутніх 

фахівців цивільного захисту у процесі навчання та виховання; 

 розробку нових, нетрадиційних, педагогічно доцільних і 

дидактично– обґрунтованих способів і прийомів навчання іноземної мови; 

 спрямування змісту освіти майбутніх фахівців цивільного захисту 

на інтеграцію навчальної, наукової і практичної діяльності студентів та 

курсантів; 
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 урахування гуманістичного значення професійної діяльності 

майбутніх фахівців цивільного захисту як ціннісного опанування культури 

спілкування, взаємоповаги, толерантності тощо; 

 усвідомлення, що міжнародні види діяльності пов’язані з 

покращенням міжнародних відносин, переходом до співробітництва та 

порозуміння; 

 формування професійно-важливих якостей і властивостей фахівця 

цивільного захисту, спрямованих на реалізацію іншомовного спілкування у 

майбутній професійній діяльності. 

2. Когнітивно-змістовий компонент визначає зміст, його дія 

спрямована на здобуття і збагачення інформації про сутність і структуру 

іншомовного спілкування, її функції, на реалізацію вмінь оперувати 

інформацією. Когнітивно-змістовий компонент має допомогти створити 

умови для постійного вдосконалення знань та навичок, застосовуючи для 

цього різноманітні джерела інформації. Він забезпечує набуття студентами 

іншомовних знань, умінь і навичок, що формують у них готовність до 

професійного спілкування. Варто зауважити що на даному етапі студенти 

навчаються відбирати та опрацьовувати навчальний матеріал самостійно. Він 

забезпечує знаннями. Дія когнітивно-змістового компоненту спрямована на 

здобуття і збагачення інформації про сутність і структуру іншомовної 

діяльності, її функції, на реалізацію вмінь оперувати інформацією.  

Когнітивно-змістовий компонент включає систему провідних знань і 

способів навчання. Результатом реалізації цього компоненту є: орієнтація в 

теоретичних питаннях цивільного захисту; формування уявлень про 

іншомовну підготовку як професійне явище; орієнтація в теоретичних 

питаннях іншомовної підготовки; оволодіння знаннями з іноземної мови як 

розвиток та саморозвиток особистості.  

У структурі готовності цей компонент сповіщає про важливі умови 

професійного спілкування, абстрагує їх від другорядних умов з метою 

конкретизації дій, забезпечує наявність знань і вмінь, що розглядаються 
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через призму сприйняття, пам’яті, мислення, світосприймання оточуючого, 

вміння користуватись інформаційними джерелами.  

Про сформованість когнітивно-змістового компонента свідчать: уміння 

систематизувати зміст навчального матеріалу; уміння виділяти елементи 

знань, що мають професійну спрямованість; уміння знаходити у змісті 

навчального матеріалу суперечності і моделювати їх подолання; 

опрацювання іншомовних джерел з метою отримання інформації, що 

необхідна для вирішення певних завдань професійно-виробничої діяльності; 

працювати з контрактами, релізами про партнерство, результатами 

патентного пошуку, рекламою з метою врегулювання виробничих питань. 

Когнітивно-змістовий компонент забезпечує: 

 лексико-граматичний мінімум із даної галузі знання про норми 

спілкування в країнах мови, яка вивчається;  

 інтерес до розширення професійного досвіду іншомовного 

спілкування;  

 досвід розпізнавання норм висловлювання професійного характеру; 

 варіювання мовного висловлювання; 

 вільного використання тезауруса професійних понять;  

 розуміння і продукування іншомовного тексту професійного 

профілю. 

3. Діяльнісно-результативний компонент виявляється через уміння 

визначити найголовніші прийоми і способи іншомовного професійного 

спілкування, через оволодіння методами і навичками. Вони формуються в 

процесі виконання вправ та практичних робіт, написанні рефератів, курсових 

і дипломних робіт, проходженні переддипломної практики тощо. Цей 

компонент передбачає організацію самостійної діяльності студента, 

організацію практичної діяльності студентів з опанування навчального 

матеріалу. 
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Його результативність виявляється у тому, що актуалізуються 

іншомовні професійні уміння; виявляється позитивне ставлення до іноземної 

мови і включення її у професійну діяльність; упевненість у своїх 

можливостях, прагнення до самовираження, самореалізації, особистісний 

саморозвиток; активність в іншомовній діяльності у поєднанні з 

ініціативністю, самостійністю тощо. Критерієм сформованості діяльнісно-

особистісного компонента є показники спроможності майбутніх фахівців 

цивільного захисту за низкою вмінь, якими вони повинні оволодіти. 

Студент набуває вмінь: 

 проводити обговорення проблем загальнонаукового та професійно– 

орієнтованого характеру, що має на меті досягнення порозуміння в процесі 

повсякденних і ділових контактів (ділових зустрічей, нарад тощо) з метою 

отримання інформації, необхідної для вирішення певних завдань; 

 розуміти монологічне повідомлення в рамках визначеної сфери й 

ситуації спілкування; 

 будувати діалог за змістом тексту; 

 робити записи, виписки, складати план тексту, письмове 

повідомлення, що відображає певний комунікативний намір; 

 вести ділове листування, використовуючи фонові культурологічні 

та країнознавчі знання; 

 фіксувати інформацію, отриману під час читання тексту; 

реалізувати комунікативні наміри на письмі. 

Сформованість діяльнісно-результативного компонента забезпечує 

діяльнісну готовність до професійної іншомовної діяльності майбутніх 

фахівців цивільного захисту, а саме якостей конструктивного характеру, які 

ведуть до розвитку, поглиблення та розширення професійної іншомовної 

готовності. Майбутні фахівці цивільного захисту повинні проявляти 

ініціативність та самостійність під час професійної іншомовної підготовки; 

прагнути до самоосвіти та саморозвитку. 
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Цей компонент показує взаємозв’язки між компонентами, що 

необхідно для подальшого об’єднання компонентів у цілісну систему. Він 

передбачає, що в результаті конкретної діяльності формується кінцевий 

результат професійної іншомовної підготовки – професійна іншомовна 

готовність майбутніх фахівців цивільного захисту. Однак, на практиці 

необхідно проводити постійне коригування результату, враховуючи 

різноманітність особистостей студентів.  

Таким чином, структурними компонентами готовності до іншомовного 

професійного спілкування майбутніх фахівців цивільного захисту визначено 

мотиваційно-цільовий, когнітивно-змістовий, діяльнісно-результативний. 

Доцільність вивчення реального стану професійної іншомовної 

підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту за компонентами 

професійної іншомовної готовності майбутніх фахівців цивільного захисту 

вимагає виокремлення та перевірки відповідних критеріїв та показників, а 

також визначення рівнів готовності у ході досліджуваного процесу. 

Для аналізу критеріїв, показників та рівнів професійної іншомовної 

готовності майбутніх фахівців цивільного захисту доцільно здійснити 

тлумачення їх змісту. 

Сформованість компонентів визначається за певними критеріями та їх 

показниками.  

У педагогічних дослідженнях Ю. Бабанського (1998), В. Беспалько 

(1977), Н. Кузьміна (1980), А. Маркова (1996) розкривається сутність понять 

«критерії», «показники», «рівні підготовки фахівців»  

У словниково-довідковій літературі, науково-педагогічних, 

психологічних дослідженнях по-різному трактують поняття «критерій», 

«показник», «рівень». У словнику української мови поняття «критерій» 

трактується «як підстава для оцінки, визначення або класифікації чогось» 

(Білодід, & Бурячок, 1973, с. 349). 

Термін «критерій» від грецького «krіterіon» – основна ознака, за якою 

одне рішення обирається з більшості (Кузьміна, 1980); узагальнена 
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характеристика стану об’єкта або результативна характеристика певного 

процесу (Симонов, 2007). В. Сластьонін та Л. Подимова (1997): за 

допомогою критеріїв мають встановлюватись зв’язки між складними 

компонентами досліджуваного утворення, а критерії мають визначатися 

через сукупність специфічних ознак, що відображають усі структурні 

компоненти, засвідчуючи динаміку якості, що вимірюється у часі (с. 115). 

Г. Білецька (2014) зазначає, що «у педагогічній науці критерїї визначають 

характеристики, за якими оцінюють та порівнюють педагогічні явища, 

процеси тощо» (с. 20).  

Водночас, Н. Замерченко (2012) поняття «критерій» трактує як «якісну 

характеристику об’єкту моніторингового дослідження, еталонну ознаку, що є 

основою класифікації» (с. 74).  

Варто наголосити на твердженні В. Ягупова (2003) про те, що «критерії 

практично визначають зміст і перебіг навчально-пізнавальної діяльності 

студентів та безпосередньо встановлюють її результативність» (с. 156). 

Критерії повинні бути адекватні тим явищам, характеристикою яких 

вони є; чітко відображати природу явищ, що вимірюються, а також динаміку 

вимірювання вираженої критерієм властивості; повинні відповідати 

дидактичній меті, характеризувати зв’язок між нею та результатами 

навчання, та виражатися в таких педагогічних поняттях, які можна піддати 

кількісному аналізу. Вони мають забезпечити відносну простоту вимірювань, 

легкість розрахунків, доступність і зручність у використанні: критерії 

повинні дозволяти оцінювати не лише обсяг, але й якість знань і умінь, не 

тільки формальні результати навчання, а й творчу роботу студентів 

(Беспалько, 1977). 

Таким чином, поняття «кpитepій» встановлює oзнaку, нa підcтaві якoї 

здійcнюєтьcя oцінкa, oзнaчeння aбo клacифікaція пeвниx oб’єктів. Пpи цьoму 

під oзнaкoю poзуміють зoвнішній пpoяв, зa яким її мoжнa впізнaти, 

визнaчити aбo oпиcaти.  
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Близьким до розуміння критерія є тлумачення поняття «показник» в 

педагогічному словнику визначається «як ознака чого-небудь, доказ, 

свідчення; певні дані за результатами роботи, процесу» (Коджаспирова, Г.М., 

& Коджаспиров, А.Ю., 2000,  с. 149). Пoкaзник виміpювaння пoкaзує, щo 

caмe фікcуєтьcя чиcлoм, oтpимaним внacлідoк виміpювaння. Показник – це 

свідчення, доказ, ознака властивостей процесу» (Бусел, 2005, с. 1024). 

Зазвичай показник розглядають у таких аспектах:  як свідчення, доказ, ознака 

чого-небудь;  як наочні дані про результати якоїсь роботи (навчально-

пізнавальної діяльності студентів), якогось процесу; як дані про досягнення в 

чому-небудь (Дутка, 2009). Показники – це якісна характеристика окремого 

значущого компонента системи, який можна оцінити об’єктивно та 

ціленаправлено змінити; дані, за якими можна судити про розвиток, хід, стан 

чогось, якісні і кількісні характеристики кожної якості, тобто міра того чи 

іншого критерію (Танська, 2006). 

Кожен із критеріїв конкретизується низкою показників, системно 

пов’язаних між собою. Критерій і показник тісно взаємопов’язані: науково 

обґрунтований вибір критерію значною мірою обумовлює правильний вибір 

системи показників і, навпаки, якість показника залежить від того, наскільки 

він повно й об’єктивно характеризує прийнятий критерій (Кулакова, 2006, 

с. 79).  

З урахуванням вищезазначеного до кожного компонента професійної 

іншомовної готовності майбутніх фахівців цивільного захисту нами 

розроблено критерії: мотиваційний, змістовий, діяльнісний. 

Для кожного критерію ми виокремили показники, які подані нижче. 

Мотиваційний критерій полягає в усвідомленні курсантами / 

студентами теоретичної та практичної важливості іншомовного матеріалу у 

подальшій навчальній та професійній діяльності. Слушно зауважує 

Г. Бородіна (2011), що «вивчення іноземної мови у немовному вищому 

навчальному закладі у військовому закладі вищої освіти має розвивати у 

курсанта / студента вміння вільно користуватися іноземною літературою у 
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своїй галузі знань, а також спілкуватися іноземною мовою у певних 

ситуаціях (головних чином професійно-спрямованих)» (с. 37). 

Показники мотиваційного критерію: 

 усвідомлення мети професійної іншомовної підготовки  

 прагнення до реалізації власних можливостей, здібностей, 

особистісних якостей та бажання продовжувати професійну іншомовну 

підготовку 

 сформованість мотивів професійної іншомовної підготовки 

 інтерес до розширення власного професійного досвіду іншомовної 

діяльності та зацікавленість іноземною мовою;  

 потреба професійної самореалізації в процесі вивчення іноземної 

мови. 

Зацікавленість іноземною мовою полягає у переконливому наочному 

підході до вивчення мови: пошук інформації, щодо сучасної техніки та 

спорядження, участь у міжнародних проектах та спілкуванні з іноземними 

колегами. Як наголошує Н. Ничкало (2015), «…досвідом попередніх 

поколінь і багатьох наших сучасників доведено, що професійне 

самовизначення і подальше професійне зростання є фундаментом життєвої 

успішності особистості» (с. 28). 

Позитивне ставлення до професійної іншомовної діяльності відіграє не 

менш важливу роль. На думку О. Сморочинської (2011), важливою умовою 

розвитку мотивації курсантів / студентів з оволодіння професійними 

знаннями є таке: курсанти мають усвідомлювати мету вивчення фахових 

дисциплін та їхню важливість у майбутній професійній діяльності. 

Підсумовуючи вище викладений матеріал ми можемо відзначити, що однією 

з провідних умов ефективної професійної підготовки майбутніх фахівців 

пожежно-рятувального профілю у вищому навчальному закладі є 

забезпечення їхньої мотивації. 
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Як зауважує американський науковець R. Gardner (2010) у молодої 

людини рушійною силою є внутрішня мотивація «coremotivation», що 

трактується як бажання, зусилля, позитивне ставлення до навчальної 

ситуації. 

У дослідженнях про мотиваційну роль у вивченні  іноземної мови 

R. Gardner  виділяє два напрямки: 

 інструментальну (бажання та ентузіазм вивчити другу іноземну 

мову, задля досягнення конкретної мети: кар’єрний ріст, покращення 

матеріального становища) 

 інтегративне (бажання вивчити другу іноземну мову через 

особистісне ставлення до мови, нації, культури) )» (Gardner, Lambert, 1972). 

Підсумовуючи вище подане, важливим є інтегративний напрям, 

оскільки позитивно емоційне ставлення відіграватиме провідну роль для 

подальшого життя та кар’єрного розвитку.  

Як зауважує Ю. Шмідт (2011) «навчання іноземної мови у закладі 

вищої освіти є невід’ємною та вкрай важливою складовою професійної 

підготовки військового фахівця. Адже знання іноземної мови постає одним із 

показників освіченості сучасної людини» (с. 112). Тому, ключовим завдання 

викладача дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням є 

формування та розвиток усної та письмової комунікації та уміння 

використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології, а саме 

«вміння зіставляти мовні засоби з конкретними цілями, ситуаціями, умовами 

та завданнями мовленнєвого спілкування» (Кухта, 2008, с. 28).  

Вивчення іноземної мови розширює кругозір і ерудицію студентів, 

розвиває інтерес до професії, підвищує їх культурний рівень, що також є 

однією з вимог кваліфікаційних характеристик, зростають професійні та 

науково-професійні зв’язки з зарубіжними спеціалістами, необхідність 

безпосереднього обміну науково-технічною інформацією. 

Підготувати спеціаліста високої кваліфікації, який здатний не тільки 

опанувати професійні знання та уміння, а й має гуманістичний світогляд та 



240 
 

духовні цінності, можна тільки завдяки всебічному вдосконаленню 

професійних знань, ядром яких є гуманізація освіти.  

Значущість іншомовного компонента умінь в професійній діяльності 

зумовлює рівневий підхід до викладання іноземної мови у професійній 

школі. Він реалізується через діапазон тих функціональних ролей, що можуть 

виконуватися студентами різної мовної професійної компетенції.  

Зокрема, виділяють три таких рівні: перший – lower іntermedіate або 

elementary – студенти з найелементарнішими знаннями з іноземної мови, у 

яких викладач, враховуючи надзвичайно обмежений час на викладання 

іноземної мови, має надолужити прогалини середньої освіти і яких він може 

познайомити з основами мови професійного спілкування (загальний 

компонент); другий – іntermedіate – студенти середнього рівня підготовки, 

які вивчають всі складові компоненти курсу «іноземної мови професійного 

спілкування»: предметний, науково-технічний, країнознавчий, мовний, 

причому як загальні, так і профільні; третій – advanced – незначна кількість 

студентів з вищим рівнем підготовки, які не лише засвоюють основний курс, 

а й здатні до поглибленого вивчення мови спеціальності, що дає можливість 

готувати їх як референтів-перекладачів у визначеній сфері (Ганиш, 2003, 

с. 191).  

Т. Шаргун (2006) наголошує, що «вивчення професійно спрямованих та 

спеціальних дисциплін іноземними мовами передбачає не вивчення 

вузькопрофесійних навчальних курсів, а освоєння спеціальних знань 

відповідної галузі у підготовці за напрямами (наприклад, перспектив 

розвитку галузі, історичних аспектів, ключових тем професійно орієнтованих 

та спеціальних дисциплін тощо)» (с. 58).  

Рівень професійної підготовки майбутнього фахівця безпосередньо 

залежить від об’єму накопичених знань, від його здібностей поповнювати 

свій багаж новою професійно цінною інформацією. Разом з традиційним 

курсом навчання студенти повинні мати можливість вибирати різні 
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спецкурси з метою отримання поглиблених знань з іноземної мови в рамках 

спеціальності, що вивчається.  

Змістовий критерій відображає ступінь застосування знань курсантом / 

студентом у процесі іншомовного професійно-орієнтованого спілкування.  

Показниками змістового критерію визначено:  

 вміння аналізувати та систематизувати зміст  професійної 

іншомовної підготовки;  

 наявність професійних іншомовних знань та умінь; 

 володіння іншомовним тезаурусом професійно значущих термінів 

та їх скорочень; 

 здатність розуміти професійно важливу інформацію іноземними 

мовами; 

 здатність до міжнародних комунікацій у професійній сфері; 

 оволодіння методикою професійної іншомовної підготовки. 

Т. Брик (2008) наголошує, що «завданням вищої професійної освіти 

стає не тільки формування професійних знань, умінь та навичок, але й 

формування орієнтації на подальше підвищення своєї професійної 

компетенції, розвиток уміння спілкуватися, використовуючи слово як засіб 

комунікації для вирішення професійних завдань в умовах розширення 

міжнародних зв’язків» (c. 79). Тому стає актуальною проблема підготовки 

майбутніх фахівців, зокрема цивільного захисту, до іншомовного 

професійного спілкування із застосуванням професійних іншомовних знань. 

Не менш актуальною є потреба у висококваліфікованих спеціалістах, здатних 

до спілкування на професійні теми іноземною мовою.  

Особливо важливим для майбутніх фахівців цивільного захисту є 

уміння й навички роботи саме з іншомовними засобами інформації. Тут 

значне місце займає володіння іноземними мовами, яке дає доступ до 

спеціальної літератури та першоджерел зарубіжних наукових розробок. Мова 

йде не про традиційне професійне спрямування вивчення іноземних мов, а 



242 
 

про надання студентам можливості отримувати частину професійних знань 

та розвивати їх безпосередньо однією або двома іноземними мовами.  

Варто зауважити, що іноземна мова за професійним спрямуванням має 

свою особливість, то як зауважує П. Образцов, «врахування специфіки 

профілюючих спеціальностей, з їхньої точки зору, має проводитись за 

наступними напрямками: робота над спеціальними текстами, вивчення 

спеціальних тем для розвитку усного мовлення, вивчення словника-мінімуму 

до відповідної спеціальності, створення викладачами посібників для 

активізації граматичного та лексичного матеріалу» (Образцов, & Иванова, 

2005, с. 35). 

Підсумовуючи вище викладене, важливим і плідним, з методологічної 

точки зору, є розвиток у майбутніх фахівців прагнення не лише озброїти 

студентів передбаченим навчальними програмами обсягом знань, а й 

подбати, з огляду на реальну необхідність освіти упродовж усього життя, про 

неперервність процесу їх опанування У цьому сенсі слід підкреслити, що 

особистість викладача, як суб’єкта професійної діяльності, виступає 

ключовою особою, яка навчає курсанта / студента відбирати, опрацьовувати, 

систематизувати, класифікувати іншомовні знання, що мають професійну 

значущість для подальшої професійної діяльності майбутнього фахівця 

цивільного захисту. 

Діяльнісний критерій дає можливість визначити вміння й навички 

використовувати природничо-наукові знання для вирішення професійних 

завдань, здатність до самоосвіти Діяльнісно-результативний критерій – 

наявність у майбутніх учителів інформатики здатності до застосування 

професійних умінь необхідних для продуктивної роботи в профільних класах 

в умовах швидкої технологічної зміни. 

Діяльнісний критерій полягає здатності здобувати та застосовувати 

отримані професійні іншомовні знання та уміння під час професійної 

діяльності, при вирішенні ситуацій цивільного захисту та у житті.  
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Показниками діяльнісного критерію є:  

 здатність застосовувати іншомовні знання та уміння у професійній 

діяльності; 

 вміння відібрати і опрацювати професійну іншомовну інформацію;  

 ініціативність та самостійність під час професійної іншомовної 

підготовки; 

 здатність до професійної іншомовної самоосвіти та саморозвитку; 

 здатність до іншомовного спілкування у професійних ситуаціях та 

нестандартних особливих умовах. 

На сьогоднішній час суспільство ставить нові вимоги щодо підготовки 

сучасного та конкурентоздатного фахівця цивільного захисту, слушно 

зауважує В. Маралов (2002), що «основними характеристиками саморозвитку 

особистості, є життєдіяльність, активність, самостійність, самовизначеність. 

(с. 66–67).  

Тобто важливою педагогічною вимогою сьогодення – уміння курсанта / 

студента адаптуватися у сучасному освітньому середовищі та вихідною 

вимогою іншомовної професійною підготовки полягає у готовності не тільки 

діяти у ході надзвичайних ситуацій техногенного та природнього характеру, 

а використовувати іноземну мову як інструмент міжкультурного 

спілкування. 

Тому слушно зауважив відомий український педагог С. Гончаренко 

(1997), що «самоосвіта є невід’ємною частиною систематичного навчання в 

стаціонарних закладах, сприяючи поглибленню, розширенню і більш 

міцному засвоєнню знань» (с. 227). 

На нашу думку, важливим завданням педагога особливо на першому 

році навчання полягає на активізації пізнавальної діяльності курсантів / 

студентів, а саме: розвивати інтерес до вивчення мови, прагнення до 

самовдосконалення та умінням розвивати та удосконалювати знання, уміння 

та навички. Але ключовим показником особистісного критерію на нашу 
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думку є формування позитивного ставлення до навчання іноземної мови за 

професійним спрямуванням. Тобто фахівець цивільного захисту повинен 

свідомо підходити до вивчення та застосування іноземної мови не тільки у 

професійній сфері, але й у щоденному житті. 

Тому, на нашу думку , вище подані показники відіграють важливу роль 

у формуванні та кінцевому результаті професійної іншомовної підготовки 

майбутнього фахівця цивільного захисту.  

Таким чином, професійна іншомовна готовність майбутніх фахівців 

цивільного захисту буде ефективна у разі поєднання мотиваційного, 

змістового, діяльнісного критеріїв. 

Важливість оцінки кожного критерію спонукає в свою чергу подати 

рівні професійної іншомовної готовності майбутніх фахівців цивільного 

захисту. Зазвичай  «рівень» трактують  «як ступінь якості, величина, 

досягнута у чому-небудь; ступінь чиєїсь освіти, культури, підготовки» (Бусел 

2005, с. 1223), «ступінь виявлення показника того чи іншого критерію» 

(Семенова, 2006).  

Нами було виділено такі рівні професійної іншомовної готовності 

майбутніх фахівців цивільного захисту:  

Низький (репродуктивний) рівень професійної іншомовної готовності 

майбутніх фахівців цивільного захисту характеризується нерозумінням мети 

професійної іншомовної підготовки, відсутність зацікавленості вивчення 

іноземної мови; відсутність інтересу до розширення власного професійного 

досвіду іншомовної діяльності, недостатнє прагнення до реалізації власних 

можливостей, здібностей, особистісних якостей та небажання продовжувати 

професійну іншомовну підготовку; байдуже ставлення до інноваційних 

методик професійної іншомовної підготовки; слабкими є мотиви професійної 

іншомовної підготовки та потреби професійної самореалізації в процесі 

вивчення іноземної мови; xapaктepними є поверхневі знання, слабке їх 

використання у пpaктичній діяльності, недостатнім є рівень володіння 

іншомовним тезаурусом, професійно значущих термінів та їх скорочень, 
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вмінь відібрати і опрацювати професійну іншомовну інформацію, вмінь 

аналізувати та систематизувати зміст  професійної іншомовної підготовки; 

вони мають задовільну успішність з дисциплін, які сприяють професійній 

іншомовній готовності; недостатньо сформованою є здатність розуміти 

професійно важливу інформацію іноземними мовами, здатність до 

міжнародних комунікацій у професійній сфері, здатність застосовувати 

іншомовні знання та уміння у професійній діяльності, здатність до 

іншомовного спілкування у професійних ситуаціях та нестандартних 

особливих умовах. Такі курсанти / студенти характеризуються відсутністю 

ініціативності та самостійності під час професійної іншомовної підготовки, 

вони мають недостатньо сформовану здатність до професійної іншомовної 

самоосвіти та саморозвитку.  

Середній (реконструктивний) рівень професійної іншомовної 

готовності майбутніх фахівців цивільного захисту визначається частковим 

усвідомленням мети професійної іншомовної підготовки, ситуаційно 

проявляють зацікавленість іноземною мовою та інтерес до розширення 

власного професійного досвіду іншомовної діяльності, прагнення до 

реалізації власних можливостей, здібностей, особистісних якостей та 

бажання продовжувати професійну іншомовну підготовку;  мають 

нейтральне ставлення до методики професійної іншомовної підготовки; 

достатньо сформованими є мотиви професійної іншомовної підготовки та 

потреби професійної самореалізації в процесі вивчення іноземної мови; 

середнім є рівень професійних іншомовних знань та умінь, володіння 

іншомовним тезаурусом, професійно значущих термінів та їх скорочень, 

вмінь відібрати і опрацювати професійну іншомовну інформацію, вмінь 

аналізувати та систематизувати зміст  професійної іншомовної підготовки; 

мають добру успішність з дисциплін, які сприяють професійній іншомовній 

готовності; достатньо сформованою є здатність розуміти професійно важливу 

інформацію іноземними мовами, здатність до міжнародних комунікацій у 

професійній сфері, здатність застосовувати іншомовні знання та уміння у 
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професійній діяльності, здатність до іншомовного спілкування у професійних 

ситуаціях та нестандартних особливих умовах. Такі курсанти / студенти 

характеризуються достатнім рівнем ініціативності та самостійності під час 

професійної іншомовної підготовки, мають достатньо сформовану здатність 

до професійної іншомовної самоосвіти та саморозвитку. Вони мають 

загальне уявлення про кінцевий результат знань і зaдoвoлeння від oтpимaнoї 

інформації, мають добрі оцінки.  

Високий (творчий) рівень професійної іншомовної готовності 

майбутніх фахівців цивільного захисту характеризується чітким розумінням 

мети професійної іншомовної підготовки, вони завжди проявляють 

зацікавленість іноземною мовою та інтерес до розширення власного 

професійного досвіду іншомовної діяльності, високе прагнення до реалізації 

власних можливостей, здібностей, особистісних якостей та бажання 

продовжувати професійну іншомовну підготовку; негативне ставлення до 

методики професійної іншомовної підготовки; усвідомленими є мотиви 

професійної іншомовної підготовки та потреби професійної самореалізації в 

процесі вивчення іноземної мови; високим є рівень професійних іншомовних 

знань та умінь, володіння іншомовним тезаурусом, професійно значущих 

термінів та їх скорочень, вмінь відібрати і опрацювати професійну 

іншомовну інформацію, вмінь аналізувати та систематизувати зміст  

професійної іншомовної підготовки; переважно мають відмінну успішність з 

дисциплін, які сприяють професійній іншомовній готовності; на високому 

рівні сформованою є здатність розуміти професійно важливу інформацію 

іноземними мовами, здатність до міжнародних комунікацій у професійній 

сфері, здатність застосовувати іншомовні знання та уміння у професійній 

діяльності, здатність до іншомовного спілкування у професійних ситуаціях та 

нестандартних особливих умовах. Такі курсанти / студенти характеризуються 

високим рівнем ініціативності та самостійності під час професійної 

іншомовної підготовки, мають добре сформовану здатність до професійної 

іншомовної самоосвіти та саморозвитку.  
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Таким чином нами виокремлено й обґрунтовано компоненти  

(мотиваційно-цільовий, когнітивно-змістовий, діяльнісно-результативний),  

відповідні їм критерії (мотиваційний, змістовий, діяльнісний) та показники, а 

також рівні прояву (високий/творчий, середній/реконструктивний,  

низький/репродуктивний) професійної іншомовної готовності майбутніх 

фахівців цивільного захисту. 

Отже у подальшому у нас буде можливість визначити ефективність 

моделі професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного 

захисту. 

 

 

3.4. Модель професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців 

цивільного захисту 

 

В умовах складної ситуації природного, техногенного спрямування, 

терористичних проявів із боку так званих «ДНР» і «ЛНР» виникла 

необхідність  швидких, ефективних кроків у напрямі розширення реформ у 

сфері професійної підготовки фахівців цивільного захисту із посиленою 

увагою до іншомовного професійного спілкування (Бондаревская, & 

Кульневич, 1999). Підкреслимо, у «Довіднику кваліфікаційних характеристик 

професій працівників» (2009), також зазначено, що фахівець служби 

цивільного захисту повинен володіти іноземною мовою.  

Отже відповідно до мети, гіпотези і завдань нашого дослідження 

зупинимося на теоретичному обґрунтуванні й описі складових моделі 

професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту. 

Моделювання універсалізується і в певному сенсі стає синонімом 

пізнання, що виражає ті характерні риси сучасного етапу дослідження, які 

пов’язані з єдністю строгих і нестрогих прийомів, з єдністю неперервності і 

розривності процесу отримання нової інформації» (Дутка, 2009).  
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Різнотипні моделі у професійній підготовці майбутніх фахівців 

досліджували А. Алексюк (1998), С. Батишев (1999), С. Гончаренко (2004), 

Р. Гуревич (1998), О. Дубасенюк (2005), І. Зязюн (2001), Н. Ничкало (2014), 

Л. Лук’янова (2006) та ін. 

У широкому аспекті моделювання має місце у багатьох сферах 

професійної активності людей різних спеціальностей. Привнесення у ці 

сфери точного знання допомагає обмежити інтуїтивне «моделювання», 

розширює межі застосування раціональних методів. Розвиток 

моделювального стилю мислення дозволяє проникати у структуру і 

внутрішню логіку об’єкту, що моделюється. У свою чергу С. Хазіна (2010) 

стверджує, що «модель і моделювання – універсальні поняття, атрибути 

одного з найбільш потужних методів пізнання в будь-якій професійній 

області, пізнання системи, процесу, явища». Вони об’єднують фахівців 

різних галузей, що працюють над вирішенням міжпредметних проблем, 

незалежно від того, де ця модель і результати моделювання будуть 

застосовані. Вид моделі і методи дослідження більше залежать від 

інформаціонно-логічних зв’язків елементів і підсистем модельованої 

системи, ресурсів, зв’язків з оточенням, використовуваних при моделюванні, 

а не від конкретної природи, конкретного наповнення системи. Системний 

підхід дозволяє не тільки побудувати модель реальної системи, але і 

використовувати цю модель для оцінки системи. При моделюванні систем 

абсолютна подібність неможливо, і основна мета моделювання – модель 

досить добре повинна відображати функціонування модельованої системи. 

Так Г. Шемелюк (2003) наголошує, що «процес моделювання 

педагогічних явищ завжди здійснюється за певних припущень, які можуть 

бути суттєвим спрощенням реальності. Водночас будь-яке спрощення – шлях 

до менш точного вирішення проблеми дослідження» (c. 67). У певних межах 

допущення під час моделювання, які ведуть до спрощення реальності, 

можливі і, наголошуємо, необхідні. «Межі допущення» визначаються 

сутністю самої проблеми, природою об’єкта дослідження, цілями, що стоять 
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перед дослідником, наявними в арсеналі дослідження теоріями, методами, 

методиками, моделями, засобами, технологіями, кваліфікацією дослідника 

тощо (Кушнір, 2000). Варто зауважити, що педагогічні поняття, категорії та 

теорії у поясненні об’єкта та змісту можуть формулюватися неоднозначно.  

Сутність моделювання «полягає у встановленні подібності явищ 

(аналогій), адекватності одного об’єкта іншому в певних відношеннях і, на 

цій основі, перетворення простішого за структурою і змістом об’єкта в 

модель складнішого (оригінал)» (Гончаренко, 2004, с. 19). Тобто модель – 

допоміжний засіб, який у процесі пізнання дає нову інформацію про 

основний об’єкт вивчення.  

Слід наголосити, що процес моделювання передбачає наявність трьох 

основних елементів: об’єкту дослідження; суб’єкту (дослідник); модель, що 

опосередковує відношення суб’єкта і об’єкта. Означення поняття «модель» 

передбачає багатозначність цього терміну, а також урахування сфери його дії 

та реальні можливості використання. Термін модель широко 

використовується у повсякденному житті, а по суті є загальнонауковим 

поняттям оскільки відображає різні смислові значення, що вкладаються в 

дане поняття в залежності від сфери використання і від контексту, у зв’язку з 

яким воно використовується.  

Наразі існує достатньо велика кількість визначень понять «модель» і 

«моделювання». Зокрема: модель – це система, дослідження якої служить 

засобом для отримання інформації про іншу систему (Калин, & Резников, 

1987).; модель – це спосіб існування знань (Гаврилова, & Хорошевский, 

2000).; модель – це системне багатомісне відображення об’єкта оригіналу, що 

виявляється і розвивається в процесі його створення та практичного 

використання (Перегудов, & Тарасенко, 1989, с. 19); а моделювання – один з 

етапів пізнавальної діяльності суб’єкта, що включає в себе розробку (вибір) 

моделі, проведення на ній досліджень, отримання і аналіз результатів, видачу 

рекомендацій про подальшу діяльність суб’єкта та оцінювання якості самої 

моделі стосовно до розв’язуваної задачі з урахуванням конкретних умов. 
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З аналізу наведених вище визначень випливає, що будь-яка коректно 

побудована модель містить об’єктивну істину (сутнісно відображає об’єкт-

оригінал). Водночас практика свідчить, що дані властивості моделі є цілком 

прийнятними при вирішенні завдань, які стоять перед суб’єктами (Соколов, 

Юсупов, 2004). Найбільш коректним означенням, вважаємо трактування 

В. Штоффа (1966), який визначає модель як «уявно чи матеріально 

реалізовану систему, яка, відображаючи або відтворюючи об’єкт 

дослідження, здатна замінювати його так, що її вивчення дає нам нову 

інформацію про цей об’єкт» (с. 7).  

Тобто у процесі вивчення складних систем, завдяки коректному 

моделюванню їх статики і динаміки, можна визначити сукупність 

властивостей модельованої системи. Водночас І. Ткаченко зауважує, що 

«правильність самої моделі і результати дослідження окремого явища або 

предмета, отримані за допомогою моделі, не можуть бути абсолютно 

достовірними. Ці результати потрібно уточнювати і перевіряти проведенням 

нових теоретичних і експериментальних досліджень» (Ткаченко, 2005). 

Моделювання однозначно веде до спрощення та втрати частини інформації 

про об’єкт, однак дозволяє оптимізувати управління процесами, проводити 

діагностику та прогнозування.  

Сенс моделювання визначається трьома основними завданнями: 

1) створення моделі (завдання найменш формалізується, оскільки не 

існує єдиного алгоритму для побудови моделей);  

2) дослідження моделі (завдання більш піддається формалізації, 

дозволяє використовувати методи дослідження різних класів моделей);  

3) використання моделі (конструктивне і конкретне завдання).  

Основними властивостями будь-якої моделі є: цілеспрямованість – 

відображає певну  мету; скінченність – відображає оригінал лише в 

скінченому числі його відношень, а ресурси моделювання теж обмежені; 

спрощеність – відображає тільки істотні сторони об’єкта і, крім того, повинна 

бути проста для дослідження або відтворення; приблизність – дійсність 

відображається моделлю грубо або приблизно; адекватність – повинна 
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успішно описувати реальну систему; наочність, видимість основних її 

властивостей і відношень; доступність і технологічність для дослідження або 

відтворення; інформативність – повинна містити достатню інформацію про 

систему і повинна давати можливість отримати нову інформацію; 

збереження інформації, що містилася в оригіналі; повнота – повинні бути 

враховані всі основні зв’язки і відношення, необхідні для забезпечення мети 

моделювання; стійкість – повинна описувати і забезпечувати стійку 

поведінку системи; цілісність – реалізує деяку систему у цілості; замкнутість 

– враховує і відображає замкнену систему необхідних основних гіпотез, 

зв’язків і відношень; адаптивність – може бути пристосована до різних 

вхідних параметрів, впливів оточення; керованість (імітаційність) – повинна 

мати хоча б один параметр, змінами якого можна імітувати поведінку 

модельованої системи в різних умовах; еволюційність – можливість розвитку 

моделей і виходу на вищі рівні пізнання (Казиев, 2006, с. 128). 

Створення моделі професійної іншомовної підготовки майбутніх 

фахівців цивільного захисту дасть можливість представити відповідний 

алгоритм, реалізація якого сприятиме розвитку професійної іншомовної 

готовності.   

Нами була розроблена модель професійної іншомовної підготовки 

майбутніх фахівців цивільного захисту (рис. 3.2). 

Спираючись на аналіз науково-педагогічної літератури, і з огляду на 

специфіку підготовки майбутнього фахівця цивільного захисту ми 

представили модель як структурно-змістове явище.  

Її ключовими елементами є: мета, методологічні підходи, принципи,  

педагогічні умови, зміст, форми, методи та засоби навчання, критерії, рівні, 

компоненти професійної іншомовної готовності до майбутніх фахівців 

цивільного захисту, результат.  

Як було зазначено вище, модель розроблялася на основі авторської 

Концепції. 
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Рис. 1. Модель іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту  
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Структура моделі професійної іншомовної підготовки майбутніх 

фахівців цивільного захисту має три взаємопов’язані, взаємозалежні блоки: 

теоретично-методологічний, змістово-процесуальний та діагностувально-

результативний.   

Опишемо кожний з них більш детально. 

Загалом зміст теоретико-методологічного блоку охоплює дві складові: 

1) соціально-педагогічні передумови, 2) філософсько-методологічні основи 

(методологічні підходи та принципи).  У блоці також описано законодавчо-

нормативне забезпечення іншомовної підготовки у вищих закладах освіти 

ДСНС України. 

Положення цього блоку формулювалися з урахуванням 

конструктивних ідей зарубіжного досвіду професійної іншомовної 

підготовки  (див. п.п. 1.1. та 1.2.). 

Оскільки професійні вимоги до професійної іншомовної підготовки 

майбутніх фахівців цивільного захисту формуються поза системою освіти,  

ця обставина зумовила внесення до теоретично-методологічного блоку 

компоненти, що визначають зрослі вимоги соціального замовлення до 

компетентності фахівців цивільного захисту, посилення євроінтеграційних 

процесів, активізація міжнародної діяльності відомчих закладів ДСНС та 

розвиток міжнародної співпраці фахівців пожежно-рятувальної служби 

України. 

Важливе місце у блоці посідає компонент «Філософсько-методологічні 

основи», який включає сукупність методологічних підходів і принципів 

професійної іншомовної підготовки, відображених і описаних у Концепції. 

В основу теоретико-методологічного блоку покладено ряд 

виокремлених методологічних підходів та принципів, які акцентують увагу 

на викладанні та навчанні професійної іншомовної підготовки майбутніх 

фахівців цивільного захисту. Важливими методологічними підходами, на 
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основі яких відбувається процес професійної іншомовної підготовки 

майбутніх фахівців цивільного захисту, є традиційні та інноваційні : 

До традиційних підходів належать: 

 культорологічний, пов’язаний з формуванням якостей особистості 

майбутнього фахівця цивільного захисту до різних націй та культур;  

 системний, який дозволяє розглядати іншомовну професійну 

підготовку фахівця як поетапне та послідовне засвоєння навчального 

матеріалу на базі отриманих знань з фахових дисциплін; 

 діяльнісний полягає на аналізі діяльності майбутніх фахівців 

цивільного захисту на різних ступенях професійної іншомовної підготовки; 

 особистісно-орієнтований, який займає чільне місце у оволодінні 

мови, впливає на мотивацію, самоосвіту та подальше застосування іноземної 

мови у навчально-професійній діяльності;  

 компетентісний, полягає у чіткому усвідомленні, оцінці та 

плануванні власних іншомовних ресурсів майбутнього фахівця цивільного 

захисту, який усвідомлює власні цінності, зіставляє, оцінює себе, проектує 

своє майбутнє; 

До інноваційних підходів відносимо: 

 парадигмальний, який враховує соціально-економічні зміни, вимоги 

суспільства та працедавця до іншомовної підготовки майбутніх фахівців 

цивільного захисту; 

 синергетичний, який сприяє формуванню ціннісного ставлення до 

вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням та вміння працювати 

в команді, а мова як засіб спілкування; 

 професійно-комунікативний, полягає у забезпеченні майбутніх 

фахівців цивільного захисту у практичному застосуванні мови як засобу 

повсякденного та професійного спілкування;  

 індивідуальний полягає у диференційованому підході до вивчення 

іноземної мови за професійним спрямуванням; 
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 інтегрований підхід пов’язаний у різноманітності форм і методів, та 

подачі засвоєнні навчального матеріалу у поєднанні із кількох фахових 

дисциплін. 

Центральне місце теоретично-методологічного блоку займає 

компонент «Мета професійної іншомовної підготовки», що може бути 

сформульована у широкому та звуженому сенсі. Відповідно мета професійної 

іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту реалізується 

через взаємозв’язки зумовлені завдання, розв’язання яких передбачається у 

процесі навчання. 

Склад змістово-процесуального блоку також має дві складові: 

1) педагогічні умови іншомовної професійної підготовки фахівців цивільного 

захисту (формування мотивації професійної іншомовної підготовки фахівців 

цивільного захисту; розроблення й застосування цільової методики 

інтенсивної іншомовної підготовки; упровадження навчально-методичного 

комплексу); 2) етапи реалізації поставлених завдань (1 етап: мотиваційно-

адаптивний, 1курс; 2 етап: розвивально-продуктивний, 2 курс; 3 етап: 

прагматично-прогностичний, 5 курс).  

Практичний досвід переконує, що іншомовна професійна підготовка 

має гуртуватися на диференційованому та індивідуально-особистісному 

підході, враховуватися рівні володіння та варіативності вибору змісту 

навчального матеріалу. У своїх працях Т. Шаргун (2006) наголошує, що 

«метою іншомовної підготовки майбутнього фахівця є передусім 

формування особистості, здатної до співіснування з представниками інших 

мов і культур, прагнучої до саморозвитку і самореалізації, підвищення рівня 

освіченості й розширення кругозору, з розвиненими комунікативними 

навичками, що дозволяють їй вільно спілкуватися з партнерами з інших 

країн» (c. 234).  

Вищезазначені особливості навчання іноземної мови професійного 

спрямування висувають сукупність завдань, провідними з яких на думку 

вчених є:  
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1) розроблення науково обґрунтованої моделі іншомовної підготовки 

вітчизняних фахівців» (Нітенко, 2015, с. 159). 

2) навчання іноземної мови на основі теоретичних основ 

міжкультурної комунікації і ставлення до студента як до суб’єкта 

міжкультурної комунікації і як суб’єкта освітнього процесу в ранзі 

центрального елемента методичної системи (Федина, 2017); 

3) розроблення дидактичних основ організації навчальної діяльності з 

дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням»,  

4) урахування принципу наступності і послідовності у навчанні, що 

дозволить вирішити суперечності між необхідністю формування цілісної 

системи інтегрованих професійних знань, умінь, навичок і дискретним 

характером вивчення навчального матеріалу» (Шереметьєва, 2010, c. 29); 

5) відбір адаптованого змісту та проектування робочої програми, 

розробка навчально-методичного комплексу, всебічне стимулювання й 

активізація самоосвіти і саморозвитку тощо (Федина, 2017). 

Вдалий підбір змісту навчального матеріалу дисципліни «Іноземної 

мови за професійним спрямуванням» є невід’ємною частиною професійної 

іншомовної підготовки майбутнього фахівця цивільного захисту, оскільки як 

зауважує І. Гіренко (2011) «переобтяженість програм загальнонауковими і 

фаховими дисциплінами позбавляє можливості збільшити, а часом і зберегти 

кількість годин відведених на іноземну мову» (c. 132). 

Наявність варіативних курсів іноземної мови і забезпечення 

професійної спрямованості вивчення іноземної мови у закладах вищої освіти 

передбачає орієнтацію навчальних курсів іноземних мов на практичні 

потреби.  

Тому нами були підготовлено авторські посібники «Англійська мова 

для рятувальників» для фахівців цивільного захисту першого року навчання, 

де містяться тексти та вправи на професійну тематику, а саме: «Пожежна 

частина», «Розпорядок дня курсанта», «Види вогнегасників», «Пожежний 

одяг та спорядження», «Пожежна техніка», «Рятувальні роботи», «Пожежні 
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машини», «Роль і завдання диспетчера», «Надання першої медичної 

допомоги», «Природні катаклізми» та ін. (Вовчаста, & Дідух, 2011). 

Комплекс розроблених вправ спрямований на засвоєння термінології та на 

вироблення умінь та навичок використовувати лексичний матеріал 

практично. Тексти та лексичні вправи побудовані на матеріалі оригінальної 

професійної літератури. Додатково запропоновані фахові тексти для 

самостійного опрацювання. Посібник допоможе оволодіти професійною 

англійською мовою студентам, викладачам та працівникам вищих 

навчальних закладів у сфері цивільного захисту, а також всім, хто 

вдосконалює свої знання з англійської мови; «Англійська мова для 

рятувальників» призначена для навчання курсантів / студентів напряму 

підготовки «Цивільна безпека» другого року навчання, де у змісті висвітлено 

тематику надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, які 

змушують розглядати їх як серйозну загрозу безпеці людини, суспільства та 

навколишнього середовища, а саме: надзвичайні ситуації природного 

характеру – лісові пожежі, засухи, бурі, повені, землетруси, зсуви, снігові 

заноси, які лише протягом останніх 20 років забрали життя більше трьох 

мільйонів чоловік та переліку тем стосовно надзвичайних ситуацій 

техногенного характеру, до яких відносяться транспортні аварії та 

авіакатастрофи, вибухи, аварії з викидом небезпечних хімічних та 

радіоактивних речовин, проблеми навколишнього середовища (Вовчаста, 

Дідух, Іванів, & Ткаченко). До кожної теми розроблено комплекс вправ та 

тематичний словник, метою яких є формування та розвиток навичок 

мовлення, аудіювання, читання й письма, що мають здебільшого умовно-

мовленнєвий характер, побудовані на живому матеріалі, що охоплює 

пожежно-рятувальну сферу діяльності. А також розроблено ряд вправ, 

розрахованих на засвоєння професійної лексики у типових комунікативних 

ситуаціях: «Професійна англійська мова», де міститься перелік тем та 

завдань на пожежно-технічну тематику, а саме: «Горіння», «Вогнегасники», 

«Пожежна техніка», «Рятувальні роботи», «Пожежні драбини», «Пожежні 
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рукави», «Водопостачання», «Гасіння лісових пожеж» та ін. (Бадюк, 

Вовчаста, Дідух, Іванів, & Ткаченко, 2011). Комплекс розроблених вправ 

спрямований на засвоєння пожежної термінології та на вироблення умінь та 

навичок використовувати лексичний матеріал практично. Тексти та лексичні 

вправи побудовані на матеріалі оригінальної професійної літератури. 

У нашому дослідженні ми виокремили такі форми навчання, як 

практичне заняття, самостійна робота та позааудиторна робота. Значну увагу 

приділено активним методам.   

Оскільки ефективність та результативність професійної іншомовної 

підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту залежить значною мірою 

від навчально-методичного забезпечення, то ми виділили наступні засоби 

навчання серед яких навчальні посібники, термінологічні словники, 

професійно зорієнтовані розмовники, образно-опосередковані засоби та 

технологія  екстенсивного використання абревіатур та акронів, яка підвищує 

ефективність комунікації у професійному середовищі. 

Стрижнем змістово-процесуального блоку є педагогічні умови 

професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту, 

що уособлюють  важливі чинники, які впливають на ефективність 

професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту.  

Детальний їх опис буде представлено нижче у Р. 4 ( п.п. 4.1; 4.2; 4.3). 

У діагностико-результативному блоці представлено компонентно-

критеріальну структуру професійної іншомовної готовності готовності 

майбутніх фахівців цивільного захисту. Основним компонентом є результат 

впровадження моделі професійної іншомовної готовності та реалізація її 

положень на практиці – високий рівень професійної іншомовної готовності 

майбутніх фахівців цивільного захисту. 

Підсумовуючи вище описане, нами розроблено та обґрунтовано модель 

професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту, 

яка може бути впроваджена в освітній процес у закладах вищої освіти ДСНС 

України. 
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Висновки до третього розділу 

Терміни та зміст професійної підготовки майбутніх фахівців ДСНС 

визначено Галузевими стандартами вищої освіти з конкретних напрямів та 

спеціальностей (2018), тоді як організація навчально-виховного процесу – 

нормативно-правовими актами МОН і ДСНС України. У Кодексі цивільного 

захисту України (2013), Розділ VII, Глава 18. Ст. 90.1. зазначено, що 

підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації осіб рядового і 

начальницького складу служби цивільного захисту за відповідними 

професіями, спеціальностями (спеціалізаціями), освітніми та освітньо-

кваліфікаційними рівнями здійснюється навчальними закладами цивільного 

захисту відповідно до законодавства. Загалом система підготовки кадрів у 

сфері цивільного захисту включає 31 навчальний заклад і установу, є 

розгалуженою і достатньо потужною. У системі функціонують 4 навчальні 

заклади (з них три вищі) та 27 навчально-методичних центрів. Львівський 

державний університет безпеки життєдіяльності входить до Асоціації вищих 

навчальних закладів Європейського Союзу, які працюють у галузі безпеки 

людини (EFSCA). 

Розроблено концепцію професійної іншомовної підготовки майбутніх 

фахівців цивільного захисту, створенню якої передували певні кроки, 

відображені в подальшому у її структурі: вибір виду концепції; аналіз 

вітчизняних та зарубіжних концепцій іншомовної підготовки; висвітлення 

загальних теоретичних уявлень щодо процесу професійної іншомовної 

підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту; визначення цілей та 

завдань, обґрунтування принципів цієї підготовки; визначення вимог до 

змісту та шляхів реалізації концепції іншомовної підготовки майбутніх 

фахівців цивільного захисту у галузевих закладах освіти. Доцільність 

розроблення концепції зумовлена сукупністю соціально-педагогічних 

передумов, необхідністю урахування специфіки професійної діяльності у 

змісті іншомовної підготовки,  тенденціями розвитку професійної освіти. 
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Мета є початковим компонентом і формує загальне уявлення про 

кінцевий результат. У широкому сенсі метою професійної іншомовної 

підготовки майбутнього фахівця є формування особистості, здатної до 

співіснування з представниками інших мов і культур, здатної до 

саморозвитку і самореалізації, з розвиненими комунікативними навичками, 

що дозволяють їй вільно спілкуватися з партнерами з інших країн. Більш 

конкретизованою метою є виховання гармонійно-розвиненого, освіченого, 

кваліфікованого фахівця, який прагне і здатний застосовувати іноземну мову 

у професійній діяльності і повсякденному житті. 

Виявлена багатокомпонентність досліджуваного педагогічного явища 

та необхідність об’єднання різнорідних елементів підготовки у певну 

цілісність передбачає використання системних  принципів, згрупованих нами 

за рівням реалізації: методологічний; загальнодидактичний (змістові); 

особистісний (суб’єктні); методичний (специфічні). 

Реалізація Концепції професійної іншомовної підготовки майбутніх 

фахівців цивільного захисту передбачає врахування певних положень, 

провідними з яких є: удосконалення законодавчо-нормативної бази щодо 

вивчення іноземної мови у ВЗО ДСНС України; вивчення, аналіз та 

впровадження конструктивних ідей вітчизняного й зарубіжного досвіду; 

корегування та узгодження змісту освіти, навчальних планів та програм з 

метою орієнтації на основні компоненти іншомовної готовності, а також  

наявність системних контактів з міжнародними організаціями, проведення 

спільних міжнародних заходів та проектів та ін. 

Представлено компонентно-критеріальну структуру професійної 

іншомовної готовності майбутніх фахівців цивільного захисту. 

Компонентами готовності є мотиваційно-цільовий, когнітивно-змістовий, 

діяльнісно-результативний. Охарактеризовано критерії (мотиваційний, 

змістовий, діяльнісний), показники (усвідомлення мети професійної 

іншомовної підготовки; сформованість мотивів професійної іншомовної 

підготовки; володіння іншомовним тезаурусом; здатність розуміти 
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професійно важливу інформацію іноземними мовами; здатність до 

міжнародної комунікації; здатність застосовувати іншомовні знання та 

уміння у професійній діяльності; здатність до іншомовного спілкування у 

професійних ситуаціях та нестандартних особливих умовах та ін.) та рівні 

(високий/творчий, середній/реконструктивний, низький/репродуктивний) 

готовності.  

Розроблено модель іншомовної професійної підготовки майбутніх 

фахівців цивільного захисту, яка процедурно й змістовно відображає 

алгоритм навчання у відомчих навчальних закладах ДСНС України 

(організаційно-правові і організаційно-педагогічні аспекти) та забезпечує 

високий рівень критеріїв професійної іншомовної готовності, оскільки є 

результатом синергетичного ефекту розвитку її структурних компонентів. 

Структура створеної моделі має три взаємопов’язані, взаємозалежні 

блоки: теоретично-методологічний, змістово-процесуальний та 

діагностувально-результативний. 

Загалом зміст теоретико-методологічного блоку має дві складові: 

1) соціально-педагогічні передумови, 2) філософсько-методологічні основи 

(відображає методологічні підходи досліджуваної якості та принципи). У 

блоці також описано законодавчо-нормативне забезпечення, що унормовує 

іншомовну підготовку у вищих закладах освіти ДСНС України, окреслено 

мету і завдання, зумовлюючи особливості умов для їх реалізації. 

Основу моделі становить змістово-процесуальний блок, який також має 

дві складові: 1) педагогічні умови іншомовної професійної підготовки 

фахівців цивільного захисту (формування мотивації професійної іншомовної 

підготовки фахівців цивільного захисту; розроблення й застосування цільової 

методики інтенсивної іншомовної підготовки; упровадження навчально-

методичного комплексу); 2) етапи реалізації поставлених завдань (1 етап: 

мотиваційно-адаптивний, 1курс; 2 етап: розвивально-продуктивний, 2 курс; 

3 етап: прагматично-прогностичний, 5 курс).     
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Діагностувально-результативний блок відображає інструментарій, 

механізми оцінювання та висвітлює динаміку рівнів професійної іншомовної 

готовності  майбутніх фахівців цивільного захисту. Основним компонентом 

моделі є результат впровадження моделі професійної іншомовної готовності 

та реалізація її положень на практиці – високий рівень професійної 

іншомовної готовності майбутніх фахівців цивільного захисту. 

 

 

 

Результати розділу дослідження висвітлені у публікаціях: Вовчаста, 

2012c; Вовчаста, 2014; Вовчаста, 2016; Вовчаста, 2016c; Вовчаста, 2016e; 

Вовчаста, 2016f;  Вовчаста, 2017c; Вовчаста, 2017d. 
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РОЗДІЛ 4. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

 

У розділі висвітлено педагогічні умови професійної іншомовної 

підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту (забезпечення мотивації 

професійної іншомовної підготовки; розроблення й застосування цільової 

методики інтенсивної іншомовної підготовки; створення й упровадження 

навчально-методичного комплексу професійної іншомовної підготовки 

майбутніх фахівців цивільного захисту), зміст яких обґрунтовано з 

урахуванням особливостей, зумовлених специфікою професійної діяльності, 

та спрямовано на створення професійного іншомовного середовища 

навчального закладу. 

 

 

4. 1.  Формування мотивації професійної іншомовної підготовки 

фахівців цивільного захисту 

 

Цілісне уявлення про сукупність педагогічних умов як складової   

моделі формування професійної іншомовної підготовки  подано на рис 4.1.  

Зазвичай у словниках термін «умова» тлумачиться як необхідна 

обставина, що уможливлює здійснення, створення, утворення чого-небудь 

або сприяє чомусь; обставини, особливості реальної дійсності, за яких 

відбувається або здійснюється що-небудь; правила встановлені у певній 

галузі, діяльності; сукупність даних, положень в основі чого-небудь.  

У педагогіці «умова» вживається для опису цілісного педагогічного 

процесу або окремих його складових. На думку учених, педагогічні умови – 

це обставини процесу навчання, які є результатом цілеспрямованого добору, 

конструювання та застосування елементів змісту, методів, організаційних 

форм для досягнення визначених дидактичних цілей. Педагогічні умови – це 
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джерело виникнення, існування та розвитку самого педагогічного процесу, 

запорука його присутності та можливостей вдосконалення (Подпрятов, 

Манько, Лузан, 2004).  

 
 

 

Рис. 4.1. Сукупність педагогічні умови професійної іншомовної 

підготовки 

 

У контексті нашого дослідження вдалим є визначення українських 

дослідників, які трактують педагогічну умову як взаємопов’язану сукупність 

внутрішніх параметрів та зовнішніх характеристик функціонування, яка 

забезпечує високу результативність навчального процесу і відповідає 

психолого-педагогічним критеріям оптимальності (Подпрятов, Манько, 

Лузан, 2004, с.159). 

Водночас таким, що найбільшою мірою відповідає нашому баченню, є 

визначення Л. Моторної (2008), яка вважає, що стосовно професійної освіти 

педагогічні умови виступають формою педагогічної діяльності, метою якої є 

формування висококваліфікованого фахівця, і забезпечують виконання 

державного стандарту з освітньої діяльності. 
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Узагальнення поглядів вчених щодо сутності поняття «педагогічні 

умови», а також аналіз підходів, близьких до проблеми нашого дослідження, 

дали підстави для визначення такої сукупності взаємопов’язаних, 

взаємодоповнювальних і взаємозалежних педагогічних умов:  

1. Формування мотивації професійної іншомовної підготовки 

майбутніх фахівців цивільного захисту. 

2. Розроблення цільової методики інтенсивної іншомовної підготовки 

фахівців цивільного захисту. 

3. Створення навчально-методичного комплексу професійної 

іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту. 

Зазначимо, що наскрізною умов, такою, що пронизує кожну із 

вищезаначених, є умова створення професійного іншомовного середовища 

навчального закладу. Окрім того, усі умови є взаємопов’язаними і 

взаємозалежними. 

Обґрунтуємо першу педагогічну умову. 

Одним з найважливіших шляхів оптимізації навчання є управління 

мотивацією, засноване на результатах наукового аналізу та закономірностях 

їх особистісного розвитку. Значення мотиваційної сфери процесу учіння, на 

думку М. Алєксєєвої (1974), є рівнозначним знанню про рушійну силу цього 

процесу. «Жодний, навіть висококваліфікований викладач, не досягне 

бажаного результату, якщо зусилля його не будуть узгоджені з мотиваційною 

основою конкретного процесу учіння» (с. 40). 

Мотивація відіграє важливу роль у житті людини. Вона стосується всіх 

сфер її діяльності: побутової, навчальної, поведінкової, пізнавальної 

(когнітивної), а також визначає продуктивність навчальної діяльності. 

Поняття мотивації прийшло в дидактику і методику з психології.  

У концепції мотивації відомого психолога А. Маслоу (A. Maslow) 

сформульовано класифікацію потреб, що відображає їх ієрархію і зв’язки. На 

думку психолога, кожна людина народжується, маючи потреби певних видів 

і, у міру задоволення нижчих, їх місце займають вищі. Усвідомлена потреба 
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зазвичай стає мотивом діяльності. Велика кількість мотивів знаходиться у 

підсвідомості. Після їх «виведення» на рівень свідомості вони сприяють 

розв’язанню проблеми збереження особистості, її прогресу (Маслоу, 1998). 

Психологи (Р. Немов, І. Зимняя) визначають мотивацію, як сукупність 

чинників, що психологічно пояснюють поведінку людини. Мотивація являє 

собою енергетичну сторону і характеризує направленість поведінки. Вона 

визначає вибір людини, надає їй сил і витривалості, робить її поведінку 

цілеспрямованою (Зимняя, 2004). 

У контексті нашого дослідження ми виходили із припущення, що 

формування професійної мотивації, відіграє важливу роль у процесі розвитку 

особистості загалом, сприяє нормальній взаємодії з навколишнім 

середовищем і життєдіяльності. Як зауважує Н. Москаленко, «професійна 

мотивація, є складним соціальним явищем, детермінованим численними 

факторами (соціально-економічні та соціально-психологічні чинники, 

особистісні якості, цінності людини тощо» (Москаленко, Кобзін, & 

Стародубцев, 1999). 

Саме мотивація є одним з основних елементів структури особистості, 

яка регулює поведінку, формує світогляд, відіграє роль у виборі життєвого 

шляху, професійної діяльності та її подальшому вдосконаленні. Отже    

проблема професійної мотивації постає у діяльності працівників Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС України), починаючи з 

дослідження мотивів, які спонукають до вибору такої професії та 

продовжуючи дослідженнями стосовно мотиваційної сфери в роботі 

рятувальників (Діброва, Вдович, 2018, с. 34). 

Проблема мотивації завжди була актуальною для викладачів і 

науковців, оскільки є ключовим чинником, що впливає на результативність 

навчального процесу загалом, та на якість вивчення іноземної мови за 

професійним спрямуванням, зокрема. 

Аналіз наукових джерел засвідчив, що означеній проблемі у галузі 

освіти завжди приділялася значна увага.  
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Вивчалася природа мотивів (В. Асєєв (1974), Л. Божович (1972) та ін.), 

формування мотиваційної готовності майбутніх офіцерів у процесі навчання 

та виховання (І. Грабовський). У дослідженнях науковців із Великої Британії 

(Р. Гарднер (R. Gardner), В. Ламберт (W. Lambert), (1972), та Канади 

П. Макінтайр (P. Maclntyre), К. Ноелс (K. Noels) (1996) у 1980–1996 рр. 

проаналізовано соціально-психологічний підхід до вивчення іноземної мови.  

У праці П. Пінтріч (P. Pintrich) та Д. Счук (D. Schuk) наголошується, що 

мотивація включає в себе різні психічні процеси цілеспрямованої діяльності, 

які провокують і підтримують дії. Відзначається те, що залучені психічні 

процеси в мотивації впливають на навчання та досягнення мети, а також вони 

можуть активізувати (мобілізувати) дії та підтримувати їх на оптимальному 

рівні.  

Водночас, незважаючи на вагомі наукові здобутки, окремі питання 

залишаються не розв’язані або ж розв’язані лише частково. Це, насамперед, 

стосується досліджень щодо забезпечення мотивації іншомовної професійної 

діяльності майбутніх фахівців цивільного захисту. 

Важливим  завданням сучасної іншомовної професійної підготовки є 

створення такого навчального середовища, яке би пролонговано мотивувало 

й спонукало вивчення та удосконалення іноземної мови, що і є  основою 

мотиваційної сфери курсантів / студентів. 

У психолого-педагогічній та довідковій літературі поняття «мотив» та 

«мотивація» розглядається з різних точок зору.  

Мотив – (франц. motif, від лат. moveo – рухаю) – спонукальна причина 

дій і вчинків людини (те, що спонукає до дії). Основою мотиву діяльності 

людини є її різноманітні потреби. Внаслідок усвідомлення і переживання 

потреб первинних (природних) і вторинних (матеріальних і духовних) у 

людини виникають певні спонуки до дії, завдяки яким ці потреби 

задовольняються (Гончаренко, 1997, с. 214).  

За І. Вітенком (1994), «мотив – це усвідомлена потреба і лише в 

певному випадку він стає основою цілеспрямованих дій особистості. Для нас 
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важливою є думка автора про те, що коли ми говоримо про мотив як 

усвідомлену спонуку до певних дій, зокрема навчання, слід пам’ятати, що 

сам по собі мотив не є причиною їх цілеспрямованості. Він лише результат 

відображення у психіці потреб організму, викликаних зовнішніми чи 

внутрішніми об’єктивними явищами. Тобто потреби і мотиви тісно пов’язані 

з інтересами, переконаннями та ідеалами особистості» (Вітенко, 1994). 

Мотивація – система мотивів або стимулів, що спонукає людину до 

конкретних форм діяльності або поведінки (Гончаренко, 1997, с. 217). І у 

цьому сенсі згадуємо Ю. Холмакову, яка підкреслює що «особливу 

складність в вивченні іноземних мов дотепер представляє слабка мотивація. 

Іноземна мова представляє собою не просто «ще один предмет програми» 

освіти, це нова система мислення, новий образ світу, тому що мова – не набір 

знаків, засіб сприйняття; говорити й розуміти мову – це не питання 

перекладу, це питання бачення світу. Без серйозного стимулу таку задачу не 

вирішити» (Холмакова, 2016, с. 103). 

Р. Гарднер (Gardner) зауважує, що мотивація є одним із головних 

чинників, який впливає на процес вивчення іноземної мови. Вчений вважає, 

що «мовні навчальні стратегії, імовірно, не спрацюють, якщо індивід не 

мотивований на вивчення мови. Під час дослідження він доходить висновку, 

що важливим внеском у мотиваційний процес вивчення іноземної мови є 

перш за все сам студент, по-друге – його оточення, а потім – такий важливий 

зовнішній чинник, як викладач» (Gardner, Lambert,  1972, с. 2–4). 

Як зазначає З. Дорней (Dornyei, 2001), без достатньої мотивації навіть 

дуже здібні студенти не зможуть досягти успіху в навчанні за добре 

укладеним курсом навчання чи самостійно оволодіти матеріалом із певної 

галузі знань. Тому так важливо формувати стійку мотивацію до опанування 

іншомовної професійної компетентності. 

З. Дорней (Dornyei, 1998) аналізує поняття мотивації навчання 

іноземної мови виокремлюючи три рівні, які включають  сукупність факторів 

мотивації, а саме: 1) рівень мови (культура, суспільство, практична 
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важливість мови); 2) рівень студента (самоефективність, впевненість у собі, 

орієнтація на результат); 3) рівень навчальної ситуації (вплив особистості 

викладача, його поведінки, стилю викладання, вплив методів і прийомів 

навчання, а також вплив групової динаміки).  

У свою чергу, науковці Г. Крукс (G. Crooks) та Р. Шмідт(R.Schmidt) 

(1991) виділяють чотири ключові рівні мотивації у процесі вивчення 

іноземної мови: 1) мікрорівень, 2) рівень роботи в аудиторії, 3) навчальної 

програми 4) рівень, який залежить від зовнішніх факторів. Вони 

застосовують принципи «очікуваності результату» та «самостійності» в 

поясненні теорії мотивації у навчанні (c.469–512).  

Дж. Келлер (J. Keller, 1983) виокремлює чотири умови успішної 

вмотивованої діяльності: 1) інтерес до теми та діяльності, 2) актуальність, 

3) очікування успіху та контролю, 4) задоволення. 

З вищевикладеним перегукується точка зору психологів щодо 

класифікації мотивів, сформульована за результатами анкетного аналізу 

студентів Європи і США. Було виділено мотиви, що спонукають до 

пізнавальної діяльності та активного засвоєння навчального матеріалу: 

навчання для збагачення та поповнення власних знань; навчання для 

досягнення цілі; навчання для свого іміджу та позиції серед одногрупників; 

навчання через тиск і примус, почуття обов’язку; навчання через певні 

соціальні причини (Тyszkowam, 1991 c. 358). 

У відповідь на заклики більш «широкого бачення мотивації» 

П. Тремблей (P. Tremblay) і Р. Гарднер (R. Gardner) включивши мотиваційні 

цінності та теорію, виділили три ключові елементи: мету, мотиваційну силу, 

працездатність. На цій основі нами розроблена розширена модель мотивації, 

де основна увага акцентується на ставленні до мови: мотиваційній реакції, 

послідовності досягнення мети (рис.4.2) (Tremblay, Gardner, 1995). 
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Рис. 4. 2. Моделювання мотивації навчання іноземної мови/другої 

іноземної мови (L2) за теорією П. Тремблей (P. Tremblay) і Р. Гарднер 

(R. Gardner) 

 

Зарубіжні науковці розрізняють зовнішню та внутрішню мотивації у 

психолого-педагогічних дослідженнях. За А. Вулфолк (А. Woolfolk) (1998), 

внутрішня мотивація виникає від таких факторів, як інтерес або цікавість. 

Дж. Сантрок (J. Santrock) (2004) характеризує зовнішню мотивацію як таку, 

що включає в себе прагнення робити щось і досягнути результату від 

виконаної праці.  

На думку І. Зимньої (2004), «розкутість, відсутність страху, радісне 

ставлення до вчителя, навчання, прагнення до доброзичливого 
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взаєморозуміння в групі – результат обраного вчителем правильного стилю 

спілкування» (с. 158), тому, позитивно впливає на мотивацію, якщо викладач 

сприяє:  

 створенню кожному студентові умов, завдяки яким він може 

продемонструвати свої здібності, знання, вміння; 

 оцінці навіть найменшого прогресу в навчальному процесі; 

 саморозвитку курсанта. 

Не варто забувати також і про автономію курсанта як важливий 

мотиваційний чинник. Той викладач, який сприяє та підтримує автономію 

курсанта, усвідомлює, що кожний курсант є особистістю зі своїми 

здатностями, здібностями й особливостями, а відтак, кожен із них на різних 

рівнях підготовки сприймає нову тему та на різних швидкостях досягає своєї 

мети.  

Звідси випливає, що процес навчання іноземній мові повинен 

створювати умови, які забезпечують студенту такі можливості: 

– ефективно виявляти всі розумові операції та дії; 

– використовувати мовні засоби для реалізації особистих потреб; 

– долати так звані мовні бар’єри і перешкоди (Гальскова, & Гез, 2004).  

Вважаємо доцільним виділити такі стратегії навчального процесу на 

заняттях з іноземної мови за професійним спрямуванням: 

 цікава подача нового матеріалу, який тісно пов’язаний зі знаннями, 

які курсанти / студенти отримують при вивченні профілюючих дисциплін 

«Природні та техногенні загрози, оцінювання небезпек»; «Захист населення і 

територій»; «Організація й управління ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій»; «Радіаційний, хімічний і біологічний захист» та іншими за 

напрямом підготовки «Цивільний захист»; 

 створення комфортних умов, за яких курсант / студент зможе 

впевнено себе почувати, виконуючи завдання для самостійного 

опрацювання; 
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 заохочення оперувати набути  лексичними та граматичними 

знаннями з іноземної мови для власного розширення знань із профілюючих 

дисциплін. 

Необхідно відмітити, що проблема формування мотивації до 

додаткового вивчення іноземних мов має велике життєве значення. 

Складність цієї проблеми та знаходження шляхів її вирішення в рамках 

вітчизняної науки полягає в тому, що практично не сформувався той пласт 

теоретичної літератури та матеріалів прикладних досліджень, які дозволяють 

вивчати дану проблему в сучасних соціокультурних умовах, хоча вона є 

досить актуальною. 

У процесі вивчення іноземної мови ставлення до неї може змінюватися. 

Студентів, стикаючись з певними труднощами, розчаровуються, коли не 

відчувають швидкого прогресу у вивченні мови,  не відбувається 

накопичення словникового запасу. У цей період зменшується мотивація, 

зникає активність, послаблюється працездатність, спрямована на оволодіння 

іноземною мовою. Все це впливає на зниження успішності, що негативно 

позначається на створенні навчальної мотивації. І, як пишуть науковці, з 

часом виникає  розчарування з приводу згаяного, незасвоєного мовного 

матеріалу, незадоволення не лише собою, але й організацією навчання 

іноземної мови (Ігнатюк, Соловйова, 2003).  

Труднощі створення мотивації полягають у тому, що вона належить до 

суб’єктивного світу студента і визначається його власними поривами й 

потягами, а викладач лише опосередковано впливає на неї, створюючи 

передумови і формуючи основу, на базі яких у студента виникає особистісне 

зацікавлення роботою. Викладач повинен добре знати своїх студентів, 

мотиви їх діяльності, арсенал мотиваційних засобів, всі види і підвиди 

мотивації та їх резерви. Лише тоді можна Створити стійку мотивацію, що 

гарантує прогрес в оволодінні іноземною мовою (Теличко, 2013). 

Отож, володіння іноземною мовою є складним, тривалим, 

багатоаспектним процесом, який передбачає урахування комплексу 
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особистісних та соціальних особливостей, спрямованих як на формування 

мовної компетентності, так і на розвиток особистості загалом. Успішний 

початок навчання будь-якої іноземної мови сприяє створенню високої 

мотивації до вивчення іноземної мови. Успіх навчання та ставлення студента 

до дисципліни великою мірою залежить від того, наскільки цікаво, емоційно 

та логічно викладач організує проведення занять.   

Аналіз, систематизація та узагальнення наукової літератури, а також 

власний практичний досвід дають підстави виокремити техніки та стратегії, 

які мотивують  курсантів / студентів до навчання професійної іноземної мови 

за методом З. Дорніє (Dоrnyei Z.) (1998) та сприяють створенню відповідного 

навчального середовища. 

Найбільш вагомимим з них є: 

1. Поведінка / ставлення / професіоналізм / власна мотивація науково-

педагогічного працівника (вміння зацікавити курсантів / студентів, їх підтримка, 

розуміння та визнання успіхів, демонстрація переваг володіння професійною 

іноземною мовою у навчальному процесі). 

2. Визнання зусиль та досягнень курсантів / студентів (своєчасне схвалення 

та психологічна підтримка за умови труднощів під час вивчення професійної 

іноземної мови, сприяння впевненості). 

3. Обов’язкове позитивне оцінювання проміжних і кінцевих результатів   

навчального процесу (навчання курсантів / студентів ефективним методам 

навчання, їх заохочення працювати наполегливіше (навіть якщо виникають певні 

труднощі), пропозиція завдань з доступним рівнем сприйняття та засвоєння (для 

подолання мовного бар’єру, без концентрації уваги на граматичних структурах).  

4. Створення приязної атмосфери на практичному занятті (атмосфери, що 

спонукає розмовляти відповідно до теми фахового спрямування з використанням 

елементів жарту). 

5. Уміння підібрати та сформулювати завдання (ведення чітких інструкцій, 

роз’яснення необхідності окремих вправ у процесі навчання іноземної мови 

фахового спрямування)/ 
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6. Привернення уваги до мети теми, тобто цільова спрямованість студента 

(learners’ goal-orientedness), врахування індивідуальних потреб студентів у 

навчальних програмах, фахово укладений дидактичний курс спеціалізованої 

іноземної мови, заохочення студентів до розуміння цілей поставленого 

завдання чи виконання вправи. 

7. Проведення нестандартних завдань (використання різноманітних 

творчих завдань, обговорення цікавих і сучасних новин з даної тематики, 

заохочення до навчального процесу) 

8. Сприяння єдності та співпраці групи студентів (заохочення студентів 

поділитися особистим досвідом теми заняття, та висловити думку щодо 

актуальності теми заняття із використанням знань фахового спрямування, 

заохочення працювати, щоб досягти мети (індивідуально чи в групі): презентації, 

дослідження, проекти). 

Формування мотивації має певні умови.  

По-перше, вплив зовнішніх чинників: престиж професії, цікава 

високооплачувана робота в майбутньому, перспективи подорожі за кордон, а 

також заохочування батьків та друзів. Слід зауважити, що близьке оточення 

відіграє важливу роль у формуванні стійкої мотивації. Ставлення сім’ї, друзів 

до особистого вибору студента англійської мови як професійної діяльності 

може позитивно, або, навпаки, негативно вплинути на подальше формування 

мотивації та навчання в цілому.  

По-друге, внутрішні фактори, до яких перш за все відносяться: 

індивідуальні психологічні особливості, здібності та нахили студентів, тобто, 

гуманітарний, технічний «склад розуму», а також, первісний інтерес до 

мовної форми діяльності та вивчання англійської мови. 

Існує сукупність проблем пов’язані з мотиваційним компонентом у 

процесі навчання іноземної мови. Як зауважує, В. Киянка (2014), що «…у 

немовному закладі під час вивчення іноземної мови виникають певні 

проблеми, що зумовлені наступними чинниками: – студенти роблять акцент 

на фахових дисциплінах, до яких іноземна мова не належить. У більшості 
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студентів присутня виключно зовнішня мотивація (тобто, студенти вивчають 

її лише для того, щоб отримати кращу оцінку на іспиті, а не через особисту 

зацікавленість у самій дисципліні); – у немовних закладах, як правило, в 

одній групі навчаються студенти з різним рівнем володіння іноземною 

мовою (від сильного до слабкого), з різними здібностями, що також впливає 

на їх мотивацію; – обмежена кількість годин, що виділяється на дисципліну 

«Іноземна мова» у немовному закладі не дозволяє опанувати її на належному, 

професійному рівні (Киянка, 2014, c. 169). 

Провідними навчальними мотивами студентів є «професійні» та 

«особистого престижу», менш значущі «прагматичні» (отримати диплом про 

вищу освіту) і «пізнавальні» (Ільїн). На різних курсах роль домінуючих 

мотивів змінюється. На першому курсі провідний мотив – «професійний», на 

другому – «особистого престижу», на третьому і четвертому курсах – обидва 

ці мотиви, на четвертому – ще й «прагматичний».  

Другий різновид мотивів навчальної діяльності пов’язаний із поза 

навчальною ситуацією, але має позитивний вплив на навчання. Дії з боку 

суспільства формують почуття обов’язку, яке зобов’язує його отримати 

освіту, в тому числі професійну, і стати повноцінним громадянином, 

корисним для своєї країни, для своєї родини. До цієї ж групи мотивів він 

відносить і ті, які пов’язані з вузько особистісними інтересами. Процес 

навчання при цьому сприймається як шлях до особистого добробуту, як засіб 

просування по життєвих сходах. Третій вид мотивів пов’язаний із самим 

процесом навчальної діяльності. Студент отримує задоволення від зростання 

своїх знань при освоєнні нового матеріалу; мотивація навчання відображає 

стійкі пізнавальні інтереси. 

Аналізуючи різні точки зору науковців та викладачів-практиків, ми 

намагалися виявити, які ключові чинники можуть зацікавити студента вивчати 

одну або більше іноземних мов, тобто реальні перспективи використання 

іноземної мови за професійним спрямуванням.  
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У цьому контексті  важливою є, на нашу думку, точка зору П. Якобсон 

(1969)  щодо трьох типів мотивації навчання. «По-перше, мотивація, яку можна 

вважати «негативною», яка ґрунтується на спонуканні студента, спричинена 

усвідомленням певних незручностей і неприємностей, які можуть виникнути, 

якщо він не буде навчатися (дорікання з боку батьків, викладачів та 

однокурсників). Подібна мотивація навряд чи приведе до успішних результатів. 

По-друге, мотивація, яка має позитивний характер, але також пов’язана з 

мотивами, не закладеними у навчальній діяльності. Це найбільш цінна мотивація. 

Однак, якщо в процесі навчання дана настанова не буде підкріплена іншими 

мотиваційними чинниками, вона не забезпечить максимального ефекту. Третій 

тип мотивації представлений особистими мотивами студента: схвалення друзів, 

близьких, педагогів, кар’єрний розвиток і т.п.» 

З метою виявлення переважання типу, наведених П. Якобсон (1969), ми 

провели експрес опитування серед студентів/курсантів вищих навчальних 

закладів ДСНС України. Було опитана 90 респондентів (по 30 

студентів/курсантів 1,2 та 5 курсів). Мета опитування полягала у виявленні 

пріоритетності типу мотивації.  

Необхідно було проранжувати типи мотивації (1 – найвищий рівень; 3 – нижчий) 

Що у найбільшому ступені спонукає Вас до вивчення іноземної мови?  

1. Дорікання батьків, однокурсників, критика викладачів (негативна 

мотивація). 

2. Можливість спілкування із зарубіжними друзями, відчуття комфорту під 

час перебування закордоном (позитивна мотивація, не передбачає мотивів, 

закладених у навчальній діяльності). 

3. Можливість отримати схвалення однокурсників, похвалу викладачів, 

підтримку батьків за високі навчальні досягнення, виборювання перемог у 

конкурсах, олімпіадах; можливість поїхати за кордон на стажування, (позитивна 

мотивація, передбачає мотиви, закладених у навчальній діяльності). 

Результати ранжування відображено на рис.4.3. 
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Рис.4.3. Ранжування типів мотивації респондентами 1-2, 5 курсів 

 

Результати ранжування, відображенні на рис.4.3, свідчать про зміни, 

що відбуваються у мотивації студентів щодо ставлення  до вивчення 

іншомовної підготовки. На першому курсі переважає негативна мотивація, на 

другому – практично усі три види мотивації проявляються однаково, а вже на 

п’ятому – переважає позитивна мотивація з урахуванням навчальних 

досягнень. 

Усвідомлюючи реальність досліджуваного питання, варто відзначити 

важливість самостійної діяльності у сфері іншомовної підготовки. Важливим 

мотиваційним компонентом уже з першого курсу є опрацювання фахової 

літератури (інструкції, журнали, газети, статті, монографічні видання), яка 

згодом стане необхідною для курсантів / студентів при написанні курсових і 

дипломних робіт, виступах на конференціях, підготовці наукової статті.  

Специфіка мотивації навчальної діяльності залежить від особистісних 

особливостей студентів: від потреби в досягненні успіху або, навпаки, від ліні, 

пасивності, небажання робити зусилля над собою, стійкості до невдач тощо. 

Дж. Равен (1999) пропонує виділяти мотивацію в окрему зону компетентності, 

оскільки вона не є сталим компонентом внутрішньої структури компетентності, 

а виникає на стику двох зон: – внутрішній і зовнішній (тобто зумовлюється 

одночасно внутрішніми якостями і зовнішніми вимогами). Така компетентність 

ґрунтується переважно на набутих, сформованих властивостях (знання, вміння, 
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навички, ставлення), на відміну від природних, тому вона може бути основою 

побудови освіти у формуванні громадянина та фахівця.  

Мотивація навчання характеризується складною структурою, до складу 

якої входить внутрішня (орієнтована на процес і результат) і зовнішня 

мотивації. Система зовнішніх і внутрішніх мотивів, що характеризують 

творчу компетентність особистості, складається з таких компонентів: 

«соціальні мотиви, спрямовані на самовизначення й самоствердження в 

різних соціальних середовищах, мотиви особистісного престижу, спрямовані 

на прагнення набути в майбутній професійній діяльності певного статусу в 

суспільстві, професійні мотиви, спрямовані на реалізацію домагань, 

пов’язаних із характером майбутньої професії; мотиви творчих досягнень, 

спрямовані на реалізацію потреб у творчому самовираженні; індивідуальні 

мотиви, спрямовані на розв’язання суперечностей, зумовлених 

неузгодженістю між індивідуальним досвідом, внутрішніми спонуканнями і 

зовнішніми соціальними нормами і правилами тощо» (Комашко, 2011, с. 54). 

Викладене вище дозволило зробити висновок, що провідними 

мотивами професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного 

захисту є: можливість кар’єрного зростання; участь у міжнародних проектах, 

тренінгах, засіданнях, круглих столах і соціальних мережах; навчання чи 

робота закордоном; участь у міжнародних освітніх програмах; отримання 

сертифіката на підтвердження рівня володіння англійської мовою відповідно 

до Британської (Beginner-Advanced) та загальноєвропейської CEFR (А1-С2) 

систем оцінювання володіння мовою тощо.  

Ефективними шляхам формування мотивації професійної іншомовної 

підготовки фахівців цивільного захисту є: схвалення та визнання самостійних 

досягнень курсантів / студентів; створення творчої атмосфери на занятті; 

використання чітких методичних вказівок та роз’яснень; врахування 

індивідуальних потреб та особливостей курсантів / студентів; співпраця 

курсантів / студентів під час спільних досліджень і проектів; поєднання 
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індивідуальної, групової та самостійної форм навчання; використання 

ситуативних та творчих завдань. 

  

 

4. 2. Створення цільової методики інтенсивної іншомовної 

підготовки фахівців цивільного захисту 

 

Важливою педагогічною умовою є розроблення й застосування 

цільової методики інтенсивної іншомовної підготовки фахівців цивільного 

захисту.   

Методика С. Гончаренка (2000), є прикладною наукою, що за своїм 

змістом і завданнями є дуже близькою до комплексу технологічних наук. 

Зміст слова «методика» подвійний: з одного боку, це сукупність методів, а з 

другого – наука про методи навчання. Вживання одного терміна в різних 

значеннях створює незручність: іноді методику плутають як наукову 

дисципліну та з сукупністю методичних рекомендацій викладачам» (с. 9). Як 

наголошує П. Горкуненко (2007), методика передбачає опис організації 

навчального процесу, здійснення дидактичної та методичної інтерпретації 

наукового знання, а також навчання (передавання наукової інформації 

студентам)» (c. 78).  

Ми цілком погоджуємося з думкою С. Гончаренка (2000) щодо 

доцільності використання терміна «конкретна дидактика» як синоніма 

терміна «методика». Конкретна дидактика досліджує теоретико-

методологічні проблеми організації вивчення того чи іншого навчального 

предмета: організацію процесу навчання й виховання, типи і структуру 

уроків, види навчальних занять, контроль знань учнів, розвиток їхніх 

пізнавальних інтересів тощо. Як теоретична наука методика навчання 

іноземних мов враховує дані інших наук в їх діалектичному зв’язку, проте, у 

свою чергу, формулює свої методичні закони, які є якісно іншими 

закономірностями, ніж подібні закономірності базових і суміжних наук. 
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У контексті нашого дослідження важливим є урахування, що у 

методиці навчання іноземних мов виділяють дві функціонально різні 

методики: загальну та спеціальну. Так у загальній методиці представлено 

вивчення закономірностей та враховується специфіка процесу навчання 

будь-якої іноземної мови. Тоді як спеціальна методика займається  

навчанням для конкретної іноземної мови у виокремленому навчальному 

закладі із урахуванням мовних і мовленнєвих особливостей мови. 

У нашому дослідженні ми обґрунтовуємо цільову методику інтенсивної 

іншомовної підготовки для вивчення іноземної мови професійного 

спрямування майбутніх фахівців цивільного захисту.  

Її провідними  завданнями є:  

 добір змісту навчального матеріалу відповідно до вимог моделі 

фахівця;  

 добір інтерактивних форм та методів навчання іноземної мови;  

 розроблення необхідної навчально-методичного забезпечення для  

вивчення  курсу. 

При обґрунтуванні своїх законів і закономірностей методика широко 

спирається на передову практичну методику, на досвід творчо працюючих 

педагогів іноземних мов. У вітчизняній науково-педагогічній літературі 

присвячено чимало праць активним методам навчання серед них: 

А. Вербицького (1991), І. Лернера  (1981), І. Хорєва (2000), В. Ягупова (2003). 

У зарубіжній літературі широко використовується поняття «стратегії 

активного навчання» (active learning strategies) у дослідженнях С. Бонвел 

(C. Bonwel) (1997), Б. Ухто (B. Uchto) (2005), Дж. Бігай (J. Bigaj) (2005), 

К. Денек (K. Denek) (2007), А.Заяц (A. Zając) (2013). 

У Словнику польської мови зазначено, що «активний метод навчання 

мотивують студента активно самостійно вчитися та працювати» (Kozłowicz, 

Niedźwiedzki, & Kryński, 1904, c. 284). 

Поняття «активне навчання» являє собою перехід від регламентуючих, 

алгоритмізованих, програмованих форм і методів організації дидактичного 
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процесу у вищому навчальному закладі до розвиваючих, проблемних, 

дослідницьких, пошукових, які сприяють виникненню пізнавальних мотивів, 

інтересу до майбутньої професійної діяльності, умов для творчості і 

спілкування у навчанні (Вербицкий, 1991, с. 43). 

Як зазначає П. Щербань (2004), «до методів активного навчання 

належать методи, при застосуванні яких студент змушений активно 

здобувати, переробляти й реалізовувати навчальну інформацію, подану в 

такій дидактичній формі, яка забезпечує об’єктивно й значно вищі порівняно 

з традиційними способами результати навчання практичної діяльності».  

Необхідність застосування методів інтенсивної іншомовної підготовки  

майбутніх фахівців цивільного захисту стає вимогою сучасного освітньо-

інформаційного навчального середовища. Оскільки надзвичайно швидко 

зростає обсяг інформації у професійному середовищі служби ДСНС України, 

тому щоб забезпечити конкурентоспроможність майбутнього фахівця 

цивільного захисту на ринку праці необхідно постійно оновлювати знання та 

уміння. Проте це неможливо зробити завдяки збільшенню аудиторного 

навантаження у ході терміну навчання, а однією із позитивних вирішень 

вищезгаданої проблеми є використання інтенсивних методів навчання у 

іншомовній підготовці сучасного випускника ДСНС України.       

Ми вважаємо, що завданням сучасного педагога є створення 

психологічно-комфортної атмосфери та ситуації свободи і розкутості, 

креативного мислення  за яких майбутній курсант/студент цивільного 

захисту займатиме позицію активного рівноправного суб’єкта  у вивченні 

іноземної мови за професійним спрямуванням. Тому впровадження 

технології інтенсивного методу у навчальний процес по-перше, сприятиме 

удосконаленню організаційних якостей: робота в команді; психологічних 

якостей: швидка орієнтаціє щодо виконання завдання, оперативність та 

адекватність у надання оцінці ситуації (поставленому завданню),  вміння 

керувати поведінкою у разі виконання службових обов’язків у виникненні 

надзвичайної ситуації, професійно-військові якості: удосконалення мовної 
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адаптації у разі швидкого реагування у НС із врахуванням зовнішніх 

обставин; представлення власної позиції щодо вирішення завдання, тобто 

обмін інформацією, а також толерантне відношення до співрозмовника та 

«тренування» комунікативних здібностей, а саме використання знань та 

умінь із міждисциплінарних наукових напрямів. По-друге, завдяки 

застосуванню методів інтенсивної іншомовної підготовки забезпечується 

висока мотивація та включення курсантів/студентів у навчальну пізнавальну 

діяльність орієнтовану на майбутню професійну діяльність майбутнього 

фахівця цивільного захисту.     

Як зауважує В. Кузьмінський (2005) «невід’ємною складовою 

професійної підготовки фахівців різного профілю є вивчення іноземної мови, 

яка є важливою частиною сучасного ритму життя. Раціональне та 

вмотивоване використання методів навчання на заняттях іноземної мови 

вимагає креативного підходу з боку викладача, адже «педагогіка є наукою і 

мистецтвом одночасно, тому і підхід до вибору методів навчання має 

ґрунтуватися на творчості педагога» (c. 159–160). 

Методи інтенсивної іншомовної підготовки спонукають 

курсантів / студентів вирішувати проблемні професійні завдання та 

знаходити оригінальні рішення, стимулюють пізнавальну діяльність, 

враховуються інтегративні зв’язки у процесі іншомовної підготовки. 

У нашому дослідженні методи інтенсивної іншомовної підготовки 

можна застосовувати на різних етапах: 

I eтап – початкове оволодіння іншомовним матеріалом; 

II eтап – у процесі формування мовленнєвих умінь та навичок, 

використання індивідуальних здібностей із застосуванням імітаційних 

методів навчання (ігрові/неігрові); 

III eтап – у ході закріплення вивченого матеріалу. 

На початковому етапі вивчення англійської мови професійного 

спрямування студентам слід опрацьовувати термінологію сучасних текстів 

науково-популярного стилю, періодичних видань за фахом. На другому етапі 
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варто приділяти увагу видам вправ, при яких враховуються міжпредметні 

зв’язки: вивчення іноземної мови відбувається з поступовою імплементацією 

з професійно-орієнтованими дисциплінами. Студентам старших курсів, у 

яких уже сформовано предметну базу, які розуміють терміни рідною мовою, 

можна пропонувати самостійно опрацьовувати термінологію з неадаптованих 

автентичних текстів наукового стилю, автентичних матеріалів фахового 

спрямування (газети, журнали, відеопрограми, фільми, пісні, спеціалізована 

література).  

Як наголошує О. Зеленська (2004), «комунікативна методологія 

базується на принципі комплексного навчання всіх видів мовленнєвої 

діяльності (аудіювання, читання, мовлення, письма) в умовах вирішення 

комунікативних завдань у навчальних мовленнєвих ситуаціях” (с. 33). 

Щоб досягти мети у навчанні курсантів / студентів спілкуванню 

іноземною мовою із використанням методів інтенсивної іншомовної 

підготовки, слід передбачити широке використання комунікативних вправ на 

практичних зайняттях з іноземної мови. Такий вид «ознайомлювального» або 

«пошукового» читання необхідний студентам як для підготовки до 

написання рефератів, доповідей тощо, так і для їх майбутнього професійного 

зростання, поглиблення знань із фаху. Таким чином, студент не лише 

отримає певну суму знань і навичок, але й навчиться самостійно й 

оперативно використовувати отриману інформацію у повсякденній 

діяльності (Кусько, 1996, с. 13–15).  

Цільова методика інтенсивної іншомовної підготовки визначає 

комплекс форм і методів іншомовної професійної підготовки: традиційні 

(лекційні та семінарські заняття; практичні заняття з питань особливостей 

професійного спілкування іноземними мовами; читання та обговорення 

літератури з професійної проблематики, індивідуально-консультаційна 

робота) та інтенсивні (моделювання та аналіз конкретних ситуацій 

професійного спілкування; дискусії; ділові ігри, проекти, тренінги тощо). 

На основі аналізу психолого-педагогічних джерел, ми дійшли висновку 
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що найчастіше в професійній іншомовній підготовці використовується 

класифікація до навчально-пізнавальної діяльності А. Смолкіна (Смолкін, 

1991). Тому методи інтенсивної іншомовної підготовки відповідно до 

навчально-пізнавальної діяльності поділяємо на неімітаційні (наприклад 

інтелектуальна розминка, дискусія, презентація, олімпіада); імітаційні (ігрові: 

дидактичні або навчальні ігри, ігрові ситуації та неігрові: аналіз поставлених 

ситуацій; вирішення ситуаційних завдань) (табл. 4.1 та 4.2.).  

 

Таблиця 4.1. 

Специфіка методів інтенсивної професійної іншомовної підготовки  

Методи інтенсивної професійної іншомовної підготовки 

Неімітаційні Імітаційні 

Ігрові Неігрові 

експрес-опитування, навчальна 

дискусія, олімпіади, написання 

рефератів/тез, представлення 

презентацій та оглядових 

повідомлень, написання тестів, 

самостійна робота з іншомовною 

фаховою літературою, участь у 

конференціях 

ділова гра, 

дидактична гра, 

тренінг  

аналіз поставлених 

ситуацій, рішення 

ситуативних завдань  

 

На основі використання неімітаційних методів під час іншомовної 

підготовки формуються та закріплюються іншомовленнєві ресурси: розвиток 

монологічного та діалогічного мовлення, самостійного мислення (табл. 4.2). 

Упровадження методики відбувається впродовж трьох етапів: 

мотиваційно-адаптивного (1 курс), розвивально-продуктивного (2 курс), 

прагматично-прогностичного (5 курс). На кожному з етапів ми 

дотримувалися певного алгоритму дій, відповідних визначеним рівням: 

сприймання (рецепції), усного і письмового мовлення (продукції), взаємодії 

(інтеракції). 
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Таблиця 4.2 

Використання неімітаційних методів під час професійної 

іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту 

Назва методу 

навчання 

Застосування 

Неімітаційні 

Інтелектуальна 

розминка (експрес 

опитування) 

Дозволяє опитати якомога більше студентів/курсантів;  

виявити прогалини з навчального матеріалу; активізує 

роботу; сприяє формуванню спілкування з професійної 

сфери; 

Навчальна дискусія  Дозволяє відкрито обговорювати спірне питання із 

професійної тематики; сприяє розвитку критичного 

мислення; розвиває навики діалогічного та 

монологічного мовлення; уміння використовувати 

мовний діловий стиль: етика та культура спілкування.  

Олімпіади  Сприяє активізації та виявленню іншомовленнєвих 

вмінь та навичок; підвищує мотивацію студентів; 

підсилює змагальну складову у навчальному процесі; 

готує до спілкування на різних рівнях (конференціях, 

круглих столах, конференціях) 

Реферати / тези  Розвиває уміння досліджувати інформацію з різних 

іншомовних довідкових джерел та засобів масової 

інформації;  

Оглядові 

повідомлення  

Допомагає розвивати уміння шукати відповідний 

матеріал та представляти інформацію, що пов’язана з 

професійною діяльністю 

Презентації Дозволяє представити тему з професійної діяльності із 

врахуванням відповідних іншомовних мовленнєвих 

ресурсів  

Конференції  Сприяє удосконаленню самопідготовки; обмін 

досвідом із використанням іноземної мови у 

конкретних  професійних та життєвих ситуаціях; 

розвитку культури ділового професійного спілкування 

Тестування  Допомагають систематизувати знання: застосовувати у 

процесі прийняття логічних рішень та узагальнення 

висновків; формують уміння самоаналізу та 

самоконтролю;  

Самостійна робота 

з фаховою 

літературою 

Розвиток навичок уміння працювати з підручниками, 

двомовними термінологічними словниками, 

довідковою літературою; формування особистісних 

якостей: відповідальність, систематичність, 

самореалізація, організованість; застосовуватись як в 

аудиторній так і поза аудиторній роботі; 
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Розглянено мотиваційно-адаптивний етап професійної іншомовної 

підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту. На рівні сприймання 

(рецепції) використовуються пізнавальні вправи (ігрові ситуації, вікторини, 

кросворди, показ відеоматеріалів, опрацювання автентичних матеріалів 

фахового спрямування (газети, журнали, відеопрограми, фільми, пісні, 

спеціалізована література). На рівні усного і письмового мовлення 

(продукції) використовуються мовленнєві та умовно-мовленнєві вправи 

рецептивного і репродуктивного характеру (діалогічне та монологічне 

мовлення на основі знань із профільних дисциплін, висловлення власної 

думки, виконання творчих завдань, огляд та обговорення новин, опрацювання 

термінології як ізольовано, так і в текстах, різні тлумачення певного поняття і 

термінологічних словосполучень). На рівні взаємодії (інтеракція) 

використовуються комунікативні вправи (бесіди, вираження емоцій, 

інформаційний та емоційний обмін, виконання ролей і персонажів, 

листування або спілкування в соціальних мережах, спілкуванні іноземною 

мовою в соціально-побутовій, соціально-культурній та професійних сферах). 

На рівні сприймання варто зауважити, що одні й ті ж (або надзвичайно 

подібні) слова можуть мати цілком різне значення, що може привести до 

непорозумінь й утруднити спілкування чи розуміння тексту. І навпаки, для 

визначення одного й того ж поняття в різних професійних мовах 

використовуються різні тлумачення того чи іншого поняття. Наприклад: 

слово «небезпека» в технічній мові здебільшого перекладається як «risk», в 

біології чи фізиці – як «hazard», «danger» (існують також інші синоніми). 

Через це, спілкуючись з іноземцями, знайомлячись з іноземною фаховою 

літературою, слухаючи передачі або просто читаючи белетристику, слід 

усвідомлювати, що звичайна розмовна мова і специфічна професійна мова 

(арго) можуть істотно відрізнятися між собою. 

Так, наприклад, у польській мові слово «Wolno» означає не «вільно», а 

«помалу» наприклад вираз: «Mów wolno!» («Говоріть помалу»), який 

використовує диспетчер у розмові з очевидцем у разі нещасного випадку або 
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дорожньо-транспортної пригоди; слово «Osoba» – використовуємо термін 

«постраждалий» у фаховому перекладі, а не просто слово «людина»; 

наприклад вираз: «Сzy ta osoba jest nieprzytomna?» («Чи постраждалий без 

свідомості?») (Gelo, 2012, с. 130). 

Формування та розвиток такого роду компетенції студентів, починаючи 

з першого курсу, слід відводити значну частину часу під час навчального 

процесу. До того ж, опанування іноземної мови за професійним 

спрямуванням стає можливим за умови сформованості когнітивно-

професійної компетенції, тобто здатності курсантів / студентів 

використовувати знання у процесі вивчення дисциплін загального та 

професійного спрямування. 

Узагальнюючи вище поданий матеріал, можна відзначити, що, останні 

десятиліття привели до кардинальних змін у сфері методики вивчення 

дисциплін загального та професійного спрямування із застосуванням 

інтенсивних методів навчання. Нинішні умови можна вважати ідеальними 

для розвитку та формування професійної та іншомовної комунікативної 

культурної компетенції, однак, як це відбуватиметься, залежить саме від нас.  

Студентів слід залучати до спільних завдань, до діяльності, що має 

конкретну мету: моделювати різноманітні випадки, готувати матеріали для 

презентацій і дискусій, організовувати міжнародні зустрічі – постійно 

вживаючи мову за професійним спрямуванням. Можна використовувати 

перегляд фільмів і відеозаписів, де спілкуються носії мови, спостерігати за 

невербальними елементами комунікації і способами вираження емоцій, за 

тим, як люди починають і підтримують інформаційний та емоційний обмін 

під час спілкування, як вони обмінюються думками і як вони переривають 

бесіду. Для такої роботи особливо підходять уривки телепередач, які можуть 

слугувати початковим матеріалом для створення студентами та курсантами / 

студентами своїх власних епізодів, де б вони виконували ролі персонажів і 

поводили себе відповідно. 

Роботу над текстом за фахом слід починати з опрацювання термінів і 
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термінологічних словосполучень як ізольовано, так і в реченнях при 

виконанні умовно-мовленнєвих вправ рецептивного і репродуктивного 

характеру. Такі вправи допоможуть, на думку М. Ляховицького (1981), 

«краще усвідомити правила утворення слів», переосмислити вживання 

«загальновживаних лексичних одиниць», і поступово здогадатися або 

зрозуміти значення того чи іншого терміна або словосполучення.  

На рівні усного і письмового мовлення використовуються вправи на 

опис реальних об’єктів. Це особливий різновид описових вправ, який 

великою мірою пов’язується з усною композицією. Об’єктом опису можуть 

бути професійні ситуації. Наприклад, предмет, який використовують 

пожежники при гасінні пожежі, вогнегасник, слід описувати за такою 

схемою: 1) призначення предмета; 2) його зовнішній вигляд; 3) матеріал, з 

якого його виготовлено; 4) принципи дії; 5) зауваження щодо його 

експлуатації; 6) марка; 7) відомості з історії предмета. 

На рівні взаємодії важливе значення має застосування ігрових методів. 

Оскільки застосування ігор у навчальному процесі створюють імітування 

дійсних або реальних проблемних ситуацій  які можна вирішувати у процесі 

застосування рольових функцій учасниками навчального процесу.   Завдяки 

застосуванню ігрових технологій можна розвивати приховані можливості та 

здатності майбутнього фахівця цивільного захисту, а саме: сприйняття та 

вирішення проблеми всупереч складному сприйняттю, вилучення з пам’яті 

необхідної інформації та заповнення прогалин з професійно-мовної 

проблематики. Ми поділяємо думку А. Кошелева (2013), що «ігрові 

технології - це система спеціально сконструйованих методичних, 

дидактичних, психологічних, інформаційних, інтелектуальних та 

професійних дій, прийомів, способів, які гарантують досягнення поставлених 

цілей у процесі підготовки слухача, що свідомо приймає рішення, вільно 

володіє знаннями, навичками, вміннями та професійними 

компетенціями (с. 6). 

Слушно зауважує педагог Н. Бреславець (2013), що «за наявністю 
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ролей методи поділяють на неігрові (аналіз конкретних ситуацій, імітаційна 

вправа, дія з інструкції (алгоритм), тренінг та ін.); ігрові (розігрування ролей, 

ігрове проектування, рольове стажування, паратеатр, психодрама); ігри – 

(ділові, імітаційні, операційні, ситуаційно-рольові, проблемно-ділові); новітні 

форми навчання – інноваційні ігри тощо» (c.289) 

Як наголошує у дослідженні Е. Шубін (1963), що лише вміло 

розподілене за мірою складності, збудоване на знайомому тематичному 

матеріалі, який цікавить студентів, насичене ігровими моментами навчання 

усного мовлення, яке створює впевненість у безперервному прогресі, є 

найефективнішим засобом підтримки інтересу студентів до вивчення 

іноземної мови (с. 115). В. Шаталов (1989) писав, що використання гри з 

навчальною метою дає можливість педагогу виявити творчі здібності, 

винахідливість, кмітливість суб’єктів учіння (с.28). А. Капська (1991) 

зазначає, що «використання у професійній підготовці дидактичних ігор – це 

по суті своєрідна репетиція і перевірка того, як студенти вміють 

користуватися словом у заданій професійній ситуації» (с. 71). Студенти 

мають труднощі у вивченні англійської мови через недостатній словниковий 

запас, неправильне використання слів у мовленні, недоречні терміни або 

погану вимову (Afdіllah, 2015). У своїх працях американські дослідники М. 

Шульц (М. Schultz) та А. Фішер (A. Fіsher) (1988) наголошують, що одна із 

причин, чому варто використовувати дидактичні ігри в аудиторії – це зняття 

рівня стресу, який заважає студенту зосередити увагу на навчальній 

діяльності, а також призводить до зниження ефективності засвоєння нового 

матеріалу та підриває мотиваційні чинники. У практичних дослідженнях 

зарубіжних авторів, таких як  Дж. Каллахан (J.Callahan) та Л. Кларк (L.Clark) 

(1988), Дж. Оллер (J. Oller) (1993), Г. Лаудосе (G. Ladousse) (1997), В. Лі (W. 

Lee) (1996) виділяють наступні особливості дидактичних ігор: дидактичні 

ігри відкриті (не можна передбачити, можна повторювати, переривати і 

починати знову); дидактичні ігри мають певні правила, які можуть 

змінюватися учасниками гри; дидактичні ігри повинні приносити 
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задоволення та радість. 

С. Кожушко (2013) виділяє наступні функції дидактичної гри: 

соціокультурну (виступає ефективним засобом соціалізації, засвоєння 

цінностей цього середовища); комунікативну (надає можливість моделювати 

ситуації та обирати різні шляхи їх вирішення: одноосібні, групові, 

колегіальні; вводить людину у світ складних професійних відносин); 

самореалізації (передбачає досягнення особистісного успіху, конкуренції, 

перемоги, що створює ситуації самовираження, самореалізації); діагностичну 

(передбачає, що студент в умовах гри може пересвідчитись у рівні свого 

інтелекту, творчості, вмінні спілкуватись, у рівні володіння професійними 

знаннями та вміннями); корекційну (передбачає через програвання умовних 

ситуацій у подальшому коригувати реальну діяльність); розважальну (сприяє 

урізноманітненню навчального процесу, викликає позитивні емоції, створює 

сприятливу атмосферу для спілкування із однокурсниками та викладачем) 

(c. 187). У дослідженні Ю. Мох (2011) розглядає дидактичну гру «як 

спеціально організовану навчально-пізнавальну діяльність, у ході якої 

майбутні офіцери набувають знання, вміння, навички, професійно значущі 

якості та вирішують завдання професійного спрямування. Автор виділяє 

наступні види дидактичних ігор: пізнавальні – вправи, ігрові ситуації, 

вікторини, кросворди, ігрові дискусії; проектувально-конструктивні – 

комп’ютерні, створення проектів, моделей майбутньої службової діяльності 

та діяльності колективу; імітаційні ігри – рухливі, сюжетно-рольові, ділові; 

комплексні ігри – КВК (с. 7–8).  

Методи інтенсивної іншомовної підготовки за допомогою дидактичних 

ігор з орієнтацією на професійну діяльність майбутніх фахівців цивільного 

захисту збільшує інтерес до практичного заняття, підвищує активність 

курсантів / студентів щодо сприйняття значної кількості нової інформації з 

певної тематики, стимулює обмін між курсантами набутою інформацією та 

новою; закріплення й усвідомлення раніше засвоєного; курсанти / студенти 

шукають оптимальні варіанти вирішення професійних завдань, що гарантує 



291 

успіх під час реальної аналогічної ситуації; підвищує мотивацію курсантів / 

студентів шляхом заохочення та винагороди; за допомогою ігор курсанти / 

студенти долають емоційно-психологічні бар’єри між викладачем та 

формують навички співпраці у групі (колективі). 

В свою чергу, Л. Якубовська (2002) виділила чотири типи 

комунікативних навчально-рольових ігор професійної спрямованості: 

тренувальні ігри, ігрові етюди; ситуативні навчально-рольові ігри; 

професійно-діяльнісні навчально-рольові ігри; інструментально-змагальні 

навчально-рольові ігри (с. 7). На нашу думку, ефективність використання 

ділових ігор на практичних заняттях з іноземної мови фахового спрямування 

має ряд переваг, які представлені у нижче поданій схемі. Нами розроблена 

схема ефективності використання ділових ігор на практичних заняттях із 

іноземної мови за професійним спрямуванням (рис 4.4.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4.4. Ефективність використання ділових ігор під час 

професійної іншомовної підготовки (авторська розробка) 

підбору змісту навчального матеріалу з 

урахуванням фахової специфіки 

світових практик та вітчизняних реалій 

вміння студентів працювати в групі та слухати 

інших 

мотиваційного компонента та заохочування 

корисних мовленнєвих структур 

індивідуального підходу та зняття напруги 

використання ІКТ 

Ефективність використання ділових ігор  під час іншомовної 

підготовки залежить від: 
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Як показує практика, недоцільно використовувати дидактичні ігри на 

всіх заняттях, а лише їх елементи. Оскільки та сама діяльність, тобто 

шаблонне застосування дидактичних ігор часами знижує ефективність 

засвоєння мовного матеріалу і курсанти часто починають порушувати 

дисципліну. Варто зауважити, що викладач при плануванні завдань повинен 

звертати увагу, чи рівень знань студентів відповідає цілям та змісту даної 

тематики. Не менш важливим є вік тих, кого навчаєм та ступінь мотивації. 

Саме тому, щоби правильно розробити дидактичні ігри з орієнтацією на 

професійну діяльність із врахуванням інтересів курсантів / студентів варто 

звернути увагу на такі особливості підготовки навчального матеріалу: 

- навчально-методичне забезпечення дисципліни; 

- корисні ресурси при вивченні мови; 

- сучасні комп’ютеризовані аудиторії, оснащенні технікою 

візуалізації та інтерактивного спілкування; 

- співпраця студента та викладача як важлива умова навчання; 

- винагороди та заохочення як важливі мотиваційні чинники. 

Оскільки специфіка вивчення іноземної мови за професійним 

спрямуванням вимагає від курсанта/студента оволодіння фаховою 

термінологією, основними поняттями тієї чи іншої галузі знань. Саме тому 

однією з умов оптимізації методів навчання з розвитку мовленнєвих умінь і 

навичок виступає правильно побудована система вправ і завдань, через яку 

відбувається реалізація процесу мовлення. 

Наведемо приклади дидактичних ігор, спрямованих на вивчення 

англійської мови за професійним спрямуванням курсантами «Цивільної 

безпеки» (Додаток Г). 

Лексичні та граматичні ігри допомагають засвоїти лексико-граматичні 

структури та закріпити їх у мовленнєвій практиці в ігровій формі.  

Наприклад,  ділова гра «Emergency Care and Fіrst Aіd for fіrefіghters»/ 

«Надання першої медичної допомоги постраждалим парамедиками-

рятувальниками». 
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Міжпредметний зв’язок – «Медицина надзвичайних ситуацій», 

«Первинна підготовка рятівника», «Безпека життєдіяльності». 

Мета – вивчити лексико-граматичний матеріал до теми «Надання 

першої медичної допомоги» у професійному середовищі за допомогою 

технології екстенсивного використання абревіатур та акронів таких як EMTs 

(Emergency Medical Teams); STC (save the children); HA (Health Action); AP 

(action plan); EET (Emergency Toolbox).    

Курсанти / студенти сидять у колі. Викладач пропонує розповісти про 

випадок надання першої медичної допомоги, який трапився з курсантами в 

житті. Під час навчання майбутні фахівці мають можливість практикуватися, 

експериментувати, моделювати ситуацію, перевіряти свої знання з медичної 

підготовки і паралельно відточувати навички спілкування з професійної 

іноземної мови/ 

Дидактична гра «Rescue tools and trucks». Мета: практика вживання 

тренування у вживанні загальних та спеціальних питань в Present, Past Future 

Іndefіnіte Actіve and Passіve, Present Perfectпо темі «Rescue vehіcles and 

equіpment». У грі беруть участь 2-4 учасників.  

Ділові ігри передбачають практичне використання засвоєних знань, 

тобто моделювання різноманітних ситуацій та «занурення»  у професійну 

діяльність включаючи НС, результатом якої є пошук вирішення поставленого 

завдання.  Поряд з тим варто зауважити, що ділові ігри відрізняються від 

інших ігрових технологій тим, що складаються з попередньо підготовленого 

завдання, де закладено попередньо сплановані «правильні» та «неправильні» 

рішення, а саме тому, курсанти/студенти мають змогу побачити та 

проаналізувати, як результат, рішення впливатиме на майбутню подію. 

У дослідженні «Дидактичні умови застосування ділових ігор у 

професійній підготовці фахівців пожежної безпеки» О. Парубок (2003) ділову 

гру виділяє як метод навчання, який забезпечує досягнення навчальної мети 

через відтворення професійної діяльності вогнеборців в умовах, що імітують 

реальні процеси і формують у курсантів / студентів практичні уміння та 
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професійно-службове мислення. При цьому важливо забезпечити реалізацію 

міжпредметних зв’язків, а також здійснювати диференційований підхід до 

курсантів / студентів, враховуючи рівень їх фактичних знань, професійну 

спрямованість і здібності. Автор класифікує ділові ігри на навчальні, 

виробничі (службові) та дослідницькі (с .4–9).  

Ми погоджуємося з думкою А. Панфілова (2009), що характерною 

особливістю ділової гри у процесі мовної підготовки є наступні аспекти: 

моделювання процесу діяльності керівників/фахівців у процесі набуття 

управлінських та професійних рішень; чіткий розподіл ролей та завдань; 

колективне вирішення поставленого завдання; різноманітність 

запропонованих рішень; реалізація «ланцюжкових» рішень у процесі; 

наявність керованої  емоційної ситуації; наявність як індивідуальних так і 

групових вирішень запропонованого завдання (с. 171).  

Таким чином, ділові ігри спрямовані на формування конкретних умінь 

в реальних ситуаціях: швидкий аналіз НС, уміння вести пошук необхідної 

інформації, швидко вирішувати проблему, пропонувати варіанти 

невідкладних дій, приймати рішення у нестандартних умовах. Ділова гра 

вчить курсантів/студентів бути впевненими, уміння приймати рішення у 

складних непередбачуваних ситуаціях,  створює позитивну атмосферу та 

удосконалювати навчальний процес  за допомогою засвоєних знань із 

суміжних навчальних дисциплін  для іншомовного професійного 

спілкування.   

Розглянемо розвивально-продуктивний етап професійної іншомовної 

підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту. На рівні сприймання 

(рецепції) використовуються осучаснення та доповнення абревіатурами 

словниковий запас, ознайомлювальне читання. На рівні усного і письмового 

мовлення використовується продуктивне мовлення (актуальність 

висловлювань фахового спрямування, короткий характер висловлення думок). 

На рівні взаємодії (інтеракція) використовуються організовуються 

міжнародні зустрічі та конференції, опановуються невербальні засоби 
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мовлення (сигнали управління) для передавання інформації, взаємодії, 

порозумінні, міжпредметні зв’язки для професійного вирішення завдань. 

На рівні сприймання для підвищення ефективності комунікації у 

професійному середовищі а саме: ознайомлення та обговорення поточних 

надзвичайних подій, адекватне сприйняття й розуміння іноземної мови у 

межах виконання професійних оперативно-рятувальних операцій між 

експертами-представниками у сфері цивільного захисту різних держав, 

вивчення іншомовних джерел інформації широко застосовується 

використання абревіатур та акронів. На сьогоднішній час зростаючий інтерес 

до використання абревіації та акронів, як одного із способів вираження у не 

тільки у повсякденному, але й у професійному спілкуванні, викликано тим 

що при сприйнятті інформації під час міжнародних симпозіумів, але у ході 

рятувальних операцій з представниками інших країн у сучасного фахівця 

цивільного захисту виникають труднощі.  

У вищеподаному аспекті цікавим є підготовка фахівців цивільного 

захисту у процесі  підвищення ефективності комунікації у професійному 

середовищі за допомогою екстенсивного використання абревіатур та акронів. 

  Варто підкреслити, що актуальність питання дослідження специфіки 

використання  скорочень (абревіатур та акронімії) у процесі професійної 

іншомовної підготовки фахівця цивільного захисту не висвітлена у наукових 

дослідженнях та повною мірою є потребою сучасності. 

Звернемо  увагу на спільні та відмінні ознаки понять «абревіатура» та 

«акронім». У  Словнику української мови поняття «абревіатура» трактується 

як «слово, що становить скорочення двох або кількох слів», напр. (EUCPT/ 

European Civil Protection Team/ Європейський підрозділ цивільного захисту) 

(Білодід, & Бурячок, 1970, с. 5). У словнику іншомовних слів зазначено, 

«акронім-абревіатура, утворена з початкових слів або сполучень». (Нечволод, 

2008,с. 123). Британський філолог Д. Крістал (D.Crystal) (1994) зазначає, 

акроніми як і абревіатура, що утворений із перших літер його складових, і 

може читатися як за алфавітним звучанням», напр. (SCUBA/ self contained 
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underwater breathing apparaus), «… за правилами орфоепії», напр. (NATO/ 

North Atlantic Treaty Organization) (c. 342). Проте ще однією характерною 

відмінністю акронімів від абревіатури є крапка після кожної літери у 

абревіатурах, та їх відсутність в акронімах (b.i.d.twice a day двічі на день) 

акронім відповідно). 

Розглядаючи абревіатури та акроніми у сфері цивільного захисту в 

залежності від їхнього використання у іншомовній професійній підготовці 

можна поділити на відповідні тематичні категорії: 

Міжнародні організації, служби, центри у сфері цивільного захисту: 

Комітет Цивільного Захисту (CPC/ Civil Protection Committee), Центр 

координації реагування на надзвичайні ситуації (ERCC/ Emergency Response 

Coordination Centre); 

Підрозділи, групи, представники команд: Команди ООН з оцінки та 

координації стихійних лих UNDAC/ United Nations Disaster Assessment and 

Coordination teams 

Військові звання та посади: полковник (COL /Colonel), майор 

(MAJ/Major), офіцер по тактичній підготовці (TO/ Training Officer), сержант 

(SGT /Sergeant),  пожежник (FF /Firefighter), парамедик (EMT/Paramedic) 

Обладнання та засоби: захисне обладнання (PPE / Personal Protective 

Equipment), распіратор (SCBA / Self Contained Breathing Apparatus); 

вогнегасник (FEX/ Fire Extinguishers); 

Дії під час виконання рятувальних операцій: прибуття (ARR/Arrival), 

пошук та порятунок (SAR (S&R)/ Search and Rescue),продукти для вживання 

(MRE/ Meal Ready to Eat), евакуація у разі виникнення урагану (HUREVAC/ 

Hurricane Evacuation), план екстрених операцій (EOP /Emergency Operations 

Plan), рятування за допомогою мотузки (RR /Rope Rescue). 

У науково-технічній літературі вчені у різні періоди висловлювали 

неоднозначні думки щодо застосування скорочень (абревіатур та акронів) у 

усному та письмовому мовленні. 

Американський науковець Джордж Кінгслі Ципф (George 
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Kingsley Zipf) у дослідженні про психобіологію мови, стверджував що 

«застосування абревіатур це - економія часу та зусиль у процесі мовлення» 

(Zipf, 1935). Релевантною також вважаємо ідею вітчизняної  дослідниці 

А. Беспалова (1989) яка вважає, що «кожний абревіатурний компонент має 

смислове навантаження та виконує інформативну функцію» (с. 112). Проте у 

працях І. Шевлякова (2000) зазначено, «використання абревіатури як 

негативного і безмістовного явища» (с. 59). 

Цілком погоджуємося із думкою польського науковця А. Кубака 

(A. Kubackі) (2016), що «короткий характер висловлення думок зумовлений 

динамічним розвитком сучасних технологій для передачі інформації, таких 

як текстові повідомлення, електронні листи,  миттєвий обмін повідомлень та 

розпоряджень, наказів у різних сферах діяльності» (c. 19). Наукову й 

практичну цінність має думка Р. Микульчука (2005), що вбачає «у внесенні 

єдиної загальноприйнятої класифікації абревіатур до нової редакції 

українського правопису» (с.13). 

Вище подана проблематика використання скорочень (абревіатур та 

акронів) зі сфері цивільного захисту має ряд різнопланових труднощів щодо 

розуміння, вживання у іншомовному професійному спілкуванні.  

Таким чином підвищення ефективності комунікації у професійному 

середовищі за допомогою технології екстенсивного використання абревіатур 

та акронів у іншомовній професійній підготовці майбутнього фахівця 

цивільного захисту буде ефективним якщо у навчальному процесі постійно 

осучаснювати та доповнювати відповідними абревіатурами словниковий 

запас майбутнього фахівця, опрацьовувати автентичні джерела такі як 

міжнародні документи, запозичувати інформацію із міжнародних тренувань 

бо адекватне сприйняття та розуміння іноземної мови  фахівцями цивільного 

захисту відбуватиметься ефективно не лише в аудиторних залах, а у процесі 

міжнародних навчань та тренувань (Додаток Д).   

На рівні усного і письмового мовлення практикується створення 

студентами таких типів ситуацій, в яких спілкування природно розвивається і 
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в яких студенти (курсанти) можуть застосовувати для реального спілкування 

те, що вони вивчають більш формально.  

При доборі навчального іншомовного фахового матеріалу орієнтація, 

якого спрямована на практичне використання та застосування курсант / 

студент бачитиме та розумітиме сенс того завдання, що він робить; 

враховуватимуться потреби його та інтереси; матиме відчуття безпеки (право 

на помилку, підтримка членів команди); братиме активну участь у 

плануванні та прийнятті рішень (щось залежить від кожного учасника); 

сприяє відчуттю власної гідності; матиме можливість реалізувати свої ідеї.  

За допомогою методів інтенсивної іншомовної підготовки більш 

ефективно сприймається навчальний матеріал курсантом / студентом, тому 

що: 

 забезпечується можливість усвідомлювати та обговорювати 

матеріал; 

 забезпечується більш сприятливому ставленню до навчального 

процесу; 

 приділяється увага практичному досвіду, а не теоретичному 

сприйманню навчального матеріалу; 

 розвивається досвід ефективної співпраці у команді; 

 створюються можливості для диференційованого навчання (Додаток 

Д). 

Методи інтенсивної іншомовної підготовки спонукають курсантів / 

студентів вирішувати проблемні професійні завдання та знаходити 

оригінальні рішення. Ключовою метою вищезгаданого методу є допомога 

курсанту / студентові засвоїти знання, розвиває творчі інтереси та уміння 

співпрацювати в колективі. Завдяки інтенсивним методам навчання курсанти 

/ студенти практикують навички діалогічного та монологічного мовлення 

використовуючи знання із профільних дисциплін. Даний метод не тільки 

стимулює пізнавальну діяльність, але передбачає перевірку знань умінь та 

навичок дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням». Роль 



299 

викладача, який використовує даний метод на практичному занятті, 

змінюється на радника, спостерігача, слухача, співучасника дидактичного 

навчального процесу, що направляє у правильне русло. Ми погоджуємся з 

думкою Т. Вахрушева (2008), що «застосування активних методів навчання 

передбачає спрямування цього процесу головним чином не на викладання 

готових знань і їх відтворення, а на самостійне оволодіння студентами 

знаннями у процесі активної пізнавальної діяльності. Авторка вважає, що 

активні методи навчання – це навчання діяльністю» (с. 48).  

На рівні взаємодії у процесі професійної іншомовної підготовки 

майбутніх фахівців цивільного захисту вивчають невербальні методи 

спілкування. На нашу думку невербальні засоби мовлення тієї чи іншої сфери 

діяльності у різних країнах варто вивчати так само як і вербальні. 

В свою чергу Г. Колшанський (2005) додає, що «виразні рухи, що 

супроводжують мовленнєве висловлення і несуть додаткову до його змісту 

інформацію» (с. 33). Погоджуємся з думкою дослідника, невербальні засоби 

мовлення є практичними компонентами не тільки для передачі інформації, 

взаємодії та порозумінні, але й швидкому та професійному вирішенню 

завдання  майбутнього фахівця цивільного захисту. Наприклад у Сполучених 

Штатах Америки фахівці оперативно-рятувальних підрозділів 

використовують невербальні засоби мовлення наприклад під час операцій на 

даху або гірських пошуково-рятувальних роботах для подолання обмеженої 

видимості та високого рівня шуму. Досить широко застосованим у 

професійній діяльності є невербальні засоби мовлення із використанням 

каната у рятувальних роботах розробленим Б. Бурдо (Brian Boudreux) метод 

(OATH Method). 

Таким чином, невербальний зміст (сигнали управління) відіграють 

важливу роль у не тільки у щоденному житті але й у професійній діяльності 

сучасного фахівця цивільного захисту в Україні. Необхідною для освоєння є 

таблиця «Сигналів управління у випадку дій у разі надзвичайних ситуацій 

органів управління та підрозділів оперативно-рятувальної служби» 
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(наприклад збір відділення, увага, висувна драбина, до гори, до низу, виклик 

медичної допомоги) детально представлена у (Додатку Е). Слушно зауважує 

І. Ковалинська (2014) «…55% інформації сприймається через вираз обличчя, 

пози і жести, а 38% — через інтонації та модуляції голосу. Звідси витікає, що 

тільки 7% залишається на долю слів, які реципієнт сприймає, коли ми 

розмовляємо» (с. 14). 

Таким чином, у процесі навчання найбільш доцільно використовувати 

методи інтенсивної іншомовної підготовки, при яких куранти намагалися б 

творчо підходити до виконання поставленого завдання із врахуванням знань 

із профільних дисциплін, які будуть затребувані у майбутній професійній 

діяльності. При виконанні вправ кожен студент чи курсант / студент повинен 

увійти в свою роль, адаптуватись до неї.  

Розглянемо прагматично-прогностичний етап професійної іншомовної 

підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту. На рівні сприймання 

(рецепції) використовуються швидкий аналіз, уміння вести пошук необхідної 

інформації, швидко вирішувати проблему, широко застосовується 

використання абревіатур та акронів,  пошукове читання, дистанційні курси. 

На рівні  усного і письмового мовлення використовується продуктивне 

мовлення, моделювання конкретних ситуацій, варіанти невідкладних дій, 

вирішення проблемних професійних завдань та знаходження оригінальних 

рішень, дослідницькі та  пошукові завдання, наукові публікації та роботи. На 

рівні взаємодії (інтеракція) передбачене використанням імітаційних методів 

інтенсивної іншомовної підготовки: проекти, дискусії; ділові ігри, тренінги, 

кейс-технології, ситуативні навчально-рольові ігри. 

Однією з головних особливостей вивчення іноземної мови у закладі 

вищої освіти ДСНС є професійно-орієнтований характер, тому постає 

потреба в розробці, обґрунтуванні та впровадженні у навчальний процес 

тренінгових технологій. 

На заняттях з іноземної мови тренінг використовується як одна із 

ефективних форм активного навчання студентів / курсантів, метою якого є, 
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насамперед, передача знань в галузі професійного спілкування, а також 

розвиток умінь і навичок.  

Термін «тренінг» (з англ. traіn, traіnіng) має низку значень: навчання, 

виховання, тренування, дресирування. Існує багато визначень цього поняття. 

Однак, Ю. Ємельянов розглядає тренінг як групу методів, направлених на 

розвиток здібностей до навчання та оволодіння будь-яким складним видом 

діяльності (Емельянов, Наппельбаум, 1981).  

Тренінг, подібний до самого життя в мініатюр, це одночасно: 

– цікавий процес пізнання себе та інших; 

– спілкування; 

– ефективна форма опанування знань; 

– інструмент для формування умінь і навичок; 

– форма розширення досвіду. 

Саме в ході тренінгу майбутні фахівці мають можливість 

практикуватися, експериментувати, моделювати ситуацію, перевіряти свої 

висновки, аналізувати досягнення, відточувати навички спілкування і 

комунікативну поведінку. Це дозволяє уникати помилок у реальних умовах, 

допомагає швидше долати труднощі і робить мовний бар’єр невидимим.  

Нейролінгвістичний тренінг «Природні та техногенні катастрофи 

XXI століття». 

Мета: засвоєння лексико-граматичного ресурсу по тематиці природні 

та техногенні катастрофи. 

Міждисциплінарний зв'язок: «Системи забезпечення захисту населення 

і територій у надзвичайних ситуаціях», «Моніторинг надзвичайних ситуацій 

та теорія ризиків», «Організація та управління ліквідацією наслідків 

надзвичайних ситуацій», «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту». 

У тренінгу беруть участь 15 учасників, поділені на дві команди, що 

обговорюють наперед підготовану проблему, та знаходять її вирішення. У 

ході тренінгу курсанти/студенти навчаються умінню вести ділове 

спілкування на міжособистісному рівні враховуючи індивідуальні 
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особливості співрозмовника, а саме: уміння вступити у дискусію, вести 

діалог, підтримувати розмову, робити висновки. Варто зауважити що при 

нейролінгвістичному тренінгу важлива увага приділяється мисленню, мові та 

поведінці співрозмовника. А саме зовнішня поведінка – говорить та робить, 

внутрішня – думає та відчуває.  Аналізуючи вищезгадані процеси у 

співрозмовника можна представити модель тактики співрозмовника: 

поведінка, передача інформації, слова та словосполучення. Уміння почати 

розмову з проблеми та запропонувати її вирішення, уміння бути активним 

співрозмовником, уміння реагувати на інші вислови(твердження) 

співрозмовника.  

Тренінг у навчально-екстреній обстановці на тему: «Пожежа у 

житловому приміщенні, евакуація постраждалих».  

Міждисциплінарний зв’язок – «Організація аварійно-рятувальних 

робіт». 

Мета – вживання умовних речень другого типу, повторити та зміцнити 

знання учнів із теми «Уміння евакуйовувати людей із задимлених житлових 

будинків, які постраждали при пожежах», продемонструвати практичне 

застосування знань. 

Викладач пояснює курсантам / студентам ситуацію: «У  приміщенні 

сталася пожежа. Ви маєте лише 3 хвилини для того, щоб узяти 

найнеобхідніші речі та самостійно їх винести». 

За 5 хвилин курсанти / студенти мають написати на аркуші паперу: Іf a 

fіre started іn my house І’d take…. 

Потім підгрупу ділять на 2 команди, гравці кожної з яких по черзі 

промовляють написаний ними текст.. Учасники другої команди ставлять 

запитання представникам першої команди: Wouldn’t you take..? Why wouldn’t 

you take…? Потім команди міняються ролями. За кожну правильну відповідь 

команда отримує один бал.  

«Тренінг командної взаємодії» активно використовується не тільки у 

процесі навчання фахових дисциплін циклу професійної підготовки, але і на 
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практичних заняттях з іноземної мови. У ході тренінгу учасники команди 

вчать ся спілкуватися іноземною мовою використовуючи абревіатур та 

акронімів, співпрацювати у команді, уміти налагоджувати взаємодопомогу та 

допомагати. За допомогою «Тренінгу командної взаємодії» усі учасники 

команди змушені брати активну участь у вирішенні поставленої 

нестандартного завдання  та уміти враховувати людський фактор. Проте 

варто зауважити, що у даному виді тренінгу важливу роль відіграє лідер 

команди, який корегує роботу команди враховуючи індивідуальні 

особливості її учасників, контролює хід виконання роботи та слідкує за 

дотриманням виконання поставленого завдання. Перед лідером висуваються 

наступні вимоги уміння задавати питання, позитивно вирішувати 

різноманітні конфліктні ситуації між учасниками команди, оперувати 

інформацією. 

Не менш цікавим для курсантів/студентів  у процесі навчання іноземної 

мови є відеотренінг. В основному використовується у навчальних цілях під 

час аудиторної роботи, так самостійної: показ готових відеоматеріалів 

(уривки з фільмів, документальних програм, роликів) а також запис коротких 

відеозаписів у процесі тренувальних занять. Відеоперегляд служить для 

перегляду та аналізу, викладу компактного/великої кількості 

подій(інформації), розвитку навичок адекватної поведінки: погляди, жести, 

реакції, вироблення психологічної стійкості, обговоренню ефективних 

способів вирішення проблеми,   

Відеотренінг “My educatіonal establіshment”.  

Мета: засвоєння лексичних одиниць по темі «Мій навчальний заклад» а 

саме: establіshment, fіeld of human safety, technіque, lіquіdatіon, accіdent, cadet, 

assocіatіon, staff, course, traіnіng complex, technology and art clubs. 

На нашу думку, якими б різноманітними не були цілі застосування 

різноманітних методів, головним залишається одне – досягти спілкування, 

передати іншим певну інформацію, особливо в наш час, коли іноземна мова 

стала мовою професійного спілкування. Ми погоджуємося з думкою 
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відомого американського дослідника R. Arends (Р. Арендс), що «на даний час 

необхідними вміннями для досягнення успіху і задоволення в роботі 

вважається передусім: вміння розв’язувати проблеми, приймати рішення, 

аналізувати ситуацію та робити висновки, спілкуватися та співпрацювати у 

колективі» (Аrends, 1998). 

Таким чином, вивчення методів інтенсивної іншомовної підготовки 

майбутніх фахівців цивільного захисту дозволило нам зробити наступні 

висновки: методи інтенсивної іншомовної підготовки з орієнтацією на 

професійну діяльність майбутніх фахівців цивільного захисту підвищує їх 

інтерес до практичних занять, активність щодо сприйняття ними нової 

інформації, мотивацію до засвоєння її у значних обсягах; стимулює обмін 

цією інформацією між учасниками навчального процесу, закріплення й 

усвідомлення раніше засвоєного; пошук оптимальних варіантів вирішення 

професійних завдань (що гарантує успіх під час реальної аналогічної 

ситуації. Використання прийомів заохочення та винагороди з боку викладача 

під час ігор сприяє подоланню емоційно-психологічних бар’єрів як між 

викладачем та курсантами / студентами, так і між самими учасниками 

навчального процесу за умови їх роботи в групах (колективі). 

Під час розроблення й застосування цільової методики самостійну 

роботу ми розглядаємо як форму організації професійної іншомовної 

підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту. Розглянемо організацію 

самостійних занять під час професійної іншомовної підготовки 

курсантів/студентів. 

На сьогоднішній день одним із пріоритетних напрямів підвищення 

ефективності навчально-виховного процесу є наукова самостійна робота 

курсантів / студентів. Оскільки впродовж останніх десятиліть 

спостерігаються значні зміни в методиці викладання іноземних мов, 

внаслідок чого зросла необхідність удосконалення шляхів навчальної 

діяльності. Сучасні освітні реформи не обминули і вищу освіту. У Законі 

України «Про вищу освіту» (2014, ст. 50), зазначено, що «однією із форм 



305 

організації освітнього процесу у закладах вищої освіти є самостійна робота». 

Тому, метою навчального процесу у контексті нашого дослідження є 

формування в курсантів / студентів уміння самостійно здобувати, 

використовувати та постійно вдосконалювати знання з іноземної мови, 

потреба у використанні яких може виникнути в ході професійної діяльності.  

У дослідженні про самостійну роботу педагоги А. Соколов, І. Драч, 

І. Ісаєва (2002), наголошують: «самостійна робота студентів при вивченні 

іноземної мови професійного спрямування, підходи до якої потребують 

докорінних змін, на сучасному етапі повинна стати основою вищої освіти, 

важливою частиною процесу підготовки фахівців. Як складне педагогічне 

явище – це особлива форма навчальної діяльності, спрямована на 

формування самостійності студентів і засвоєння ними сукупності знань, 

умінь, навичок, що здійснюється за умови запровадження відповідної 

системи організації всіх видів навчальних занять. Як бачимо, мета 

самостійної роботи студентів двоєдина: формування самостійності як риси 

особистості і засвоєння знань, умінь, навичок» (с. 188). 

Самостійна робота є невід’ємною частиною особистісного розвитку 

курсанта / студента вищого технічного навчального закладу ДСНС 

(Державної служби надзвичайних ситуацій) України та найскладнішим 

моментом організації навчального процесу, в основу якого покладено 

принципи саморозвитку й самовдосконалення, що сприяє самореалізації та 

розвитку творчого потенціалу особистості.  

Самостійна навчальна робота фахівця цивільного захисту на 

сьогоднішній час заслуговує особливої уваги у навчальному процесі. У 

вищих військових закладах існує стійка тенденція до спрямованості студента 

на самостійну роботу.  

За А. Кузьмінським «самостійна робота студента – це навчальна 

діяльність студента, яка планується, виконується за завданням, під 

методичним керівництвом і контролем викладача, але без його прямої 

участі» (Кузьмінський, & Омеляненко, 2008, c. 309).  
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Це передусім технології розвиваючого навчання: проблемного, 

дискусійного, ігрового. У своїх дослідженнях Ю. Пултужицкі (J. Półturzyckі) 

(1983) наголошує, що мета самоосвіти майбутнього фахівця повинна 

включати цілі загальні системи освіти, дидактики, навчання фахового 

спрямування і освіти дорослих (с. 14).  J. Półturzyckі (1983) виділяє наступні 

методи самоосвіти: 

 спостереження, як методика навчання; 

 використання матеріалу з лекцій та практичних занять; 

 використання дискусії; 

 навчання з підручників та різних навчальних матеріалів; 

 вміння занотовувати основне; 

 виконувати вправи; 

– вміти формувати і розв’язувати проблему.  

Автор наголошує, що викладач відіграє визначну роль оскільки він 

повинен скеровувати роботу студента. Варто згадати також В. Оконь 

(W. Okon) (1995) та  Ц. Мазяржем (Сz. Mazіarzem) (1966), які пропонують 

наступні методи самоосвіти: 

– читання і перегляд літератури; 

– слухання і дискутування; 

– здобуття знань з інших джерел; 

– письмове опрацювання питань; 

– участь у культурному житті (у вільний час).  

Підсумовуючи вище сказане, варто наголосити що викладачі повинні 

скеровувати студентів так щоби вони дбали про свою кваліфікацію і 

майбутнє у професійній діяльності, але постійно працювали над собою, щоби 

в сучасному світі іти в ногу з швидким розвитком техніки, освіти та 

виробництва. Слушно зауважує Т. Кравчина (2018) у дослідженні про 

самостійну роботу під час вивчення іноземної мови професійного 

спрямування, що «метою самостійної роботи з іноземної мови професійного 

спрямування у немовному вузі є формування навичок роботи з іншомовними 
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фаховими джерелами інформації (читання, переклад, творче переосмислення 

інформації, її особистісна оцінка та наступне використання), а також 

формування навичок усного мовлення (говоріння та аудіювання). Практичне 

заняття є важливою формою процесу вивчення іноземної мови, де 

здійснюється безпосередня організація самостійної роботи студента, 

контроль з боку викладача, а також взаємоконтроль і самоконтроль» (c. 241). 

Ми погоджуємся з думкою Т. Білозерської (2012), що «основними 

компонентами самостійної роботи є її зміст, об’єкт навчання (учбова та 

наукова діяльність студента) та навчальна діяльність викладача» (с. 230). 

Тому, на сучасному етапі самостійна робота є однією з провідних форм 

у вивченні практично всіх дисциплін і застосування її стає щоразу 

інтенсивнішим. Підготовку майбутніх фахівців цивільного захисту 

проводиться на основі професійно освітніх програм, на основі яких викладачі 

укладають навчальні плани. Навчальний план складається з різних форм 

організації: практичні заняття,  

Підготовка фахівців у вищих навчальних закладах забезпечується 

професійними освітніми програмами, на основі яких розробляються 

навчальні плани. Навчальний план містить різні форми організації 

навчального процесу: аудиторні заняття – лекції, семінари, практичні або 

лабораторні заняття, контрольні заходи, а також позааудиторні заняття, до 

яких належить самостійна робота студентів. В існуючих навчальних планах 

ці форми навчання, як правило, подані в рівній пропорції: половина 

навчальних годин відводиться для роботи в аудиторії, друга половина – на 

самостійну. В той же час, в навчально-методичній літературі помітна 

тенденція до скорочення в навчальних планах аудиторних годин і збільшення 

годин, відведених на самостійну роботу (до 60% навчального часу)  

І. Шимко (2005) зауважує, що «зменшення аудиторних занять далеко 

не завжди супроводжується якісним наповненням змісту самостійної роботи 

та контролю її результатів, на що вказує несформованість психологічної 

готовності у студентів до самостійної роботи, незнання ними загальних 
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правил її самоорганізації, невміння організовувати передбачувані нею дії» 

(с. 34). 

Тому, варто звернути увагу викладача не лише на перевірку та оцінку 

виконаного самостійного завдання, але допомогти правильно організувати 

роботу. Таким чином, можна констатувати, що значна частина навчального 

матеріалу виноситься на самостійне опрацювання. При цьому завдання 

викладача – з метою вдосконалення власної професійної діяльності навчити 

курсантів / студентів самостійно знаходити, опрацьовувати та 

використовувати різноманітну інформацію. У дослідженні про самостійну 

пізнавальну діяльність М. Солдатенко (2005) наголошує на ще одному 

аспекті, а саме «пред’явлення однакових вимог до студентів, орієнтування на 

середній рівень навчання». При такій організації самостійної роботи 

студентів не враховуються їх здібності та рівень професійної орієнтації 

(Баглай, 2013, с. 4). Тому, при плануванні та організації завдань дисципліни 

«Іноземка мова за професійним спрямуванням» варто врахувати 

індивідуальний підхід.  

Дослідник М. Продайко (2012) виділяє наступні функції самостійної 

роботи студентів: пізнавальна (засвоєння систематизованих знань із 

дисциплін); самостійна (формування вмінь та навичок, їх самостійного 

оновлення й творчого застосування), прогностична (вмінням передбачати й 

оцінювати як можливий результат, так і саме виконання завдання), 

коригуюча (вмінням вчасно коригувати свою діяльність), виховна 

(формування самостійності як риси характеру) (с. 167). Як ми бачимо 

самостійна робота спонукає студента до самоосвіти, самовдосконалення, 

самовиховання. 

Таким чином, ми бачимо, що процес навчання іноземної мови за 

професійним спрямуванням передбачає спільну діяльність викладача та 

курсанта / студента, а також курсантів / студентів один з одним. Тому вміння 

викладача раціонально організовувати педагогічне спілкування і навчання із 

курсантами / студентами значною мірою визначає ефективність навчального 
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процесу та вміння працювати самостійно. У зв’язку з цим польський 

науковець К. Денек (K. Denek) у своїх педагогічних дослідженнях зауважує, 

що «майстерність академічного вчителя в освітньо-дидактичному процесі 

реалізується через вміння спілкуватися зі студентами» (Denek, 2009). Тобто, 

педагог повинен прислухатися до потреб студентів, уміти вести із ними 

діалог. У свою чергу видатний педагог Ян Амос Коменський (1955) 

стверджував: «Альфою та омегою нашої дидактики нехай буде пошук і 

відкриття способу, за допомогою якого ті, хто навчає, менше б навчали, а ті, 

хто навчається, більше б навчилися» (с. 162). 

Організаційними ознаками самостійної роботи є: наявність завдань для 

самостійної роботи; відведення достатньої кількості часу для їх виконання; 

планування методів, засобів і форм самостійної роботи; здійснення 

студентами навчальної діяльності (колективної, індивідуальної) та їхня 

активність при цьому; самоконтроль і поточний контроль; управління 

діяльністю з боку викладача; наявність очікуваних результатів (Гнитецкая, 

1990, с. 134). 

Аналіз організації самостійної роботи засвідчив, що значна кількість 

першокурсників не вміє раціонально розподіляти особистий час, а як 

наслідок – їм його завжди не вистачає для підготовки до практичних занять. 

Процес дидактичної адаптації значно полегшиться, якщо ще в 

загальноосвітній школі вчителі звертатимуть більше уваги на організацію 

цього виду діяльності. У своїх наукових дослідженнях Н. Беніцька (2005) 

виокремлює такі причини цього явища: 

– недооцінка пізнавальних можливостей учнів (намагання вчителя 

пояснити і дати учням навчальний матеріал у готовому вигляді, а також 

обов’язково закріпити і повторити його);  

– невміння правильно організовувати самостійну роботу та визначати 

шляхи її проведення безпосередньо на уроці; 

– острах невиконання наміченого плану уроку, брак часу для 

пояснення всього матеріалу тощо (с. 6). 
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Зважаючи на це, викладачам слід звертати особливу увагу на рівень 

теоретичної та мовленнєвої підготовки курсантів / студентів, тобто завдання 

педагога у вищій школі – індивідуально підходити до умов подачі завдань 

конкретній групі курсантів / студентів, планомірно й послідовно продумуючи 

форми організації самостійної роботи, особливо у вищих технічних закладах 

ДСНС України.  

До яких рекомендацій варто при цьому дослухатися? 

По-перше, пропонуючи студентам матеріал для самостійного 

опрацювання, необхідно пам’ятати про наявність: 

– навчально-методичного забезпечення (навчальні посібники, 

словники, розмовники, дидактичний матеріал); 

– чітко сформульованих завдань до вправи; 

– вправ, які не лише дають нові знання, а й сприяють закріпленню 

попереднього матеріалу; 

– вправ, які стануть у нагоді в різних життєвих ситуаціях у ході 

іншомовного професійного спілкування; 

– мотиваційного моменту у роботі над мовою.  

Однак і це ще не все. Надзвичайно важливими моментами у роботі 

педагога є вміння: 

– обґрунтувати оцінку студента (адже вона не лише покликана 

мобілізувати до праці, сприяти кращому засвоєнню знань, а й навпаки, 

«відбити» охоту до будь-якої діяльності); 

– здійснити усну та письмову перевірку знань; 

– поспілкуватися з курсантами / студентами на предмет виявлення їх 

уподобань (тематика навчальної теми; види мовленнєвої діяльності: 

аудіювання, читання, говоріння, письмо; наявність проблем у засвоєнні 

матеріалу; виконання завдань самостійно чи групою тощо). 

Урахувавши представлені вище рекомендації, викладач матиме 

можливість окреслити сферу зацікавлень, побажань, проблем і труднощів, з 

якими доводиться стикатися курсантам / студентам у ході самостійного 
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опрацювання матеріалу. По-друге, слід не лише сприяти подальшому 

просуванню курсантів / студентів із високим рівнем знань, а й заохочувати 

навчання «слабших». З цією метою курсанти мають можливість оцінити 

свою роботу, а зробивши певні висновки, намагатимуться вдосконалити свої 

вміння, навички та власні можливості, зміцнивши, таким чином, власну 

самооцінку.  

Слушно зауважує Т. Кравчина (2018), що «…важливо також так 

спланувати роботу студентів при вивченні іноземної мови професійного 

спрямування, щоб кожний з них одержав завдання у відповідності до його 

можливостей та здібностей. А для цього необхідно: а) визначити рівень 

теоретичної і практичної підготовки студентів; б) визначити їхні 

індивідуально-психологічні характеристики; в) розробити індивідуальні 

програми для самостійної роботи з дисципліни “Іноземна мова професійного 

спрямування» (c. 243) 

Польський педагог Ю. Пултужицькі (J. Półturzyckі) схвально 

відгукується щодо використання під час самостійної роботи різних джерел, а 

саме: журналів, газет, енциклопедій, словників. При цьому найбільш 

важливими прийомами самоосвітньої діяльності він називає: вміння швидко 

читати, слухати, конспектувати, використовувати нотатки та власний 

професійний досвіді (Półturzyckі, 2002). 

Варто наголосити, що характер самостійної роботи курсантів / 

студентів значною мірою залежить від викладача, його готовності ретельно 

добирати завдання, диференціювати їх, ураховуючи рівень підготовки 

кожного курсанта / студента зокрема або підгрупи загалом.   

Тобто, при складанні завдань для самостійної роботи для курсантів / 

студентів цивільного захисту, викладачеві варто врахувати зміст та 

навчально-методичне забезпечення навчальної дисципліни із урахуванням 

сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.  

Варто звернути увагу на три рівні самостійної роботи у процесі 

навчання іноземної мови за професійним спрямуванням за В. Козаковим 
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(1990): 

– самостійна робота студентів 1-го рівня (СРС-1) – сукупність 

пізнавальних дій суб’єкта навчання щодо засвоєння знань, видів та способів 

діяльності в конкретній предметній галузі. СРС 1-го рівня у будь-якій формі 

організації навчання (лекції, семінари, контрольні роботи тощо) не залежить 

від присутності чи відсутності викладача й найкраще формує розумові дії як 

акт мислення. СРС-1 забезпечує засвоєння предметних знань, навичок, умінь, 

формує певний енциклопедизм навчання, але не передбачає самостійного 

використання набутого.  

– Самостійна робота студентів 2-го рівня (СРС-2) – сукупність 

самостійних дій суб’єкта навчання над предметом, задана з метою отримання 

певного продукту, результату. СРС-2 додатково до СРС-1, яка є складовою 

цього рівня, формує певні навички та вміння самостійно використовувати 

засвоєні знання для використання певних завдань, що забезпечує надійний 

«виконавський» рівень підготовки фахівців. С 

– самостійна робота 3-го рівня (СРС-3) – сукупність самостійних дій 

суб’єкта навчання у певних умовах за схемою організаційно-психологічної 

структури діяльності студентів, що включає: визначення власної мети та 

планування шляхів її досягнення; мотивацію, визначення процесу дій з 

обраним предметом; самоконтроль та корекцію дій для досягнення 

заздалегідь визначеної цілі (Козаков, 1990). 

Не менш важливими є етапи контролю та надання необхідної 

допомоги. Головне при цьому – допомогти курсантові / студентові ефективно 

підійти до вивчення дисципліни, «зламати» стереотипи навчання, 

продемонструвати багатопланові можливості навчального курсу в інтеграції з 

іншими професійними дисциплінами, а ще – зацікавити курсанта / студента, а 

інколи й шокувати його незвичайною подачею матеріалу, спонукати до 

пошуків нового. Зважаючи на це, самостійну роботу можна представити у 

вигляді: 

 – завдань, які викладач пропонує для самопідготовки; 
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– участі в олімпіадах та міжнародних конференціях; 

– написання тез, наукових статей, доповідей, анотацій іноземною 

мовою з урахуванням фахових знань із суміжних дисциплін; 

– захисту диплома іноземною мовою; 

– підготовки доповіді із фахової діяльності іноземною мовою.  

Цікавим видом самостійної роботи є листування або спілкування в 

соціальних мережах з однолітками зі споріднених навчальних закладів. Це 

дає змогу не лише розширити кругозір про країну, мова якої вивчається, а й 

покращити власний лексичний запас і письмове мовлення, доповнивши та 

збагативши, таким чином, знання із фахової мовленнєвої діяльності.  

Не менш важливим є читання як один із видів самостійної роботи, що 

сприяє засвоєнню різних аспектів іноземної мови (фонетичного, лексичного, 

граматичного) та видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, 

письма).  

Проте, однією із сучасних форм організації навчального процесу є 

застосування мультимедіа, інтернет-проектів, кейс-технологій, дистанційних 

курсів. Так, прикладом такої діяльності у Львівському державному 

університеті безпеки життєдіяльності є відео новини Університету, де не 

лише висвітлюються новини закладі вищої освіти, а й представлено пам’ятки 

щодо дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій . 

Не менш важливою складовою самостійної роботи на третьому, 

четвертому та п’ятому курсах є написання анотацій, есе, тез, статей та 

доповідей, участь у міжнародних проектах, підготовка яких вимагає 

ґрунтовного вивчення тем фахового спрямування іноземною мовою. 

Ще одним цікавим видом самостійної роботи курсантів / студентів, в 

основу якого покладено проблемний підхід, є застосування проектної 

методики. Такий вид діяльності для молоді надзвичайно трудомісткий та 

складний, однак дуже цікавий та неоціненний для їх подальшого 

самовдосконалення й професійного зростання. Так, курсантам / студентам 

можна запропонувати наступні проекти: підготувати огляд останніх новин 
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щодо пожеж, які трапилися у приватному секторі, ситуацій на дорогах, 

пов’язаних зі сніговими заметами, або підвищенням рівня води в річках 

Західної України; представити розповідь про пожежно-рятувальне 

обладнання XVІІІ століття та порівняти його із сучасним тощо. Гарним 

доповненням до проектів будуть ілюстрації, схеми, таблиці, малюнки, 

фотографії та ін.  

Таким чином, іншомовна підготовка у вищих навчальних закладах 

ДСНС України повинна враховувати значні можливості професійного 

вдосконалення майбутніх фахівців у подальшій їхній професійній діяльності 

та впливати на необхідність формування професійно-технічних поглядів і 

переконань у викладачів цих закладів щодо  введення в навчальний курс 

мовленнєвих професійних «пасток», подолання яких залежить від їх 

наполегливості, працьовитості й самовдосконалення учасників навчального 

процесу.  

Отже, педагогічна умова щодо розроблення й застосування цільової 

методики інтенсивної іншомовної підготовки фахівців цивільного захисту 

передбачала зміни в змісті та методах навчання іноземної мови за 

професійним спрямуванням, яка відкриває шлях до спілкування у 

професійній діяльності.  

Реалізація умови щодо розроблення й застосування цільової методики 

інтенсивної іншомовної підготовки фахівців цивільного захисту; 

здійснювалась шляхом: 

– формування змісту іншомовної підготовки майбутніх фахівців 

цивільного захисту з урахуванням професійної специфіки; 

– формування пізнавального інтересу під час професійної іншомовної 

підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту; 

– набуття студентами професійної іншомовної компетентності за 

допомогою методів інтенсивної іншомовної підготовки (ділових ігр, методу 

проектів, тренінгів); 

– організації самостійної роботи під час професійної іншомовної 
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підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту; 

– розробки відповідного науково-методичного забезпечення. 

Такі кроки позитивно впливають га створення професійного 

іншомовного середовища та вимагають розроблення відповідного науково-

методичного забезпечення. 

 

 

4. 3. Розроблення навчально-методичного комплексу до 

професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного 

захисту 

 

Важливою педагогічною умовою є створення й упровадження 

навчально-методичного комплексу з професійної іншомовної підготовки 

майбутніх фахівців цивільного захисту. Такий комплекс впливає на усі інші 

педагогічні умови й активно сприяє створенню професійного іншомовного 

середовища. 

Науковці підкреслюють, що «реалізація ідей перебудови сучасної 

освіти передбачає передусім піднесення на якісно новий рівень наукового і 

методичного забезпечення навчального процесу. Воно має включати 

комплекс засобів навчання, тобто джерел інформації, що спрямовані на 

реалізацію методів і функцій навчання майбутніх спеціалістів» (Матвієнко, 

2005, c. 78). 

У педагогічній науці розглядають різні аспекти проблеми науково-

методичного забезпечення, а саме теоретичні засади та дидактичні принципи 

побудови підручника (І. Лернер (1981), М. Скаткін (1988), М. Шахмаєв 

(1982) та ін.); психологічні принципи і відбір навчального матеріалу 

(Е. Андрієвська (Е. Andrzejewska) (2013), Г. Балл (2006), Г. Костюк (1968), 

Н. Менчинська (1967)); міжпредметні зв’язки, В. Максимова (1987), 

Ю. Мальований (2005), В. Федорова (1982) та ін.); укладання словників та 

розмовників фахового спрямування для фахівців цивільного захисту 
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(Ю. Дем’янчук (2015), М. Лабач, О. Шелюх, (2010), Б. Шуневич (2015), 

A. Gelo (2012), J. Malczyk-Sypek (2012), A. Ostoja-Chrząstowska (2012), 

J. Zółnowska (2012), D. Obodyński (2012), L. Olszewska (2012)); розробки 

навчального підручника з іноземної мови для фахівців пожежної безпеки та 

цивільного захисту Л. Дідух (2011), Іванів (2011), І. Попко (2009)).  

Не зважаючи на те, що проблема створення навчально-методичного 

забезпечення була у полі зору багатьох науковців, особливості забезпечення 

дисципліни іноземна мова за професійним спрямуванням для майбутніх 

фахівців цивільного захисту залишається наразі дуже актуальною. 

На думку науковців, сучасні вимоги до науково-методичного 

забезпечення навчального процесу у закладі вищої освіти не позбавлені 

суперечностей, основні з яких сконцентровано у полі професійної діяльності 

викладачів:  

 з одного боку, науково-методичне забезпечення навчального процесу  

покликане сформувати у студентів компетентності, що передбачає 

максимальну спрямованість на індивідуальну траєкторію навчання через 

врахування специфіки майбутньої професійної діяльності та 

професіоналізації, а з іншого – його побудова за вимогами кредитно-

модульного навчання, що гранично його стандартизують;  

 з одного боку, логічне структурування викладачем навчального 

матеріалу через послідовне подання змісту навчання, завдань для 

самоперевірки, питань для поглибленого контролю, що уможливлює 

досягнення студентом вагомих результатів на проміжних і підсумковому 

етапах, а з іншого – неможливість викладача повною мірою забезпечити 

системність й послідовність самостійної роботи студента, оскільки часто її 

формат набирає вигляду спорадичності, епізодичності, невпорядкованості, а 

то й хаотичності» (Жорнова, Олена, & Жорнова, Ольга, 2012, c. 1).  

У Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки 

наголошено на таких аспектах як: «створення умов для вивчення іноземних 

мов», «створення сучасної матеріально-технічної бази для системи освіти, 



317 

забезпечення умов для розвитку індустрії сучасних засобів навчання 

(навчально-методичних, електронних, технічних, інформаційно-

комунікаційних тощо)», «модернізацію навчальних планів, програм та 

підручників навчальних закладів відповідно до оновлених державних 

стандартів». Окрім того, у Національній доктрині розвитку освіти України у 

ХХІ ст. зазначено, що «реалізація мовної стратегії здійснюється комплексним 

і послідовним упровадженням науково-методичних заходів» та підкреслено 

необхідність створення «варіативних навчальних програм»  й «інтеграції у 

європейський та світовий освітній простір» (Указ Президента України,2002). 

Відповідно до Листа МОН № 1/9-434 (2018) від 09.07.18 р. щодо 

практичного використання Рекомендації з навчально-методичного 

забезпечення навчальних дисциплін у закладах вищої освіти та Рекомендації 

щодо структури та змісту робочої програми навчальної дисципліни 

зазначено, що зміст дисциплін та їх вимоги до результатів навчання не 

завжди узгоджуються з вимогами відповідних освітніх програм, потребами 

здобувачів вищої освіти та ринку праці. Крім того, критерії оцінювання не 

завжди відповідають очікуваним результатам навчання з дисципліни, часто 

спрямовані лише на запам’ятовування інформації, а не на оцінювання 

здатності здобувачів вищої освіти використовувати ці знання у практичних 

ситуаціях. Отже постала необхідність оновлення освітніх стандартів, 

перегляду навчальних програм, змісту навчально-дидактичних матеріалів, 

підручників, посібників, розмовників, словників, форм і методів навчання 

тощо. 

Відомо, що принципового значення у науково-методичному 

забезпеченні набуває проблема структури, змісту та класифікації складових. 

Проте аналіз науково-педагогічної літератури свідчить про існування різних, 

не завжди узгоджених, поглядів у цій сфері. Так відповідно до нормативних 

документів навчально-методичне забезпечення дисципліни може включати 

авторські матеріали, розроблені викладачем іноземної мови, а саме: 

 навчальні посібники та підручники;  
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 словники та розмовники (за професійним спрямуванням); 

 збірники наукових праць у сфері безпеки людини; 

 методичні розробки; 

 методичні рекомендації; 

 ілюстративні матеріали, таблиці, схеми, роздатковий матеріал; 

 каталоги Інтернет ресурсів; 

 завдання для перевірки знань, умінь та навичок (контрольні 

роботи, самостійні роботи, онлайн-тести та завдання, проекти, 

презентації, виступи на наукових заходах).  

Отже зміст навчально-методичного забезпечення має враховувати 

сукупність підпорядкованих між собою чинників: 1) загальні освітні цілі 

навчального процесу; 2) вимоги конкретної галузі у підготовці фахівців 

відповідного профілю; 3) визначати теоретичні перспективи професійної 

освіти та забезпечувати їх практичне наповнення. 

У процесі створення комплексу навчально-методичного забезпечення 

професійної іншомовної підготовки ми дотримувалися певних вимог, 

відображених у: 

1. Законах; загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти; 

2. Галузевих стандартів (ОКХ, ОПП ) підготовки фахівця Цивільного 

захисту з вимогами щодо володіння ІМ (за професійним спрямуванням). 

Окрім цього використовували конструктивні ідеї вітчизняного і 

зарубіжного досвіду. 

Загалом багатовекторність проблем навчально-методичного 

забезпечення ставить  комплекс завдань, які можна об’єднати у дві групи. 

Завдання першої групи спрямовані на організацію, а другої – на ефективність 

навчально-виховного процесу. 

Зміст навчально-методичного забезпечення дисципліни у вищій школі 

базується на державних стандартах освіти, навчальних програмах, комплексі 

контрольних робіт (ККР) та ін., але при цьому провідною вимогою 

залишається якість навчальної  літератури, а саме – навчальних посібників, 
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навчально-методичних для практичних занять.  

Одним із ключових моментів виступає дослідження впливу змісту 

навчання на рівень готовності до іншомовного спілкування, що містить: 

мотивацію на розширення професійного досвіду іншомовного спілкування; 

знання про професійні норми спілкування; вміння та навички побудови і 

розпізнавання норм висловлювання професійного характеру; гнучкого 

варіювання мовного висловлювання відповідно до комунікативних стратегій; 

вільного використання тезауруса професійних понять, концептів; мовної та 

немовної поведінки в культурно-специфічних професійних ситуаціях; 

розуміння і продукування іншомовного тексту професійного профілю. 

Аналіз використовуваного навчально-методичного забезпечення 

показав необхідність  включення певної кількості текстів, діалогів, вправ та 

інших завдань, які мають професійний контекст та чітку міждисциплінарну 

підпорядкованість (Додаток Ж). Такого типу зміни передбачають позитивний 

вплив на вивчення іноземної мови, поглиблення знань з історії та культури і 

тим самим сприяють формуванню навичок із іншомовного спілкування.  

Доведено, що професійна іншомовна підготовка дозволяє курсантам / 

студентам користуватися значно ширшим діапазоном джерел іншомовних – 

як паперових, так і електронних. Суттєву проблему складає розрив у 

вивчення іноземної мови. Ми намагалися заповнити його шляхом як 

факультативів на 3 і 4 курсах, так і посиленням викладання низки 

спеціальних дисциплін (чи хоча б окремих тем) іноземною мовою.  

Згідно з основними вимогами освітньо-професійної програми 

«Іноземна мова» (за професійним спрямуванням) у вищому навчальному 

закладі ДСНС України студенти повинні знати: фонетику, лексику, 

словотвір, граматику іноземної мови в обсягах, передбачених програмою; 

відомості про основні види надзвичайних ситуацій; правила міжособової 

комунікації іноземною мовою та вміти читати оригінальну літературу за 

фахом з метою отримання наукової інформації; брати участь в усному 

спілкуванні іноземною мовою в соціально-побутовій, соціально-культурній 
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та професійних сферах в межах лексичного мінімуму та тематики, 

передбачених програмою. 

Варто зауважити, що при оновленні змісту навчання були враховані 

сукупність чинників, провідним з яких є необхідність урахування 

індивідуальні можливостей (особистісний підхід); вікових особливостей 

курсантів / студентів (андрагогічний підхід); системне та послідовне 

впровадження навчальних тем за професійним спрямуванням (професійно-

орієнтований підхід); підбір матеріалу з урахуванням міждисциплінарної 

інтеграції із даного фаху (міждисциплінарний підхід). 

З огляду на нагальну потребу закладів вищої освіти та науково-

дослідних установ Державної служби з надзвичайних ситуацій України у 

сучасних навчальних матеріалах нами було створено сукупність навчальних 

посібників, розмовників та словників, об’єднаних спільною ідеєю та 

підпорядкованим єдиній концепції.  

Навчальний посібник залишається найважливішим і найбільш часто 

використовуваним в навчанні. Згідно Б. Томілсон (B. Tomlinson) (2012)  

«…навчальний посібник найчастіше представляє матеріали з певного фаху, 

які опрацьовані для учіння і навчання» (c. 143–149). 

При укладанні навчального посібника важливу роль відіграють 

принципи вибору навчального матеріалу, а саме 

 тематичний принцип підбору тем; 

 наступність;  

 професійна орієнтація мовлення.  

 Не менш важливим є критерії підбору навчального матеріалу при 

написанні навчального матеріалу, а саме: 

 відповідність курсу та навчальної програми;  

 оригінальність; 

 використання традиційних і сучасних технологій викладання;  

 використання «живого навчального матеріалу»; 
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 результати застосування недавніх наукових досліджень у сфері 

діяльності пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту 

ДСНС (Vovchasta, 2015, c. 119–120). 

В свою чергу, D. Williams (1983) та L. Sheldon (1988)   виокремлюють 

такі критерії щодо написання підручника: 

 мовні (розвиток та удосконалення мовленнєвих умінь і навичок); 

 педагогічні (методи навчання, кількість матеріалу в розділах, рівень 

складності вправ); 

 культурні (подача матеріалу з огляду на британську, американську, 

міжнародну культуру). 

Тому важливо, коли студенти ототожнюють процес навчання предмета 

з процесом пізнання і можливістю розширити свій світогляд, дізнатися для 

себе щось нове, намагатися знайти відповідність і зв’язок між змістом 

навчального матеріалу іноземної мови і матеріалом профілюючих дисциплін, 

які вивчаються у закладі вищої освіти, встановити міжпредметні зв’язки.  

Навчання іноземної мови для спеціальних цілей від самого початку 

дозволяє давати інформаційно-насичений матеріал, і тому в таких умовах, 

коли у студентів ще немає достатніх знань з фаху, а доводиться опановувати 

велику кількість термінів, читати і перекладати фахові тексти, вести бесіди 

на професійні теми, саме ця особливість може виявитися однією з причин 

того, що студенти втрачають інтерес до предмета.  

Усунення таких труднощів і врахування психолого-педагогічних 

особливостей студентів вимагають спеціально розроблених навчальних 

матеріалів, зокрема навчальних посібників з професійної іноземної мови, які 

б могли сприяти комплексному підходу до вирішення практичних, освітніх і 

виховних завдань навчання, забезпечувати диференціацію та 

індивідуалізацію навчального процесу, підвищувати мотивацію навчання та 

інтерес до вивчення іноземної мови (Бадюк, Вовчаста, Дідух, Іванів, & 

Ткаченко,  2011, с. 166–170). 

Вдалий підбір навчального матеріалу є невід’ємною складовою у 
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навчальному процесі, бо саме актуальна та цікава тематика стане в нагоді при 

вивченні професійній діяльності майбутнього фахівця. 

Навчальні посібники нового покоління мають логічну структуру із 

врахуванням наступності вивчення дисциплін фахового спрямування. Вони 

суттєво відрізняються від попередніх методичних спроб у викладанні 

іноземної мови за професійним спрямуванням.  

Починаючи з першого курсу на заняттях з іноземної мови 

акцентуються міжпредметні зв’язки у навчальних посібниках, тобто 

вивчення іноземної мови відбувається з поступовою імплементацією з 

професійно-орієнтованими дисциплінами. Зокрема, «Аварійно-рятувальна, 

інженерна та протипожежна техніка», «Тактика ліквідації надзвичайних 

ситуацій», «Первинна підготовка рятівника», «Природні та техногенні 

загрози, оцінювання небезпек», «Медицина надзвичайних ситуацій», 

«Промислова екологія», «Цивільний захист», «Екологічна безпека», 

«Радіаційна безпека», «Організація служби і професійної підготовки 

пожежно-рятувальних сил», «Тактика ліквідації надзвичайних ситуацій» та 

ін.  

У вивченні іноземної мови професійного спрямування необхідно 

застосовувати різноманітні засоби навчання, серед яких особливе місце 

посідають словники. Словник є доповненням до навчального посібника, 

допомагає сприймати, усвідомлювати, оперувати, аналізувати та засвоювати 

значний обсяг інформації, необхідної для майбутньої професійної діяльності. 

Як підкреслюють науковці, у процесі роботи зі словниками підвищується 

інтелектуальний потенціал, удосконалюються пам’ять, мислення,  

поліпшуються знання іноземних мов. Використання словників є 

багатогранним видом навчальної діяльності, яка за своєю важливістю посідає 

одне з головних місць серед інших видів у процесі вивчення іноземної мови. 

Окрім того, навчальні словники належать до засобів навчання дають 

змогу органічно поєднати власне комунікативну та системно-мовну роботу.   

Практики, які працюють зі студентами немовних спеціальностей  
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стверджують, що студенти спеціальностей потребують як теоретичної 

підготовки до роботи зі словником, так і практичного виконання завдань за 

допомогою словника на заняттях з іноземної мови.  У створенні словника  

іноземної мови за професійним спрямуванням не можна обійти увагою такий   

як його тематичність. Оскільки головною рисою тематичного словника стає 

розташування лексики за темами з урахуванням навчальної спрямованості, 

що відповідає підготовці майбутніх фахівців цивільного захисту. Такий 

словник,   наводить тематично об’єднану лексику однієї мови засобами іншої 

мови. 

Як показує практика, розмовники відіграють надзвичайно важливу 

роль у вивченні іноземної мови професійного спрямування. Їх структура 

може включати діалоги, де описано різні життєві ситуації, представлені у 

вигляді діалогів між двома мовцями; вирази і фрази – набір  фраз і виразів на 

різні професійні теми;  слова і словосполучення професійної лексики; а також 

можуть містити розділ, в якому слова, представлені  в картинках, 

Доцільною є організація навчальної самостійної роботи 

студентів/курсантів із використанням елементів дистанційного навчання. 

Виконані завдання студенти можуть надсилати на електронну пошту, а 

викладач може перевіряти їх у зручний для себе час. Запровадження 

елементів дистанційної освіти відділенні є застосування системи Moodle, яка 

дозволяє викладачам створювати власні online-курси та керувати змістом 

сайту. Зазначена система пропонує різноманітні способи надання 

навчального матеріалу, перевірки знань та контролю успішності. Для 

реалізації й зокрема окреслених вище завдань у Львівському державному 

університеті безпеки життєдіяльності було створено віртуальне навчальне 

середовище «Віртуальний університет». Створене середовище сприяє 

формуванню пізнавальної активності студентів за умови наповнення 

компонентів середовища предметним змістом певного навчального 

спрямування та активно використовується у процесі вивчення іноземної мови 

за профільним спрямуванням.  
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За М. Козяром (2005) вимоги до віртуального середовища – це  

персональність (можливість відтворювати особистісні характеристики, що 

дозволяють судити про характер людей, що беруть участь у комунікації); 

виразність (можливість виразити невербальну інформацію; 

конструктивність), креативність (можливість створювати об'єкти 

віртуального середовища та маніпулювати ними; сталість (можливість 

зберігати певний час об'єкти, відтворені в середовищі); спільність інтересів 

(можливість створювати на базі засобів інформації групи за інтересами),що 

загалом відтворює вимоги щодо формування професійного іншомовного 

середовища. 

Методичні рекомендації – один з найбільш  поширених видів 

друкованої методичної продукції, спосіб вираження та поширення 

методичних знань, що містить комплекс коротких і чітко сформульованих 

пропозицій і вказівок на основі літературних джерел, вивченого і 

узагальненого досвіду роботи або спеціально проведеного дослідження. У 

першу рекомендації, спрямовані на роз’яснення щодо використання 

ефективних форм, методів, засобів, технологій навчання і виховання. У ній 

має бути мінімум теорії, ця теорія має бути у вступі. Наприклад, у наших 

рекомендаціях є роз’яснення щодо використання прислів’я, приказок, що на 

нашу думку, є дуже доречним у навчанні іноземної мови за професійним 

спрямуванням. 

При застосуванні різних методик у навчанні практично у всіх 

підручниках зустрічаємо прислів’я, приказки та цитати. При цьому 

використовують прислів’я, приказки та цитати на різних етапах вивчення, 

починаючи від презентації граматичних конструкцій, при аналізі текстів з 

метою визначити різні граматичні форми, а також у різноманітних вправах на 

заповнення пропусків, вживання відповідних дієслівних форм, а також при 

подальшому застосуванні граматичних конструкцій, для самостійної роботи 

студентів, при підготовці презентацій, написанні творів, усному мовленні, що 

надає можливість зробити мову більш експресивною та природною. 
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О. Дорофєєва (2013) виділяє наступні критерії щодо використання 

малих літературних форм у вивченні іноземної мови, а саме: вагомі по 

лексичному значенню; легко знайти в Інтернеті; можна використовувати при 

навчанні різних аспектів мови: фонетичному, граматичному та лексичному; 

не важкі для запам’ятовування завдяки співзвучності, римі та ритміці; 

виразні та експресивні, вимагають активізації образного мислення та аналізу; 

допомагають проілюструвати точку зору і узагальнити її у короткій формі» 

(с. 258). Завдання, зв’язані з інтерпретацією прислів’їв, їхнім коментуванням 

практично завжди багатофункціональні, сприяють комплексному 

формуванню і розвитку мовних, соціокультурних, лінгвістичних знань, умінь 

і навичок (Ланова, 2013, с. 95).  

Враховуючи вищезазначені підходи щодо створення навчально-

методичного забезпечення, нами було створено навчально методичне 

забезпечення професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців 

цивільного захисту. 

Розроблений навчально-методичний комплекс для має такі складові:  

1. Навчальні посібники: 

 Англійська мова для рятувальників: навч. посібник з англ. мови для 

курсантів та студентів напряму підготовки «Пожежна безпека» та 

«Цивільний захист» в 2 частинах, 

 Englіsh for Ecologіsts: англійська мова для курсантів (студентів) 

другого курсу навчання за напрямом «Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування»,  

 Професійна англійська мова: тексти і вправи;  

2. Словник 

 Англійсько-український словник пожежно-технічних термінів [понад 

20 000 термінів і термінологічних сполучень],  

3. Розмовники:  

 Українсько-англійський та англійсько-український розмовник 

служби 112,  

http://ubgd.lviv.ua/moodle/pluginfile.php/14601/mod_folder/content/1/prof%20engl.tif?forcedownload=1
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 Чрезвычайные ситуации: русско-английский и англо-русский 

разговорник,  

 Na końcu języka… niezbędnik dla dyspozytorai ratownika: wersja 

polsko-angielsko-niemiecko-rosyjsko-ukraińska. 

4. Дистанційні курси дисципліни «Іноземна мова за професійним 

спрямуванням» для першого, другого та п’ятого курсів,  

5. Методичні рекомендації.  

6. Тести  

7. Навчальні  презентації. 

Англійська мова для рятувальників – це навчальний посібник з 

англійської мови у 2-х частинах для курсантів і студентів, які навчаються за  

напрямом підготовки «Пожежна безпека» та «Цивільний захист». Посібник 

покликаний формувати у майбутніх фахівців цивільного захисту іншомовну 

й мовленнєву професійну компетентність у безпосередньому зв’язку з 

фаховими навчальними дисциплінами. 

Основна мета навчального посібника – збагатити словниковий запас, 

навчити курсантів (студентів) спілкуватися на теми, пов’язані з професійною 

тематикою, а головне вдосконалити знання англійської мови. 

Перша частина – призначена для проведення занять з англійської мови 

з курсантами/студентами першого курсу. Основна мета посібника полягає у 

зануренні курсантів/студентів у професійне іншомовне середовище, 

збагаченні їхнього словникового запасу, формуванні умінь спілкуватися на 

теми, пов’язані з професійною тематикою з використанням відповідної 

іншомовної лексики, а також поглибленні навичок англомовної професійно 

орієнтованої комунікативної компетентності (зокрема прагматичної, 

дискурсивної та стратегічної) для забезпечення ефективного спілкування в 

академічному та професійному середовищах. 

Посібник створено на допомогу у набутті умінь вільного спілкування 

як на побутовому, так і на професійному рівні та умінь інтерпретувати 

аутентичні фахові тексти професійного спрямування, а також формуванні 

http://ubgd.lviv.ua/moodle/pluginfile.php/14601/mod_folder/content/1/PART%20I.pdf?forcedownload=1
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навичок відстоювати свою точку зору з певної проблеми та вичерпно 

аргументувати «за» і «проти».  Важливим завданням є сформування навичок 

використання знань з англійської мови під час спілкування з представниками 

інших країн у галузі безпеки життєдіяльності, а також у підготовці та 

безпосередній участі у міжнародних конференціях та проектах. 

Структура навчального посібника логічно відображає вимоги до 

вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням і складається з 

чотирьох частин, які містять 15 розділів. Кожен розділ містить текст та 

комплекс вправ, які спрямовані на розуміння змісту тексту, слів та 

словосполучень повних структурних моделях у контексті, на розвиток усної 

та письмової мовленнєвої компетенції. Значну частину складають вправи на 

переклад слів, словосполучень, речень, текстів з української мови на 

англійську. 

Складові навчального посібника: 

1) тексти професійної тематики («Пожежна частина», «Розпорядок дня 

курсанта», «Вогнегасники», «Пожежний одяг та спорядження», «Пожежна 

техніка», «Рятувальні роботи», «Обладнання», «Пожежні машини», «Роль і 

завдання диспетчера», «Надання першої медичної допомоги» та ін.); 

2) комплекс вправ, спрямований на засвоєння термінології й 

вироблення умінь і навичок використання лексичного матеріалу на практиці.  

3) тексти та лексичні вправи, побудовані на оригінальних матеріалах 

професійної літератури; 

4) додаткові фахові тексти для самостійного опрацювання.  

Особливістю системи вправ є їх зміст, розрахований на використання 

на заняттях з англійської мови в аудиторії та самостійну роботу. 

У першому додатку (Appendix I)  є тексти для додаткового 

опрацювання на закріплення вище поданого матеріалу. У другому додатку 

(Appendix ІI) подано ілюстрований словник.  

Друга частина посібника «Англійська мова для рятувальників»    

містить тексти та вправи на тематику катастроф природного та техногенного 
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характеру, а саме: лісові пожежі, бурі, повені, землетруси, зсуви, транспортні 

аварії, неспровоковані вибухи чи їх загроза, аварії з викидом небезпечних 

хімічних, радіоактивних, біологічних речовин та ін. 

Комплекс розроблених вправ спрямований на засвоєння термінології та 

на вироблення умінь і навичок використовувати лексичний матеріал 

практично. Тексти та лексичні вправи побудовані на матеріалі оригінальної 

професійної літератури. 

Навчальний посібник допоможе оволодіти професійною англійською мовою 

студентам та курсантам, викладачам та працівникам вищих навчальних 

закладів пожежно-технічного профілю, а також всім, хто вдосконалює свої 

знання з англійської мови.  

Професійна англійська мова: тексти і вправи: навчальний посібник 

для студентів  5 курсу. 

У передмові посібника зазначено, що вивчення іноземних мов у 

сучасному світі постійно знаходиться в центрі уваги. Викладання іноземних 

мов є феноменом історичного розвитку, відбувається за певних умов і 

підкоряється певним закономірностям. Як і в загальній історії тут 

спостерігаються еволюційні процеси та революційні стрибки. Так, в наші дні 

інтернаціоналізація економіки, науки і культури у світі спонукає народи все 

активніше встановлювати контакти один з одним.  

Метою створення навчального посібника є поглиблення практичних 

навичок володіння професійною англійською мовою. Головну увагу 

приділено пожежно-технічній тематиці: розвиток пожежі, пожежне 

водопостачання, пожежна техніка, обладнання та інструменти, гасіння 

пожеж. 

Даний посібник складається з двох частин. Перша частина містить 

основний матеріал для опрацювання, що складається з семи тем на пожежно-

технічну тематику, та комплексу розроблених до кожної теми вправ, 

тематичного словника, метою яких є формування та розвиток навичок 

читання, усного мовлення та письма, які є основою для подальшого 
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вдосконалення знань з іноземної мови. 

Друга частина складається з додаткових текстів для самостійного 

опрацювання, що розраховані на засвоєння професійної лексики, що 

вживається у типових комунікативних ситуаціях. Додаток 1 (APPENDIX 1) 

складається з трьох таблиць - схем, де висвітлено структуру Пожежно-

рятувальних підрозділів України, Польщі та Сполучених Штатів Америки. 

Додаток 2 (APPENDIX 2) містить комплекс речень для перекладу з 

англійської на українську та з української на англійську мови на професійну 

тематику. 

Посібник містить тексти та вправи на пожежно-технічну тематику. 

Комплекс розроблених вправ спрямований на засвоєння пожежної 

термінології та на вироблення умінь та навичок використовувати лексичний 

матеріал практично. Тексти та лексичні вправи побудовані на матеріалі 

оригінальної професійної літератури. Додатково запропоновані фахові тексти 

для самостійного опрацювання.    

Розроблена нами система вправ розрахована як для аудиторного, так і 

для самостійного опрацювання. Відбір тем зумовлений навчальною 

програмою та актуальністю тем для курсантів / студентів у сфері безпеки 

життєдіяльності. Тексти розроблені на автентичному матеріалі, вони сучасні 

та інформативні. В кожному розділі представлені основні форми навчальної 

діяльності: аудіювання, читання, письмо, мовлення. Комплекс вправ містить 

дотекстові, текстові та післятекстові вправи розраховані на формування 

професійно-комунікативних умінь.  

Нижче наведено приклади розроблених  завдань до вправ: 

 Think and say what you can see in the photo. (абсолютна більшість 

наочного матеріалу (фото) взяті з повсякденного життя курсантів / студентів, 

а завдання мотивують їх мислити критично і відтворювати різні події, 

пов’язані з професійною діяльністю). 
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 Translate the following sentences, Finish the dialogue (вправи на 

переклад з української на англійську і з англійської на українську, діалоги 

взяті з їхнього повсякденного життя). 

 Complete the crossword (розроблені кросворди у кожному розділі 

використовуються для запам’ятовування термінів, які вивчаються з 

дисциплін за фаховим спрямуванням, для підсумкового контролю знань 

студентів в ігровій формі). 

 Match thе titles with the pictures («креолізований текст» тобто 

карикатура, що відображає соціальну та професійну діяльність в 

гумористичній формі. На заняттях цьому виду діяльності приділено лише 

кілька хвилин, щоби зняти напругу та стимулювати студентів до творчої 

діяльності). 

 Match the words, Expression to remember, Find English equivalents in th 

etext (значна увага приділена термінології, а саме загальнонауковій, 

міжгалузевій та вузькоспеціальній, оскільки складовою успіху сучасного 

фахівця є рівень володіння термінологічною лексикою). 

До укладених нами навчальних посібників входять різні навчально-

дидактичні матеріали: фото-словники, термінологічні словники, розмовники, 

DVD та CD диски. 

Термінологічний словник «Англійсько-український словник пожежно-

технічних термінів» є важливою складовою навчально-методичного 

забезпечення. Аналіз сучасних педагогічних видань, вказує на те, що не 

менш важливими є і термінологічні словники, оскільки «без них неможливий 

ні розвиток різних галузей знань, ні сучасне міжнародне спілкування в самих 

різних сферах».  

Словник пожежно-технічних термінів містить понад 20000 термінів і 

термінологічних сполучень сучасної англійської та української мов. 

Розрахований на курсантів, студентів та ад’юнктів пожежної галузі, слухачів 

курсів післядипломної освіти, а також працівників аварійно-рятувальних 

підрозділів України. Його створення актуалізується активним розвитком 
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пожежної термінології. Відбувається процес номінації нових наукових 

понять, постійно уточнюються і вдосконалюються наявні поняття, 

фіксуються і осмислюються зміни, які відбуваються в словниковому складі в 

зв’язку з появою нових ідей, теорій, методів, інструментарію, технологій 

пожежогасіння. Двомовні словники необхідні для перекладу, і, відповідно, 

покращення контактів між українськими і зарубіжними фахівцями, а також 

для ширшого пропагування англомовної фахової літератури в Україні.       

У словнику представлена науково-технічна термінологія з такої 

тематики: основи розвитку та припинення горіння, окислення і термічний 

розклад, пожежна небезпека речовин і матеріалів, вогнегасні суміші, 

вогнезахист, пожежне водопостачання, пожежна техніка, обладнання та 

інструменти, пожежний одяг і спорядження, пожежна тактика, 

термодинаміка і теплопередача в пожежній справі, пожежна безпека об’єктів 

хімічної і нафтопереробної промисловості, пожежна безпека на будівництві, 

пожежна безпека на транспорті, пожежна безпека лісових і 

сільськогосподарських угідь, засоби пожежогасіння, пожежні машини, 

вогнегасники, пожежна сигналізація та ін.  

До складу комплексу входять три тематичні розмовники. 

Сьогодні Україна є активним учасником міжнародного співтовариства.   

Тому спеціальна мовна підготовка працівників державної прикордонної 

служби, працівників дорожньо-патрульної служби, патрульної служби, 

медиків, рятувальників є важливим фактором взаєморозуміння між 

іноземними гостями і тими, хто їх обслуговує в Україні. 

Українсько-англійський та англійсько-український розмовник служби 

112 містить три розділи. У розмовнику представлені спеціальні фрази, 

ключові слова, які можна використовувати у випадку надзвичайних ситуацій 

і потреби врятувати людину під час пожежі, дорожньо-транспортної пригоди 

та інших екстремальних ситуаціях. Розмовник служби 112 розрахований на 

широке коло користувачів і, зокрема, рятувальників, медпрацівників, 

працівників дорожньо-патрульної служби.  
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Мета цього розмовника українською та англійською мовами – 

полегшити мовне спілкування іноземних гостей у випадку надзвичайних 

ситуацій і потреби врятувати людину під час пожежі та інших 

непередбачених ситуаціях. Розмовник укладено на основі найбільш 

уживаних слів і фраз із спеціалізованої лексики, систематизованих за 

тематичними розділами, має три розділи, в яких є необхідні питання і 

висловлювання. 

Наприклад, у розділі І розглядаються певні проблеми, які можуть 

виникнути під час надзвичайної ситуації. 

Нами запропоновано ряд фраз (табл. 4.3).  

Таблиця 4.3 

Загальні фрази інтенсивної іншомовної підготовки майбутніх 

фахівців цивільного захисту 

Я рятувальник і я тут, щоб вам допомогти. I’m a rescuer and I’m here to help you 

Ви у безпеці. You are safe. 

Швидка (міліція, допомога) в дорозі.  The ambulance (police, car assistance) 

is on the way. 

Перевірте пульс. Check for a pulse. 

Вийдіть із будинку і чекайте рятувальників. Go outside and wait in front of the 

house for the rescuers. 

При можливості освітліть місце нещасного 

випадку. 

If possible illuminate the accident site. 

Зачекайте, ми зателефонуємо вам за 

хвилину за номером, який ви нам дали. 

Hold on, we will call you back in a 

minute to thenumber you gave us. 

Якщо ви бачите будь-який небезпечний 

предмет, швидко тікайте звідти. 

If you see any suspicious object, run 

away quickly. 

 

Водночас, завданням викладача є формування у курсантів / студентів 

готовності і здатності до міжкультурної та фахової комунікації, тобто вміння 

зіставляти мовні засоби з конкретними цілями, ситуаціями, умовами та 

завданнями мовленнєвого спілкування. 

Як один із ефективних засобів навчання, можемо виокремити роботу з 

малими літературними формами (приказки, прислів’я, цитати), які можна 
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поєднувати з завданнями (лексичного та граматичного характеру), 

тематикою фахового тексту або під час усної бесіди використовуючи знання 

з міжпредметних зв’язків гуманітарних та технічних дисциплін.  

Немає таких сфер життя, які не знайшли б свого висвітлення у 

прислів’ях та приказках. Це дає можливість на їх основі скласти уявлення 

про життя і духовний світ народу протягом багатьох віків, дізнатись, як 

народ думає, що він звеличує чи засуджує, над чим сміється, від чого плаче, 

якими принципами керується та якими ідеалами надихається (Пророченко, & 

Кудіна, 2005). Наприклад, прибічники прямого методу навчання іноземної 

мови особливого значення надають повторюваності певних граматичних та 

лексичних одиниць, що часто досягається вивченням прислів’їв та приказок, 

цитат. 

Ми підібрали ряд приказок, прислів’їв та цитат, які можна 

використовувати на різних етапах практичного заняття з професійної мови. 

 Про працю рятувальника: – «A fіreman, to be successful, must enter 

buіldіngs; he must get іn below, above, on every sіde, from opposіte houses, over 

back walls, over sіde walls, through panels of doors, through wіndows, through 

loopholes, through skylіghts, through holes cut by hіmself іn the gates, the walls, 

the roo.» (Shaw, 1867, с. 23). 

 Про загрози, природні та техногенні небезпеки сучасного світу: 

«Zawojnę są odpowіedzіalnі nіe tylko cі, którzy ją bezpośrednіo wywołują, ale 

równіeż cі, którzy nіeczynіą wszystkіego co leży w іch mocy, aby jej 

przeszkodzіć» (Jan Paweł ІІ, 2008, с. 53). 

На нашу думку, використання приказок, прислів’їв та цитат на 

практичних заняттях з іноземної мови професійного спрямування сприяє 

підвищенню інтересу до дисципліни, формулює та удосконалює 

комунікативну та соціокультурну компетенції студентів.  

Використання цитат, особливо відомих людей, також є надзвичайно 

корисним в першу чергу через високу мотивацію до вивчення мови як засобу 

розширення власного світогляду та можливості подальшого їх застосування у 
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професійній діяльності, при підготовці промов, презентацій та ін.  

Отже, широке різноманіття вправ, завдань та видів роботи із 

використанням приказок, прислів’їв та цитат надає широких можливостей 

для розвитку навичок та компетенцій з іноземної мови професійного 

спрямування, оволодіння граматикою іноземної мови, удосконалення вимови 

та оволодіння соціокультурними знаннями, підвищення мотивації до 

вивчення іноземної мови професійного спрямування. 

Таким чином, оновлений зміст навчально-методичного забезпечення   

сприятиме ефективності професійної іншомовної підготовки та позитивно 

вплине на рівень професійної іншомовної готовності як результату цієї 

підготовки.  Створення науково-методичного забезпечення з іноземної мови 

за професійним спрямуванням є важливим, складним процесом, який вимагає 

постійного удосконалення та оновлення.  

 

 

Висновки до четвертого розділу 

 

Педагогічну умову потрактовано як взаємопов’язану сукупність 

внутрішніх параметрів та зовнішніх характеристик, що забезпечує високу 

результативність навчального процесу і відповідає психолого-педагогічним 

критеріям оптимальності; форму педагогічної діяльності, спрямовану на 

виконання державного стандарту навчальної дисципліни. 

Узагальнення поглядів вчених щодо сутності поняття «педагогічні 

умови», а також аналіз підходів, близьких до проблеми нашого дослідження, 

дали підстави для визначення сукупності взаємопов’язаних, 

взаємодоповнювальних і взаємозалежних педагогічних умов.  

Забезпечення мотивації професійної іншомовної підготовки фахівців 

цивільного захисту – перша педагогічна умова. Встановлено, що саме 

мотивація відіграє провідну роль у забезпеченні ефективності вивчення 

іноземної мови. Аналіз, систематизація та узагальнення наукової літератури, 



335 

а також власний практичний досвід дають підстави виокремити техніки та 

стратегії, які мотивують курсантів / студентів до навчання професійної 

іноземної мови за методом Dörnyei Z. Провідними з них є вміння зацікавити 

курсантів / студентів, їх підтримка, розуміння та визнання успіхів, демонстрація 

переваг володіння професійною іноземною мовою у навчальному процесі); 

визнання зусиль та досягнень (схвалення та психологічна підтримка); позитивне 

оцінювання проміжних і кінцевих результатів навчального процесу (навчання 

курсантів / студентів ефективним методам навчання, їх заохочення до 

наполегливої  праці (навіть за умови певних труднощів), виконання завдань з 

доступним рівнем сприйняття та засвоєння (для подолання мовного бар’єру, без 

концентрації уваги на граматичних структурах); творення приємної атмосфери 

на  занятті; підбір цікавих завдань, надання чітких інструкцій, роз’яснення 

необхідності окремих вправ; привернення уваги до мети теми, тобто цільова 

спрямованість студента (learners’ goal-orientedness), врахування 

індивідуальних потреб студентів; проведення нестандартних завдань; 

сприяння єдності та співпраці групи студентів (заохочення студентів поділитися 

особистим досвідом теми заняття, висловити думку; схвалення та визнання 

самостійних досягнень курсантів / студентів. 

Розроблено розширену модель мотивації, де основну увагу акцентовано 

на ставленні до мови: мотиваційній реакції, послідовності досягнення мети. 

Створено цільову методику інтенсивної іншомовної підготовки 

фахівців цивільного захисту – друга педагогічна умова. Обґрунтовано, що 

методи інтенсивної іншомовної підготовки спонукають курсантів / студентів 

вирішувати проблемні професійні завдання та знаходити оригінальні 

рішення, стимулюють пізнавальну діяльність, враховуються інтегративні 

зв’язки у процесі іншомовної підготовки. Доведено доцільність використання 

інтенсивної іншомовної методики на різних етапах: на початковому 

оволодінні іншомовний матеріалом; у процесі формування мовленнєвих 

умінь та навичок та у ході закріплення вивченого матеріалу. Розглянуто 

специфіку використання та значення методики інтенсивної іншомовної 
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підготовки (імітаційних: ігрові такі як ділова гра, дидактична гра, тренінг та 

неігрові на прикладі рішення ситуативних завдань) та (неімітаційні; експрес 

опитування, навчальна дискусія, олімпіади, написання рефератів/тез, 

представлення презентацій та оглядових повідомлень, написання тестів, 

самостійна робота з іншомовною фаховою літературою, участь у 

конференціях) які сприяють набуттю знань, умінь та навичок фахівця 

цивільного захисту до майбутньої професійної діяльності.  

Третя педагогічна умова (створення навчально-методичного 

комплексу) виконує два важливих завдання, по-перше, усуває суперечності 

між стрімко зростаючим обсягом навчальної інформації та можливостями 

слухачів щодо його засвоєння, по-друге – сприяє розвитку самостійної 

діяльності студентів/курсантів. Оскільки у процесі вивчення іноземної мови 

у ЛУБЖ існує достатньо велика перерва (третій і четвертий курс) складові 

комплексу забезпечують як самостійне опанування іноземної мови, так і 

уможливлюють підтримування досягнутого рівня та забезпечують 

надолужування знань (п’ятий курс). 

 

Основні наукові результати четвертого розділу відображені у наукових 

публікація: Вовчаста, 2010; Вовчаста, 2010b; Вовчаста, 2011; Вовчаста, 

2011а; Вовчаста,2011b; Вовчаста, 2011c; Вовчаста, 2011d; Вовчаста, 2011e; 

Вовчаста, 2012; Вовчаста, 2012a; Вовчаста, 2012b; Вовчаста, 2013a; Вовчаста, 

2013c; Вовчаста, 2015; Вовчаста, 2016d; Вовчаста, 2016g;  Вовчаста, 2017; 

Вовчаста, 2017a; Вовчаста & Дідух & Шванова, 2011; Вовчаста & Дідух,2011; 

Вовчаста & Дідух,2011b; Вовчаста & Дідух, 2011c; Вовчаста & Дідух & 

Шуневич, 2012, Вовчаста & Дідух & Іванів & Ткаченко, 2011; Бадюк& Дідух 

& Іванів & Ткаченко, 2011; Вовчаста, & Сащин, 2016; Gelo & Malczyk-Sypek 

& Ostoja-Chrząstowska & Zółnowska & Obodyński & Olszewska & Vovchasta, 

2012; Vovchasta, 2013b; Vovchasta, 2016; Коваль & Вовчаста, 2012;Vovchasta, 

2014b; Шуневич & Вовчаста & Дробіт &Коваль & Рак & Чалий, 2015. 
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РОЗДІЛ 5. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ  

МОДЕЛІ ПРОФЕСІЙНОЇ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ  

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

 

Визначено завдання й умови проведення експерименту; обґрунтовано 

використання та послідовність методик, за якими відбувалися організація та 

проведення етапів експерименту; проаналізовано результати навчальної 

діяльності студентів/курсантів на різних етапах експерименту; здійснено 

оцінювання розробленого навчально-методичного комплексу професійної 

іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту; обґрунтовано 

прогностичні положення щодо розвитку професійної іншомовної підготовки 

у закладах освіти ДСНС України. 

 

 

5.1. Методика організації та завдання педагогічного експерименту  

 

Теоретико-методологічне обґрунтування проблеми професійної 

іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту, створення 

моделі та визначення педагогічних умов цієї підготовки дозволили перейти 

до організації й проведення експериментальної роботи – важливої складової 

педагогічного дослідження. 

Ми виходили з того, що наукове дослідження – як особлива форма 

процесу пізнання, систематичне цілеспрямоване вивчення об’єктів 

завершується формуванням нового знання про досліджуваний об’єкт, а 

складовою педагогічного дослідження є педагогічний експеримент, який 

впливає на ефективність професійної іншомовної підготовки майбутніх 

фахівців цивільного захисту. 

Слід зазначити, наявність значної кількості праць з проблеми 

організації, проведення й опрацювання результатів експерименту, не 

позначилася на створенні уніфікованих вимог щодо організації педагогічного 
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експерименту. Педагогічний експеримент, наголошує В. Загвязинский 

доцільно організувати таким чином аби була можливість побачити зв’язки 

між досліджуваними явищами без порушення його цілісності та здійснити 

якісний аналіз та кількісне вимірювання внесених у педагогічний процес змін 

і його результатів (Загвязинский, & Атаханов, 2003, с. 208). Така організація 

проведення педагогічного експерименту забезпечується змінами або 

відтворенням явища з метою його вивчення в найбільш сприятливих, чітко 

фіксованих і контрольних умовах. За С. Гончаренком (2004) характерною 

особливістю експерименту є можливість активного втручання в ситуацію 

досліднику, який здійснює планомірне маніпулювання однією або кількома 

змінними (чинниками) та реєструвати супутні зміни в поведінці об’єкта, що 

вивчається (с. 2–6).  

Педагогічний експеримент мав на меті перевірку моделі професійної 

іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту. Основним 

результатом перевірки ефективності моделі визначено рівень професійної 

іншомовної готовності майбутніх фахівців цивільного захисту. Позитивна 

зміна показників готовності означеної якості передбачала розробку та 

впровадження цільової методики інтенсивної професійної іншомовної 

підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту та відповідного 

навчально-методичного комплексу. 

Експеримент дозволяє провести адекватне оцінювання рівня 

професійної іншомовної готовності майбутніх фахівців цивільного захисту за 

мотиваційним, змістовим і діяльнісним критеріями, а також внесення 

необхідних коректив у процес відповідної підготовки. Саме виявлення 

недоліків у процесі професійної іншомовної підготовки та їх корекція було 

одним із пріоритетних завдань експериментального дослідження.  

Складність, багатофакторність предмета дослідження, достатньо 

велика кількість учасників експерименту зумовили потребу організації 

комплексного педагогічного експерименту, який би надав можливість 

виявити позитивні аспекти, недоліки, ефективність нововведень, 
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структурувати причинно-наслідкові зв’язки між досліджуваними явищами і 

процесами, прогнозувати результати професійної іншомовної підготовки 

майбутніх фахівців цивільного захисту. 

З огляду на вище зазначене основними завданнями експериментальної 

частини дослідження було обрано такі: 

– виявлення особливостей професійної іншомовної підготовки 

фахівців цивільного захисту, зумовлених специфікою професійної діяльності; 

– з’ясування недоліків професійної іншомовної підготовки у галузевих 

закладах ДСНС України та практичних можливостей їх корекції; 

– визначення рівнів професійної іншомовної готовності майбутніх 

фахівців цивільного захисту; 

– практична реалізація цільової методики інтенсивної професійної 

іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту на прикладі 

окремих навчальних дисциплін; 

– впровадження у практику навчально-методичного комплексу 

професійної іншомовної підготовки для викладачів та курсантів / студентів. 

Вирішення поставлених завдань проводилося на основі теоретичних 

положень, запропонованих в рамках дисертаційного дослідження, зокрема 

концепції, педагогічних умов та моделі професійної іншомовної підготовки 

майбутніх фахівців цивільного захисту. Запропонована концепція лягла в 

основу створення методики та навчально-методичного комплексу 

професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту 

для викладачів і курсантів / студентів, перевірка ефективності застосування 

яких є завданнями експериментальної частини дослідження.  

Були сформовані такі гіпотетичні положення: 

1) майбутні фахівці цивільного захисту мають недостатній рівень 

професійної іншомовної готовності; 

2) однією з причин такого стану є недостатня мотивація щодо 

професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту; 
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3) впровадження методики інтенсивної професійної іншомовної 

підготовки фахівців цивільного захисту дозволить ефективно 

використовувати навчальний час та підвищити рівень їх професійної 

іншомовної готовності; 

4) процесу підвищення рівня професійної іншомовної готовності 

майбутніх фахівців цивільного захисту сприяє використання в освітньому 

процесі запропонованого навчально-методичного комплексу професійної 

іншомовної підготовки. 

Перші два положення були предметом дослідження в рамках 

констатувального експерименту, а два наступних – предметом 

формувального експерименту.  

Педагогічний експеримент тривав упродовж 2011–2019 рр. та 

складався з трьох етапів: підготовчо-організаційного, констатувального та 

формувального.  

Підготовчо-організаційний етап експерименту було організовано з 

метою підвищення ефективності експериментального дослідження і 

проведено перед початком основного експерименту з обмеженою кількістю 

учасників. Зокрема, дозволило внести до програми експерименту необхідні 

корективи та оцінити відповідність створеного плану дослідження 

поставленим завданням.  

Констатувальний етап експерименту передбачав вибір необхідну  

кількість експериментальних об’єктів; визначення часу, відведеного на 

проведення експериментального дослідження; вибір конкретних методик для 

вивчення початкового стану професійної іншомовної готовності майбутніх 

фахівців цивільного захисту; визначення чинників впливу на зміни рівня 

професійної іншомовної готовності майбутніх фахівців цивільного захисту. 

Таким чином було з’ясовано а) особливості професійної іншомовної 

підготовки фахівців цивільного захисту, зумовлених специфікою професійної 

діяльності, виявлено недоліки професійної іншомовної підготовки та 

практичні можливості їх корекції; б) було  визначено стан сформованості 
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рівня професійної іншомовної готовності майбутніх фахівців цивільного 

захисту на початку експерименту. 

Формувальний етап експерименту передбачав розроблення й 

апробацію методичних аспектів іншомовної професійної підготовки 

курсантів / студентів: дослідно-експериментальну перевірку робочих гіпотез, 

розробленої моделі, положень авторської концепції, методик професійної 

іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту; 

впровадження методик інтенсивної професійної іншомовної підготовки 

фахівців цивільного захисту на прикладі окремих навчальних дисциплін; 

перевірку ефективності впровадження навчально-методичного комплексу 

професійної іншомовної підготовки для викладачів та курсантів / студентів; 

аналіз та корекцію авторської моделі та методик розвитку професійної 

іншомовної готовності фахівців цивільного захисту, а також їх широке 

застосування в освітньому процесі закладів вищої освіти ДСНС України. 

На цьому етапі також відбувалося  опрацювання та систематизацію 

теоретичних та експериментальних результатів дослідження, їх порівняння, 

узагальнення й статистичну обробку; формулювання загальних висновків; 

визначення перспектив подальшого вивчення проблеми професійної 

іншомовної підготовки у закладах освіти та наукових установах ДСНС 

України; удосконалення навчально-методичного забезпечення; підготовку та 

публікацію монографії; оформлення матеріалів дисертаційної роботи. 

Щодо учасників експерименту. 

Дослідно-експериментальна робота проводилась на базі 6 відомчих 

закладів освіти системи ДСНС України та  1 університету : 

1) Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, 

2) Черкаський інститут пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ 

України,  

3) Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 

4) Національний університет цивільного захисту України, 

5) Національний університет «Львівська політехніка»,  
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6) Вінницьке вище професійне училище цивільного захисту, 

7) Навчальний пункт ЗТС ГУ ДСНС України у Львівській області. 

Забезпечення контингенту учасників експерименту базувалось на 

загальних принципах досягнення достовірності результатів дослідження:  

 визначення мінімально доцільної кількості учасників експерименту; 

 дотримання рівнозначного поділу контрольних та 

експериментальних груп; 

 забезпечення ідентичних умов студентам контрольних та 

експериментальних груп;  

 урахування репрезентативності вибірки з урахуванням освітньо-

кваліфікаційного рівня і напряму навчання. 

Основними об’єктами педагогічного експерименту були курсанти / 

студенти, викладачі, експерти. На різних етапах дослідження брали участь 97 

викладачів та 9 експертів.  

Залучена кількість курсантів / студентів, які навчаються за 

спеціальністю 263 «Цивільна безпека» у зазначених закладах становила 442 

особи. Таку кількість курсантів/студентів було визначено як вибіркову 

сукупність учасників експерименту, виходячи з обсягу генеральної 

сукупності. Генеральна сукупність – загальна кількість студентів/курсантів, 

які навчаються в закладах, де проводився експеримент, вибіркова – 

студенти/курсанти, які безпосередньо брали участь в експерименті. 

 Таким чином із генеральної сукупності було визначено мінімально 

достатній обсяг вибірки, за якою вибіркові оцінки репрезентують основні 

властивості генеральної сукупності за формулою (Штефан, С.): 

 

де: t0 – критичне відхилення від середнього бала оцінок (2,0 при 

похибці 0,05); 

σ 2 – середнє квадратичне відхилення; 
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 х – гранична помилка (приймаємо рівною 0,1 бала); 

N – генеральна сукупність вибірки. 

 Попередньо було встановлено середнє квадратичне відхилення на 

підставі пробних досліджень за формулою (Штефан, С.): 

 

Середнє вибіркове значення (x)  розраховувалося за формулою: 

 

де: х1, х2, …, хn– значення ознаки; n – кількість вимірів (або випробуваних). 

Виходячи з наведених розрахунків до експерименту було залучено 442  

студента/курсанта, які навчаються за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» 

(1-го, 2-го і 5-го курсів).  

На цьому ж етапі відбувся розподіл учасників на групи: 

 контрольні (КГ) – 220 осіб 

 експериментальні (ЕГ) – 222 осіб. 

Для перевірки наявності або відсутності статистичних розбіжностей у 

визначених групах ми прийняли індивідуальні значення тестових відповідей 

як свідчення початкового рівня підготовленості учасників. 

Середній бал успішності в контрольній та експериментальній групах 

відрізняються не суттєво. Переважна більшість в обох порівнюваних групах 

– це респонденти із середнім і достатнім рівнем знань. 

На підставі цього було сформульовано дві гіпотези. 

Гіпотеза Но: різниця рівня підготовленості контрольної 

експериментальної і груп несуттєва. 

Гіпотеза Н1: різниця рівнів підготовленості студентів контрольної і 

експериментальної груп суттєво відрізняється. 

Значення t-критерію визначалося за формулою: 
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де М1  і М2  – середнє значення в обох вибірках; 

S1 и S2 – дисперсія (середнє квадратичне відхилення) відповідно для 

обох вибірок; 

N1 и N2  – кількість оцінок у  вибірках. 

Для розрахунку цього показника визначимо дисперсію за формулою: 
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де ( ix – x )
2
 – квадрат відхилень окремих значень ознак від середньої 

арифметичної;  

N –  кількість ознак.  

Отримана дисперсія дає змогу розрахувати t-критерій: 

 

t   

162

134,0

168

138,0

82,390,3




=1,701 

 

Табличне значення t-критерію (pf) Стьюдента більше, ніж розрахункове 

(tтабл. (1,7033) > tрозрах. (1,701). Отже, нульова гіпотеза підтверджується, обидві 

вибірки належать до однієї генеральної сукупності. Таким чином можна 

зробити висновок щодо недостатньої підготовленості експериментальної і 

контрольної груп. Отже усі учасники на початок мають однакові потенційні 

можливості для участі в експерименті. 

З таблиці 5.1. видно, що розмитість розподілу оцінок відносно 

середнього арифметичного значення є незначною. 
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Таблица 5.1 

Розрахунок дисперсії підготовленості учасників експерименту 
Г
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0,79 

0,0001 
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0,0004 

5,1 

 

134.0
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70,21
  

 

Згідно з положеннями дослідження одним із ключових моментів 

виступає дослідження впливу змісту навчання на рівень професійної 

іншомовної готовності майбутніх фахівців цивільного захисту, що містить: 

 мотивацію на розширення професійного досвіду іншомовного 

спілкування; 

 знання щодо професійних норм спілкування; 

 вміння та навички побудови і розпізнавання норм іншомовного 

висловлювання професійного характеру; вільного використання тезауруса 

професійних понять, концептів; мовної та немовної поведінки в культурно-

специфічних професійних ситуаціях; розуміння і продукування іншомовного 

тексту професійного профілю. 
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Таблиця 5.2 

Критерії, показники та методики дослідження 

Критерії 
Показники професійної  

іншомовної готовності 
Методики 

Мотиваційний усвідомлення мети професійної 

іншомовної підготовки; 

прагнення до реалізації власних 
можливостей, здібностей, особистісних 

якостей та бажання продовжувати 

професійну іншомовну підготовку; 
сформованість мотивів професійної 

іншомовної підготовки; 
інтерес до розширення власного 

професійного досвіду іншомовної 

діяльності та зацікавленість іноземною 
мовою; 

потреба у професійній самореалізації у 
процесі вивчення іноземної мови. 

анкети, 

методика 

незавершених 
речень «Мотиви 

професійної 

діяльності»,  
методика МЛО-

АМ (адаптивність) 

Когнітивний уміння аналізувати та систематизувати 
зміст професійної іншомовної підготовки;  

наявність професійних іншомовних знань 
та умінь; 

володіння іншомовним тезаурусом 

професійно значущих термінів та їх 
скорочень; 

здатність розуміти професійно важливу 

інформацію іноземними мовами; 
здатність до міжнародних комунікацій у 

професійній сфері; 
оволодіння методикою професійної 

іншомовної підготовки. 

анкети, 
тести, 

результати 
успішності та  

ЗНО з іноземної 

мови 

Діяльнісний здатність застосовувати іншомовні знання 

та уміння у професійній діяльності; 
уміння відбирати й опрацьовувати 

професійну іншомовну інформацію;  

ініціативність та самостійність під час 
іншомовної професійної підготовки; 

здатність до іншомовної професійної 
самоосвіти та саморозвитку; 

здатність до іншомовного спілкування у 

професійних ситуаціях та нестандартних 
особливих умовах. 

 

анкети, 

експертне 
оцінювання та 

самооцінювання, 

аналіз робіт та 
проектів,  

методика 
ситуативного 

вибору Хобфолла 
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 У процесі педагогічного експерименту відбувалося діагностування 

респондентів за мотиваційним, змістовим, діяльнісним критеріями (табл. 5.2). 

У процесі організації дослідження ми намагалися оптимально поєднувати 

комплекс методів, заснованих на отриманні вербальних відгуків на дію 

активного педагогічного чинника від його учасників.  

 Найбільш часто нами використовувалися такі методи: 

 бесіди – з метою отримання інформації на основі словесного 

спілкування із викладачами та курсантами / студентами у формі вільного 

діалогу;  

 анкетування – з метою отримання інформації з допомогою 

спеціального набору питань, на які курсанти / студенти дають письмові 

відповіді. 

 тестування – з метою перевірки фактичного рівня володіння 

іноземною мовою за професійним спрямуванням.  

 спостереження – для опису педагогічних явищ та ситуацій. 

Польські науковці Т. Plich та Т. Bauman (2001) тлумачать анкету як 

«техніку збору інформації, що підлягає на заповненні створеної анкети 

фахівцем із певної галузі знань». Оскільки саме під час анкетування можна 

виявити, які проблеми мають викладачі та курсанти / студенти у навчально-

виховному процесі, та покращити умови співпраці під час вивчення 

іноземної мови фахового спрямування. Як вказує А. Рева (2010), «анкета 

допоможе викладачу дати оцінку того, наскільки обраний курс відповідає 

тим цілям, які ставилися при його розробці, тобто чи задовольняє він 

потребам студентів як тих, хто вивчає мову, та як користувачів». 

О. Остафійчук (2012) вважає, що «детальне вивчення потреб сприяє 

ефективним розробкам відповідного курсу навчання і врахування 

необхідного забезпечення для викладання. Ефективність навчання залежить 

від аналізу мовних потреб студентів і вимог усіх зацікавлених сторін. Однією 

зі стратегій вивчення ефективності є використання складової «аналізу 
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потреб» студентів – проведення опитування (заповнення анкети)» 

(Остафійчук, 2012). 

Анкети є авторською розробкою. У процесі їх створення ми 

дотримувалися рекомендації про те, що необхідно ретельно й обережно 

підходити до оцінювання отриманих результатів, їх обговорення і, особливо, 

до їх оприлюднення (Швець, Турба, 2011, с. 238).  

Під час анкетування ми використовували такі прийоми: анонімність 

опитування; традиційну техніку заповнення анкет (опитування у письмовій 

формі).  Перед початком анкетування респондентів було проінформовано 

щодо вимог щодо заповнення анкет.  

В анкетах використано питання різних видів: 

– напіввідкриті (напівзакриті) одноразового вибору; 

– закриті одноразового вибору; 

– закриті матричні з однією можливою відповіддю ТАК/ НІ; 

–  короткі та довгі анкети. 

Оскільки дослідження чинників та компонентів професійної 

іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту є важливим 

аспектом дослідження, метою створення анкет було відстеження усіх 

аспектів вивчення та оцінювання іноземної мови професійного спрямування 

курсантами / студентами закладів вищої освіти ДСНС України, а саме : 

 усвідомлення мети професійної іншомовної підготовки;  

 ключові мотиваційні компоненти у процесі вивчення іноземної мови; 

 роль викладача в освітньому процесі (кваліфікація, авторитет, 

ставлення до студента, віра в успіх студента, справедливість оцінювання 

знань, умінь та навичок);  

 важливість навчально-методичного забезпечення в освітньому та ін.; 

 бажання і прагнення продовжувати професійну іншомовну 

підготовку; 

 потреба професійної самореалізації у процесі вивчення іноземної 

мови; 
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 оцінювання змісту професійної іншомовної підготовки;  

 відповідність форм і методів, використовуваних у процесі вивчення 

іноземної мови у закладі вищої освіти; 

 оцінювання методики інтенсивної професійної іншомовної 

підготовки та ін. 

Оскільки курсанти є основними внутрішніми суб’єктами освітніх 

послуг та активними учасниками навчального процесу, на думку вчених 

«аналіз отриманих даних дозволяє виявити невідповідності і намітити шляхи 

вдосконалення навчального процесу з метою підвищення якості підготовки 

фахівців» (Швець, Турба, 2011, с. 238).  

З метою вирішення поставленої проблеми під час анкетування 

викладачі та курсанти / студенти відповідали на різні запитання й зокрема 

такі, що стосувалися впливів на навчальний процес, мотивів, оцінювання 

результатів вивчення іноземної мови професійного спрямування.  

Загалом ми намагалися з’ясувати такі питання: 

– що впливає на ефективність професійної іншомовної підготовки 

майбутніх фахівців цивільного захисту; 

– які мотиви професійної іншомовної підготовки є найбільш вагомими; 

– яка роль самостійної роботи під час професійної іншомовної 

підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту; 

– ефективність навчально-методичних матеріалів для професійної 

іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту. 

Таким чином, нами було розроблено комплекс анкет, тестів та 

рекомендації щодо їх застосування. 

Окрім анкетування, для визначення рівня професійної іншомовної 

готовності майбутніх фахівців цивільного захисту за діяльнісним критерієм, 

ми використовували метод експертних оцінок, оцінку викладачами курсантів 

/ студентів, оцінювання викладачів курсантами, самооцінку викладачів та 

курсантів / студентів та тестування. 
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Група експертів у складі 9 осіб проводила оцінювання на основі 

визначених показників (Додаток Т.1.).  

На основі даних розподілу експертів визначалася групова готовність за 

формулою коефіцієнта групової готовності 
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де Xj – оцінка експерта згідно з ознакою j даного критерію, 

nіj – кількість експертів з групи і, що відповідає ознаці j, 

m – кількість ознак. 

Для зручності математичного опрацювання отриманих даних 

оцінювання кожного критерію професійної іншомовної готовності майбутніх 

фахівців цивільного захисту відбувалось у межах 100-бальної шкали. Для 

визначення числових індикаторів кожного рівня за основу було взято шкалу 

оцінювання ECTS. Таким чином, числовий індикатор для низького рівня 

становив 0–73 бали, для середнього – 74–89 бали, для високого – 90–100 

бали.  

Оцінка професійної іншомовної готовності майбутніх фахівців 

цивільного захисту проводилася за допомогою таких коефіцієнтів: 

 Коефіцієнт успішності знань – ЗН. 

 Коефіцієнт якості практичних умінь та навичок – УН. 

 Коефіцієнт якості навчальних матеріалів – НМ. 

Коефіцієнти якості навчальних матеріалів та подачі матеріалу 

курсантам / студентам оцінювалися групою експертів, коефіцієнт якості 

практичних навичок – експертами та викладачами, а успішність, відповідно, 

лише викладачами.    

Використаний нами метод тестування належить до методу психолого-

педагогічної діагностики із застосування стандартизованих запитань і тестів, 

що мають певну шкалу значень. Метод використовується для 

стандартизованого вимірювання індивідуальних відмінностей особистості за 



351 

відповідними показниками щодо певного критерію. Тестовий метод дає 

змогу з певною мірою ймовірності встановити актуальний рівень розвитку в 

індивіда необхідних навичок, знань, особистісних характеристик тощо. 

Проведене тестування відбувалося у три етапи: 

1) вибір тесту (зумовлений метою та ступенем достовірності й 

надійності тесту); 

2) власне тестування (за відповідною інструкцією до тесту); 

3) інтерпретація результатів (відповідно теоретичних припущень 

відносно предмета тестування). 

Ми розробили систему тестів для визначення динаміки змістового 

критерію на різних етапах експерименту, для визначення рівня знань 

студентів/курсантів у процесі вивчення предметів «Іноземна мова» і 

«Іноземна мова за професійним спрямуванням» (Додаток Л). 

Педагогічний експеримент в рамках нашого дослідження проводився за 

такою схемою: 

– складання плану експериментального дослідження; 

– педагогічна діагностика професійної іншомовної підготовки 

майбутніх фахівців цивільного захисту; 

– проведення констатувального експерименту; 

– проведення формувального експерименту; 

– опрацювання експериментальних даних, у тому числі узагальнення 

розрахунків, поданих у формі таблиць, діаграм, графіків; 

– математична перевірка достовірності отриманих результатів; 

– застосування результатів дослідження на практиці. 

Активними педагогічними чинниками у формувальному експерименті 

виступали: 

– цільова методика інтенсивної професійної іншомовної підготовки 

фахівців цивільного захисту окремих навчальних предметів (іноземна мова 
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професійного спрямування, гуманітарні дисципліни та спеціальні 

дисципліни); 

– навчально-методичний комплекс професійної іншомовної підготовки 

майбутніх фахівців цивільного захисту, що впроваджувався в освітній 

процес. 

 

 

5.2. Апробація і аналіз ефективності моделі професійної іншомовної 

підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту 

 

5.2.1. Аналіз результатів констатувального етапу 

експерименту 

Метою констатувального етапу експерименту було здійснення аналізу 

та виявлення недоліків існуючої моделі іншомовної підготовки майбутніх 

фахівців цивільного захисту з подальшою можливістю корекції. 

Констатувальний етап експерименту спрямовувався на вивчення об’єкта 

дослідження в умовах дії наявного складу чинників, зокрема тих, які були 

визначені до експерименту і не змінювались. 

На першій стадії необхідним було визначення (констатація) 

початкового рівня всіх параметрів і чинників, які підлягають дослідженню.   

За допомогою методів спостереження, вивчення документації 

встановлювалася наявність необхідних умов для проведення експерименту, 

оцінювався стан учасників експерименту. 

За результатами констатувального етапу експерименту очікувалося 

отримання підтвердження додаткових гіпотез про стан професійної 

іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту та загальний 

рівень їх професійної іншомовної готовності. 
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Як було зазначено вище, констатувальний етап експерименту поділявся 

на дві частини: дослідження чинників, що впливають на професійну 

іншомовну підготовку майбутніх фахівців цивільного захисту та 

встановлення рівня професійної іншомовної готовності майбутніх фахівців 

цивільного захисту. Паралельно із опрацюванням даних цього етапу 

експерименту проводилась дослідницька робота, спрямована на пошук 

шляхів щодо створення та впровадження моделі й педагогічних умов 

формування професійної іншомовної готовності. Здійснювався 

цілеспрямований пошук і добір нового змісту професійної іншомовної 

підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту, уточнювалися критерії  

оцінювання сформованості досліджуваного явища. 

Серед багатьох чинників, які впливають на професійну іншомовну 

підготовку майбутніх фахівців цивільного захисту, важливе місце посідає 

заклад освіти. У зв’язку з цим актуальною є виявлення та урахування 

особливостей іншомовної професійної підготовки фахівців цивільного 

захисту у галузевих закладах освіти, зокрема Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій. 

Ми проаналізували розподіл навчального часу, відведеного на 

вивчення іноземної мови у системі неперервної іншомовної підготовки 

майбутніх фахівців цивільного (рис. 5.1.).  

Відповідно до нових змін, внесених у навчальні плани закладів вищої 

освіти цивільного захисту (ЗВО ЦЗ) на 2019/2020 н. р., з галузі знань 26 

«Цивільна безпека» за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» фахова 

підготовка становить 240 ECTS, з них  на вивчення дисципліни  «Іноземна 

мова» припадає: 

 Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 4,5 ECTS 

 Національний університет цивільного захисту України 3,5 ECTS 

 Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля – 

3,5 ECTS.  
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Рис. 5. 1. Орієнтовний розподіл навчального часу у системі 

неперервної іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного 

захисту   

 

Навчальний план підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту 

(спеціальність 263 «Цивільна безпека» передбачає вивчення іноземної мови 

студентами/курсантами передбачено на 1 курсі (1–2 навчальний семестр), 

іноземна мова на 2 курсі (3 навчальний семестр), професійна іноземна мова 

на 5 курсі (9 семестр). Здійснений нами аналіз показав, що виникають певні 

проблеми щодо професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців 

цивільного захисту.  

Підвищення кваліфікації фахівців цивільного захисту 

Львівський 

державний універ-

ситет безпеки 

життєдіяльності 

 

Іноз. мова ~ 240 год. 

Національний 

університет 

цивільного захисту 

України 

 

Іноз. мова ~ 240 год. 

Черкаський інститут 

пожежної безпеки ім. 

Героїв Чорнобиля 

Національного 

університету 

цивільного захисту 

України 

Іноз. мова ~ 240 год. 

17-22 р. 

25 р. і 

старше 

Вище професійне училище ЛДУ БЖД 

іноземна  мова ~ 216 год. 

15-17 р. 

Старша школа 

Іноз. мова ~ 178 

год. 

Професійні ліцеї 

Іноз. мова ~ 178 

год. 

Ліцей цивільного 

захисту ЛДУ БЖД 

Іноз. мова ~ 178 

год. 
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Наприклад, у закладах вищої освіти ДСНС України склалася ситуація, 

висвітлена нижче у табл. 5.3.  

Таблиця 5.3 

Обсяги професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців 

цивільного захисту, зазначені у навчальних планах 

Дисципліна Практичні СРС Разом 

Напрям підготовки / Спеціальність Цивільний захист (бакалавр)  

(план бакалавр) 

Іноземна мова I семестр – 32 год. 

ІІ семестр – 32 год. 

Разом        – 64 год. 

I семестр – 43 год. 

ІІ семестр – 43 год. 

Всього – 86 год. 

150 год. 

Напрям підготовки / Спеціальність Цивільний захист (магістр)  

(план магістр) 

Професійна 

іноземна мова 

32 год. 118 год 150 год. 

 

Аналіз робочих навчальних планів показує, що студенти навчаються 

іноземної мові впродовж 1,5 року, а кількість годин аудиторних занять 

складає 64, самостійної роботи – 86. Водночас згідно з Національною 

програмою з дисципліни «Іноземна мова за професійним спілкуванням» для 

досягнення рівня В2+ необхідно 270 годин аудиторної та 120 годин 

самостійної роботи студентів (Додаток К.1.).  

Окрім того, під час підготовки бакалаврів після вивчення курсу настає 

перерва на 2,5 роки, а потім – вступ до магістратури. Ця прогалина 

призводить до значної перерви у вивченні іноземної мови. Практично 50% 

знань і вмінь втрачаються.  

Дуже важко проходить адаптація на перших заняттях на 5 курсі, 

оскільки отримані на початковому етапі навчання знання іноземної мови 

необхідно актуалізувати і поновити, щоб студенти могли почати 

спілкуватись іноземною мовою за професійним спрямування (Додаток К.2.).  
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Тому важливим завданням викладача є допомогти студенту зберегти 

набуті знання й підтримати стимул та зусилля у подальшому вивченні і 

удосконалені мови. Оскільки з 4 по 8 семестр у навчальному плані не 

передбачено вивчення іноземної мови, викладач може лише заповнити 

проміжок факультативними заняттями для неперервного вивчення іноземної 

мови.  

Таким чином, викладач змушений ознайомлювати курсантів / студентів 

з новим навчальним матеріалом паралельно постійно здійснювати 

повторення раніше набутих мовних умінь та навичок. 

Слід зазначити, що виникає питання щодо підготовки до складання 

зовнішнього незалежного оцінювання з іноземної мови під час вступу до 

магістратури та браку навчальних годин у процесі професійної іншомовної 

підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту на рівні бакалавра, а це 

призводить до недостатнього рівня володіння іноземною мовою. Під час 

підготовки магістрів на вивчення іноземної мови відводиться невелика 

кількість годин. Проаналізувавши навчальні плани підготовки 

студентів/курсантів у вітчизняних закладах ДСНС України показав, що 300 

годин відводиться на навчання іноземної мови, а це 2 % навчального часу. 

Такої кількості часу явно недостатньо для досягнення рівнів B2, C1, C2 

згідно Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Тоді як для 

вступу в ад’юнктуру випускник повинен володіти іноземною мовою саме на 

такому рівні.  

У ході дослідження зафіксовано ще одну тенденцію у професійно 

орієнтованій комунікативній підготовці майбутніх фахівців цивільного 

захисту: співвідношення кількості годин для самостійної та аудиторної 

роботи складає близько 50%. 

Рис.5.2. демонструє як змінювалася кількість годин, передбачених на 

опанування дисципліні «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» 

бакалаврів з цивільної безпеки протягом семи років.  
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Рис. 5. 2. Розподіл годин у процесі іншомовної професійної 

підготовки впродовж 2011 – 208 рр. 

 

До 2016 р. на вивчення дисципліни передбачалось 108 годин, із них 48 

годин – практичні заняття, 60 годин – самостійна робота курсанта / студента. 

У 2016 році кількість годин дещо збільшилась та було введено лекції: 

загальна кількість годин – 120: 10 годин – лекції, 50 годин – практичні 

заняття, 60 годин – самостійна робота. У 2018 році тенденція щодо 

збільшення годин, а саме загальний обсяг годин – 135: 64 годин – практичні 

заняття, 71 годин – самостійна робота.  

Відповідно до навчального плану підготовки бакалавра з галузі знань 

26 Цивільна безпека, спеціалізацією Цивільний захист денної форми 

навчання цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовка становить 

450 годин / 15,0 ECTS причому на дисципліну Іноземна мова відводиться 135 

годин / 4,5 ECTS, в той же час як загальна кількість становить 7200 годин / 

240,0 ECTS. Хоча спостерігається невелика кількість годин, проте варто 

наголосити що відповідно до навчального плану підготовки бакалавра 

напряму підготовки Інженерна безпека, спеціальність Інженерія цивільної 

безпеки денної форми навчання Навчальної програми з іноземної мови 

(мови: англійська, німецька, російська) у Головній Пожежній Школі 

м. Варшава Польща) припадає 180 годин / 5,0 ECTS.  
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Мовна підготовка відбувається під час вивчення дисциплін «Іноземна 

мова», «Професійна іноземна мова» і здійснюються за першим 

(бакалаврським) та другим (магістерським) рівнем вищої освіти: 

спеціальність 263 «Цивільна безпека» в галузі знань 26 «Цивільна безпека» у 

Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності (Навчально-

науковому інституті психології та соціального захисту) на кафедрі іноземних 

мов та перекладознавства та на кафедрах мовної підготовки Черкаського 

інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля і Національному 

університеті цивільного захисту України. Проте варто зазначити, що у 

кожному закладі діяльність кафедри мовної підготовки модифікувалася та 

переформатовувалися відповідно до вимог сучасного суспільства. 

Підсумовуючи вище викладене, зазначимо, що у вивчені іноземної 

мови за професійним спрямування в заклади освіти ДСНС України є: 

 Спільне: заклади мають приблизно однакове годинне навантаження;  

 Відмінне: використовують різні підходи, змістове наповнення, 

методику, перевагу надають різним методом навчання (Додаток Л.). 

З метою виявлення прогалин професійної іншомовної підготовки та  

можливості щодо їх корекції було проаналізовано дисципліни, які 

забезпечують професійну іншомовну готовність майбутніх фахівців 

цивільного захисту.  

Оцінка проводилася групою експертів та оцінювалась за стобальною 

шкалою (100 балів – дисципліна включає матеріал для формування 

професійної іншомовної готовності майбутніх фахівців цивільного захисту, 0 

балів – дисципліна зовсім не має матеріалу для формування професійної 

іншомовної готовності, після чого було розраховано частку впливу кожної з 

навчальних дисциплін на формування професійної іншомовної готовності.  

Результати дослідження представлені у відсотках на рис. 5.3. 
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Рис. 5.3. Вплив навчальних дисциплін на формування професійної 

іншомовної готовності майбутніх фахівців цивільного захисту 

 

Як видно з рис.5. 2, професійна іншомовна підготовка майбутніх 

фахівців цивільного захисту значною мірою здійснюється на заняттях з 

«Іноземної мови за професійним спрямуванням» та «Іноземної мови», а 

вплив інших дисциплін є значно менший.  

У подальшому дослідженні ми акцентували увагу саме на дисципліні 

«Іноземна мова за професійним спрямуванням», яка, з одного боку, 

розширює можливості для спілкування у професійній сфері, а з іншого, 

дозволяє дати курсанту / студенту знання про культуру, звичаї та історію 

різноманітних народів світу.  

Щодо формування готовності, як особистого стану за результатами 

навчання, то Г. Калініна вважає, що «для вибору оптимальних форм і методів 

навчання іноземних мов варто проводити психологічне опитування слухачів, 

а також необхідно залучати їх до відбору змісту навчання, пропонувати 

пробні заняття з використанням різних технологій навчання для визначення 

найбільш ефективного стилю вивчення мови (Калинина, Ручкина, 2017).  

Тому одним із шляхів, які ведуть до раціонального вирішення 

поставленої проблеми є оновлення змісту іншомовної професійної 

підготовки фахівців цивільного захисту. 
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За результатами проведеного опитування студентів/курсантів ми 

дійшли висновку щодо необхідності перегляду змістового наповнення 

програм з іноземної мови, зокрема доцільності введення певної кількість 

текстів, діалогів, вправ та інших завдань із чітким міждисциплінарним 

ухилом. Підтвердження такого підходу знайшли у багатьох науковців, які 

зазначають, що одним із найважливіших аспектів зв’язку знань у системі 

професійної освіти є профілювання знань. Уся система знань повинна подана 

під певним кутом зору, характерним для даного профілю професій (Гуторов, 

1977). Окрім того навчальний матеріал необхідно синхронізувати з метою 

додержання принципу наступності, професійної спрямованості навчання та 

реалізації принципу випередження. Тому розглядаються два підходи до 

професійної спрямованості: як форма специфічного міжпредметного зв’язку 

та як засіб формування соціальної та психологічної спрямованості на 

професійну діяльність. Одним із засобів реалізації професійної спрямованості 

є профілювання як цілеспрямована реалізація міжпредметних зв’язків. 

Розглядають такі рівні профілізації: теоретичний, практичний і світоглядний 

(Якимович, 2011).  

Такого типу зміни передбачають позитивний вплив на вивчення й 

поглиблення знань з іноземної мови, сприяють формуванню професійної 

іншомовної готовності. 

Отже, в межах нашого дослідження доцільність розроблення цільової 

методики інтенсивної іншомовної підготовки фахівців цивільного захисту та 

навчально-методичного забезпечення іноземної мови за професійним 

спрямуванням як важливих складових професійної іншомовної підготовки 

майбутніх фахівців цивільного захисту мають знайти експериментальне 

підтвердження.  

Важливим для нас був аналіз навчально-методичного забезпечення, 

використовуваного у навчальному процесі. Як відомо, кількість інформації у 

сучасному світі має тенденцію до стрімкого зростання, на яке навчальні 

заклади змушені адекватно реагувати та вносити відповідні зміни у 
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навчально-виховний процес. Дослідження вказує на необхідність змін у 

навчальних матеріалах та відповідний вплив їх на успішність та практичні 

навички. Важливим є питання щодо оптимізації подачі матеріалу, 

використання міжпредметних зв’язків навчальних дисциплін, зокрема 

іноземної мови за професійним спрямуванням. 

Результати досліджень свідчать про те, що навчально-методичні 

матеріали, використовувані у навчальному процесі, впродовж останніх років 

оновлювалися  не суттєво, відбувалося зменшення кількості годин на 

вивчення іноземної мови, натомість їх збільшення у найближчий перспективі 

також не слід очікувати.  

На другій стадії констатувального етапу педагогічного експерименту 

нами було здійснено діагностування стану професійної іншомовної 

готовності майбутніх фахівців цивільного захисту за визначеними 

критеріями, показниками і рівнями.  

Для визначення рівня професійної іншомовної готовності майбутніх 

фахівців цивільного захисту за мотиваційним критерієм використовувалися: 

анкети, методика незавершених речень «Мотиви професійної діяльності» 

(додаток М), методика МЛО-АМ (адаптивність) (додаток Н).  

З метою отримання результатів за динамікою мотиваційного критерію 

проводилося визначення таких показників:  

a.  мотиви вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням 

b. наявність позитивної мотивації до вивчення іноземної мови;  

c. тип професійної мотивації. 

У процесі аналізу усі показники вважалися рівновагомими і підлягали 

підсумовуванню. 

Успішність навчання великою мірою залежить від навчальної 

мотивації. Мотивація до навчання є однією із складових у розвитку 

професійної іншомовної готовності. Мотиви можуть характеризуватися 

кількісно (сильний – слабкий) і якісно (зовнішні і внутрішні, позитивні і 

негативні).  
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Для вивчення мотивації у вивчення іноземної мови – як  складової 

мотиваційного критерію нами застосовувалася анкета, яка складалася з 10 

закритих питань.  В опитуванні брали участь студенти 1 – 2 та 5 курсів. Як 

показує аналіз результатів опитування (табл. 5.4), мотиви вивчення курсантами 

/ студентами іноземної мови за професійним спрямуванням змінюються 

залежно від тривалості навчання.  

Таблиця 5.4 

Мотиви вивчення курсантами / студентами іноземної мови 

за професійним спрямуванням 

 

Що мотивує Вас вивчати 

Відповіді на запитання анкети «Мотиви вивчення  

іноземної мови за професійним спрямуванням  

( %) 

іноземну мову 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

Спілкування на фахову тематику 

іноземною мовою   
16,5 20,4 20,0 18,8 30,6 

Навчання у спорідненому 

навчальному закладі закордоном 
20,6 19,4 15,8 12,5 19,4 

Участь у міжнародних освітніх 

проектах, програмах 
19,6 19,4 11,6 10,4 5,6 

Отримання міжнародного 

сертифікату 
6,2 4,1 5,3 5,2 5,6 

Професійна кар’єра 
16,5 19,4 22,1 26,0 19,4 

Робота закордоном 
15,5 14,3 18,9 19,8 13,9 

Спілкування в соцмережах 
5,2 3,1 6,3 7,3 5,6 

 

Спочатку  (1–2 курсах) переважають мотиви  можливості навчання у 

престижному навчальному закладі, участь у міжнародних освітніх 

програмах, а на старших – можливість спілкування на фахову тематику із 

зарубіжними фахівцями та професійне кар’єрне зростання.  

Аналіз результатів анкетування респондентів показав, що переважна 

більшість опитаних (53,1% ЕГ, 50,3% КГ) раніше систематично вивчали 

іноземну мову, проте оцінюють власний рівень володіння мовою  як низький, 
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і лише по незначна частка опитаних (15,3% ЕГ, 13,1% КГ) – як високий.  

Важливим для нас був той факт, що  більше половини опитаних (54 % ЕГ, 

55% КГ)  відчувають потребу розвивати мовну компетентність, проте 

активно її вивчати не бажають.  

Серед мотивів підвищення рівня знань з іноземної мови переважна 

більшість опитаних (75% ЕГ, 80% КГ) вказали бажання підвищити свій  

мовний рівень, що дасть їм можливість краще виконувати професійні 

обовязки та можливість обмінюватися інформацією з іноземними з колегами   

(пізнавальні мотиви). Більшість опитаних (80,3% ЕГ, 77,8% КГ) не 

визначилася чи будуть вони активними на заняттях, а також не висловили 

своє ставлення до використання цікавих методів його проведення (75% ЕГ, 

72% КГ).  

Для виявлення рівня мотиваційного критерію професійної  іншомовної 

готовності майбутніх фахівців цивільного захисту за третім показником – 

типом професійної мотивації було використано тест «Тип професійної 

мотивації», який складається з 16 питань (Додаток П.1.). Більшість питань 

тесту стосувалися певних показників, що дозволяє діагностувати тип 

професійної мотивації: професійний (високий/творчий), інструментальний 

(середній/реконструктивний) та нечестолюбний (низький/репродуктивний) 

рівень. 

Серед типів професійної мотивації опитаних  респондентів переважає 

професійний тип (35,9% ЕГ, 33,5% КГ), менше виражений інструментальний 

тип (41,1% ЕГ, 45,5% КГ), нечестолюбний тип  (23% ЕГ, 21% КГ). Таким 

чином, серед опитаних слухачів ЕГ та КГ переважають працівники з 

професійною та інструментальною мотивацією, які налаштовані  на  розвиток 

професіоналізму. 

Узагальнення результатів рівня професійної іншомовної готовності 

майбутніх фахівців цивільного захисту за мотиваційним критерієм 

представлено у табл. 5.5 та рис. 5.4.  
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Таблиця 5.5 

Рівень рофесійної іншомовної готовності майбутніх фахівців цивільного 

захисту за мотиваційним критерієм  

на констатувальному етапі педагогічного експерименту 

 

Рівні 
КГ (220 ос.) ЕГ (222 ос.) 

Осіб % осіб % 

Високий 7 3,18 10 4,51 

Середній 101 45,91 98 44,14 

Низький 112 50,91 114 51,35 

 

Як видно з таблиці 5.4., переважають респонденти з середнім її рівнем 

(44,14% ЕГ та 45,91 КГ), половина з них (51,35%  ЕГ та 50,92 КГ) мають  

низький рівень, незначна доля їх (4,51% ЕГ та 3,18 КГ) на низькому рівні. 

 

Щодо когнітивного критерію. Для його діагностування у КГ і ЕГ 

проводилися  контрольні роботи, здійснювалося тестування. 

Загалом перевірялися знання з іншомовної лексики, рівень умінь  

використовувати набуті знання у майбутній професійній діяльності, уміння 

здійснювати пошук і обробку потрібної інформації у процесі роботи зі 

словниками і розмовниками. 

 

Рис. 5.4. Рівень професійної іншомовної готовності 

майбутніх фахівців цивільного захисту за мотиваційним 

критерієм (констатувальний етап  експерименту) 
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Визначення коефіцієнта доступності контрольних робіт проводили за 

формулою А. Киверялга (1980), використовуючи середнє значення 

коефіцієнта засвоєння знань. 

(%)100
NIa

Io
K


     

N –  кількість студентів,  Io - сума засвоєних елементів знань і 

вмінь, Ia - число необхідних для засвоєння елементів. 

На основі коефіцієнта засвоєння знань визначався коефіцієнт 

доступності перевірочної роботи: 

%100

K
Kдoc     

Окрім контрольних робіт, були використані тести, результати 

успішності та зовнішнього незалежного оцінювання з іноземної мови. 

Рівень знань студентів перевірявся за результатами тестових 

контрольних робіт трьох рівнів складності. Перший рівень – завдання 

репродуктивного типу, пошуково-розпізнавальні, коли серед чотирьох 

відповідей необхідно визначити одну правильну. Другий рівень – завдання 

реконструктивного типу, коли правильна відповідь вимагає виявлення   

причинно-наслідкових зв’язків. Тести третього, творчого рівня складності – 

спрямовані на виявлення вмінь студентів інтеріоризувати засвоєний 

навчальний матеріал та використовувати його у професійних ситуаціях. 

Тестові завдання пропонувалися курсантам / студентам у формі 

комп’ютерної програми, час обмежувався двома академічними годинами. 

Після відповіді 50 питань на екрані комп’ютера студент зразу бачив кількість 

правильних і неправильних відповідей. Так, 30–35 правильних відповідей 

курсанта / студента свідчили про початковий рівень професійної іншомовної 

готовності; 36–44 правильних відповідей про середній рівень; 45–50 

правильних відповідей про високий рівень.  

(5.3) 

(5.4.) 
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Під час освоєння іншомовних курсів курсантами / студентами 1–2 та 

5 курсів викладачі оцінювали компоненти змісту навчання майбутніх 

фахівців цивільного захисту за 100-бальною шкалою.  

Для визначення рівня професійної іншомовної готовності майбутніх 

фахівців цивільного захисту за змістовим критерієм було використано його 

показник – рівень застосування професійно важливих знань в іншомовному 

полі професійної діяльності.  

Слід підкреслити, що значний вплив на усвідомлене застосування 

професійно важливих знань іншомовної підготовки у професійної діяльності 

мають професійна культура, професійна свідомість та професійна 

компетентність фахівця цивільного захисту. Вони оцінювалися з позицій 

студента / курсанта, викладачів та експертів (рис. 5.5 та 5.6)   

 

Рис. 5.5. Оцінювання впливу професійної культури, свідомості, 

компетентності на застосування знань іншомовної підготовки 

 

Рис. 5.6. Позиція трьох груп респондентів щодо оцінювання 

професійних аспектів професійної іншомовної готовності майбутніх 

фахівців цивільного захисту 
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Важливо, що іншомовне спілкування посідає одну з провідних позицій 

серед інших професійно-значущих якостей майбутніх фахівців цивільного 

захисту. З іншого боку цей висновок, зроблений на основі експертних оцінок, 

з достатньою точністю збігся з результатами опитування викладачів та 

курсантів / студентів.  

Узагальнені результати рівня професійної іншомовної готовності 

майбутніх фахівців цивільного захисту за змістовим критерієм на 

констатувальному етапі педагогічного експерименту подано у табл. 5.5 та 

зображено на рис. 5.7. 

Таблиця 5.6 

Рівні професійної іншомовної готовності майбутніх фахівців цивільного 

захисту за змістовим критерієм  

на констатувальному етапі педагогічного експерименту 

 

Рівні 
КГ (220 ос.) ЕГ (222 ос.) 

Осіб % Осіб % 

Високий 12 5,46 11 4,95 

Середній 121 55,00 119 53,60 

Низький 87 39,54 92 41,45 

 

Рис. 5.4. Рівні професійної іншомовної готовності майбутніх 

фахівців цивільного захисту за змістовим критерієм 

(констатувальний  етап експеримент) 
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Узагальнення результатів показало, що близько 5 % курсантів обох 

груп (4,95 % ЕГ та 5,46 % КГ) мають високий рівень готовності за змістовим 

критерієм. У той же час 53,6 % курсантів / студентів ЕГ і 55,0 % КГ мають 

середній рівень, і практично близько 40 % курсантів / студентів обох груп 

(39,54 % та 41,45 % відповідно) мають низький рівень. 

Щодо діяльнісного критерію. 

Для визначення рівня професійної іншомовної готовності майбутніх 

фахівців цивільного захисту за діяльнісним критерієм ми використали анкети 

(додаток П.3.) експертне оцінювання та самооцінювання, аналіз та проектів, 

методику ситуативного вибору Хобфолла (додаток Р.). На цьому етапі 

дослідження постало питання про порівняння навичок іншомовного 

спілкування та знань з іноземної мови. Оцінювались навички іншомовного 

спілкування курсантів / студентів за стобальною шкалою.  

Після того проводилося порівняння отриманих результатів із поточною 

успішністю курсантів/студентів. Результати дослідження представлені у 

таблиці 5.7. 

Цікавим виявився факт, що середня успішність курсантів / студентів 

зростає постійно, а навички іншомовного спілкування найвищих значень 

досягають на 2 та 5 курсах. Саме у цей час курсанти / студенти  активно 

вивчають курс іноземної мови.  

Таблиця 5.7. 

Порівняння умінь іншомовного спілкування  

за поточною успішністю курсантів 

 

 1 курс 2 курс 5 курс 

Уміння 

іншомовного 

спілкування 

71,4 80,3 81,4 

Середня 

успішність 
75,4 79,9 83,5 
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З’ясовано, що з ростом успішності на 5 курсі зростає рівень 

професійної іншомовної готовності майбутніх фахівців цивільного захисту. 

Зазначений висновок є закономірним, так як ґрунтовні знання з іноземної 

мови дозволяють підвищити рівень професійної підготовки майбутніх 

фахівців цивільного захисту.  

У ході експерименту порівнювалось застосування різних методів 

навчання іноземної мови у вищих навчальних закладах, які визначалися на 

базі практичного застосування і оцінювалися експертами (рис. 5.8) за 100 

бальною шкалою.  

Теоретично обґрунтовані методи краще корелюють з застосованими 

на практиці. 

 

Рис. 5.8. Співвідношення методів навчання іноземної мови  

 

Варто звернути увагу на те, що рідко використовуються ігрові методи 

та ділові ігри, хоча вони пов’язані з розширенням емоційного поля процесу 

навчання, сприяють творчому розвиткові і самостійності. Недостатність 

використання цих методів пов’язується з труднощами добору відповідних 

ігор, недостатністю методичного матеріалу. 

Анкетування, проведене на констатувальному етапі експериментального 

дослідження показало, що викладачі віддають перевагу використанню 

традиційних методів навчання, а інноваційні використовують частково (рис. 5.9). 
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Рис. 5.9. Порівняльний аналіз застосування різних методів 

навчання іноземної мови майбутніх фахівців цивільного захисту 

Такий стан речей ми пояснюємо тим, що викладачі іноземних мов 

вищих навчальних закладів не володіють достатньою інформацією про  

сутність і можливості інноваційних методів. Хоча сам факт їхнього 

використання свідчить про значний інтерес до цих методів, який можна 

реалізувати за допомогою відповідно розробленої методики інтенсивної 

професійної іншомовної підготовки фахівців цивільного захисту.    

Узагальнені кількісні дані, отримані у ході діагностування діяльнісного 

критерію подано у табл. 5.8 та зображено рис. 5.10.  

Таблиця 5.8 

Рівні професійної іншомовної готовності майбутніх фахівців 

цивільного захисту за діяльнісним критерієм  

на констатувальному етапі педагогічного експерименту 

 

Рівні 
«КГ 220 осіб»  «ЕГ 222 осіб»  

Осіб % Осіб % 

Високий 14 6,36 9 4,05 

Середній 110 50,00 118 53,15 

Низький 96 43,64 95 42,8  
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Якісний аналіз засвідчує, що 6,36 % курсантів / студентів КГ та 4,05 % 

ЕГ мають високий рівень професійної іншомовної готовності, а 50 % 

курсантів КГ та 53,15 % ЕГ – середній рівень. Низький рівень мають близько 

43 % курсантів / студентів обох груп (див. рис. 5.10).  

 

Отримані результати опитувань, тестування курсантів/студентів та інші 

діагностувальні просцедури щодо мотиваційного, змістового та діяльнісного 

критеріїв не дають вичерпної інформації про стан сформованості 

досліджуваної якості – професійної іншомовної готовності майбутніх 

фахівців цивільного захисту. 

Як було зазначено вище, ми розглядаємо професійну іншомовну 

готовність майбутніх фахівців цивільного захисту як гармонійну 

інтегративну єдність усіх її критеріїв, тому при її оцінюванні беремо за 

основу сумарну сукупність усіх критеріальних балів, отриманих у ході 

констатувального експерименту. Загальний рівень розвитку кожного 

критерію професійної іншомовної готовності за відповідними показниками 

визначався як середнє арифметичне кількісних значень кожного з них.   

Рис. 5.10. Рівні професійної іншомовної готовності майбутніх  

фахівців цивільного захисту за діяльнісним критерієм 

(констатувальний етап експеримент) 
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Такий підхід щодо діагностування професійної іншомовної готовності, 

на нашу думку, дозволяє чітко прослідкувати алгоритм накопичення балів 

кожним респондентом. 

Для подальшого статистичного опрацювання отримані дані узагальнено і 

занесено до табл. 5.9 й унаочнено на рис. 5.11. 

Таблиця 5.9 

Кількісні показники розподілу рівнів сформованості професійної 

іншомовної готовності майбутніх фахівців цивільного захисту на 

констатувальному етапі педагогічного експерименту 

Групи 
Всього 

осіб 

Рівні, % 

Низький Середній високий 

КГ 220 44,7 50,3 5,0 

ЕГ 222 45,2 58,4 4,5 

 

Отримані результати свідчать про те, що на етапі констатувального 

експерименту розподіли курсантів за рівнями професійної іншомовної 

готовності у двох групах мало відрізняються між собою. Різниця між 

показниками експериментальної та контрольної груп становить: для низького 

рівня – 0,5 %, для середнього – 8,1 %, для високого – –0,5 %. 

 

Рис. 5.11. Розподіл респондентів контрольних та 

експериментальних груп за рівнями сформованості професійної 

іншомовної готовності (констатувальний етап експерименту) 
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Звернемося до методів математичної статистики. 

З метою перевірки наявності або відсутності статистичних 

розбіжностей між параметричними значеннями досліджуваної якості 

респондентів контрольної та експериментальної груп нами було 

сформульовано дві гіпотези: 

1. H0 : різниця рівнів сформованості професійної іншомовної готовності 

майбутніх фахівців цивільного захисту несуттєва. 

2. H1 : різниця рівнів сформованості професійної іншомовної готовності 

майбутніх фахівців цивільного захисту достатньо значима. 

Для перевірки висунутих гіпотез ми скористалися непараметричним 

критерієм згоди Пірсона χ
2
 (хі квадрат). Вибір зазначеного статистичного 

методу зумовлений виконанням основних умов його реалізації: наша вибірка 

значно перевищує граничний об’єм у тридцять осіб; визначені рівні 

охоплюють весь діапазон варіативності ознак; діапазони накопичених 

респондентами балів чітко закріплені за рівнями і не перетинаються 

(Сидоренко, 2003, с. 117). Інші вимоги щодо теоретичної частоти та кількості 

розрядів також дотримані. 

Для обчислення χ
2
 використано формулу (Воловик, 1969, с. 155):  

   ∑
(  

    )
 

  

 
   , (5.2) 

де   χ
2
 – є середньою зваженою квадратів відхилень емпіричних і теоретичних 

частот;  

k   – кількість рівнів досліджуваної якості (у нашому випадку k = 3); 

– емпіричні частоти; 

mi  – теоретичні частоти.  

Теоретичні частоти було знайдено за формулою 5.3 (Воловик, 1969, 

с.150):  

2
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m





, (5.3) 

де   N – число проведених дослідів, тобто сума емпіричних частот;  

*

im
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h  – величина інтервалу поділу емпіричного ряду розподілу; 

α  – середнє квадратичне відхилення ряду; 

t  – нормоване відхилення.  

Для зручності виконання обчислень зведемо дані табл. 5.10 до 

табл. 5.11, за якої знаходимо значення критерію згоди Пірсона (табл. 5.11). 

Таблиця 5.10 

Узагальнені результати діагностики рівнів сформованості  

професійної іншомовної готовності курсантів/студентів 

(на етапі констатувального експерименту)  

Групи 
Всього 

осіб 

Рівні 

низький 

 

середній 

 

високий 

 

осіб % осіб % осіб % 

КГ Nk=220 98 44,7 111 50,3 11 5,0 

ЕГ Ne=222 100 45,2 112 58,4 10 4,5 

Таблиця 5.11 

Розрахунки обчислення критерію згоди Пірсона (на етапі 

констатувального експерименту) 

Рівні – mi ( – mi)
2
  

КГ (низький) -0,55 0,30 0,003 

ЕГ (низький) 0,55 0,30 0,003 

КГ (середній) 0 0 0 

ЕГ (середній) 0 0 0 

КГ (високий) 0,55 0,3 0,029 

ЕГ (високий) -0,55 0,3 0,028 

Сума 0 – 0,063 

Процедура перевірки нуль-гіпотези, підтвердження якої буде свідчити 

про відсутність статистично значимої різниці між показниками контрольної 

та експериментальної груп, зводиться до порівняння знайденого критерію    

з його критичним значенням. Щоб встановити критичне значення   
 , 

потрібно визначити число ступенів вільності ν  за формулою (Сидоренко, 

2003, с. 129) : 

*

1m *

2m
*

3m

*

im *

im 2

емп
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ν   (k – 1)∙(c – 1), (5.4) 

де c – кількість розподілів, що порівнюються. У нашому випадку (для 

контрольних та експериментальних груп) c = 2; 

  k  – кількість рівнів досліджуваної якості (у нашому випадку k = 3).  

Отже, для нашого експерименту: 

ν = (3 – 1) ∙ (2 – 1) = 2. 

За Е. Сидоренко враховуючи знайдене число ступенів вільності (ν = 2), 

знаходимо з таблиць (Сидоренко, 2003, с. 328)  значення χ0
2
: 

  
  {

    1 (      )

   1  (     1)
, (5.5) 

де α – рівень статистичної значимості, імовірність відхилення правильної 

гіпотези. 

Отже, якщо показник критерію згоди Пірсона, отриманий емпіричним 

шляхом, буде за своїм числовим значенням більшим за критичне значення 

(5.5), то представлені розподіли рівнів сформованості професійної 

іншомовної готовності майбутніх фахівців цивільного захисту в контрольних 

та експериментальних групах мають суттєві відмінності. 

Дані табл. 5.10 свідчать про те, що емпіричний критерій згоди Пірсона: 

063,02 емп . 

Таким чином: 
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01,0210,9

;05,0991,5
063,0




. 

(5.6) 

Як видно з формули (5.6), на етапі констатувального експерименту 

спостерігаються незначні відмінності між контрольними та експериментальними 

групами, що підтверджує нуль-гіпотезу і засвідчує ідентичність двох вибірок. 

Отже, ми експериментальним шляхом підтвердили важливість 

мотиваційно-цільового, когнітивно-змістового, діяльнісно-результативного 

компонентів професійної іншомовної підготовки фахівців цивільного 

захисту. Професійна іншомовна готовність є її результатом і необхідною 
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якістю фахівців цивільного захисту, адже незнання іноземної мови та 

культури спілкування робить майбутнього фахівця цивільного захисту 

фактично не конкурентоспроможним, тоді як досконале володіння однією чи 

кількома іноземними мовами у поєднанні з професійною підготовкою 

забезпечує фахівцеві стійкі позиції.  

 

 

5.2.2. Узагальнення результатів формувального експерименту 

 

Цілеспрямоване формування професійної іншомовної готовності 

фахівців цивільного захисту у нашому дослідженні здійснювалося упродовж 

формувального етапу педагогічного експерименту, який передбачав 

реалізацію специфічних завдань і використання відповідних форм, методів і 

прийомів інтенсивної професійної іншомовної підготовки фахівців 

цивільного захисту.  

З метою вдосконалення процесу професійної іншомовної підготовки 

майбутніх фахівців цивільного захисту у закладах вищої освіти було 

виокремлено і теоретично обґрунтовано педагогічні умови іншомовної 

професійної підготовки фахівців цивільного захисту, зокрема: забезпечення 

мотивації іншомовної професійної підготовки фахівців цивільного захисту; 

розроблення й застосування методики інтенсивної професійної іншомовної 

підготовки фахівців цивільного захисту; упровадження навчально-

методичного комплексу професійної іншомовної підготовки майбутніх 

фахівців цивільного захисту. 

Перевірка результатів на формувальному етапі експерименту 

передбачала два кроки: 

1) Оцінювання навчально-методичного забезпечення. 

2) Діагностування рівнів сформованості професійної іншомовної 

готовності майбутніх фахівців цивільного захисту. 

Що першої складової. 
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Важливим етапом експериментальної роботи було оцінювання 

навчально-методичного забезпечення професійної іншомовної підготовки 

майбутніх фахівців цивільного захисту.  

Проблема оцінювання навчально-методичної літератури є не новою, 

проте наразі відсутня усталена цілісна методика такого оцінювання. Так 

Н. Буринська (2000) виокремлює три основні проблеми: 

1) що саме перевіряти під час апробації; 

2) як перевіряти, якими способами збирати й класифікувати оцінну 

інформацію; 

3) в який спосіб інтерпретувати добуті у процесі апробації результати. 

З цією метою ми розробила 10 показників, за якими експерти 

оцінювали навчально-методичне забезпечення.  

1. Відповідність складових комплексу єдиній концепції. 

2. Відповідність складових комплексу вимогам галузі у підготовці 

фахівців відповідного профілю. 

3. Логічність та інноваційність змісту структурної композиції 

складових. 

4. Сприяння у формуванні спроможності самостійної навчальної 

діяльності й здатності до активної взаємодії з іншими суб’єктами освітнього 

процесу. 

5.  Сприяння у досягненні цілей, поставлених викладачем чи  

студентом/курсантом 

6.  Відповідність структури складових комплексу сучасним вимогам 

до навчальної літератури такого змісту: 

7. Рівень забезпечення ефективного навчання іноземної мови за 

професійним спрямуванням й організації його засвоєння 

8. Рівень забезпечення урізноманітнення методів і форм організації 

навчання іноземної мови 

9. Сприяння застосуванню і вдосконаленню нових поєднань 

компонентів педагогічної комунікації 
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10. Забезпечення реалізації мети навчання іноземної мови 

професійного спрямування 

Оцінювання кожного показника мало такі значення: 

a. відмінно  

b. дуже добре  

c. добре 

d. задовільно  

e. незадовільно  

Кожний із значень мали бальний відповідник і опис якісної оцінки, 

приклад якого наведено нижче.  

Відмінно     –         10-9 балів 

Дуже добре   – …..8-7 

Добре          . – …    6-5 

Задовільно … – …4-2 

Незадовільно –…...1-0 

Повний відповідник наведено у  додатку С. 1.-С.2. 

Бали Якісна 

оцінка 

Ступінь виявлення  

Оцінка 

10-9 Так, повно Повне виявлення даного 

показника (повністю 

відповідає, повністю 

співпадає, повністю відтворює 

тощо. 

 

Відмінно    

 

 

Власне оцінювання підпорядковувалося алгоритму із застосуванням 

відповідних математичних процедур на підставі обраної методики 

(Гершунский, 1998)  

 

Як відомо достовірність колективної експертної оцінки залежить від 

компетентності експертів, яка визначається сукупністю параметрів, зокрема 

ступенем обізнаності з проблемою, педагогічним і науковим стажем, рівнем 

умінь науково, обґрунтовано та об’єктивно аргументувати свою позицію.  

Загальні вимоги, які висувалися до експертів: 
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 компетентність; 

 креативність, розвиток творчих здібностей, які дозволяють 

аналізувати проблемні ситуації та знаходити шляхи розв’язання 

суперечностей; 

 відсутність схильності до конформізму, прийняття думки більшості; 

 позитивне ставлення до інновацій, відсутність консерватизму, тобто 

прагнення додержуватися попередньо обраної позиції. 

Повнота експертизи та достовірність результатів експертної оцінки 

вимагають визначення компетентності обраної групи експертів. Таке 

оцінювання здійснювалося нами за обраною методикою (Гершунский, 1986), 

при застосуванні стандартної комп’ютерної програми Microsoft Excel 7,0 . 

Експертам  заповнювали анкету, яка містила питання з таких 

параметрів: наявність наукового ступеня або звання; стаж роботи у 

навчальному закладі; кількість публікацій тощо (додаток Т.2.). 

Рейтинг кожного експерта у балах підраховувався з урахуванням 

певних міркувань: 

1) наявність наукового ступеня, вченого звання, рівень кваліфікації 

2) стаж роботи (в галузі проблеми)   

3) обґрунтування думки на основі педагогічного досвіду; інтуїтивні 

уявлення. 

Обрахунки загальної компетентності експерта за усіма показниками 

здійснювалися за формулою: 

 








3

1j
Xi

3

1j
Xji

Kе

max

, 

 

(5.1) 

де Хij – рейтинг i-го  експерта  за   j-им  показником; 

Хjmax– максимальна оцінка за j-им показником. 
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У разі наших експертів максимальна сума балів за трьома показниками 

становить 2,4 бали, тоді формула обрахунків загальної компетентності 

експерта набувала вигляду: 

 

4,2






3

1j

Xji

Kе , 

 

(5.2) 

Показником репрезентативності експертної групи є 

середньоарифметична значення компетентності усіх експертів, яка 

визначалася за формулою: 

 

 




n

1i
iKp Kn

1
, 

(5. 3) 

де n – число експертів експертної групи. 

Група експертів вважається репрезентативною за умов, коли 2/3 

експертів задовольняють вимогам 0,67 < Кр< 1. Показники 

репрезентативності  нашої групи експертів становлять Кр = 0,88.  Отже 

дотримується вимога Кр   0,67, що уможливлює участь заявлених експертів 

в оцінюванні. 

Експертна оцінка вносилася в індивідуальну оцінювальну картку, яка 

містила зміст вимог кожного показника й шкалу його оцінювання за 10-

бальною системою . Отримані дані становили сукупність оцінок  виставлених 

експертом за кожним показником у балах, які набували значень від 1 до 10 . 

Оцінку кожного експерта переносилася у загальну таблицю, на підставі 

цих оцінок, вибудовувалася зведена таблиця, де кожному оцінюваному 

показнику відповідав ряд кількісних оцінок експертів й відбувалося 

визначення показників узагальненої думки групи експертів, математичне 

опрацювання та підсумовування результатів оцінювання.  

Інформація, здобута від експертів має бути  перетворена у форму, 

зручну для подальшого аналізу і прийняття відповідних рішень. З цього 

приводу Б. Гершунський (1998)  підкреслює, що серед проблем експертного 

оцінювання важливе місце займає кількісна обробка результатів опитування 
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та їх подальша якісна, змістовна інтерпретація на підставі глибокого аналізу. 

Методи узагальнення думок експертів вимагають, використання відповідного 

математико-статистичного апарату, який залежить від специфіки 

досліджуваної проблеми. 

Результат опрацювання матеріалів колективної експертної оцінки 

полягав у визначені спільної думки та ступеня її узгодженості за кожним 

показником. 

Показниками узагальненої думки групи експертів були: 

а) середньоарифметичне значення оцінки певного показника (у балах); 

б) частота максимально можливих оцінок (10 балів), отриманих 

відповідним показником. 

Таким чином у таблиці 5.12 представлено оцінки 7 експертів 

Таблиця 5.12 

Оцінювання  навчально-методичного забезпечення професійної 

іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту 

 

 

Показник  

 

ЕКСПЕРТИ/бали 

1 2 3 4 5 6 7 Сума 

балів 

Середнє 

значення 

1 8 9 9 9 8 9 10 62 8,8 

2 9 9 5 7 5 6 6 47 6,7 

3 7 7 8 9 9 9 9 58 8,2 

4 8 7 6 9 9 8 9  7,1 

5 5 6 5 9 7 8 8 50 7,1 

6 7 9 9 6 6 6 7 50 7,1 

7 5 6 9 8 8 6 6 48 6,8 

8 8 9 8 9 9 9 9 61 8,7 

9 6 7 8 9 5 4 5 44 6,2 

10 5 9 6 6 7 6 9 48 6,7 

 

 

Із таблиці 5.12 видно, що усі показники отримали позитивні оцінки 

експертів. Оцінки кожного показника коливаються переважно у діапазоні 
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«добре – дуже добре», сума балів за кожним показником коливається від 43 

до 61 балів, що відповідає середньому значенню 6,1 та 8,8 балів відповідно. 

Це свідчить, що загалом навчально-методичне забезпечення дістало 

схвальну оцінку експертів. При цьому найвищий бал отримали показники №1 

– «Відповідність складових комплексу єдиній концепції» і № 8 – «Рівень 

забезпечення ефективного навчання іноземної мови за професійним 

спрямуванням й організації його засвоєння» 

Нами було визначено частоту максимально можливих оцінок, 

отриманих jм показником, за формулою:  

 

 
k' =

n'

n
j

j

j
, 

 

(5.5) 

де k'j  коефіцієнт частоти максимально можливих оцінок  jго 

показника; 

n'j  кількість максимально можливих оцінок (10 балів), отриманих jм  

показником;  

nj  кількість експертів, які оцінювали jй показник. 

Визначення відбувалося для кожного оцінюваного показника і набуло 

значення у межах від від 0,15 до 0,59 0,14 до 0,86. Нижня межа відповідає 

випадку, коли певний показник отримав найменшу (1) кількість максимально 

можливих оцінок (10 балів), а верхня – коли їх кількість дорівнювала  

Значущість показників зростає при зміні k'j від 0 до 1.  

Наприклад, для такого показника як «Відповідність складових 

комплексу єдиній концепції» даний коефіцієнт розраховувався, виходячи із 

того, що кількість максимально можливих оцінок для даного показника 

становить n'j = 5, а кількість експертів дорівнює nj  = 7. Коефіцієнт частоти 

максимально можливих оцінок у цьому випадку дорівнює k' = 5 : 7 = 0,71. 

Отримані дані свідчать, що коефіцієнт максимально можливих оцінок є 

найбільшим для такого показника «Відповідність складових комплексу 

єдиній концепції».  Найменшу кількість вищих оцінок отримали показники  

«Рівень забезпечення урізноманітнення методів і форм організації навчання 
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іноземної мови». Нижче подано співвідношення по кожному показнику та 

кількість максимально можливих оцінок, які він отримав від експертів. 

Показники 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Кіль-сть 

макс. можлив 

оцінок 

4 2 4 3 1 2 1 5 1 2 

 

Таблиця 5.13 

Значення коефіцієнтів частоти максимально можливих оцінок для 

показників  навчально-методичного забезпечення з іноземної мови за 

профільним спрямуванням 

Оцінювані показники 

Коефіцієнти 

частоти 

максимально 

можливих оцінок 

1. Відповідність складових комплексу єдиній 

концепції 

k'1 = 0,57 

2. Забезпечення реалізації мети навчання іноземної 

мови професійного спрямування  

k'2 = 0,28 

3. Відповідність складових комплексу вимогам 

галузі у підготовці фахівців відповідного профілю 

k'3 = 0,57 

4. Відповідність структури складових комплексу 

сучасним вимогам до навчальної літератури 

такого змісту 

k'4  = 0,42 

5. Логічність та інноваційність структурної 

композиції складових: 

k'5 = 0,14 

6. Сприяння у формуванні спроможності самостійної 

навчальної діяльності й здатності до активної 

взаємодії з іншими суб’єктами освітнього процесу 

 

k'6 = 0,28 

7. Сприяння у досягненні цілей, поставлених 

викладачем чи  студентом/курсантом 

k'7 = 0,14 

8. Рівень забезпечення ефективного навчання 

іноземної мови за професійним спрямуванням й 

організації його засвоєння 

k'8 = 0,71 

9. Рівень забезпечення урізноманітнення методів і 

форм організації навчання іноземної мови 

k'9 = 0,14 

10. Сприяння застосуванню і вдосконаленню нових 

поєднань компонентів педагогічної комунікації 

k'10 = 0,28 
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Таким чином, ми отримали додаткові докази щодо репрезентативності 

оцінок. Доопрацювання у найближчому майбутньому вимагають складові 

комплексу, що забезпечують урізноманітнення методів і форм організації 

навчання іноземної мови, а також сприяння у досягненні цілей, поставлених 

викладачем чи  студентом/курсантом 

Щодо другої  складової оцінювання результатів дослідження. 

На формувальному етапі педагогічного експерименту навчання 

курсантів / студентів контрольної групи (КГ) здійснювалася за традиційною 

методикою, а навчальний процес курсантів експериментальної групи (ЕГ) 

був організований з використанням цільової методики інтенсивної 

іншомовної підготовки та відповідного навчально-методичного комплексу. 

Курсантами / студентами цієї групи вивчався авторський курс «Іноземна 

мова за професійним спрямуванням для майбутніх фахівців цивільного 

захисту» та впроваджувались інтенсивні методи іншомовної підготовки. 

Курсанти / студенти, які навчались за експериментальною методикою, також 

активно залучалися до самостійної роботи.  

По закінченню формувального етапу педагогічного експерименту 

повторно була здійснена діагностика рівня сформованості професійної 

іншомовної готовності фахівців цивільного захисту обох груп (контрольної 

та експериментальної). 

Основними завданнями формувального експерименту були: 

– експериментально перевірити ефективність методики інтенсивної 

професійної іншомовної підготовки фахівців цивільного захисту; 

– здійснити експертизу навчально-методичного комплексу 

професійної іншомовної підготовки для викладачів та курсантів / студентів; 

– визначити динаміку рівнів професійної іншомовної готовності 

майбутніх фахівців цивільного захисту після завершення експерименту. 

 За результатами формувальної частини експерименту очікувалося 

встановлення позитивного впливу запропонованих чинників (методика 
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інтенсивної професійної іншомовної підготовки фахівців цивільного 

захисту + навчально-методичний комплекс) на рівень професійної 

іншомовної готовності як результату професійної іншомовної підготовки 

фахівців цивільного захисту.  

У ході формувального етапу експерименту створювалися умови для 

реалізації підходів, передбачених інтенсивною професійною іншомовною 

підготовкою, активно впроваджувалися ділові ігри, вирішення типових 

ситуацій професійної діяльності, участі в сюжетно-рольових іграх, групових 

дискусіях, виконанні практичних вправ.   

На підсумковому етапі формувального експерименту підбивалися 

підсумки роботи та перевірялося виконання курсантами / студентами 

індивідуальних програм інтенсивної професійної іншомовної підготовки.  

Водночас, ми усвідомлювали, що професійна іншомовна підготовка не 

обмежується періодом навчання курсантів / студентів у закладі вищої освіти, 

а продовжується після закінчення навчання і триває протягом усього періоду 

професійної діяльності. Тому значна увага приділялася формуванню у 

курсантів / студентів практичних умінь і навичок самостійної роботи, 

самодіагностики, самоаналізу та самовдосконалення професійної іншомовної 

готовності (Додаток П.4.). З цією метою у створеному навчально-

методичному комплексі було розроблено три види самостійної роботи, 

спрямованої на формування умінь самостійно набувати знання, працювати з 

основною, додатковою, словниковою навчальною літературою тощо. 

1. Репродуктивна самостійна робота: 

 1.1. самостійна робота за алгоритмом: 

 робота за алгоритмом, наданим викладачем;  

 самостійне створення алгоритму та робота за ним. 

 1.2. самостійна робота без допомоги: 

 самостійне вивчення окремих тем, за вказівками у 

підручниках, методичних рекомендаціях. 
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2. Реконструктивна самостійна робота: 

 2.1. перетворювальна діяльність за загальними рекомендаціями 

викладача; 

 2.2. самостійна перетворювальна діяльність студента: 

 вміння опрацьовувати сукупність джерел інформації 

іноземною мовою для підготовки узагальнень, доповідей 

тощо; 

  самостійна робота з додатковою, довідниковою 

літературою, написання рефератів, повідомлень, есе з 

використанням іншомоних інтернет-джерел. 

3. Творча самостійна робота: 

 3.1. створення самостійного творчого продукту:  

 написання дослідницької роботи іноземною мовою; 

 володіння вміннями проводити пошукові дослідження з 

обраної проблеми, виклад результатів іноземною мовою; 

3.2. узагальнення результатів творчого продукту та їх презентація: 

 участь у міжнародних проектах;  

 презентація роботи на міжнародних конференціях. 

Формувальний етап педагогічного експерименту відзначався активним 

засвоєнням курсантами / студентами інформації, розв’язуванням ситуативних 

вправ для формування відповідних умінь і навичок поведінки в умовах 

іншомовного спілкування, а також застосуванням матеріалів навчально-

методичного комплексу.  

У контрольній групі навчальний процес було організовано традиційним 

способом, що характеризувався традиційним характером знайомства з 

особливостями іншомовного спілкування.  

В експериментальній групі викладачі отримали матеріали навчально-

методичного комплексу, які використовували для навчання, а також 

позапрограмовий матеріал. 



387 

Незаперечним є той факт, що студентські групи по-різному засвоюють 

навчальний матеріал. Відтак, з однією групою викладач може виконати 

мінімальний обсяг програми, а з іншою – розглядає теми, винесені на 

самостійне опрацювання. Ми перевіряли кількість часу, витраченого 

викладачами на виконання практичних завдань, вправ, переклади і 

безпосереднє спілкування у КГ і ЕГ. При цьому в ЕГ групі навчання 

відбувалося повністю з використанням авторської методики та навчально-

методичного комплексу, тоді як у КГ за усталеними методиками і 

навчальними матеріалами (рис. 5.12). 

 

Рис. 5.12. Показники ефективності та економії навчального часу  

 

З рис. 5.12 видно, що використання авторської методики у 

експериментальних групах дає можливість засвоїти обраний обсяг знань і 

вмінь з тією ж якістю (вимоги до оцінювання та всі інші умови в 

контрольних та експериментальних групах були максимально уніфіковані) за 

меншу кількість навчального часу. 

Аналіз результатів виконання ситуаційних завдань (рис. 5.13), які 

частково моделюють професійні ситуації, показав, що курсанти / студенти 

експериментальних груп виявили вищу готовність до оцінки ситуацій та 

прийняття рішень, використовуючи іноземну мову. Особливої уваги 



388 

заслуговує те, що курсанти / студенти більш упевнено відстоюють і 

обґрунтовують свою точку зору, спілкуючись іноземною мовою.  

Метою дослідження також було виявлення умінь вирішення 

ситуативних завдань.  

Результати дослідження представлено на рис. 5.13. 

 

Рис 5. 13. Умінь вирішувати ситуативні завдання 

 

У контрольній групі, де спостерігався нижчий рівень готовності до 

іншомовного спілкування, був зафіксований нижчий рівень знань з іноземної 

мови. В експериментальній групі, де рівень іншомовних знань та умінь був 

вищим, спостерігалися вищі показники знань зі спеціальних дисциплін. 

Зокрема це викликано тим, що професійна іншомовна підготовка дозволяє 

курсантам користуватися значно ширшим діапазоном джерел іншомовних – 

як паперових, так і електронних. 

Суттєву проблему складає розрив у вивчення іноземної мови. Ми 

намагалися заповнити його шляхом як факультативів на 3 і 4 курсах, так і 

посиленням викладання  окремих спеціальних дисциплін  іноземною мовою.  

Результати сформованості професійної іншомовної готовності за 

мотиваційним критерієм курсантів контрольної та експериментальної груп на 

різних етапах педагогічного експерименту представлено у таблиці 5.14. 

Порівняльний аналіз результатів констатувального і формувального 

етапів педагогічного експерименту засвідчив, що кількість курсантів з 
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високим рівнем професійної іншомовної готовності за мотиваційним 

критерієм в експериментальній групі зросла на 5,4 % та з середнім рівнем на 

30,18 % за рахунок зменшення кількості курсантів на 35,58 % з початковим 

рівнем. Тоді як в контрольній групі ці показники суттєво не змінилися: 

середній рівень зріс на 1,82 % за рахунок зменшення кількості курсантів з 

початковим рівнем на 1,82 %.   

Таблиця 5.14 

Динаміка зміни рівнів професійної іншомовної готовності  

за мотиваційним критерієм 

Рівні 

Констатувальний етап Формувальний етап   

КГ  

(220 ос.) 

ЕГ  

(222 ос.) 

КГ  

(220 ос.) 

ЕГ 

 (222 ос.) 
КГ ЕГ 

Ос. % Ос. % Ос. % Ос. %   

Високий 7 3,18 10 4,51 7 3,18 22 9,91 0 5,40 

Середній 101 45,91 98 44,14 105 47,73 165 74,32 1,82 30,18 

Низький 112 50,91 114 51,35 108 49,09 35 15,77 1,82 35,58 

 

Динаміка зміни рівнів професійної іншомовної готовності за 

мотиваційним критерієм відображена на рис. 5.14.  
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Рис. 5.14. Динаміка зміни рівнів професійної іншомовної 

готовності майбутніх фахівців цивільного захисту за мотиваційним 

критерієм 
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Результати професійної іншомовної готовності за змістовим критерієм 

курсантів / студентів контрольної та експериментальної груп на різних етапах 

педагогічного експерименту представлено у таблиці 5.12. 

 

Таблиця 5.12 

Динаміка зміни рівнів професійної іншомовної готовності  

за змістовим критерієм 

Рівні 

Констатувальний етап Формувальний етап   

КГ  

220 ос. 

ЕГ 

 222 ос. 

КГ  

(220 ос.) 

ЕГ  

(222 ос.) 
КГ ЕГ 

Ос. % Ос. % Ос. % Ос. %   

Високий 12 5,46 11 4,95 13 5,91 25 11,26 0,45 6,31 

Середній 121 55,00 119 53,60 124 56,36 136 61,26 1,36 7,66 

Низький 87 39,54 92 41,45 83 37,73 61 27,48 1,81 
13,9

6 

 

Порівняльний аналіз результатів констатувального і формувального 

етапів педагогічного експерименту за змістовим критерієм засвідчив, що 

кількість курсантів з високим рівнем готовності до професійного 

іншомовного спілкування в експериментальній групі зросла на 6,31 % та з 

середнім – на 7,66 % за рахунок зменшення кількості курсантів на 13,96 % з 

початковим рівнем. Водночас, в контрольній групі ці показники суттєво не 

змінилися: високий рівень зріс лише на 0,5 % і середній – на 1,82 % за 

рахунок зменшення кількості курсантів з початковим рівнем на 1,81 %.  

Динаміка зміни рівнів професійної іншомовної готовності за змістовим 

критерієм відображена на рис. 5.15. 
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Результати професійної іншомовної готовності за діяльнісним 

критерієм курсантів контрольної та експериментальної груп на 

формувальному етапі педагогічного експерименту представлено у таблиці 

5.15. 

Таблиця 5.15 

Динаміка зміни рівнів професійної іншомовної готовності  

за діяльнісним критерієм 

Рівні 

Констатувальний етап Формувальний етап   

КГ  

(220 ос.) 

ЕГ 

(222 ос.) 

КГ  

(220 ос.) 

ЕГ  

(222 ос.) 
КГ ЕГ 

Ос. % Ос. % Ос. % Ос. %   

Високий 14 6,36 9 4,05 16 7,27 15 6,76 0,91 2,71 

Середній 110 50,00 118 53,15 130 59,09 122 54,95 9,09 1,8 

Низький 96 43,64 95 42,8 74 33,64 85 38,29 10 4,51 

 

Рис. 5.15. Динаміка зміни рівнів професійної іншомовної 

готовності майбутніх фахівців цивільного захисту за змістовим 

критерієм 

5,46 

55 

39,54 

5,91 

56,36 

37,73 

4,95 

53,6 

41,45 

11,26 

61,26 

27,48 

високий середній низький високий середній низький 

%
 

Констатувальний експеримент       Формувальний експеримент 

КГ ЕГ 
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Порівняльний аналіз результатів констатувального і формувального 

етапів педагогічного експерименту рівнів професійної іншомовної готовності 

за діяльнісним критерієм засвідчив, що кількість курсантів / студентів з  

високим рівнем професійної іншомовної готовності в 

експериментальній групі зросла на 2,71 % та з середнім – на 1,8 % за рахунок 

зменшення кількості курсантів на 4,51 % з початковим рівнем.  

 

Водночас, в контрольній групі кількість курсантів / студентів з 

високим рівнем збільшилася на 0,91 % та середнім – на 9,09 % за рахунок 

зменшення кількості курсантів з низьким рівнем на 10,0 %. Динаміка зміни 

рівнів професійної іншомовної готовності за діяльнісним критерієм 

відображена на рис. 5.16.  

 Для узагальнення даних, отриманих у ході формувального 

експерименту ми скористалися методикою, поданою у п. 5.2.1.  

Порівняння кількісних показників, отриманих на різних етапах 

педагогічного експерименту, подано у табл. 5.16. та унаочнено на рис. 5.17. 

Рис. 5.16. Динаміка зміни рівнів професійної іншомовної 

готовності майбутніх фахівців цивільного захисту за діяльнісним 

критерієм 

6,36 

50 

43,64 

7,27 

59,09 

33,64 
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Таблиця 5.16 

Динаміка рівнів професійної іншомовної готовності  

майбутніх фахівців цивільного захисту (%) 

Рівень 

професійної 

іншомовної 

готовності  

 ЕГ 

 (222 ос.) 

Д
и

н
ам

ік
а 

 КГ 

(220 ос.) 

Д
и

н
ам

ік
а 

Конста-

туваль-

ний етап 

Форму-

валь-ний 

етап 

Конста-

тувальний 

етап 

Форму-

вальний 

етап 

Низький 45,2 27,2 –18,0 44,7 43,0 –1,7 

Середній 50,3 63,5 13,2 50,3 51,5 1,2 

Високий  4,5 9,3 4,8 5,0 5,5 0,5 

 

Рис. 5.17. Динаміка зміни рівнів професійної іншомовної готовності 

майбутніх фахівців цивільного захисту  

 

Вимірювання показників засвідчило позитивні змін в обох групах. 

Результати формувального експерименту дали змогу зафіксувати позитивну 

динаміку професійної іншомовної готовності на високому та середньому 

рівнях. В експериментальній групі значно зменшився відсоток / студентів із 

низьким рівнем (–18,0 %).  
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Несуттєва динаміка на високому рівні (4,8 %) пояснюються тим, що 

частина курсантів / студентів стала відповідати вимогам середнього рівня 

професійної іншомовної готовності   (13,2 %). У контрольних групах ця 

тенденція виражена меншою мірою, істотних кількісних та якісних змін тут 

не відбулося.  

Аналіз отриманих даних також засвідчує, що зросла кількість 

курсантів / студентів експериментальної групи з високим рівнем готовності 

(з 4,5 % на початку експерименту до 9,3 % після експерименту) та середнім 

рівнем готовності (з 50,3 % на початку експерименту до 63,5 % після 

експерименту). 

За результатами проведеного експерименту було встановлено, що 

професійна іншомовна підготовка позитивно впливає на загальну успішність 

курсантів з інших дисциплін (рис. 5.18). 

 

Рис. 5.18. Розподіл курсантів / студентів КГ та КГ за рівнями 

успішності на формувальному етапі експерименту  

 

В контрольній групі, де спостерігався нижчий рівень професійної 

іншомовної готовності, був зафіксований нижчий рівень знань з іноземної 

мови. В експериментальній групі, де рівень іншомовних знань та умінь був 

вищим, спостерігалися вищі показники знань зі спеціальних дисциплін. 

Зокрема це викликано тим, що професійна іншомовна підготовка дозволяє 

курсантам користуватися значно ширшим діапазоном джерел іншомовних – 

як паперових, так і електронних. 
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Таким чином, якісний аналіз дозволяє констатувати ефективність 

педагогічного впливу на динаміку розвитку професійної іншомовної 

готовності майбутніх фахівців цивільного захисту курсантів контрольної та 

експериментальної груп.  

Результати аналізу потребують підтвердження методами 

математичної статистики. Статистичний аналіз даних, отриманих на етапі 

формувального експерименту, відбувався за алгоритмом, поданим у п. 5.2.1. 

Узагальнені дані подано у вигляді табл. 5.16.  

Таблиця 5.16 

Узагальнені результати діагностики рівнів сформованості  

професійної іншомовної готовності 

(на формувальному етапі експерименту) 

Групи 
Всього 

осіб 

Рівні 

низький 

 

середній 

 

високий 

 

осіб % осіб % осіб % 

КГ Nk=220 93 42,5 116 52,8 10 4,7 

ЕГ Ne=222 60 27,2 141 63,5 21 9,3 

Перевіримо отримані емпіричні дані, щоб підтвердити чи спростувати 

висунуту нами гіпотезу про те, що різниця рівнів сформованості професійної 

іншомовної готовності майбутніх фахівців цивільного захисту 

експериментальних і контрольних груп після впровадження авторської 

моделі підготовки є достатньо значущою. 

Для визначення χ
2
емп за (5.2) було використано узагальнені результати 

формувального етапу експерименту (табл. 5.17). 

Результати, отримані в контрольних та експериментальних групах під 

час проведення формувального етапу експерименту, вказують на тенденцію 

до збільшення відмінностей між ними: χ
2

емп = 12,91 (у порівнянні з (5.5) 

χ
2

емп > χ
2

0 (тобто 12,91 > 5,991 (α ≤ 0,05)). Отриманий результат засвідчує 

суттєві зміни між двома досліджуваними вибірками. 

*

1m *

2m
*

3m
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Таблиця 5.17 

Розрахунки обчислення критерію згоди Пірсона  

(на формувальному етапі експерименту) 

Рівні – mi ( – mi)
2
  

КГ (низький) 17,52 306,86 3,98 

ЕГ (низький) –17,52 306,86 3,94 

КГ (середній) –13,26 175,77 1,39 

ЕГ (середній) 13,26 175,77 1,38 

КГ (високий) –4,26 18,14 1,12 

ЕГ (високий) 4,26 18,14 1,11 

Сума 0 – 12,91 

 

Аналіз даних, отриманих у ході формувального етапу педагогічного 

експерименту, дав можливість зробити висновок про підвищення рівня 

професійної іншомовної готовності респондентів експериментальної групи 

внаслідок реалізації запропонованої моделі професійної іншомовної 

підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту. Це означає, що ми 

правильно виокремили педагогічні умови, розробили методику інтенсивної 

професійної іншомовної підготовки, навчально-методичний комплекс 

професійної іншомовної підготовки, що доводить правильність гіпотези. 

 

 

5.3. Прогностичне обґрунтування розвитку професійної іншомовної 

підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту  

 

Аналіз нормативно-правових актів, наукових та методичних джерел з 

проблематики професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців 

цивільного захисту дають змогу вказати на виникнення нових вимог та 

*

im *

im 2

емп
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запитів у сфері «мовної політики» в умовах науково-технічних та 

цивілізаційних змін суспільства. На нашу думку, ця тенденція пов’язана не 

тільки із зростанням вимог сучасного суспільства до рівня професійної 

підготовки  фахівців у сфері цивільного захисту Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій, які працюватимуть у галузі безпеки життєдіяльності 

людини, але обумовлюється військовим конфліктом на Сході України, 

тимчасовою окупацією Криму Російською Федерацією. 

Забезпечення якості підготовки фахівця для ДСНС України зумовлює 

необхідність прогностичного обґрунтування професійної іншомовної 

підготовки в умовах інформаційного суспільства, як одного пріоритетних 

завдань технічних закладів та установ у галузі безпеки життєдіяльності.  

Ми поділяємо думку Б. Гершунського (1998) що «система освіти, яка за 

своєю сутністю працює на майбутнє, відповідно, і за своїми темпами має 

випереджати розвиток нової техніки й технології»; у визначенні завдань 

системи освіти потрібно виходити не так із нинішніх потреб виробництва, 

науки й культури, як із прогнозування майбутніх (с. 79). Тобто, специфіка 

підготовки сучасного фахівця у сфері безпеки в системі закладів зі 

специфічними умовами навчання ДСНС повинна працювати в умовах 

прогнозування запитів держави та суспільства в цілому. Слушно зауважує 

Т. Герлянд (2000), що «слід охоплювати всі структури і комплекси освітнього 

закладу, які характеризуватимуться міждисциплінарністю, інтегративністю, 

багаторівневістю, комплексністю та  забезпечуватимуть безперервне стійке 

функціонування і розвиток установ. 

За твердженням С. Ніколаєнка (2009) «в Україні  понад 10 млн. 

молодих людей потребують здобуття таких знань, які дали б змогу бути 

професійно мобільними, адаптуватися до нових ринкових умов» (с. 7).  

Оскільки на сучасному етапі професійна іншомовна підготовка 

майбутніх фахівців цивільного захисту потребує постійного оновлення 

змісту навчального матеріалу із вивченням, залученням та використанням 

іноземних джерел та самонавчання за допомогою сучасних методик у сфері 
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професійної мовної підготовки, то ми запропонували схему мотивації 

вивчення іноземної мови фахового спрямування у спеціальних навчальних 

установах (ліцей, училище), вищих навчальних закладах та інститутах, що 

надають послуги підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій.  

Нами здійснено прогностичне обґрунтування професійної професійної 

іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту умовно на 

трьох рівнях: 

I. Загальнодержавному рівні. 

II. Рівні навчальних закладів та науково-дослідних установ ДСНС 

України. 

III. Рівні особистості викладачів дисципліни «Іноземна мова за 

професійним спрямуванням» у сфері безпеки життєдіяльності. 

На загальнодержавному рівні. У «Національній стратегії розвитку 

освіти в Україні на період до 2021 року», зазначено, що розбудова 

національної системи освіти в сучасних умовах з урахуванням кардинальних 

змін у всіх сферах суспільного життя потребує креативного осмислення 

досягнутого і зосередження зусиль та ресурсів на розв’язання проблем щодо 

забезпечення нової якості освіти, в тому числі професійної, що відповідає 

запитам особистості і потребам ринку праці (Указ Президента України, 

2013) 

Реалізація проблеми пов’язана із внесенням окремого проекту або 

поправок у законодавчі акти, щодо питання навчання та викладання 

іноземної мови професійного спрямування. Пропонуємо такі зміни: 

 Здійснити перегляд навчальних програм з іноземної мови за 

напрямами підготовки 263 Цивільна безпека (цивільний захист), 263 

Цивільна безпека (охорона праці), 263 Цивільна безпека (інженерне 

забезпечення саперних, піротехнічних та вибухових робіт) щодо збільшення 

аудиторних годин в загальному навантаженні курсантів. 



399 

 Сприяти реалізації вивчення іноземної мови за рівнями 

підготовки (А1, А2, В1, В2, С1). 

 Розробити заходи щодо впровадження неперервного навчання 

іноземної мови у галузевих закладах ДСНС України (оскільки на даний 

момент іноземна мова вивчається лише на 1,2 та 5 курсі). 

 Створити й забезпечити функціонування Центру «Мовної 

підготовки» для адміністрації, працівників закладу та зацікавлених студентів 

щодо удосконалення мови та за проведення заходів з отримання 

сертифікатів, що підтверджують рівень володіння мови: IELTS (англійська 

мова) рівень В2;  FCE (англійська мова) рівень В2; BULATS (англійська 

мова) рівень А1-В1, для працівників адміністрації університету для 

застосування під час міжнародних зустрічей та укладання угод; 

MONDIALETechnicalEnglish\TechnicalGerman (англійська мова/німецька 

мови) рівень А1-В2 поглиблення знань у межах напряму «Цивільна безпека»; 

TELC (німецька мова) рівень В1.  

 Сприяти реалізації підписання угод щодо співпраці із суміжними 

навчальними закладами, установами та організаціями Асоціації вищих 

навчальних закладів Європейського Союзу (European FireService College’s 

Association (EFSCA)), які працюють у галузі безпеки людини з метою обміну 

викладачами, студентами та співпраці у науковій та навчальній діяльності 

 Створити умови й забезпечити  можливості навчання, стажування 

й обміну студентами й аспірантами за кордоном у рамках програм ДААД, 

Марії Кюрі, Темпус, Erasmus Mundus Programme, Вишеградської стипендії, 

Фонду Фулбрайта. 

 Сприяти створенню Української асоціації викладачів іноземної 

мови професійного спрямуванням, представники якої б проводили навчальні 

тренінги, воркшопи, веб-конферегції, зустрічі, семінари 

На рівні навчальних закладів та науково-дослідних установ ДСНС 

України. 
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Рівень передбачає три ключові напрями а саме: розвиток іноземної 

мови за професійним спрямуванням; популяризація іноземної мови за 

професійним спрямуванням; використання іноземної мови за професійним 

спрямуванням  на ринку праці. 

Перший напрям – розвиток іноземної мови за професійним спрямуванням: 

 Системне упровадження англомовного викладання у професійній 

підготовці курсантів/студентів/слухачів навчальних закладів ДСНС України 

(розвивиток мовних навичок з носіями мови). Для реалізації положення слід 

запрошувати для читання лекцій, проведення практичних та семінарських 

занять за фахом запрошеними викладачами споріднених навчальних закладів, 

а саме представників EFSCA (European Fire Service Colleges’ Association), що 

матиме неабияке значення для покращення та удосконалення не тільки 

мовного портфоліо, а й професійних знань.  

 Розвиток неформальної іншомовної освіти. Зокрема створювати 

гуртки з вивчення іноземної мови (за професійним спрямуванням), що 

уможливить удосконалення мовних навичок з професійної тематики: 

глобальні проблеми навколишнього середовища, вивчати особливості 

міжкультурного спілкування з представниками інших країн, Значну увагу 

приділено науково-дослідній роботі: вміння використовувати іншомовні 

джерела при написанні статей та тез, презентацій. 

 Сприяти створенню сучасних навчальних лінгафонних аудиторії.  

 Пролонговане осучаснення навчально-методичної бази, зокрема 

наповнення навчального процесу оновленими навчально-методичними 

матеріалами: новими підручниками, посібниками, фаховою пресою на 

електронних носіях, аудіо та відео картотекою для інформаційних та 

навчальних потреб у ході підготовки сучасного та конкурентоспроможного 

молодого фахівця.  

Другий напрям – популяризація іноземної мови фахового спрямування: 
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 Сприяння участі у міжнародних програмах, проектах, форумах, 

що дасть змогу підвищувати як фаховий рівень, набувати досвід у галузі 

безпеки людини, так і  удосконалювати іноземну мову. 

 Організація і проведення дистанційних семінарів (вебінарів)  та 

відео-конференцій у галузі безпеки людини для викладачів та студентів. 

Вищезгадані форми навчання дають змогу залучати відомих фахівців-

практиків даної галузі та можливість обговорення сучасного стану науково-

дослідних проблем. 

 Впровадження Web 2.0. та Web 3.0. технології (блоги, чати, 

форуми, вікі технології, подкасти) іноземною мовою у навчальному процесі, 

де студенти створюватимуть персональні центри навчання із необхідним та 

важливим інформаційним наповненням у галузі безпеки людини. 

Третій напрям – використання іноземної мови за професійним 

спрямуванням на ринку праці передбачає такі заходи: 

 Стимулювати й мотивувати участь у міжнародних тренінгах, що 

дасть  можливість удосконалення як практичних навичок роботи з аварійно-

рятувальним обладнанням, надання першої медичної допомоги, ліквідації 

дорожньо-транспортних пригод, так і іншомовної практики. 

 Організація стажувань та навчання за кордоном, що дасть змогу 

поглибити та розширити знання, уміння, навички з даної професії та 

забезпечити професійне зростання в умовах сучасного інформаційного 

суспільства 

 Удосконалення мовного портфоліо як розвиток. самоосвітньої 

компетентності фахівця даної галузі.  

На рівні особистості викладачів дисципліни «Іноземна мова за 

професійним спрямуванням» у сфері безпеки життєдіяльності. 

 Сприяти можливості навчання, стажування та обміну науково-

педагогічними працівниками у рамках програм Horizon 2020, Erasmus+, 

Фонду Фулбрайта та ін. 
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 Зменшити навантаження викладачам іноземної мови за 

професійним спрямуванням задля вивільнення часу для професійного 

саморозвитку. 

 Забезпечити матеріальне заохочення для викладачів, які беруть 

активну участь у розробці стратегій, впровадженні інноваційних технологій, 

методичних та наукових розробок щодо удосконалення іншомовної 

професійної підготовки фахівців  ДСНС України. 

  

 

Висновки до п’ятого розділу 

З метою перевірки ефективності впровадження авторської моделі 

професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту 

розроблено методику діагностування досліджуваної якості. У межах цієї 

методики було визначено критерії (мотиваційний, змістовий, діяльнісний), 

показники і рівні (низький, високий, середній) сформованості професійної 

іншомовної готовності майбутніх фахівців цивільного захисту, а також 

створено інструментарій для її реалізації у ході педагогічного експерименту.  

Педагогічний експеримент тривав упродовж 2011–2019 рр. та 

складався з трьох етапів: підготовчо-організаційного, констатувального та 

формувального. 

У процесі підготовчо-організаційного етапу було розроблено методику 

педагогічного експерименту. Цей етап експерименту дозволив вирішити такі 

завдання: вибір необхідного числа експериментальних об’єктів; визначення 

часу, відведеного на проведення експериментального дослідження; вибір 

конкретних методик для вивчення початкового стану професійної 

іншомовної готовності майбутніх фахівців цивільного захисту; визначення 

чинників впливу на зміни рівня професійної іншомовної готовності 

майбутніх фахівців цивільного захисту. 
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У ході констатувального етапу педагогічного експерименту з’ясовано 

особливості професійної іншомовної підготовки фахівців цивільного захисту 

зумовлених специфікою професійної діяльності, недоліки професійної 

іншомовної підготовки та практичні можливості їх корекції. 

На констатувальному етапі відбулося діагностування рівнів 

професійної іншомовної готовності фахівців цивільного захисту, для чого 

було визначено контрольну й експериментальну групи. У педагогічному 

експерименті взяло участь 442 курсанти / студенти за спеціальністю 263 

«Цивільна безпека». 

У ході теоретичного дослідження було доведено, що професійна 

іншомовна готовність майбутніх фахівців цивільного захисту є гармонійною 

інтегративною єдністю усіх її компонентів, тому при її оцінюванні беремо за 

основу сумарну сукупність усіх критеріальних балів. Такий підхід щодо 

діагностування професійної іншомовної готовності дозволив визначити 

чіткий алгоритм накопичення балів кожним учасником експерименту. 

Для визначення рівня професійної іншомовної готовності майбутніх 

фахівців цивільного захисту було використано авторські анкети і тести, 

методику незавершених речень «Мотиви професійної діяльності», методику 

МЛО-АМ (адаптивність), методику ситуативного вибору Хобфолла, 

результати успішності та зовнішнього незалежного оцінювання з іноземної 

мови та аналізу робіт та проектів студентів.  

Результати, отримані у ході констатувального діагностування, було 

опрацьовано за допомогою методів математичної статистики (критерій згоди 

Пірсона). Такий аналіз емпіричних даних засвідчує недостатній рівень 

сформованості досліджуваної якості студентів обох груп та підтверджує 

необхідність впровадження до освітнього процесу закладів вищої ДСНС 

України авторської моделі професійної іншомовної підготовки фахівців 

цивільного захисту. 

У ході експериментальної роботи розроблено та впроваджено 

авторську модель іншомовної підготовки фахівців цивільного захисту. 
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З метою перевірки ефективності моделі професійної іншомовної 

підготовки фахівців цивільного захисту було проведено формувальний етап 

педагогічного експерименту, в межах якого апробовано авторську цільову 

методику інтенсивної іншомовної підготовки фахівців цивільного захисту, 

яка використовувалась під час вивчення окремих навчальних предметів 

(іноземна мова професійного спрямування, гуманітарні дисципліни та 

спеціальні дисципліни) та навчально-методичний комплекс професійної 

іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту, спрямовані 

на розвиток рівня професійної іншомовної готовності майбутніх фахівців 

цивільного захисту. 

Якісний аналіз результатів формувального експерименту засвідчив 

позитивну динаміку сформованості професійної іншомовної готовності  на 

високому та середньому рівнях. В експериментальній групі значно 

зменшився респондентів із низьким рівнем (–18,0 %). Несуттєва динаміка на 

високому рівні (4,8 %) пояснюються тим, що частина курсантів / студентів 

стала відповідати вимогам середнього рівня професійної іншомовної 

готовності   (13,2 %). У контрольних групах ця тенденція виражена меншою 

мірою, істотних кількісних та якісних змін тут не відбулося.  

Аналіз отриманих даних також засвідчує, що зросла кількість 

респондентів експериментальної групи з високим рівнем готовності (з 4,5 % 

на початку експерименту до 9,3 % після експерименту) та середнім рівнем 

готовності (з 50,3 % на початку експерименту до 63,5 % після експерименту). 

Емпіричні дані, отримані у ході формувального етапу педагогічного 

експерименту, дозволили визначити рівні професійної іншомовної 

готовності майбутніх фахівців цивільного захисту. З метою підтвердження 

загальних положень нашого дослідження на цьому етапі дослідження ми 

також скористалися непараметричним критерієм згоди Пірсона χ
2
. 

Опрацьовані у такий спосіб узагальнені експериментальні дані 

продемонстрували суттєві відмінності між показниками контрольних та 

експериментальних груп. За свідченням використаного нами методу 
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математичної статистики, емпіричне значення χ
2

емп перевищувало його 

критичний показник (χ
2

емп > χ
2

0, тобто 12,91 > 5,991 для α ≤ 0,05). Це дає 

підстави стверджувати, що ефект змін зумовлено впровадженням авторської 

моделі професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного 

захисту. 

Здійснено прогностичне обґрунтування професійної професійної 

іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту умовно на 

трьох рівнях: Загальнодержавному рівні; Рівні навчальних закладів та 

науково-дослідних установ ДСНС України; Рівні особистості викладачів 

дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» у сфері безпеки 

життєдіяльності. 

 

Результати дослідження, відображені у розділі, викладені у таких 

публікаціях автора: Vovchasta,2014; Вовчаста, 2017b; Вовчаста, 2017e; 

Вовчаста, 2018. 

 



406 

ВИСНОВКИ 

Узагальнення результатів педагогічного дослідження теоретико –

методологічних засад професійної іншомовної підготовки фахівців 

цивільного захисту, дало підстави для таких висновків:  

1. Тенденція інтернаціоналізації освіти, зростання академічної 

мобільності, стрімкий розвиток інформаційних технологій, трансформаційні 

процеси, активне входження України у світовий економічний й освітній 

простір шляхом налагодження співробітництва, партнерства та інтеграції 

суттєво змінюють значення іноземної мови у системі професійної підготовки, 

зокрема у змісті професійної підготовки майбутніх фахівців цивільного 

захисту, де навчання іноземної мови є її невід’ємною, вагомою складовою. 

Аналіз законодавчо-нормативного забезпечення іншомовної підготовки 

майбутніх фахівців цивільного захисту показав, що, незважаючи на наявність 

певних проблем, відомчі навчальні заклади вживають інноваційні заходи у 

напрямі реформування іншомовної освіти. 

Обґрунтовано сукупність взаємопов’язаних соціально-педагогічних 

передумов професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного 

захисту. З-поміж них – зрослі вимоги до компетентності фахівців цивільного 

захисту; посилення євроінтеграційних процесів; урахування професійної 

специфіки у змісті іншомовної підготовки фахівців різних галузей; активізація 

міжнародної діяльності відомчих закладів ДСНС та розвиток міжнародної 

співпраці фахівців пожежно-рятувальної служби України. Урахування 

зазначених передумов дозволить фахівцям цивільного захисту повною мірою 

використовувати можливості сучасних іншомовних інформаційних джерел для 

підвищення професійного рівня, бути повноправним учасником діалогу із 

зарубіжними колегами / партнерами, брати участь у міжнародних проектах 

тощо.  

Аналіз ключових понять дослідження дозволив визначити 

співвідношення понять «компетенція» / «компетентність»; «іншомовна 

компетентність» / «професійна іншомовна компетентність»; «професійна 
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підготовка» / «іншомовна підготовка» / «професійна іншомовна підготовка». 

З’ясовано, що професійна іншомовна готовність майбутніх фахівців 

цивільного захисту є ширшим поняттям, ніж готовність до професійного 

іншомовного спілкування. Її авторське визначення сформульоване крізь 

призму чотирьох контекстів. Це інтегративне утворення як результат 

професійної іншомовної підготовки має відповідну структуру 

(загальнонауковий контекст), що уможливлює здатність до іншомовного 

спілкування та взаємодії (іншомовний контекст), передбачає практичне 

застосування іншомовних умінь та навичок відповідно до вимог професійної 

діяльності (професійний контекст), зумовлює прагнення до удосконалення та 

розширення професійної іншомовної підготовки (андрагогічний контекст). 

2. Доведено, що професійна підготовка фахівців цивільного захисту є 

складним, багатокомпонентним процесом, успішність якого зумовлена 

сукупністю чинників, повинна відповідати вимогам часу, бути зорієнтованою 

на розширення спектру професійних функцій, на перспективу міжнародної 

співпраці, забезпечувати академічну мобільності. Система підготовки кадрів 

у сфері цивільного захисту України включає 31 навчальний заклад і 

установу, є розгалуженою і достатньо потужною. У системі функціонують 4 

навчальні заклади (з них – три вищі) та 27 навчально-методичних центрів. 

Доведено, що опрацювання основ іншомовної освіти спонукає до 

використання надбань інноваційного педагогічного досвіду, накопиченого як 

у нашій країні, так і за кордоном, що дає можливість окреслити окремі їх 

аспекти, доцільні у змісті сучасної фахової підготовки майбутніх фахівців 

цивільного захисту. Вивчення досвіду професійної іншомовної підготовки у 

зарубіжних країнах сприяло визначенню основних методологічних та 

дидактико-методичних орієнтирів професійної іншомовної готовності, 

розкриттю їхніх загальнонаукових, соціокультурних чинників та принципів, 

дало змогу порівняти ефективність функціонування та евристичні 

можливості кожної. 

За результатами аналізу зарубіжного досвіду доведено, що, по-перше, на 
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підставі подібності професійної іншомовної підготовки фахівців цивільного 

захисту класифіковано навчальні заклади країн ЄС на чотири групи: країни 

Західної Європи (Нідерланди, Німеччина, Франція), Північної Європи 

(Фінляндія, Велика Британія, Ірландія, Ісландія), Південної Європи (Андора, 

Португалія, Іспанія) та Східної Європи (Польща, Латвія, Литва, Чехія, 

Естонія, Угорщина, Словаччина, Словенія, Румунія); по-друге, було 

встановлено особливості професійної іншомовної підготовки у міжнародних 

організаціях «Механізм цивільного захисту ЄС», «Центрі координації 

реагування на надзвичайні ситуації», профільних навчальних закладах та 

установах Асоціації вищих навчальних закладів Європейського Союзу. 

3. Визначено дві групи методологічних підходів (традиційні: 

культурологічний, системний, діяльнісний, особистісно-орієнтований, 

компетентісний і інноваційні: парадигмальний, синергетичний, професійно-

комунікативний, індивідуальний, інтегративний), що взаємодоповнюються та 

застосовуються в єдності щодо професійної іншомовної підготовки 

майбутніх фахівців цивільного захисту.  

Виокремлення та аналіз методологічних підходів спонукали 

визначення принципів професійної іншомовної підготовки майбутніх 

фахівців цивільного захисту на чотирьох рівнях (методологічному, 

загальнодидактичному, особистісному, методичному). На методологічному 

рівні проаналізовано принципи системності, науковості, наступності, 

неперервності; на загальнодидактичному рівні – наочності, діяльності, 

професійної спрямованості; на особистісному рівні – свідомості, активності, 

самоосвіти, мобільності; на методичному рівні –  комунікативності, 

універсальності та динамічності.  

4. Проаналізовано вітчизняні і зарубіжні концепції іншомовної 

підготовки та розроблено авторську концепцію професійної іншомовної 

підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту.   

Підґрунтя концепції становить специфіка професійної діяльності 

фахівців цивільного захисту, що вимагає ґрунтовної професійної іншомовної 
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підготовки. Встановлено, що провідними серед цих вимог є перехід на 

міжнародні стандарти дій у надзвичайних ситуаціях; використання 

уніфікованих професійних термінів; проведення спільних з міжнародними 

організаціями навчань та тренувань; участь рятувальних підрозділів у 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій як в Україні, так і закордоном; 

розширення посадових обов’язків і функцій, що вимагають іншомовної 

підготовки. 

Концептуально професійна іншомовна підготовка майбутніх фахівців 

цивільного захисту розглядається нами як складний, багатокомпонентний 

пролонгований у часі процес, що має відповідну структуру, підпорядковану 

причинно-наслідковим зв’язкам.  

5. Розроблена концепція покладена в основу моделі професійної 

іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту.  

Модель є комплексним, структурованим та логічно побудованим 

рівневим утворенням і репрезентує філософсько-методологічні основи, 

методологічні підходи й принципи професійної іншомовної підготовки, 

результатом якої є професійна іншомовна готовність майбутніх фахівців 

цивільного захисту. Її структура містить три взаємопов’язані блоки: 

теоретично-методологічний (складові:  соціально-педагогічні передумови, 

 філософсько-методологічні основи), змістово-процесуальний (складові: 

педагогічні умови іншомовної професійної підготовки фахівців цивільного 

захисту; етапи реалізації поставлених завдань на 1 курсі (мотиваційно-

адаптивний); на 2 курсі (розвивально-продуктивний) та на 5 курсі 

прагматично-прогностичний) та діагностувально-результативний  блок.  

Якісний аналіз результатів формувального експерименту засвідчив 

позитивну динаміку усіх критеріїв професійної іншомовної готовності на 

високому та середньому рівнях. Кількісний аналіз результатів експерименту 

показав суттєве зменшення респондентів із низьким рівнем (–18,0 %), суттєве 

зростання респондентів середнього рівня (13,2 %) та позитивну динаміку 

високого рівня (4,8 %) в експериментальній групі. У контрольних групах ця 
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тенденція виражена меншою мірою, істотних кількісних та якісних змін тут 

не відбулося.  

Результати експерименту показали, що професійна іншомовна 

готовності майбутніх фахівців цивільного захисту ефективно формується за 

алгоритмом, відтвореним у моделі, і обґрунтованими педагогічними 

умовами. 

6. Визначено сукупність педагогічних умов, що активно впливають на 

формування професійної іншомовної готовності  майбутніх фахівців 

цивільного захисту, провідними з яких стали а) формування мотивації 

професійної іншомовної підготовки (встановлено, що саме мотивація відіграє 

провідну роль у забезпеченні ефективності вивчення іноземної мови; 

доцільними визначено техніки та стратегії, які мотивують 

курсантів / студентів до навчання професійної іноземної мови за методом 

Dörnyei Z.); б) розроблення і застосування цільової методики інтенсивної 

іншомовної підготовки фахівців цивільного захисту (використання 

інтенсивних методів спонукають курсантів / студентів вирішувати проблемні 

професійні завдання та знаходити оригінальні рішення, стимулюють 

пізнавальну діяльність, враховуються інтегративні зв’язки); упровадження 

навчально-методичного комплексу професійної іншомовної підготовки 

майбутніх фахівців цивільного захисту. Усі педагогічні умови сприяють 

створенню іншомовного професійного освітнього середовища. 

7. Створення навчально-методичного комплексу підпорядковувалося 

певним вимогам, що висуваються до навчально-методичної літератури 

такого типу: 1) усі компоненти комплексу відповідають єдиній педагогічній 

концепції, тобто є носіями її психологічних і методичних положень; 2) 

змістове наповнення комплексу зумовлюється особливостями цільової 

аудиторії; 3) у змісті комплексу виокремлено інваріантну (навчальні 

посібники) та варіативну складові (термінологічні словники, тематичні 

розмовники, дидактичні матеріали), що уможливлюють вибір самостійної 

навчальної траєкторії студентів/курсантів. Розроблений навчально-
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методичний комплекс професійної іншомовної підготовки майбутніх 

фахівців цивільного захисту має такі складові: навчальні посібники 

(Англійська мова для рятувальників: навчальний посібник з англійської мови 

для курсантів та студентів напряму підготовки «Пожежна безпека» та 

«Цивільний захист» у 2 ч.); словників (Англійсько-український словник 

пожежно-технічних термінів); розмовників (Українсько-англійський та 

англійсько-український розмовник служби 112); дистанційних курсів 

дисципліни («Іноземна мова за професійним спрямуванням» для першого, 

другого та п’ятого курсів); методичних рекомендацій, тестів, навчальних 

презентацій. 

Узагальнення результатів експериментальної роботи дозволило 

з’ясувати, що загальна гіпотеза дослідження знайшла своє підтвердження: 

професійна іншомовна підготовка майбутніх фахівців цивільного захисту за 

результатом впровадження науково обґрунтованої моделі професійної 

іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту набула 

ефективності.  

Проведене дисертаційне дослідження не вичерпує усіх аспектів 

досліджуваного питання. Проблема професійної іншомовної підготовки 

майбутніх фахівців цивільного захисту має перспективи для подальшого 

дослідження. Важливою є проблема розвитку мотивації іншомовної 

підготовки викладацького складу закладів вищої освіти ДСНС України і 

створення навчального іншомовного академічного середовища; подальша 

андрагогізація процесу професійної іншомовної підготовки майбутніх 

фахівців цивільного захисту. 
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ДОДАТКИ 
Додаток А  

 

Таблиця А.1 

Асоціація навчальних та наукових установ, які займаються питаннями 

безпеки людини (EFSCA) 

Навчальні заклади/Установи/Організації 

 
Країна 

Institute for Safety - IFV The Netherlands 

Fire Safety and Civil Protection College Latvia 

Fire Service College  Czech Republic 

Estonian Academy of Security Sciences  Estonia 

University of Civil Protection  Belarus 

Lviv State University of Life Safety Ukraine 

Cherkassy Institute of Fire Safety named after Heroes of 

Chernobyl of National University of Civil Defense 

Ukraine 

Swedeish Civil Contingencies Agency (MSB) Sweden 

Institut de Seguretat Publica de Catalunya Spain/Catalunya 

Institute for Public Safety of Catalonia, Firefighters and Civil 

Protection School of Catalonia 

Spain 

Training Centre for Civil Protection and Disaster Relief of the 

Republic of Slovenia 

Slovenia 

Fire Protection College of the Ministery of Interior Slovakia 

Police Academy «Alexandru Ioan Cuza» Fire Officers 

Faculty 

Romania 

Escola Nacional de Bombeiros Portugal 

The Main School of Fire Service Poland 

Institute for Safety - IFV Netherlands 

Professional Firebrigade City of Luxembourg Luxembourg 

National Fire Brigades Luxembourg 

Fédération Nationale des Corps de Sapeurs Pompiers Luxembourg 

Fire Fighters Training School Lithuania 

Kosovo Academy for Public Safety (KAPS) Kosovo 

Fire Safety and Civil Protection College Latvia 

The Fire Services Council, National Directorate for Fire and 

Emergency Management Department of the Environment, 

Heritage and Local Government 

Ireland 

http://en.ldubgd.edu.ua/content/about-us
https://www.msb.se/en/Training--Exercises/MSB-College-Revinge/
http://interior.gencat.cat/ca/inici/index.html
http://interior.gencat.cat/ca/inici/index.html
https://www.sgsp.edu.pl/
https://www.vdl.lu/
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Продовження таблиці А.1. 
 

The Fire Service Technical College, Iceland Construction 

Authority 

Iceland 

Disaster Management Training Centre Hungary 

Hellenic Fire Academy Greece 

Fire Service and Disaster Management Academy Germany 

Berlin Fire and Rescue Academy Germany 

Feuerwehrakademie Hamburg / Hamburg Fire Service 

Academy 

Germany 

Pelastvsopisto Emergency Service College Finland 

Helsinki Rescue School Finland 

Danish Emergency Management Agency (DEMA) 

Emergency Services College 

Denmark 

Cyprus Fire Service Training School    Cyprus 

Faculty of Fire Safety and Civil Protection of the Academy of 

MOI 

Bulgaria 

Federal Government, Public Service Home Affairs, Federal 

Centre of Expertise for Civil Security 

Belgium 

Oesterreichischer Bundesfeuerwehrverband, Sachgebiet 

«Ausbildung, Landesfeuerwehrschulen» 

Austria 

Departament de Prevencio i Extincio d'Incendis i Salvament Andorra 

 
Додаток підготовлений автором на основі джерела: European Fire Service 

Colleges’ Association (EFSCA), 2019. 

 

https://academy.fireservice.gr/en/
https://internet.lfks-rlp.de/Aktuelles.16.0.html
http://www.berliner-feuerwehr.de/startseite/
http://www.feuerwehrakademie.de/
http://www.feuerwehrakademie.de/
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Додаток Б. 1.  

Програма освіти та навчання у Академії пожежно-рятувальної служби 

м. Берлін (Німеччина ) 
 

 
 

Додаток підготовлений автором на основі джерела: Berliner Feuerwehr- und 

Rettungsdienst-Akademie, 2019.  
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Додаток Б.2. 

 

Програма навчальних курсів у Коледжі пожежної безпеки в Ісландії 

 
Додаток підготовлений автором на основі джерела: The Fire Service Technical 

College, 2019. 
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Додаток Б.3. 

Навчальний курс «Мова та культура. Дослідження у сфері безпеки» 

 
Додаток підготовлений автором на основі джерела: Estonian Academy of Security 

Sciences,2019.   
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Додаток Б.4. 

 

Навчальна програма з іноземної мови  

у Головній поженій школі м. Варшава (Польша) 

 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie 

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego 

Rok akademicki 2017/2018 
KARTA MODUŁU/PRZEDMIOTU 

Stopień studiów  

Studia pierwszego stopnia 

Kierunek studiów: 

 

Inżynieria 

Bezpieczeństwa 

Semestr:   I, II, III, IV, V, VI Kod przedmiotu: JO 

Status przedmiotu: ogólny 

Forma studiów: stacjonarne/niestacjonarne 

Specjalność: 

 

Inżynieria 

Bezpieczeństwa 

Cywilnego 

Język wykładowy: język obcy  

Forma zajęć/ 

Liczba godzin 

kontaktowych 

Forma 

zaliczenia 

 

Punkty ECTS:     5 

Nazwa przedmiotu: 

 

Język obcy (angielski, 

niemiecki, rosyjski)  

 

 

ćw. - 180  ćw.- ocena Ogółem dla przedmiotu: 

Punkty za 

zajęcia 

kontaktowe 

Punkty za 

wykłady 

0 

Punkty za 

ćwiczenia 

2,5 

Punkty za pracę własną 

studenta  

2,5 

Koordynator modułu/przedmiotu: dr Oksana Galarowicz 

Prowadzący modułu/przedmiotu:  

Język angielski: dr Oksana Galarowicz, mgr Ewa Hadyniak, mgr Joanna Malczyk-Sypek, 

mgr Bartłomiej Mróz, mgr Daniela Obodyński, mł. bryg. mgr Agata Ostoja-

Chrząstowska, st. kpt. mgr Beata Spychalska-Grzywacz 

Język niemiecki: mgr Daniela Obodyński, mgr inż. Jolanta Żółnowska 

Język rosyjski: mgr Lidwina Olszewska, mgr inż. Radosław Wojciechowski 

1. Wymagania wstępne: 

Ukończony kurs języka obcego w zakresie objętym programem szkoły średniej.  

2. Założenia i cele kształcenia:  

Nabycie umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu inżynierii 

bezpieczeństwa w szczególności zgodnie z wymogami określonymi dla poziomu B2.  

3. Szczegółowe efekty kształcenia modułu/przedmiotu 

 

Kod 

efektu 

 

Nazwa efektu kształcenia 

Odniesienie do 

efektów kształcenia 

kierunkowego 

programu studiów 

Wiedza 

JO_W1 Zna słownictwo z zakresu struktury i funkcjonowania 

międzynarodowej współpracy ratowniczej oraz systemów 

ochrony ludności. Posiada wiedzę z zakresu tworzenia i 

stosowania konstrukcji gramatycznych niezbędnych do 

wyrażenia treści z zakresu ochrony ludności 

K_W09 
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JO_W2 Posiada podstawową wiedzę i słownictwo z zakresu systemów 

ratowniczych w skali międzynarodowej i krajowej. Posiada 

wiedzę z zakresu tworzenia i stosowania konstrukcji 

gramatycznych niezbędnych do wyrażenia treści obszaru 

tematycznego z zakresu systemów ratowniczych. 

K_W11 

 

JO_W3 Zna terminologię dotyczącą zagrożeń i zarządzania 

kryzysowego.  Posiada wiedzę z zakresu tworzenia i 

stosowania konstrukcji gramatycznych niezbędnych do 

wyrażenia treści obszaru tematycznego dot. tej terminologii. 

K_W10 

 

JO_W4 Zna słownictwo z zakresu katastrof cywilizacyjnych.  Posiada 

wiedzę z zakresu tworzenia i stosowania konstrukcji 

gramatycznych niezbędnych do wyrażenia treści powyższego 

obszaru tematycznego. 

K_W10 

K_W13 

K_W12 

JO_W5 Zna leksykę dotyczącą zdarzeń masowych, roli i zadań 

poszczególnych służb ratowniczych. Posiada wiedzę z zakresu 

tworzenia i stosowania konstrukcji gramatycznych 

niezbędnych do wyrażenia treści danego obszaru 

tematycznego. 

K_W08 

 

JO_W6 Zna terminologię z zakresu zarządzania bezpieczeństwem, 

pomocy międzynarodowej i humanitarnej. Posiada wiedzę z 

zakresu tworzenia i stosowania konstrukcji gramatycznych 

niezbędnych do wyrażenia treści danego obszaru 

tematycznego. 

K_W17 

Umiejętności 

JO_U1 Potrafi posługiwać się terminologią z zakresu struktury i 

funkcjonowania międzynarodowej współpracy ratowniczej 

oraz systemów ochrony ludności. 

K_U01 

K_U02 

K_U04 

K_U14 

JO_U2 Potrafi poprawnie wyrazić i zaprezentować w języku obcym 

problemy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem w skali 

międzynarodowej i krajowej oraz systemów ratowniczych. 

K_U01 

K_U02 

K_U04 

K_U14 

JO_U3 Potrafi korzystać (realizując cztery sprawności językowe)  z 

materiałów źródłowych dotyczących zagrożeń i zarządzania 

kryzysowego, literatury specjalistycznej w języku obcym i 

materiałów autentycznych dotyczących danego obszaru 

tematycznego. 

K_U01 

K_U02 

K_U04 

K_U11 

K_U14 

JO_U4 Umie opisywać katastrofy cywilizacyjne. Potrafi korzystać z 

literatury specjalistycznej w języku obcym i materiałów 

autentycznych dotyczących danego obszaru tematycznego. 

K_U01 

K_U02 

K_U04 

K_U12 

K_U14 

JO_U5 Potrafi (realizując cztery sprawności językowe) zastosować 

słownictwo z zakresu zdarzeń masowych oraz roli i zadań 

poszczególnych służb ratowniczych z wykorzystaniem 

niezbędnych konstrukcji gramatycznych. 

K_U01 

K_U02 

K_U04 

K_U05 

K_U07 

K_U09 

K_U11 

K_U12 

K_U14 
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JO_U6 Potrafi wykorzystać i zaprezentować wiedzę z zakresu ochrony 

ludności, pomocy międzynarodowej i humanitarnej stosując 

niezbędne konstrukcje gramatyczne. 

 

 

 

 

K_U01 

K_U02 

K_U04 

K_U05 

K_U07 

K_U09 

K_U11 

K_U12 

K_U14 

K_U17 

Kompetencje społeczne 

JO_K1 Rozumie potrzebę samokształcenia w zakresie języków 

obcych.  

K_K01 

JO_K2 Jest przygotowany do pracy w zespole, w tym w środowisku 

międzynarodowym, akceptując różnorodność opinii i postaw. 

K_K02  

K_K06 

JO_K3 Jest świadom roli społecznej absolwenta SGSP. Jest 

przygotowany do wykonywania obowiązków inżyniera 

bezpieczeństwa.  

K_K05 

K_K07 

Szczegółowy program zajęć 

Nr Treści programowe Efekty kształcenia 

przedmiotu/modułu 

1 Podstawowa terminologia z zakresu struktury i 

funkcjonowania międzynarodowej współpracy ratowniczej 

oraz systemów ochrony ludności.  

JO_W1, JO_U1, 

JO_K1, JO_K2,  

2 Służby ratownicze i organizacje pomocowe krajowe i 

międzynarodowe. Struktura i zadania Krajowego  Systemu 

Ratowniczo – Gaśniczego, oraz innych systemów 

ratowniczych. Podział administracyjny Polski.  

JO_K1, JO_K2, 

JO_W2, JO_U2, 

3 Klasyfikacja zagrożeń. Fazy zarządzania kryzysowego. 

Katastrofy naturalne.  

JO_K1, JO_K2, 

JO_W3, JO_U3, 

4 Katastrofy cywilizacyjne.  JO_K1, JO_K2, 

JO_W4, JO_U4, 

5 Zdarzenia masowe. Rola i zadania poszczególnych służb 

ratowniczych. Bezpieczeństwo imprez masowych. Zamieszki i 

demonstracje. Akty terrorystyczne.  

JO_K1, JO_K2, 

JO_W5, JO_U5, 

JO_K3 

6 Ochrona ludności.  Pomoc międzynarodowa. Międzynarodowe 

misje ratownicze.  Pomoc humanitarna.  

 

JO_K1, JO_K2, 

JO_W6, JO_U6, 

JO_K3 

5. Metody dydaktyczne: 

Metoda eklektyczna z wykorzystaniem następujących technik dydaktycznych: 

 Prezentacje multimedialne; Dyskusja grupowa; Praca z tekstem specjalistycznym; Praca 
indywidualna i w grupach; Samodzielne opracowanie wskazanych zagadnień. 

6. Praca indywidualna studenta:Studiowanie literatury fachowej, korzystanie ze źródeł 

autentycznych (tekstów i zapisów dźwiękowych), opracowywanie wskazanych zagadnień, 

przygotowywanie prezentacji i innych zadań, przygotowanie się do egzaminu. 

7. Literatura podstawowa/obowiązkowa: 

Język angielski: 1. Barbara i Marcin Otto „Here is the news” 2. Słownik „Ratownictwo”, 

Fundacja Edura, Warszawa 2006. 3. Firefighter’s handbook. Essentials of firefighting and 

emergency response. 
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4. Materiały leksykalno – gramatyczne wraz z ćwiczeniami opracowane przez wykładowcę. 

Podstawowe czasopisma:  Fire, Fire Chief, International Fire Fighter Magazine, Industrial Fire 

Journal, Fire Journal,  Crisis Response, Disaster Prevention and Management,  NFPA 

Catalogues. 

Język niemiecki: 

1.Stanisław Bęza, Deutsch deine Chance, 1, 2, wyd. Poltext,  2.Stanisław Bęza, Gramatyka 

niemiecka z ćwiczeniami dla początkujących, Wyd. Szkolne PWN.3. Ratownictwo: słownik 

polsko-angielsko-rosyjsko-niemiecki, Warszawa 2006 

Język rosyjski: 

1. Maria Krasnodębska – Język rosyjski – Podręcznik dla studentów Szkoły Głównej Służby 

Pożarniczej – Warszawa 2003. 2. Praca Zbiorowa – Ratownictwo – Słownik polsko – angielsko 

– niemiecko – rosyjski – Warszawa 2006.3 .Безопасность жизнедеятельности: Учебник для 

вузов, под ред.С. В. Белова, «Высшая школа», Москва 2004. 4. Materiały leksykalno-

gramatyczne opracowane przez wykładowcę 

8. Literatura uzupełniająca:  

Język angielski: 

1. Literatura specjalistyczna w języku angielskim (dostępna w czytelni SGSP).2. Małgorzata 

Cieślak „English. Repetytorium tematyczno-leksykalne. Część I i II., Wydawnictwo WAGROS, 

1997 i 2003.  

3. “Emergency Evacuation of People from Buildings” pod redakcją W. Jaskółwskiego i P. 

Kępki. 

4. Materiały informacyjne, ulotki, instrukcje, szkoleniowe filmy video (zasoby MZJO – 

pracownia angielska). 

Materiały umieszczone w Internecie:1. Wybrane teksty z Internetu na bazie zagranicznych 

serwisów informacyjnych (BBC, CNN, Reuters etc). 2. Wybrane teksty dotyczące zagadnień z 

obszaru bezpieczeństwa cywilnego (zarządzania kryzysowego, zdarzeń masowych etc). 

Specjalistyczne czasopisma: 1. Fire Technology. 2. Fire Protection Engineering. 3.Applied Fire 

Science.4. Fire Safety Journal. 5. Fire and Materials. 

Język niemiecki: 

1.Czasopismo fachowe w języku niemieckim: Brandschutz. 2.Stanisław Bęza, Nowe 

repetytorium gramatyki j. niemieckiego. 3.Duży słownik polsko-niemiecki i niemiecko-polski, 

wyd. Langenscheidt 

4.Słownik naukowo-techniczny niemiecko-polski, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne 

Materiały umieszczone w Internecie: 1.www.bbk.bund.de  2.Broszura informacyjna: Für den 

Notfall vorversorgt. 

Język rosyjski: 

1.Czasopisma «Пожарное дело» . 2. Czasopismа  «Реферативный журнал» – Всероссийский 

институт научной и техической информации – Российская Академия Наук - Москва. 

3. Internet 

4. Materiały informacyjne, ulotki, instrukcje, materiały w wersji multimedialnej. 5. Słownik 

języka rosyjskiego, słownik rosyjsko-polski i polsko-rosyjski - techniczny i ogólny 

Sposób zaliczenia: Zaliczenie ćwiczeń na ocenę na podstawie ocen bieżących uzyskiwanych w 

czasie zajęć (aktywność, prace domowe, zadania indywidualne i grupowe) oraz ocen 

uzyskiwanych z kolokwiów. Egzamin końcowy z przedmiotu. Termin  -  przewidziany 

kalendarzem sesji. 
 

 

 
 

 

 

 

Додаток підготовлений автором на основі джерела: The Main School of Fire 

Service in Warsaw, 2018. 
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Додаток В 

Критерії та рівні готовності майбутніх фахівців цивільного захисту до 

професійної іншомовної підготовки 
 

КРИТЕРІЇ РІВНІ ГОТОВНОСТІ 

Мотиваційний  Високий (творчий) рівень 

– наявність високої мотивації та потреби в іншомовному фаховому 

оволодінні мовного матеріалу;  

Середній (реконструктивний) рівень 

– прагнення до цілісного оволодіння навчальним матеріалом 

фахового спрямування з іноземної мови; 

Низький (репродуктивний) рівень 

– представляє певний рівень іншомовних знань, які курсанти 

(студенти) використовують в іншомовній сфері діяльності;  

Змістовий  Високий (творчий) рівень 

– передбачає комплекс умінь та навичок, а також уміння оперувати 

ними під час спілкування в іншомовному середовищі; 

Середній (реконструктивний) рівень 

– вміння використовувати набуті знання, але не досконале 

володіння ними під час мовленнєвих ситуацій;  

Низький (репродуктивний) рівень 

– передбачає недостатній рівень засвоєння знань майбутнім 

фахівцем цивільного захисту; 

Діяльнісний  Високий (творчий) рівень 

- уміння аналізувати способи та результати власної 

професійної діяльності в іншомовному середовищі; 

Середній (реконструктивний) рівень 

– передбачає прагнення вирішувати завдання та проблеми у певних 

іншомомовних ситуаціях у сфері цивільного захисту; 

Низький (репродуктивний) рівень 

– передбачає відсутність чи мінімальний прояв щодо готовності 

майбутнього фахівця у іншомовному середовищі;  

 

Додаток підготовлений автором. 
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Додаток Г 

Дидактичні ігри 

Вправа 1. “Fіre-fіghtіng unіforms” 

Міжпредметний зв’язок – пожежна й аварійно-рятувальна техніка; підготовка 

пожежного-рятівника.  

Мета – вивчити іноземною мовою різні види бойового одягу та спорядження 

рятувальників. У ході тренінгу курсанти / студенти вивчають не лише 

лексичний матеріал з теми, але й одягають бойовий одяг й спорядження, 

проводять бойову перевірку апаратів захисту органів дихання. 

Наприклад: бойовий одяг– fіrefіghter’s clothes; шолом пожежника – helmet; 

захисна маска – full face mask; респіратор – self-contaіned breathіng apparatus; 

шланг для подачі повітря – aіr-supply tube; пневматичний балон – compressed-

aіr cylіnder; регулятор подачі повітря – pressure demand regulator; 

сигналізатор безпеки – man down alarm; захисний костюм – turn outs; гумові 

чоботи – rubber-boot; каска пожежника–fіrefіghter’shelmet: каска – helmet; 

відбиваюча стрічка – reflectіve strіpe; підборідний ремінь – chіn strap; 

підборідник – chіn guard; підшоломник – neck guard; портативний ліхтар– 

hand lamp; лямка – strap; прожектор – spot lіght; батарея – battery.  
 

Вправа 2. Дидактична гра “Car accіdent”.  

Мета: засвоєння нових лексичних одиниць, повторення прийменників місця, 

запитання та відповіді про місцезнаходження потерпілих осіб та предметів. У 

грі беруть участь 3-4 учасники. Наприклад, запропоновані вирази для 

вирішення комунікативного завдання: 

Чи є постраждалі? (Are there any other people hurt?)  

Хто був із вами в машині? (Who was wіth you іn the car?) 

Ви перевозите небезпечні речовини? (Are you carryіng hazardous substances?) 

Де знаходиться небезпечний вантаж? (Where іs the hazardous cargo?) 
 

Вправа 3. Дидактична гра “Roles of fіre servіce personnel”.  

Граматична парна гра на закріплення структури there іs/ there are; present 

sіmple; past sіmple; present contіnuous; present perfect та проводиться 

паралельно із вивченням лексичної теми “Typіcal work actіvіtіes of fіre 

fіghter”. У грі беруть участь 2 учасники. Завдання: Іn paіrs, translate the 

followіng sentences іnto Englіsh and fіnіsh the dіalogue: 

S1. Привіт. Не бачив тебе цілу вічність. 

S2. Привіт. Як ти? 

S1. Дякую, добре. Де влаштувався на роботу після закінчення університету? 

S2. Я працюю у Львівській пожежній частині № 3, а ти? 

S1…… 
 

Вправи із використанням автентичного матеріалу. 
Вправа 4. Read the paragraphs taken from Englіsh magazіnes and newspapers. 

Match the tіtles wіth the followіng paragraphs. 

Volcano kіlls thousands іn Columbіa Holіday fіrm Sun4U collapses, 

strandіng1,200 people 
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About 20,000 people are feared dead after a volcanіc eruptіon іn northern 

Colombіa. Four towns іn the Andes regіon are reported to have been burіed when 

ash spewed out of the volcano, Nevadodel Ruіz, causіng a mudslіde. Travel 

company Sun4U has collapsed, leavіng approxіmately 1,200 customers stuck 

abroad, most of them іn Spaіn. Іts admіnіstrators have saіd that 90 Bіrmіngham-

based employees have lost theіr jobs because of the collapse. 

 

Вправи із використанням ілюстративного матеріалу. 

Варто зауважити, що використання ілюстративного матеріалу та творча, 

естетична, емоційна сприятлива атмосфера створюють необхідні умови для 

успішного володіння іноземною мовою за професійним спрямуванням.  

 

Вправа 5.  

Think and say what you can see in each of the pictures “Typical work activities of 

fire fighter”. Fill the words in the diagram. 

 

 

 

 
 

 

Вправа 6.  Discuss the pictures with a partner. When and where were they taken? 

What is your opinion to them? Do they remind you of anything in your country or 

region?  
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A B C

D
E

 
 

Вправа 7. Find the words. 

 

F

I

R

E

Q

S

R

I

S

K

D

M

R

E

S

Q

U

E

T

R

A

I

N

W

 
 

Вправа 8. Complete the crossword. 

 
1 – the act of competing; rivalry 

2 – an individual or group activity pursued for exercise or pleasure, often 

involving the testing of physical capabilities and taking the form of a competitive 

game such as football, tennis, etc 

3 – the state of being fit 

4 – possession of the qualities required to do something; necessary skill, 

competence, or power 

5 – the act or quality of acting or moving fast; rapidity 

6 – a racket game played between two players 

Вправа 9. Math the words with the definitions: helmet, chin strap, chin quard, 

neck guard, eye guard, reflrctive stripe.  
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….. – headpiece designed to protect the head from impact, flames and water; 

….. – strap that fastens the helmet to the head;  

…. – fireproof fabric that protects the lower face area;  

…. – fireproof fabric that protects the nape of the neck and the ears;  

…. – adjustable visor that protects the upper face area;  

…. – strip that reflects light so that it is easier to locate the firefighter when 

visibility is reduced.  

 

Вправи на розвиток діалогічного та монологічного мовлення. 
Вправа 10. In pairs, translate the following sentences and finish the dialogue. 

S.1. Fire Brigade, How can I help you? 

S.2. There has been an road traffic accident. 

S.1. What (has) happened? 

S.2. There are two cars in collision. There are 2 people trapped in one of the cars 

and the smoke is coming from below the bonnet. 

S.1. Please could you give me the location of the incident. 

S.2. This is just behind the church in Krasne, on the way to Lviv. 

S.1. Are there any casualties? 

S.2. I don’t know but there is one male trapped in the one of the cars. He doesn’t 

seem to be moving. 

S.1. Please give me your name… 

 

Вправа 11. In pairs, translate the following sentences and finish the dialogue. 

S1. Привіт. Не бачив тебе цілу вічність.  

S2. Привіт. Я був у Києві.  

S1. Як довго?  

S2. Тиждень. 

S1. У тебе була відпустка чи відрядження? 

S2. Я був на виставці компанії “Тітал”. Це одна з відомих українських 

компаній, яка представляла високоякісні пожежні моделі машин…  

 

Вправа 12. In pairs, translate the following sentences and finish the dialogue. 

А: Доброго дня шановні пані та панове. На сьогоднішньому засіданні буде 

обговорюватись питання про будівництво сміттєпереробного заводу. Слово 
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надається представнику громад сіл Грибовичі, Малехів і Дубляни - 

Володимиру Шкіднику. 

В: Сьогодні існує велика проблема на Львівщині…  

А:…. 

Вправа 13. Translate the sentences from Ukrainian into English: 

1. Природне навколишнє середовище — всі живі та неживі об'єкти, що 

природно існують на Землі або в деякій її частині (наприклад, навколишнє 

середовище країни). 2. Існує два основних джерела забруднення атмосфери: 

природний і антропогенний. Природний - це вулкани, лісові пожежі, пилові 

бурі, вивітрювання, процеси розкладання рослин і тварин. Джерелом 

антропогенного забруднення атмосфери різними речовинами є 

теплоенергетика, нафтогазопереробка, промисловість, транспорт і ін. 

3. Суспільство — це організована сукупність людей, об'єднаних 

характерними для них відносинами на певному ступені історичного 

розвитку. 4. Особливо негативно позначилась на стані здоров'я населення 

нашої країни аварія на Чорнобильській атомній станції. 5. Особливо 

негативно позначилась на стані здоров'я населення нашої країни аварія на 

Чорнобильській атомній станції. 

Вправа 14. Read the paragraphs taken from English magazines and newspapers. 

Match the titles with the following paragraphs.  

 

Crisis response and climate 

change 

Once again the fire at the Buncefield Oil 

Depot has highlighted just how important fire 

fighting foams concentrates are. Without 

them, fighting class B fires would be 

impossible, but even when a fire as large as 

this occurs, consideration must be given to the 

potential damage done to our environment. 

Foam and the environment 

 

Every year scores of people die and countless 

are displaced as a result of natural disasters. 

This has always happened but, says Dave 

Robinson, under some plausible climate 

change, these disasters will occur more often 

and- in some regions- may be more severe. 

Global warming: the new 

battle 

It’s time to accept that climate change is 

unstoppable, but working out how to adapt to 

it won’t be easy 
 

Додаток підготовлений автором на основі джерел: Вовчаста, Дідух, 

Іванів & Ткаченко, 2011; Вовчаста, & Дідух, 2011. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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Додаток Д 
Таблиця Д.1 

Glossary of terms quick respons / Словник термінів швидкого реагування 
Міжнародні організації, служби, центри у сфері цивільного захисту 

Абрівіатура Англійська мова Українська мова 

CP Civil Protection Цивільний Захист 

CPC Civil Protection Committee  Комітет Цивільного Захисту 

EC European Commission Європейська комісія 

ECDC European Centre for Disease 
Prevention and Control 

Європейський центр профілактики 
та контролю захворювань 

DG ECHO Directorate-General for Civil 
Protection and Humanitarian Aid 
Operations 

Генеральний центр з питань 
цивільного захисту та операцій з 
гуманітарної допомоги 

OSOCC On-Site Operations Coordination 
Centre  

Координаційний  центр 
операцій на місці (OSOCC) 

LEMA Local Emergency Management 
Authority 

Орган місцевого управління у 
надзвичайних ситуаціях 

EEAS European Union External Action 
Service 

Служба зовнішньої діяльності 
Європейського Союзу 

EMC  European Medical Corps  Європейський медичний служба 

ERCC Emergency Response Coordination 
Centre  

Центр координації реагування на 
надзвичайні ситуації 

CRED Centre for Research on the 
Epidemiology of Disasters 

Центр досліджень епідеміології 
катастроф 

DG ENV Directorate General for the 
Environment 

Генеральний директорат з 
навколишнього середовища 

HSS Humanitarian Settlement Services Служба гуманітарного реагування  

IRC International Rescue Committee 
 

Мінародний комітет з питань  
порятунку 

ACTED Agency for Technical Cooperation 
and Development 

Агентство з технічного 
співробітництва та розвитку 

SARC Search and Rescue Committee 
 

Комітет з питань пошуку та 
порятунку 

EUD European Union Delegation Делегація Європейського Союзу 

EUCPT European Civil Protection Team 
 

Європейська група цивільного 
захисту 

GHC  Global Health Cluster  
 

Група по вирішенню глобальних 
питань здоров’я 

TAG Technical Advisory Group   Технічна консультативна група 

MIC Monitoring and Information Centre Центр моніторингу та інформації 

OSOCC On-Site Operations Coordination 
Centre 

Центр координації оперативних дій 

CECIS Common Emergency Communication 
and Information System  
 

Екстренна оперативно-
диспетчерська інформаційна 
система 

EFFIS European Forest Fire Information 
System 

Європейська інформаційна система 
лісових пожеж 

FAO Food and Agriculture Organization Продовольча та сільсько-
господарська організація 

ICRC International Committee of the Red 
Cross 

Міжнародний комітет Червоного 
Хреста 

HQ  Headquarter Штабквартира 
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Продовження таблиці Д.1. 

HIP Humanitarian Implementation Plan План гуманітарного впровадження 

RDC Reception Departure Centre  Приймально-передавальний центр 

Дії 

STC Save the Children  Порятунок дітей 

DRR Disaster Risk Reduction  Зменшення ризику катастроф 

HA Health Action 
 

Дії щодо надання медичної 
допомоги  

AP Action Plan  План дій 

SOPs Standard Operation Procedures Стандартні операційні процедури 

IDPs Internally Displaced Persons Внутрішнє переміщення осіб 

MN Meeting Note Нотатки щодо зустрічі 

EET Emergency Toolbox  Аварійний набір інструментів 

Підрозділи, групи, представники команд 

EUCPT European Civil Protection Team Європейська група цивільного 
захисту 

LET Logistics Emergency Team 
 

Логістична група з питань  
надзвичайних ситуацій 

LWG Logistics Working Group Логістична робоча група 

HC Humanitarian Coordinators Гуманітарні координатори 

(HCT) Humanitarian Country Team  Місцева команда з координації 
гуманітарних питань  

MS Member State (of the European 
Union) 

Представник ЄС  

SAG Strategic Advisory Group (cluster)  
 

Стратегічна консультативна група 

UNDAC United Nations Disaster Assessment 
and Coordination teams 

Команди ООН з оцінки та 
координації стихійних лих  

USAR Urban Search and Rescue teams Команди міського пошуку та 
порятунку 

EMTs Emergency Medical Teams Екстрені медичні команди 

ERU Emergency Response Units Підрозділи реагування на 
надзвичайні ситуації 

GHE Global Health Expert  
 

Глобальний експерт з охорони 
здоров'я 

TA Technical Assistant Технічний помічник 

RHE Regional Health Expert 
 

Регіональний експерт з охорони 
здоров'я 

TL Team Leader Лідер команди 

DO  Desk Officer Співробітник бюро 

RC Resident Coordinators Координатори 

RSO  Regional Support Officer 
 

Співробітник з питань регіональної 
співробітництва (питання безпеки, 
оборони) 

USAR Urban Search and Rescue Міський пошук та порятунок 

TAST Technical Assistance and Support 
Team 

Команда технічної допомоги, 

CBRN Chemical, Biological, Radiological 
and Nuclear (experts) 

експерти з хімічного, біологічного, 
радіологічного та ядерного захисту 

AMP Advanced Medical Post Передовий медичний блокпост 

Додаток підготовлений автором на основі джерел: OCHA ERSB. (2018).  
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Додаток Е 
Невербальні засоби мовлення (сигнали управління) для 

передавання інформації 
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Додаток підготовлений автором на основі джерела: Наказ Міністерства 

внутрішніх справ України, 2018. 

Продовження додатку Е 
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Додаток Ж 
ПРОЄКТ МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА 

для проведення практичного заняття 

з англійської мови (за професійним спрямуванням) 

за напрямом підготовки «Цивільна безпека» для другого року навчання. 

 

Тема «Aeroplane Crashes» 

Мета навчальна : First Conditional, Second Condtitional, та продовження опрацювання 

теми Авіа катастрофи.  

Розвиваюча: розвивати в студентів навики монологічного та діалогічного мовлення.  

Виховна : формування вміння міжособистісного спілкування та мовної культури .  

Забезпечення заняття: роздатковий матеріал, DVD, CD, граматичні таблиці, 

мультимедійна дошка. 

Література: 
1. Stuart Redman. English Vocabulary in Use. Pre-intermediate and intermediate. – Cambridge 

University Press 2003. – 263p. 

2. Raymond Murphy. English Grammar in Use. – Cambridge University Press 2004. – 379p. 

3. DVD, Movie Six Days Seven Nights 

4. Gavrish D. Ukraine blames ‘negligence’ of military as it buries victims of worst air show 

disaster // THE INDEPENDENT 30 July , 2002. – 2 p. 

5. Oxford Collocations dictionary for students of English, – Oxford University Press, 2009. – 

893 p. 

6. Oxford Learner’s THESAURUS, – Oxford University Press, 2008. – 1008 p. 

План заняття 

1. Організаційна частина. 

2. Перевірка попереднього матеріалу. 

3. Основна частина (теорія, вправи). 

4. Підсумки заняття (висновки, оголошення оцінок, завдання на самопідготовку) 

Організаційна частина 

Good morning cadets and students! At ease! You may sit down. 

Перевірка домашнього завдання 

Перевірка засвоєння матеріалу з попереднього заняття і перевірка вправи з граматики. 

Основна частина 

Reading & Listening the text. 

Exercise 1.  

1. Four people died yesterday when their aircraft bound for Palmon crashed and burst into flames 

soon after take-off. The plane ploughed into a field and broke apart. As fuel poured out, the 

wreck caught fire and burned. The son of the pilot, who had watched the plane taxi across the 

field, take off and crash after a nose-dive, ran across to the plane but it was already ablaze. He 

attempted to rescue the passengers but had to be dragged away from the scene for his own 

safety. He said he could hear the people in the plane screaming, but they burned to death before 

the firefighters arrived. Civil aviation experts examined the wreckage the next day and blamed 

the pilot’s handling of the aircraft for the disaster 

2. An airbus crashed fifty yards short of the runway at Bradley Airport yesterday and exploded 

on impact. It had suffered engine failure and the pilot had sent a mayday call requesting an 

emergency landing. But, within seconds of being cleared to land, the plane had burst into flames 

and had plummeted to the ground. The wreckage suggested that the fire was the fiercest over the 

wings, where emergency exits are located. Most of the victims were found still strapped in their 

seats. There were no survivors among the hundred and twenty-three on board including ten crew 

members. The bodies were so badly burnt and mutilated they had to be identified from dental 

records. 

3. Rescue teams sealed off the site and began examining the mangled wreckage, trying to piece 

together what had gone wrong. Eyewitnesses reported hearing a faltering engine noise and 
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seeing a pall of black smoke behind the craft. The inquiry revealed that it was to be the plane’s 

last flight before an engine overhaul. Surprisingly, there was no “black box” flight recorder on 

the aircraft but radio transmissions indicated that the accident was probably caused by a 

technical error. Though messages of sympathy were sent to the bereaved by airline authorities, it 

is likely that they will be sued for damages by the victims’ families. 

Listening comprehension  

Exercise 2 Tick the statements: true (T) or false (F)? 

1. The plane first burst into flames, then crashed. 

2. The plane ploughed into a field on the outskirts of Palmon. 

3. The pilot’s son was sitting in a taxi when the accident happened. 

4. Because of the heat from the wreckage he was unable to help the people trapped inside. 

5. All the occupants of the plane died because of the impact of the crash. 

6. The inquiry concluded that the accident happened because of a human error. 

1. The pilot of the airbus was unaware of the danger. 

2. The airbus burned down very quickly. 

3. One hundred and two people died in the accident. 

4. Some of the bodies could not be identified immediately. 

5. The airbus was to be removed permanently from service following this flight. 

6. The airline may be held liable for negligence. 

 

Vocabulary Revision  

Exercise 3 TRANSLATE THE FOLLOWING SENTENCES FROM ENGLISH INTO 

UKRAINIAN 

1. He had survived a plane crash. 2. Firefighters burst the door open and rescued them 

(burst=to open suddenly).3. The plane is ready for take –off. 4. The pilot was forced to make an 

emergency landing. 5. Pieces of wreckage were found ten miles away from the scene of the 

explosion. 6. Which driver was to blame for the accident? 7. The plane taxied along the runway 

(taxied= to move slowly along the ground before taking-off or after landing).8. Mayday is an 

international radio signal used by aircraft needing help when they are in danger. 9. Impact 

occurred seconds after the pilot radioed for help.10. The body had been badly mutilated. 11. The 

plane engine has been completely overhauled. 12. Almost all accidents start with a simple error 

by the pilot. 13. I don’t want your sympathy. 14. The plane ploughed through the trees. 15. All 

airports in the country screen passengers for illicit drugs. ( illicit = not allowed by the law). 

Exercise 4 Translate the following sentences from Ukrainian into English: 

1. Авіакатастрофа призвела до загибелі людей, які знаходилися на борту літака. 2. 28 

серпня 2004 року на аеродромі Коротич під Харковом загинув пілот. 3. 10 квітня 2010 

року під Смоленськом розбився літак польського президента. 4. На місце трагедії прибув 

міністр МНС України. 5. Літак упав з висоти 2,5км.  

Video Activity 

“Six Days Seven Nights”: one film pre-, while-,and post –viewing activities 

Exercise 5 Events prediction by vocabulary provided 

 Look at the words below which come from the episode of the film. Before viewing the 
clip predict what you think might happen in the end. (the words go in order of their occurrence) 
 flight 
 risk 

 squall 

 bumpy 

 to prescribe pills for situations of “tension” 

 hit 

 to fry the radios 

 Mayday 

 trouble 

 island 
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 beach 

 to set down 

 rock 

 

“Six Days Seven Nights”: one film pre-, while-,and post –viewing activities 

 Exercise 6 While viewing fill in the spaces in the dialogue. 
 

Pilot: Um, island flight watch, Beaver 0318. We are at 3,500 on a heading of, uh, 1-1-0. I’m 

looking for a weather 1) _____, please, uh, along our route of flight. 

Dispatcher: Thirty-six Victor, be advised __ _ _ – southwestern 

Pilot: Say again. 

I’m sorry. This 2) _______ came up quicker than anybody anticipated. We’re gonna have to turn 

back to Makatea. It’s just not worth the risk.  

Robin: All right. 

Pilot: A line of squalls has got us boxed in. Tighten up your 3) _______. It’s gonna get bumpty. 

Robin: Wha—Uh. You don’t mind if I just come sit up here with you? 

Pilot: Get your seat belt. 

What are those? 

Robin: Xanax. My doctor 4) _______them for situation of tension. I think this qualifies. 

Pilot: Give me a couple. 

Robin: You just 5) ________. 

--– ---– -----– ------- 

Pilot: What are you taking now? 

Robin: Xanax. My doctor prescribed them for situation of “sension”. 

Pilot: Give me those. 

Robin: Hey, that was close. 

Pilot: That was more than close. That hit us. 

Robin: Oh, no. 

Pilot: It fried the 6) _______. 

Robin: Oh, no. That’s bad,huh? 

Pilot: Mayday (3). Beaver 0318. Unable to maintain altitude. Can anybody hear this? Mayday(3) 

Robin: Attention, KMark shoppers! Snow shovels are on sale for $12.99. 

Pilot: Put that down. I’m unable to maintain altitude. Forty miles south– southeast of Makatea. 

Robin: 7) __________ 

Pilot: How many of those things did you take? 

Robin: You know, I just don’t know. 

Pilot: – Look. 

Robin: What? 

Pilot: We’re in trouble here. I want you to sit back … be quit, keep your seat belt, tight and let 

me 8) ______ this thing. 

Robin: Yes, sir. 

Pilot: There’s an island down here. I can see a beach. I’m gonna set us down. 

Robin: okeydokey. Rock on the beach! There’s 9) ______ on the beach! 

Grammar exercises: 

Exercise 7 First Conditional 

Listen to the song “If We Ever Meet Again” and fill-in the missing words. 

I____ never be the same – if we ever meet again 

_____ let you get away-ay – say, if we ever meet again 

This free fall’s, got me so 

Kiss me all night, don’t ever let me go 

I’ll never be the same If we ever meet again 

 

If we ever meet again I’ll ______ so much more to say (if we ever meet again) 
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If we ever meet again I won’t ____ you go away (said if we ever meet again) 

If we ever meet again I_____ have so much more to say (say if we ever meet again) 

If we ever meet again I won’t let you go away-ay-ay 

Additional materials are attached to the methodical note. 

Підсумки заняття (висновки, оголошення оцінок, завдання на самопідготовку). 

 

РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ 

1.1. If you were on a deserted island, what would you do first, secondly etc.? Put the things 

in order of importance and explain why you think so? 

 Create a shelter 

 Find drinking water 

 Find food 

 Make a fire 

 Make a weapon 

 Look/wait for help 

 Have a rest/relax 

1.2. 

Answer the following questions. 

 
1. Where does the episode take place? 5. What kind of pills does Robin take? Why? 

2. Why does the pilot decide to return to 

Makatea ? 

6. Why is the radio on fire? 

3.What’s the weather like? 7. Why did the pilot (Quinn) have to land?  

4. Do they come back? 

 

8. Was it a safe landing? 

 

1.3. 

“Six Days Seven Nights”: one film pre-, while-,and post –viewing activities 

 While viewing fill in the spaces in the dialogue. 

 

Pilot: Um, island flight watch, Beaver 0318. We are at 3,500 on a heading of, uh, 1-1-0. I’m 

looking for a weather 1) _____, please, uh, along our route of flight. 

Dispatcher: Thirty-six Victor, be advised __ _ _ – southwestern 

Pilot: Say again. 

I’m sorry. This 2) _______ came up quicker than anybody anticipated. We’re gonna have to turn 

back to Makatea. It’s just not worth the risk.  

Robin: All right. 

Pilot: A line of squalls has got us boxed in. Tighten up your 3) _______. It’s gonna get bumpty. 

Robin: Wha—Uh. You don’t mind if I just come sit up here with you? 

Pilot: Get your seat belt. 

What are those? 

Robin: Xanax. My doctor 4) _______them for situation of tension. I think this qualifies. 

Pilot: Give me a couple. 

Robin: You just 5) ________. 
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--– ---– -----– ------- 

Pilot: What are you taking now? 

Robin: Xanax. My doctor prescribed them for situation of “sension”. 

Pilot: Give me those. 

Robin: Hey, that was close. 

Pilot: That was more than close. That hit us. 

Robin: Oh, no. 

Pilot: It fried the 6) _______. 

Robin: Oh, no. That’s bad,huh? 

Pilot: Mayday (3). Beaver 0318. Unable to maintain altitude. Can anybody hear this? Mayday(3) 

Robin: Attention, KMark shoppers! Snow shovels are on sale for $12.99. 

Pilot: Put that down. I’m unable to maintain altitude. Forty miles south– southeast of Makatea. 

Robin: 7) __________ 

Pilot: How many of those things did you take? 

Robin: You know, I just don’t know. 

Pilot: – Look. 

Robin: What? 

Pilot: We’re in trouble here. I want you to sit back … be quit, keep your seat belt, tight and let 

me 8) ______ this thing. 

Robin: Yes, sir. 

Pilot: There’s an island down here. I can see a beach. I’m gonna set us down. 

Robin: okeydokey. Rock on the beach! There’s 9) ______ on the beach! 

 

1.4. Match the two halves of the sentences:  

1. If the weather is fine on Sunday, she won’t be very happy. 

2. If you see an accident, I will bring you a present. 

3. If my parents give me a laptop, we will watch a film on TV.  

4. If the students get good marks on the test, I’ll play games with you.  

5. If I travel to London, you’ll call an ambulance.  

6. If my sister doesn’t win the basketball game, you won’t feel very well.  

7. If we don’t go out this evening, they will miss the bus.  

8. If you eat too much chocolate cake, we’ll go to the beach.  

9. If they don’t hurry, the teacher will be satisfied.  

10. If she sees a snake, she will be afraid.  

 

1.5. Listen to the song “If We Ever Meet Again” and fill-in the missing words. 

I____ never be the same – if we ever meet again 

_____ let you get away-ay – say, if we ever meet again 

This free fall’s, got me so 

Kiss me all night, don’t ever let me go 

I’ll never be the same If we ever meet again 

If we ever meet again I’ll ______ so much more to say (if we ever meet again)/ 

 

Додаток розроблений автором. 
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Додаток И 

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ  
(для перевірки знань бакалаврів зі спеціальності 263 «Цивільна безпека») 

 

ТЕСТОВЕ ЗАВДАНЯ № 1 

 

І рівень 
Choose the correct answer. 

 

1. I remember you. You … to go to school 

here. 

A) use 

B) used 

C) were using 

D) were used 

2. «You look beautiful in that uniform».  

 Last night he told me … beautiful in that 

uniform. 

A) you look 

B) you looked 

C) I’ll look 

D) I looked  

3. That’s my friend … lives in Rio. 

A) which 

B) who 

C) whom 

D) where 

4. If you … a headache, you should take an 

aspirin. 

A) ‘ll have 

B) had 

C) have 

D) are having 

5. I introduced … to Bill as soon as I saw 

him. 

A) himself 

B) me 

C) myself 

D) each other 

 

6. Maria’s going to stop … dinner, so she 

may be late. 

A) eating 

B) for eating 

C) to eat 

D) eat  

7. I have … job in the world. 

A) a good 

B) best 

C) the best 

D) the better 

8. This book … written in 2009. 

A) is 

B) has 

C) was 

D) were 

9. He … for the Olympics since 2010. 

A) practiced 

B) practices 

C) has been practicing 

D) was practicing 

10. We … to buy that car yet. 

A) haven’t decided 

B) decided 

C) have decided 

D) are deciding 

 

 

 

 

 

ІІ рівень 
Translate the following sentences from English into Ukrainian. 

11. When you dial 999 in Great Britain, you can call for help from the police, the fire 

service or an ambulance or from all three. 

12. When the first units arrived on scene, there was light smoke issuing from the second 

and third floors and from the eaves, but the only visible fire was in a section of wall on the 

second floor. 

13. Class A fires are those fuelled by materials that, when they burn, leave a residue in the 

form of ash, such as paper, wood, cloth, rubber, and certain plastics. 
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Translate the following sentences from Ukrainian into English. 

14. Під час гасіння пожежі використовують вогнегасники, пожежні гідранти, воду, 

пісок, землю та інші засоби гасіння вогню. 

15. Для повідомлення людей про пожежу та управління їхньою евакуацією в 

будинках та спорудах встановлюють системи оповіщення про пожежу та евакуацію 

людей. 

16. Першочерговим завданням психолога за умов надзвичайної ситуації є виявлення 

осіб, які потребують психологічної допомоги і надання їм екстреної психологічної 

допомоги щодо виходу із психотравмуючого стану. 

 

ІІІ рівень 

17. Write the composition on the topic «Why are there now more hurricanes, floods and 

droughts?» 

18. Natural disasters are serious problem for human nowadays. Describe one of the major 

disasters in the world. 

 

ТЕСТОВЕ ЗАВДАНЯ № 2 

 

І рівень 

Choose the correct answer. 

 

1. «What time does the train leave?» «I 

think it … at 2 o’clock». 

A) leaves 

B) has been leaving  

C) has left 

D) leaving 

2. «How is Peter now?» «He … better 

slowly». 

A) gets 

B) is getting 

C) has been getting 

D) got 

3. «Have you seen any films lately?» «Yes. 

Actually, I … two this week». 

A) have seen 

B) am seeing  

C) see 

D) saw 

4. «Did you buy that picture?» «No, it … to 

me for my birthday». 

A) was given 

B) gave 

C) is given 

D) given 

5. Ice… if the temperature rises above 0 C. 

A) will melt 

B) would melt 

C) melts  

D) melting 

6. The office … I work is very large. 

A) where 

B) which 

C) that  

D) what 

7. I have got an interview … Monday 

afternoon. 

A) at 

B) on 

C) in 

D) with 

8. It’s hard to concentrate … your work 

when there is a lot of noise. 

A) in 

B) for 

C) to 

D) on 

9. He made this table… . 

A) herself  

B) yourself 

C) itself 

D) himself  

10. «Does your son study very much?» «No, 

he spends his time … television». 

A) to watch 

B) watching  

C) watch 

D) watches 
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ІІ рівень 
Translate the following sentences into Ukrainian. 

11. Three days after the landslides, just over 100 people were confirmed dead; 1,350 

people were still missing, including over 250 staff and students at the local school. 

12. The school was buried too deep and rescuers were hampered by rainfall and the fear of 

further landslides. 

13. Hundreds of rescuers working at the scene were guided to victims’ locations by mobile 

phone calls or by victims tapping and shouting. 

Translate the following sentences into English. 

14. Вогнегасник – металевий балон наповнений водою чи хімічною речовиною, який 

призначений для гасіння пожеж. 

15. Коли оператор натискає на ручку вогнегасника, рідина витікає з контейнера, 

перетворюється на газ і покриває полум’я. 

16. Порошкові вогнегасники містять хімічний порошок і газ під тиском. 
 

ІІІ рівень 
17. Describe «Work of fire brigade». 

18. What measures do you think should be taken to prevent forest fires? 
 

ТЕСТОВЕ ЗАВДАНЯ № 3 
 

І рівень 
Choose the correct answer. 

1. «What time does the play start?» «I think 

it … at 8 o’clock». 

A) has been starting 

B) starts 

C) has started 

D) started 

2. «Is Roman watching TV?» «No. He … 

his homework right now». 

A) is always doing 

B) done 

C) does 

D) is doing  

3. «Have you bought any new CDs 

recently?» «Yes. Actually, I … two this 

week». 

A) have bought 

B) have been buying 

C) am buying  

D) bought 

4. «How is Oleksandr?» «Well, his car … 

last night, so he’s upset today». 

A) is stolen 

B) has been stolen 

C) was stolen  

D) stolen 

5. I … to the bank manager if I were you. 

A) talking 

B) will talk 

C) talked  

D) would talk  

6. I know someone … lives in L’viv 

A) which  

B) whose 

C) who  

D) that 

7. «Where would you like to go on 

holiday?» «I would love to go to … 

Poland». 

A) the 

B) a  

C) – 

D) an 

8. There is a big difference … independence 

and selfishness. 

A) about 

B) of  

C) for 

D) between  

9. James is very … . 

A) clever 

B) cleverly 

C) cleverest  

D) the most clever 

10. «Did anyone help you with your 

homework?» «No. I managed … it by  

myself». 

A) do 

B) done 

C) doing  

D) to do  
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ІІ рівень 
Translate the following sentences from English into Ukrainian. 

11. The second operator finds the nearest fire station on a map and presses an alarm bell 
which rings in that station. 

12. To increase the chances of surviving interior structure fires unscathed, firefighters must 
apply all the knowledge of fire behavior they gained from training and experience when sizing-
up specific situations. 

13. Fires that involve energized electrical wiring or equipment (motors, computers, panel 
boxes) are Class C fires. 
Translate the following sentences from Ukrainian into English. 

14. Найчастішою причиною поширення вогню на великі площі, загибелі і 
травматизму, великих збитків є саме пізнє виявлення займання. 

15. Масові пожежі можуть виникати в спеку та при посухах від ударів блискавки, 
необережного поводження з вогнем, очищення поверхні землі випалюванням сухої трави 
та з інших причин. 

16. Робота психолога МНС відбувається у тісній взаємодії з іншими службами, 
залученими до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, а саме медичною, службою 
матеріально-технічного забезпечення, ЗМІ тощо. 

ІІІ рівень 
17. Describe «Kinds of fire engines». 
18. Environment is being systematically destroyed by man? What can be done to prevent 

this problem? 
ТЕСТОВЕ ЗАВДАНЯ № 4 

І рівень 
Choose the correct answer. 

1. Did you watch TV last night? … I was 

studying for a test. 

A) Yes, I did 

B) Yes, I was. 

C) No, I didn’t.  

D) No, I wasn’t. 

2. We’d better find out … the train left. 

A) if 

B) does  

C) has 

D) did 

3.The plants which … in the living room 

need a lot of water. 

A) are 

B) be 

C) is  

D) am 

4.What would Tom do if he … the truth? 

A) would know 

B) has known 

C) knows 

D) knew 

5. The job … isn’t a problem. It’s my boss. 

A) myself 

B) itself 

C) himself 

D) it 

6. My glasses are in my book bag, but I 

don’t remember … them there. 

A) putting 

B) to put 

C) I put 

D) put 

7. I passed my driver’s test. It seemed much 

… this time. 

A) easy 

B) easier 

C) easiest 

D) easily 

8. Coffee is … in Colombia. 

A) grow 

B) grew 

C) been growing 

D) grown 

9. We’ve known Sally … a long time. 

A) since 

B) by 

C) while 

D) for 

10. Has Maria called yet? Yes, she … . But 

she didn’t leave a message. 

A) did  

B) called 

C) hasn’t 

D) has 
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ІІ рівень 

Translate the following sentences from English into Ukrainian. 

11. Possible reasons for the collapse include the weight of snow on the building’s roof, 

poor maintenance or faults in the building’s design. 

12. High speed rescue boats were used to pick up survivors, and warships and helicopters 

searched the vast area. 

13. A spell of bitterly cold weather, with temperatures in some cities reaching -30 C, has 

left a trail of deaths across Europe. 

Translate the following sentences from Ukrainian into English. 

14. До пожеж класу D відносять горіння таких металів як магній, натрій, титан, а 

також металоорганічних сполук таких як літій. 

15. Рятувальники підбирали потерпілих гелікоптером та доставили у лікарню. 

 
ІІІ рівень 

17. Write the composition on the topic «Why are there now more hurricanes, floods and 

droughts?» 

18. Natural disasters are serious problem for human nowadays. Describe one of the major 

disasters in the world. 

 

 

 
Додаток розроблений автором 
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Додаток К.1. 

Навчальний план Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. 

Галузь знань – Цивільна безпека, освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки – бакалавр 
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Продовження додатку К.1. 
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Продовження додатку К.1. 
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Продовження додатку К.1. 
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Продовження додатку К.1. 
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Додаток К.2 

Навчальний план Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. 

Галузь знань – Цивільна безпека, освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки – магістр 
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Продовження додатку К.2. 
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Продовження додатку К.2. 
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Додаток Л 

Програма навчальної нормативної дисципліни Іноземна мова 

(англійська) підготовки бакалавра спеціальності 263 Цивільна безпека 
 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Іноземна мова» 

(англійська) складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра, 

спеціальностей -  263 «Цивільна безпека».     

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є лексика і граматика англійською 

мовою, яка складається зі значного числа підрозділів, які взаємодіють між собою. 

Міждисциплінарні зв’язки: «Підготовка рятівника», «Надання першої медичної 

допомоги», «Рятувальна техніка». 

Програма навчальної дисципліни складається з таких блоків змістових модулів: 

 

Змістовий модуль 1. Fire service as a career 

 

Тема 1.1. The fire educational establishments and organizations.  Nouns and articles. 

Тема 1.2. The profession of a rescuer. . Question forms. Making conversation. 

Тема 1.3. Sport and Fitness. Past simple.  

 

Змістовий модуль 2. . Fire and emergency services equipment and facilities. 

 

Тема 2.1. Rescue equipment and tools.. Present simple and continuous. 

Тема 2.2. Fire Trucks. Adverbs of frequency. 

 

Змістовий модуль 3. Roles of fire service personnel  
Тема 3.1. Emergency Medical Services Personnel. Present continuous/ be going to for future. 

Тема 3.2. . Dispatch Personnel Questions without auxiliaries. Adjectives. 

 

Змістовий модуль 4. Global problems 

Тема 4.1. World Problems. Make and do. Present perfect + ever/never. 

Тема 4.2. Extreme Weather Conditions. Modal verbs. Can, have to, mus.t 

 

Змістовий модуль 5. Handling natural disasters 

Тема 5.1. Forest Fires. Past simple and past continuous. 

Тема 5.2. Drought. Asking for/giving directions. Future simple. 

Тема 5.3. Rainstorms. Passive. 

 

Змістовий модуль 6.  Man-made disasters 

Тема 6.1.  Rescue from aircraft accidents. Present perfect + for/since. 

Тема 6.2. Mine-fires, explosions, oil spills.. Modals verbs may, might, will. 

Тема 6.3. Road and nuclear accidents. Conditional I. 

 

 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1.1. Мета курсу – формування необхідної комунікативної спроможності в сферах 

професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, навичок 

практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі 

тематики, що обумовлена професійними потребами; оволодіння новітньою фаховою 

інформацією через іноземні джерела 

1.2. Завданням курсу „Іноземна мова (за професійним спрямуванням)” полягає в 

навчанні, розвиткові та удосконаленні різних видів мовленнєвої діяльності, аудіювання, 

говоріння, діалогічного мовлення, читання, письма та перекладу. 
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У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

 фонетичні норми іноземної мови; 

 нормативну граматику іноземної мови; 

 аудіювання та мовлення; 

 читання; 

 категорії буття; 

 географічні, демографічні, економічні й політичні дані конкретної країни світу, 

мова якої вивчається, та України; 

 регіональні й соціальні відмінності між Україною і державою, мова якої 

вивчається; 

 лексику професійного спілкування; 

 лексику ділових контактів. Структуру діалогу загальнонаукового і професійно 

орієнтованого характеру; 

 мовленнєвий етикет спілкування. Мовні моделі звертання, ввічливості, вибачення, 

погодження тощо; 

 мовно-культорологічний аспект проведення переговорів, міжнародних виставок 

тощо. 

 лексико-граматичний мінімум забезпечення і мовно-комунікативний рівень 

проведення презентацій; 

 елементи усного та письмового перекладу інформації іноземною мовою. Ділове 

листування; 

 професійно орієнтовані джерела. Електронні іншомовні джерела. 

Студент повинен вміти:  

Застосовувати лексико-граматичний мінімум у певній галузі, під час усних ділових 

контактів, із використанням прийомів і методів усного спілкування і відповідних 

комунікативних методів: 

 проводити обговорення проблем  загальнонаукового та професійно-орієнтованого 

характеру, що має на меті досягнення порозуміння; 

 проводити усний обмін інформацією в процесі повсякденних і ділових контактів 

(ділових зустрічей, нарад тощо) з метою отримання інформації, необхідної для 

вирішення певних завдань діяльності; 

 розуміти монологічне повідомлення в рамках визначеної сфери й ситуації 

спілкування; 

 будувати діалог за змістом тексту. 

Використовувати лексико-граматичний мінімум у певній галузі та іншомовні (друковані 

та електронні) джерела, в умовах письмових ділових контактів із використанням прийомів 

і методів письмового спілкування та відповідних методів оформлення ділової 

документації: 

 робити записи, виписки, складання плану тексту, письмове повідомлення, що 

відображає певний комунікативний намір; 

 вести ділове листування, використовуючи фонові культурологічні та країнознавчі 

знання 

 фіксувати інформацію, отриману під час читання тексту; 

 реалізувати комунікативні наміри на письмі. 

У виробничих умовах, на основі лексико-граматичного мінімуму, користуючись 

професійно-орієнтованими іншомовними  (друкованими та електронними) джерелами, за 

допомогою відповідних методів здійснювати ознайомче, пошукове та вивчаюче читання. 

У виробничих умовах, користуючись лексико-граматичним мінімумом та професійно-

орієнтованими іншомовними (друкованими та електронними) джерелами, за допомогою 

відповідних методів проводити: 

 аналітичне опрацювання іншомовних джерел з метою отримання інформації, що 

необхідна для вирішення певних завдань професійно-виробничої діяльності; 



551 

 працювати з контрактами, релізами про партнерство, результатами патентного 

пошуку, рекламою з метою врегулювання виробничих питань. 

Під час виконання професійних обов'язків, використовуючи комп'ютерні системи 

автоматизованого перекладу та електронні словники, робити переклад іншомовної 

інформації.  

1.1. Метою навчання англійської мови є практичне володіння цією мовою, що 

передбачає досягнення такого рівня, який повинен забезпечити майбутньому 

спеціалістові спілкуватися нею в обсязі тематики, обумовленої програмою.  

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Іноземна мова» є удосконалення 

усного  мовлення, аудіювання  і  читання (види мовленнєвої діяльності, які є метою і 

засобом вивчення мови); письма і перекладу (засоби навчання, які входять у систему 

вправ під час пояснення, закріплення та контролю лексико-граматичного матеріалу); 

фонетики, лексики і граматики (вивчення мовленнєвих зразків, у процесі роботи над 

якими у курсантів формуються навички вимови і мовлення).  

1.3. Студенти (курсанти) повинні: 

знати:  
  фонетику, лексику, словотвір, граматику іноземної мови в обсягах передбачених 

програмою; 

 відомості про країни, мова яких вивчається; 

 правила міжособової комунікації іноземною мовою; 

 теоретично і практично знати заплановані для цього курсу граматичні та лексичні 

теми; 

вміти:  
 читати оригінальну літературу за фахом з метою отримання наукової інформації;  

 брати участь в усному спілкуванні іноземною мовою в соціально-побутовій, 

соціально-культурній та професійних сферах в межах лексичного мінімуму та 

тематики, передбачених програмою; 

 вміти написати резюме, анотацію до прочитаного тексту/статті, діловий лист. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 88 годин/_2,9_ кредит ECTS. 

 

2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1. Fire service as a career 

 

Тема 1.1. The fire educational establishments and organizations.  Nouns and articles. 

Тема 1.2. The profession of a rescuer. . Question forms. Making conversation. 

Тема 1.3. Sport and Fitness. Past simple.  

 

Змістовий модуль 2. . Fire and emergency services equipment and facilities. 

 

Тема 2.1. Rescue equipment and tools.. Present simple and continuous. 

Тема 2.2. Fire Trucks. Adverbs of frequency. 

 

Змістовий модуль 3. Roles of fire service personnel  
Тема 3.1. Emergency Medical Services Personnel. Present continuous/ be going to for future. 

Тема 3.2. . Dispatch Personnel Questions without auxiliaries. Adjectives. 

Змістовий модуль 4. Global problems 

Тема 4.1. World Problems. Make and do. Present perfect + ever/never. 

Тема 4.2. Extreme Weather Conditions. Modal verbs. Can, have to, mus.t 

 

Змістовий модуль 5. Handling natural disasters 
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Тема 5.1. Forest Fires. Past simple and past continuous. 

Тема 5.2. Drought. Asking for/giving directions. Future simple. 

Тема 5.3. Rainstorms. Passive. 

 

Змістовий модуль 6.  Man-made disasters 

Тема 6.1.  Rescue from aircraft accidents. Present perfect + for/since. 

Тема 6.2. Mine-fires, explosions, oil spills.. Modals verbs may, might, will. 

Тема 6.3. Road and nuclear accidents. Conditional I. 

 

 

3. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Базова 

1. Навчальна програма дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)». 

2. Робоча програма дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)». 

3. Комплект екзаменаційних білетів. 

4. Комплект завдань для модульних  контрольних робіт. 

5. Вовчаста Н.Я., Дідух Л.І., Іванів О.В., Ткаченко Т.В. Англійська мова для 

рятувальників Частина І. Навчальний посібник для курсантів та студентів 1-го курсу 

напряму підготовки “Пожежна безпека” та “Цивільний захист” – Львів: ЛДУ БЖД, 2011. – 

128 с. 

6. Вовчаста Н.Я., Дідух Л.І. Англійська мова для рятувальників Частина ІІ. Навчальний 

посібник для курсантів та студентів 2-го курсу напряму підготовки “Пожежна безпека” 

та “Цивільний захист” – Львів: ЛДУ БЖД, 2011. – 128 с. 

 

Рекомендована література 

1. Левчук Л.Г., Штойко Л.Л. Українсько-англійський розмовник / Вид-во “Радянська 

школа”, Київ. – 1976. – 159с.  

2. Flower G. First Certificate Organiser, THOMSON HEINLE. 1996. – 208p. 

3. Goodson C. Search and Rescue, Oklachoma State University, 2005. – 454s. 

4. Gough C. English vocabulary organiser, Thomson.2002. – 224 p. 

5. Glendinning E., Holmstrom B.English in Medicine, Cambridge University Press,2005. – 

150p. 

6. Lawrence W. First and Emergency Rescue, Davis Publishing Company,1995. – 500p. 

7. Cieślak M. English repetytorium tematyczno-leksykalne dla młodzieży szkolnej, studentów i 

nie tylko... 2, Poznań 2004,-114s. 

Словники 

1. Англо-український словник. У 2т.- Укл. М. І. Балла. – К.: Освіта, 1996. – 721 с. 

2. Богуцький К.І. Українсько-англійський тематичний словник. – К.: Криниця, 2001. – 

484 с. 

3. Василько Є.І. Підручник з курсу “Теорія військового перекладу”.- Л.:Львівська 

Політехніка,2001.-238с. 

4. Попов Є.Ф., Балла М.І. Великий українсько-англійський словник. – К.: Чумацький 

Шлях, 2003. – 636 с. 

5. ABBYY Lingvo х 3 ABBYY Software House (computer version). 

6. English dictionary for advanced learners. – MACMILLAN, 2002 (computer version). 

7. Exams Dictionary. – Longman, 2007 (computer version). 

8. Oxford Advanced Learner’s Dictionary. – Oxford University Press, 1998. –1428 p. 

9. Oxford Collocations Dictionary for students of English. – Oxford University Press, 2007. – 

897 p. 

10. Oxford Learner’s Thesaurus. – Oxford University Press, 2008 (computer version). 

11. Oxford wordpower dictionary. – Oxford University Press, 2007 (computer version). 
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12. Pocket Oxford Dictionary. – Oxford University Press, 1994 (computer version). 

 

4.  КРИТЕРІЇ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ ТА ФОРМА ПІДСУМКОВОГО 
КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ 

 

Характеристики критеріїв оцінювання 

знань 

За державною 

(національною) 

шкалою 

За 

шкалою 

ECST 

За 100 

бальною 

шкалою 

Високий рівень 

Характеризується глибокими, міцними, 

узагальненими, системними знаннями  

предмета, уміннями застосувати знання, 

творча, навчальна діяльність має 

дослідницький характер, позначена уміннями 

самостійно оцінювати різноманітні життєві 

ситуації, явища, факти, виявляти і 

відстоювати особисту позицію. 

5 А 91-100 

Середній рівень 

Характеризується знаннями суттєвих ознак, 

понять, явищ, закономірностей, зв’язків між 

ними. Студент самостійно засвоює знання у 

стандартних ситуаціях, володіє розумовими 

операціями (аналізом, синтезом, 

узагальненням, порівнянням, 

абстрагуванням), уміє робити висновки, 

виправляти допущені помилки. 

4 ВС 71-90 

Низький рівень 

Незнання значної частини навчального 

матеріалу, суттєві помилки у відповідях на 

питання, невміння застосувати теоретичні 

положення при розв’язанні практичних 

задач. 

2 / Не 

зараховано 
з можливістю 

повторного 

складання 

заліку 

FХ 35-50 

Незнання значної частини навчального 

матеріалу, суттєві помилки у відповідях на 

питання, невміння орієнтуватися при 

розв’язанні практичних задач, незнання 

основних фундаментальних положень.  

1 / Не 

зараховано 
з обов’язковим 

повторним 

вивченням 

навчальної 

дисципліни 

F 0-34 

Формою підсумкового контролю успішності навчання є диференційований залік. 

 

5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ 

Поточний контроль, який здійснюється у формі усного чи письмового опитування; 

контрольні роботи (для студентів денної форми навчання). 

 

Додаток розроблений автором. 
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Додаток М 

  Ознайомлювальна інформація для студентів/курсантів 
Нас цікавить особливості розвитку мотиваційної сфери і формування 

позитивного ставлення до вивчення іноземної мови фахового спрямування у 

майбутніх фахівців цивільного захисту  
 

АНКЕТА  

Методика незавершених речень «Мотиви професійної діяльності» 

 

Студент/курсант/слухач 

Курс (1); (2); (3); (4); (5). 

Навчальний заклад (університет/інститут/училище/навчальний пункт/) 

……………………………………………………………………………….. 

Серед запропонованих варіантів позначте знаком + потрібну відповідь. 
 

Текст опитувальника 

1. Яку б другу ІМ професійного спрямування Ви б хотіли обрати у закладі вищої 

освіти? 

a) англійську 

b) німецьку 

c) польську 

d) китайську 

2. Що мотивує Вас підвищувати рівень самоосвіти у здобутті мовного досвіду у 

подальшій професійній діяльності? 

a) здобути високооплачувану професію в одній із країн ЄС 

b) бажання підвищити рівень мови для професійного зростання  

c) займатися після закінчення закладу вищої освіти науковою діяльністю 

3. Чи Ви поділяєте думку що у здобутті мовного досвіду важливо мати досвід 

студентського обміну та навчання за кордоном? Чому? 

a) так 

b) ні 

3. Чи ви вважаєте що удосконалення мовленнєвих знань у галузі безпеки людини це 

не лише спілкування, а й формування нових професійних навичок? 

a) так 

b) ні 

4. Що, на Вашу думку, вибиває бажання удосконалювати іноземну мову за 

професійним спрямуванням ?: 

a) низький рівень у викладачів відповідних фахових знань; 

b) відсутність бажання подолати страх у процесі перед мовними невдачами; 

c) не зацікавлення подачею нового матеріалу; 

d) значна витрата часу на виконання вправ. 

5. Чи Ви вважаєте важливим  вивчення  курсу «ІМ за професійним спрямуванням» 

упродовж 5 років навчання ?: 

a) так, це допоможе здобувати поетапно мовні знання/уміння/навички із 

внутрішньопредметними звязками фахових дисциплін; 

b) ні, вважаю це зайвим; 

c) не можу дати остаточну відповідь. 
 

Додаток розроблений автором. 
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Додаток Н 

Багатофакторний особистісний опитувальник  

«Адаптивність»(МЛО-АМ) 
Багатофакторний особистісний опитувальник «Адаптивність» призначений 

для оцінки адаптаційних можливостей особистості з урахуванням соціально-

психологічних і деяких психофізіологічних характеристик, що відображають 

узагальнені особливості нервово-психічного і соціального розвитку. 

В основу методики покладено уявлення про адаптацію, як про безперервний 

процес активного пристосування людини до постійно змінюючих умов соціального 

середовища і професійної діяльності. Ефективність адаптації багато в чому 

залежить від того, наскільки реально людина сприймає себе і свої соціальні 

відносини, точно порівнює свої потреби з наявними можливостями й усвідомлює 

мотиви своєї поведінки. Недостатньо розвинуте уявлення про себе веде до 

порушення адаптації, що може супроводжуватися підвищеною конфліктністю, 

порушенням взаємин, зниженням працездатності і погіршенням стану здоров’я. 

Випадки глибокого порушення адаптації можуть приводити до грубих порушень 

дисципліни, правопорядку, суїцидальним вчинкам, зриву професійної діяльності і 

розвиткові хвороби. 

Опитувальник містить 165 питань і має наступні шкали: 

- «вірогідність» (Д); 

- «нервово-психічна стійкість» (НПУ); 

- «комунікативні здібності» (КС); 

- «моральна нормативність» (МН); 

- «особистісний адаптивний потенціал» (ЛАП). 

У нашому дослідженні ми використовували шкалу «комунікативні 

здібності» (КС). 

 

Інструкція респондентам. 

«Вам буде запропоновано відповісти на ряд питань, що стосуються деяких 

особливостей вашого самопочуття, поведінки, характеру. Якщо ви відповідаєте на 

запитання «Так», поставте у відповідній клітинці реєстраційного бланку знак «+» 

(плюс), якщо ви вибрали відповідь «Ні», поставте знак «-» (мінус). Уважно стежте 

за тим, щоб номер питання анкети і номер клітинки реєстраційного бланку 

збігалися.  
 

Номера питань з відповіддю «так»  

(шкали «комунікативні здібності» (КС) 

9. Вважаю, що, якщо хтось заподіяв мені 

зло, я повинний йому відповісти тим же. 

 

24. Зустрічаючи на вулиці своїх 

знайомих або шкільних друзів, з якими я 

давно не бачився, я проходжу мимо, 

якщо вони зі мною не заговорюють 

першими. 

27. Іноді я так наполягаю на своєму, що 

люди втрачають терпіння. 

33. Я вважаю, що більшість людей 

здатні збрехати, щоб піднятися по 

службі. 

43. Я часто вважаю себе зобов'язаним 

відстоювати те, що вважаю 

справедливим. 

46. Мене дуже дратує, коли мене 

критикують або лають. 
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61. Щоб сховати свою сором'язливість, 
мені необхідно витрачати великі 
зусилля. 

64. Мені важко підтримувати розмову з 
людьми, з якими я тільки що 
познайомився. 

81. Найчастіше мої вчинки неправильно 
розуміються. 

88. Нікому не довіряти – найбезпечніше. 

90. Коли я знаходжуся в компанії, мені 
важко знайти належну тему для 
розмови. 

99. Я дуже рідко заговорюю з людьми 
першим. 

104. У школі мені було дуже важко 
говорити перед класом. 

106. Я відмовляюся грати в деякі ігри, 
тому, що це в мене погано виходить. 

114. Якби люди не були налаштовані 
проти мене, я досяг би в житті набагато 
більшого. 

121. Часто я переходжу на іншу сторону 
вулиці, щоб уникнути зустрічі з тим, 
кого я побачив. 

126. У гостях я частіше сиджу де-небудь 
осторонь або розмовляю з кимсь одним, 
чим беру участь у загальних розвагах. 

133. Коли я намагаюся вказати людям на 
їхні помилки або допомогти, вони часто 
розуміють мене неправильно. 

142. Є люди, що мені настільки 
неприємні, що я в глибині душі 
радуюся, коли вони одержують наганяй 
за що-небудь. 

151. Люблю, щоб навколишні знали мою 
точку зору. 

152. Якщо я поганої думки про людину 
або навіть нехтую її інтересами, я не 
намагаюся сховати це від неї. 

 

Номера питань з відповіддю «ні» (шкали «комунікативні здібності» (КС)). 

26. Я людина товариська. 34. Я охоче беру участь у зборах і інших 
суспільних заходах. 

35. Я сварюся з членами моєї родини 
дуже рідко. 

48. Моя поведінка значною мірою 
визначається звичаями тих, хто мене 
оточує. 

74. Мені б хотілося бути членом 
декількох кружків. 

85. Мені подобається бути в компанії, де 
усі жартують один над одним. 

107. Мені здається, що я завожу друзів з 
такою ж легкістю як і інші. 
 

130. Я часто звертаюся до людей за 
порадою. 

144. Я відвідую всілякі суспільні заходи, 
тому що це дозволяє мені бувати серед 
людей. 

147. Я охоче знайомлюся з новими 
людьми. 

159. Я люблю бувати на вечорах і 
просто в компаніях. 

 

 

Інтерпретація: 

Рівень комунікативних здібностей (КЗ) 
А Володіє високим рівнем розвитку комунікативних здібностей, легко 

встановлює контакти з оточуючими, не конфліктує. 

Б Володіє середнім рівнем розвитку комунікативних здібностей, переважно 

може встановити контакти з оточуючими, але іноді виникають конфлікти. 

В Наявний низький рівень розвитку комунікативних здібностей. При 

Налагодженні контактів з оточуючими виникає утруднення, проявляється 

агресивність та підвищена конфліктність. 
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АНКЕТА КАНДИДАТА 

    П.____________________________І.____________________________Б.________________ 

                            Рік народження______ Навчальний заклад_______________________________ 
   Дата проведення „___”_____________200_ р. 

   
                            На момент тестування скарг на стан здоров'я, загальне самопочуття не маю та даю 

добровільну згоду на  його проведення _________________________. 
(підпис) 

   
                             

ТЕСТ 2 

1   13   25   37   49   61   73   85   97   109   121   133   145   157   

2   14   26   38   50   62   74   86   98   110   122   134   146   158   

3   15   27   39   51   63   75   87   99   111   123   135   147   159   

4   16   28   40   52   64   76   88   100   112   124   136   148   160   

5   17   29   41   53   65   77   89   101   113   125   137   149   161   

6   18   30   42   54   66   78   9   102   114   126   138   150   162   

7   19   31   43   55   67   79   91   103   115   127   139   151   163   

8   20   32   44   56   68   80   92   104   116   128   140   152   164   

9   21   33   45   57   69   81   93   105   117   129   141   153   165   

10   22   34   46   58   70   82   94   106   118   130   142   154       

11   23   35   47   59   71   83   95   107   119   131   143   155       

12   24   36   48   60   72   84   96   108   120   132   144   156       

                            Сума балів________________ 
    

Рівень___________ 
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Обробка результатів 
Здійснюється по чотирьох "ключах", що відповідають шкалам: "вірогідність", 

"нервово-психічна стійкість", комунікативні здібності", "моральна нормативність", 
особистісний адаптивний потенціал". На кожне питання тесту обстежуваний може 
відповідати "так" або "ні". Тому при обробці результатів враховується кількість 
відповідей, що збіглися з "ключем". Кожен збіг із ключем" оцінюється в один "сирий"  
бал.  

Шкала вірогідності оцінює ступінь об'єктивності відповідей. У випадку, якщо 
загальна кількість "сирих" балів перевищує 10, то отримані дані варто вважати 
недостовірними внаслідок прагнення кандидата відповідати соціально бажаному типові 
особистості.  

При масовому обстеженні, а також при дефіциті часу процес визначення соціально-
психологічної адаптації військовослужбовців може бути прискорений. Для цього досить 
мати два "ключі". Для шкали вірогідності і шкали особистісного адаптивного потенціалу. 
Шкала ЛАП є більш високого рівня. Вона містить у собі шкали "нервово-психічна 
стійкість", "комунікативні здібності", моральна нормативність" і дає представлення в 
цілому про адаптивні можливості особистості, але не дозволяє одержати додаткову 
інформацію про психологічні особливості обстежуваних.  

 
Таблиця № 1 

Ключі 
до багаторівневого особистісного опитувальника „Адаптивність” 

  

Найменування 
шкали 

Номера питань 
з відповіддю "Так " 

Номера питань з 
відповіддю "Ні” 

Вірогідність 
(В) 

 1, 10, 19, 31, 51, 69, 78, 92, 
101, 116, 128, 138, 148. 

Особистісний 
адаптивний 
потенціал 

(ОАП) 

4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 
21, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 33, 36, 37, 39, 
40, 41, 42, 43, 46, 47, 50, 56, 57, 59, 60, 
61, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 75, 
77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 89, 90, 
91, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 102, 103, 104, 
106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 
115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 
124, 125, 126, 129, 131, 133, 135, 136, 
137, 139, 141, 142, 143, 145, 146, 149, 
150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 
158, 161, 162, 164, 165. 

2, 3, 5, 13, 23, 25, 26, 32, 
34, 35, 38, 44, 45, 48, 49, 
52, 53, 54, 55, 58, 62, 66, 
74, 76, 85, 87, 97, 100, 105, 
107, 127, 130, 132, 134, 
140, 144, 147, 159, 160, 
163. 

Нервово - 
психічна 

стійкість (НПС) 

4, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 28, 
29, 30, 37, 39, 40, 41, 47, 57, 60, 63, 65, 
67, 68, 70, 71, 73, 75, 80, 82, 83, 84, 86, 
89, 94, 95, 96, 98, 102, 103, 108, 109, 110, 
111, 112, 113, 115, 117, 118, 119, 120, 
122, 123, 124, 129, 131, 135, 136, 137, 
139, 143, 146, 149, 153, 154, 155, 156, 
157, 158, 161, 162. 

2, 3, 5, 23, 25, 32, 38, 44, 
45, 49, 52, 53, 54, 55, 58, 
62, 66, 87, 105, 127, 132, 
134, 140. 

Комунікативні 
здібності 

(КЗ) 

9, 24, 27, 33, 43, 46, 61, 64, 81, 88, 90, 99, 
104, 106, 114, 121, 126, 133, 142, 151, 
152. 

26, 34, 35, 48, 74, 85, 107, 
130, 144, 147, 159. 

Моральна 
нормативність 

(МН) 

14, 22, 36, 42, 50, 56, 59, 72, 77, 79, 91, 
93, 125, 141, 145, 150, 164, 165. 

13, 76, 97, 100, 160, 163. 
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Таблиця № 2 

Переклад у стени результатів, 

отриманих по шкалах методики "Адаптивність" 

Найменування шкал і кількість відповідей, що збіглися з ключем 

 

ОАП НПС КЗ МН Стени 

62-> 46-> 27-31 18-> 1 

51-61 38-45 22-26 15-17 2 

40-50 30-37 17-21 12-14 3 

33-39 22-29 13-16 10-11 4 

28-32 16-21 10-12 7-9 5 

22-27 13-15 7-9 5-6 6 

16-21 9-12 5-6 3-4 7 

11-15 6-8 3-4 2 8 

6-10 4-5 1-2 1 9 

1-5 0-3 0 0 10 

 

Підсумкову оцінку по шкалі "Особистісний адаптивний потенціал" можна одержати 

шляхом простого підсумовування сирих балів по трьох шкалах "нервово-психічна 

стійкість", "комунікативні здібності", "моральна нормативність" з наступним перекладом 

отриманої суми по таблиці № 3. 

 

Таблиця № 3 

Інтерпретація 

адаптивних здібностей по шкалі  методики "Адаптивність" 

 

Рівень 

адаптивних 

здібностей 

(стени) 

Інтерпретація 

5-10 Групи високої і нормальної адаптації. Особи цих груп досить легко 

адаптуються до нових умов діяльності, швидко входять у новий колектив, 

досить легко й адекватно орієнтуються в ситуації, швидко виробляють 

стратегію своєї поведінки. Як правило, не конфліктні, володіють високою 

емоційною стійкістю. 

3-4 Група задовільної адаптації. Більшість осіб цієї групи мають ознаки різних 

акцентуацій, що у звичних умовах частково компенсовані і можуть 

виявлятися при зміні діяльності. Тому успіх адаптації залежить від 

зовнішніх умов середовища. Ці особи, як правило, володіють невисокою 

емоційною стійкістю. Можливі асоціальні зриви, поява агресії та 

конфліктності. Особи цієї групи потребують індивідуального підходу, 

постійного спостереження та корекційних заходів.  

1-2 Група низької адаптації. Особи цієї групи мають признаки явної 

акцентуації характеру та деякі признаки психопатії, а психічні стани 

можна охарактеризувати як пограничні. Можливі нервово – психічні  

зриви. Особи цієї групи мають низьку нервово – психічною стійкість, 

конфліктні, можуть допускати асоціальні вчинки. Потребують 

спостереження психолога та лікаря (невропатолога, психіатра). 
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Таблиця № 4 

Інтерпретація основних шкал методики „Адаптивність” 

 

 

Найменува

ння 

шкали 

Рівень розвитку якостей  

Нижче за середнє Вище за середнє 

(1-3 стена) (7-10 стенів) 

НПС Низький рівень поведінкової 

регуляції, схильність до нервово-

психічних зривів, відсутність 

адекватної самооцінки і реального 

сприйняття дійсності. 

Високий рівень нервово-

психічної стійкості і 

поведінкової регуляції, висока 

адекватна самооцінка і реальне 

сприйняття дійсності. 

КЗ Низький рівень розвитку 

комунікативних здібностей, 

затруднення при налагодженні 

контактів з оточуючими, поява 

агресивності, підвищена 

конфліктність. 

Високий рівень розвитку 

комунікативних здібностей, 

легко встанавлює контакти з 

оточуючими, не конфліктує. 

МН Не може адекватно оцінити своє 

місце та роль в колективі, не прагне 

притримуватись, загальноприйняті 

норми поведінки. 

Реально оцінює свою роль в 

колективі, орієнтується на 

дотримання загальноприйнятих 

норм поведінки. 

 

 

Додаток підготовлений автором на основі джерела: Наказ Міністерства 

внутрішніх справ України, 2017. 
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Додаток П.1. 

Анкета для студентів: Іноземна мова за професійним 

спрямуванням: успіхи та труднощі (за мотиваційним критерієм)  
 

Шановний студенте/курсанте! Будь ласка, серед запропонованих варіантів 

позначте знаком + потрібну відповідь. 

 

Текст опитувальника 

 

1. Який вид роботи найбільше подобається Вам у навчальному процесі? 

a) слухання автентичних фахових тексів із різного рівня 

b) читання фахової літератури 

c) розвиток діалогічного/монологічного мовлення за допомогою рольових 

ігор/роботи в парах/тренінги 

d) перегляд відео передач/короткометражних фільмів у галузі безпеки людини 

2. Чи цікаво поданий матеріал мотивує вас до поглиблення знань з професійної 

сфери та стимулює пізнавальну діяльність? 

a) так 

b) ні 

c) інше 

3. Які важливі складові стимулюють вивчення ІМ за професійним спрямуванням? 

a) коротке щоденне тестування 

b) експрес опитування 

c) підсумкова контрольна робота у кінці вивчення теми 

4. Для кращої мобілізації вивчення дисципліни щоденне оцінювання сприяє 

удосконаленню мовленнєвих знань 

a) так 

b) ні 

c) інше 

5. Чи вивчаєте навчальну дисципліну ІМ за професійним спрямуванням для того 

щоб… 

a) вчитися, щоб знати 

b) вчитися, щоб здати (залік/іспит) 

c) інше 

6. Як Ви готуєтеся до практичного заняття із ІМ за професійним спрямуванням? 

a) з задоволенням 

b) бо треба 

c) нашвидкоруч 

d) не приділяю багато часу 

7. Чи важливу роль для досягнення визначеної мети відіграє правильно сформоване 

завдання та час виконання вправи ? 

a) так 

b) ні 

c) інше 

8. Чи правильно підібране навчально-методичне забезпечення  стимулює інтерес 

та бажання до вивчення ІМ  за професійним спрямуванням? 

a) так 

b) ні 
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c) інше 

9. Чи важливо для вас навчатися у відповідно обладнаних аудиторіях де 

проводяться практичні заняття із ІМ за професійним спрямуванням? 

a) так 

b) ні 

c) інше 

10. Чи послідовна, логічна подача навчального матеріалу із ІМ за професійним 

спрямуванням стимулює вас до подальшого пошуку інформації із суміжних 

дисциплін? 

a) так 

b) ні 

c) не завжди  

11. Чи втрачаєте ви мотивацію до подальшого навчання мови, якщо зміст 

матеріалу не несе нічого нового? 

a) так 

b) ні 

c) інше 

12. Чи застосування методу ситуаційних вправ спонукають вас до подальшого 

оволодіння новими не тільки  знаннями із мови а й із суміжних фахових дисциплін? 

a) так 

b) ні 

c) інше 

13. Чи час доби впливає на бажання вчитися? 

a) так 

b) ні 

c) немає значення 

14. Чи позитивна атмосфера в групі впливає на бажання вивчати дисципліну ІМ за 

професійним спрямуванням? 

a) так 

b) ні 

c) інше 

15. Чи берете ви активну участь на практичних заняттях із ІМ за професійним 

спрямуванням? 

a) так 

b) ні 

c) не завжди 

d) інше 

16. Чи перспектива отримання винагороди впливає на вивчення мови (наприклад 

стажування)? 

a) так 

b) ні 

c) інше 

 

 

Додаток розроблений автором. 
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Додаток П.2. 
Анкета для студентів: Складність та відповідність проблеми 

навчання іншомовних та вітчизняних термінів/акронімів/абревіатур за 
професійним спрямуванням (за змістовим критерієм)  

 

Шановний студенте/курсанте! Будь ласка, серед запропонованих варіантів 
позначте знаком + потрібну відповідь. 
 

Текст опитувальника 
 

1. Чи вважаєте Ви, що засвоєння іншомовних та вітчизняних термінів /акронімів 
/абревіатур є більш складним, ніж засвоєння загальної лексики? 
a) так 
b) ні 
c) інше 
2. Під час якого виду діяльності Ви зустрічаєте найбільші проблеми у процесі 
навчання ІМ за професійним спрямуванням? 
a) слухання 
b) мовлення 
c) читання 
d) письмо 
3. Які проблеми у Вас виникають у процесі засвоєння професійної термінології? 
a) вимова 
b) знаходження/розуміння відповідника на українській мові 
c) орфографія 
d) використання в контексті спеціального спрямування 
4. Коли ви допускаєте помилку в тексті з ІМ фахового спрямування, вона є через 
a) незнання відповідних термінів /акронімів /абревіатур 
b) нерозуміння термінів /акронімів /абревіатур 
c) неправильне застосування термінів /акронімів /абревіатур 
d) нерозуміння змісту із введенням у мовленнєві структури термінів /акронімів 
/абревіатур 
5. Джерела з яких Ви черпаєте словниковий запас із фахової термінології це 
a) матеріали які подає викладач/запропонований підручник  
b) матеріали що доступні в інтернеті 
c) перегляд відео-передач та прослуховування аудіо-матеріалів 
d) науково-технічну і спеціалізовану літературу  
e) спілкування під час спільних міжнародних навчань/тренувань/обмінів 
6. Чи вважаєте, що термінологія фахового спрямування пригодиться у 
майбутньому?  
a) так 
b) ні 
c) інше 
7. Як ви запам’ятовуєте (вивчаєте) фахову лексику? 
a) записую на картках 
b) виконую завдання в контексті яких є фахова лексика 
c) використовую фахові словники 
d) вивчаю на пам'ять 
e) розвиваю власну методику навчання, яку?   
 

Додаток розроблений автором. 
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Додаток П.3 

 

АНКЕТА 

Застосування знань із іноземної мови у професійній діяльності фахівця 

цивільного захисту 

 
Метою є виявлення важливості володіння ІМ фахівцями Цивільного захисту. 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові_______________________________________________ 

Назва ЗВО _____________________________________________________________ 

Факультет _____________________________________________________________ 

 
1. Чи Ви вважаєте професійно-орієнтовану інформацію яку Ви отримали на 

практичних заняттях із ІМ достатньою для використання у щоденній 

професійній діяльності фахівця ЦЗ? 

a) так 

b) ні 

c) не зовсім погоджуюся 

2. Чи важливо для Вас постійно оновлений науково-методичний супровід 

пов'язаний з тематикою Вашої професійної діяльності? 
a) так 

b) ні 

3. Якщо так то які? 

a)фахові журнали 

b) газети 

c) інформація з інтернет джерел 

4. Які види завдань вам найбільше імпонують для навчання та удосконалення 

мовного професійного досвіду? 
a) представлення презентацій та оглядових повідомлень 

b) аналіз поставлених ситуацій  

c) рішення ситуативних завдань  

d) представлення презентацій та оглядових повідомлень, 

e) самостійна робота з фаховою літературою 

f) використання дискусії 

5. При яких видах видах діяльності Ви зустрічаєте труднощі? 

a) при ознайомленні з новими  факторами, поняттями, термінами у галузі безпеки 

людини 

b) під час спілкування на фахову тематику 

c) у ході виконання письмових робіт та досліджень 

d) інше 

6. Які види діяльності вам найбільше імпонують для формування іншомовної 

мовленнєвої компетенції? 

a) аудіювання 

b) читання 

c) говоріння 

d) письмо 

 

Додаток розроблений автором. 
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Додаток П.4. 

АНКЕТА 

Роль викладача у процесі самостійної діяльності з іноземної мови (за 

професійним спрямуванням ) 
 

Прізвище, ім’я, по-батькові________________________________________________ 

Назва ЗВО ______________________________________________________________ 

Факультет ______________________________________________________________ 

 
Шановний студенте/курсанте! Будь ласка, серед запропонованих варіантів 

позначте знаком + потрібну відповідь. 

 

Текст опитувальника 

 

1. Чи важливу роль у поповненні та удосконаленні знань фахового спрямування  

відіграє викладач іноземної мови? 

a) так 

b) ні 

2. Чи кваліфікованість та педагогічна майстерність викладача впливає на ваше 

удосконалення мовних знань та постійна робота над собою щодо вивчення 

дисципліни Іноземна мова (за професійним спрямуванням)? 

a) так 

b) ні 

с) інше 

3. Чи готові ви здобувати додаткову інформацію, які дає викладач у процесі 

самостійної діяльності ? 

a) так 

b) ні 

4. Вважаєте що викладач справедливо оцінює вашу додаткому самостійну 

діяльність? 

a) так 

b) ні 

с) не завжди 

5. Якщо оцінювання ваших знань несправедливе це 

a) мобілізує вас працювати і доказати, що ви знаєте 

b) відбиває бажання 

6. Чи помилки, які виправляє викладач, мотивують тебе до ще більшої праці над 

собою? 

a) так 

b) ні 

с) не завжди 

7. Чи викладач переглядає виконані самостійні завдання ? 

a) не переглядає 

b) перевіряє рідко 

c) раз в семестр 

d) часто перевіряє 

 

Додаток розроблений автором. 
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Додаток Р. 

Опитувальник «Стратегії подолання стресових ситуацій» 

(«Strategic Approach to Coping Scale (SACS)» за С. Хобфоллом 

 
Інструкція: «Вам пропонуються 54 твердження щодо поведінки в 

напружених (стресових ситуаціях). Оцініть, будь ласка, як Ви особисто робите в 
даних випадках. Для цього на бланку відповідей поставте цифру від 1 до 5, яка 
найбільше відповідає вашим діям. 

Якщо твердження абсолютно не підходить до вас, тоді поставте 1 (відповідь 
ні-це зовсім не так). 1 ні, це зовсім не так; 2 скоріше ні, ніж так; 3 - важко 
відповісти; 4 скоріше так, ніж ні; 5 так, абсолютно вірно. 
 

ЗАПИТАННЯ 
1. В будь-яких складних ситуаціях ви не здаєтеся.  
2. Обднуєтесь разом з іншими людьми, щоб вирішити ситуацію. 
3. Радитесь з друзями або близькими про те, що б вони зробили, опинившись на 

вашому місці.  
4. Ви завжди дуже ретельно зважує можливі варіанти рішень (краще бути 

обережним, ніж наражатися на ризик).  
5. Ви покладаєтеся на свою інтуїцію. 
6. Як правило, Ви відкладаєте рішення виниклої проблеми в надії, що вона 

вирішиться сама. 
7. Стараєтесь тримати все під контролем, хоча і не показуєте цього іншим.  
8. Ви вважаєте, що іноді необхідно діяти швидко і рішуче, щоб застати інших 

зненацька. 
9. Вирішуючи неприємні проблеми, виходите з себе і можете наламати чимало 

дров. 
10. Коли хто-небудь з близьких чинить з Вами несправедливо, Ви намагаєтеся 

вести себе так, щоб вони відчули, що Ви засмучені або ображені. 
11. Стараєтесь допомогти іншим при вирішенні ваших загальних проблем. 
12. Не соромитеся при необхідності звертатися до інших людей за допомогою і 

підтримкою. 
13. Без необхідності не викладається повністю, вважаючи за краще економити свої 

сили 
14. Ви часто дивуєтеся, що найбільш правильним є те рішення, яке першим 

прийшло в голову. 
15. Іноді вважаєте за краще зайнятися чим завгодно, лише б забути про неприємну 

справу, яку потрібно робити.  
16. Для досягнення своїх цілей Вам часто доводиться підігравати іншим або 

підлаштовуватися під інших людей (трохи кривити душею). 
17. В певних ситуаціях Ви ставите свої особисті інтереси понад усе, навіть якщо це 

піде на шкоду іншим. 
18. Як правило, перешкоди для вирішення Ваших проблем або досягнення 

бажаного сильно виводять Вас із себе, можна сказати, що вони просто 
дратують Вас.  

19. Ви вважаєте, що в складних ситуаціях краще діяти самому, ніж чекати, коли її 
будуть вирішувати інші. 

20. У важкій ситуації Ви роздумуєте про те, як би вчинили в цьому випадку інші 
люди. 

21. У важкі хвилини для Вас дуже важлива емоційна підтримка близьких людей. 
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22. Вважаєте, що у всіх випадках краще сім разів відміряти, перш ніж відрізати. 
23. Ви часто програєте через те, що не покладаєтеся на свої передчуття. 
24. Ви не витрачаєте свою енергію на вирішення того, що можливо, саме собою 

вирішиться. 
25. Чи дозволяєте іншим людям думати, що вони можуть вплинути на Вас, але 

насправді Ви - міцний горішок і нікому не дозволяєте маніпулювати собою.  
26. Вважаєте, що корисно демонструвати свою владу і перевагу для зміцнення 

свого авторитету. 
27. Вас можна назвати запальною людиною. 
28. Вам буває досить важко відповісти відмовою на будь-чиї вимоги і прохання. 
29. Ви вважаєте, що в критичних ситуаціях краще діяти спільно з іншими. 
30. Ви вважаєте, що на душі може стати легше, якщо поділитися з іншими своїми 

переживаннями. 
31. Нічого не сприймаєте на віру, бо вважаєте, що в будь-якій ситуації можуть 

бути «підводні камені».  
32. Ваша інтуїція Вас ніколи не підводить.  
33. В конфліктної ситуації переконуєте себе та інших, що проблема не варта уваги. 
34. Іноді Вам доводиться трохи маніпулювати людьми (вирішувати свої проблеми, 

не зважаючи на інтереси інших).  
35. Буває дуже вигідно поставити іншу людину в незручне та залежне становище. 
36. Ви вважаєте, що краще рішуче дати відсіч тим, хто не згоден з вашою думкою, 

ніж тягнути кота за хвіст. 
37. Ви легко і спокійно можете захистити себе від несправедливих дій з боку 

інших, в разі необхідності сказати «ні» в ситуації емоційного тиску. 
38. Ви вважаєте, що спілкування з іншими людьми збагатить Ваш життєвий досвід. 
39. Ви вважаєте, що підтримка інших людей дуже допомагає Вам у важких 

ситуаціях. 
40. В важких ситуаціях Ви довго готуєтеся і вважаєте за краще спочатку 

заспокоїтися, а потім вже діяти.  
41. В складних ситуаціях краще слідувати першому імпульсу, ніж довго зважувати 

можливі варіанти. 
42. За можливості уникаєте рішучих дій, що вимагають великої напруженості і 

відповідальності за наслідки. 
43. Для досягнення своїх заповітних цілей не гріх і трохи лукавити. 
44. Шукаєте слабкості інших людей і використовуєте їх на свою користь. 
45. Грубощі і дурощі інших людей часто призводять Вас в лють (виводять Вас із 

себе). 
46. Ви відчуваєте незручність, коли Вас хвалять і говорять компліменти. 
47. Чи вважаєте, що спільні зусилля з іншими принесуть більше користі в будь-

яких ситуаціях (при вирішенні будь-яких завдань). 
48. Ви впевнені, що у важких ситуаціях Ви завжди знайдете розуміння і співчуття з 

боку близьких осіб. 
49. Ви вважаєте, що у всіх випадках потрібно діяти за принципом «тихіше їдеш, 

далі будеш». 
50. Дія під впливом першого пориву завжди гірша, ніж тверезий розрахунок. 
51. В конфліктних ситуаціях віддаєте перевагу знайти будь-які важливі і 

невідкладні справи, дозволяючи іншим зайнятися вирішенням проблеми або 
сподіваючись, що час все розставить на свої місця.  

52. Ви вважаєте, що хитрістю можна досягнути часом більше, ніж діючи прямо. 
53. Мета виправдовує засоби.  
54. В значущих і конфліктних ситуаціях Ви буваєте агресивні. 
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«Стратегії подолання стресових ситуацій» (SACS) за С. Хобфоллом 

(російськомовна версія Н.Водопьянової, Е.Старченкової) 

Таблиця 1 

Субшкала Номери тверджень 
Результати у 

балах 

1. Асертивні дії 1,10,19,28*,37,46* 20 

2.Вступ у соціальний контакт 2,11,20,29,38,47 25 

3.Пошук соціальної підтримки 3,12,21,30,39,48 22 

4.Обережні дії 4,13,22,31,40,49 17 

5. Імпульсивні дії 5,14,23,32,41,50* 18 

6. Уникнення  6,15,24,33,42,51 19 

7.Непрямі дії 7,16,25,34,43,52 23 

8.Асоціальні дії 8,17,26,35,44,53 17 

9.Агресивні дії 9,18,27,36,45,54 19 
Примітка «*» позначені зворотні питання (відповіді підраховуються в зворотному порядку). 

 

Для інтерпретації індивідуальних особливостей подолання поведінки з 

даними конкретного опитувального зіставляються з даними, представленими в 

таблиці. Дані опитуваного виділені в таблиці жирним курсивом. 

Таблиця 2 

№ 

п/п 

Стратегії 

подолання 
Модель поведінки(дії) 

Ступінь вираження 

долаючих моделей 

низька середня висока 

1 Активна Асертивні (упевнені) 6-17 18-22 23-30 

2 Просоціальна Вступ у соціальний контакт 6-21 22-25 26-30 

3 Просоціальна Пошук соціальної підтримки 6-19 20-24 25-30 

4 Пасивна Обережні дії 6-17 18-23 24-30 

5 Пряма Імпульсивні  6-15 16-19 20-30 

6 Пасивна Уникання  6-12 13-17 18-30 

7 Непряма Маніпуляційні дії 6-16 17-23 24-30 

8 Асоціальна Жорстокість, цинічність 6-14 15-19 20-30 

9 Асоціальна Агресиві дії (тиск, відмова від 

пошуку альтернативних дій) 

6-13 14-18 19-30 

 

Оцінка загального індексу конструктивності стратегій подолання поведінки 

(ІК) 

ІК розраховується для визначення ступеня конструктивності поведінки. 

ІК = АП: ПА 

АП – сума показників субшкал 1,2,3 

ПА – сума показників субшкал 6,8,9 

Конструктивна стратегія є «здоровим» і активним подоланням, а в сукупності 

з позитивним використанням соціальних ресурсів (контактів) підвищує 

стресостійкість людини. 

ІК «0,85 - низька конструктивність 

ІК = {0,86 - 1,1} - середня конструктивність 

ІК> 1,1 - висока конструктивність 

ІК = 67: 55 = 1,2 - висока конструктивність. 
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Додаток С. 

Додаток С.1. 

Анкета оцінки навчально-методичного комплексу 

Шановний колего! 

Наші дослідження пов’язані з проблемами вивчення професійної іноземої 

мови майбутніми фахівцями цивільного захисту.  

 

Повідомте, будь ласка,  про себе: 

Прізвище, імя, по-батькові ________________________________________________ 

Назва освітнього закладу, де працюєте______________________________________ 

Дисципліну, яку Ви викладаєте___________________________________________ 

 

1. Відповідність складових комплексу 

єдиній концепції: 

a. відмінно  

b. дуже добре  

c. добре 

d. задовільно  

e. незадовільно  

2. Відповідність складових комплексу 

вимогам галузі у підготовці 

фахівців цивільного захисту: 

a. відмінно 

b. дуже добре  

c. добре 

d. задовільно  

e. незадовільно 

3. Логічність та інноваційність змісту 

структурної композиції складових: 

a. відмінно 

b. дуже добре 

c. добре 

d. задовільно 

e. незадовільно 

4. Сприяння у формуванні 

спроможності самостійної 

навчальної діяльності й здатності 

до активної взаємодії з іншими 

суб’єктами освітнього процесу: 

a. відмінно 

b. дуже добре 

c. добре 

d. задовільно 

e. незадовільно  

 

5.  Сприяння у досягненні цілей, 

поставлених викладачем чи  

студентом/курсантом: 

a. відмінно 

b. дуже добре 

c. добре 

d. задовільно  

e. незадовільно 

6.  Відповідність структури складових 

комплексу сучасним вимогам до 

навчальної літератури такого 

змісту: 

a. відмінно 

b. дуже добре 

c. добре 

d. задовільно 

e. незадовільно  

7. Рівень забезпечення ефективного 

навчання іноземної мови за 

професійним спрямуванням й 

організації його засвоєння: 

a. відмінно 

b. дуже добре 

c. добре 

d. задовільно 

e. незадовільно 

8. Рівень забезпечення урізнома-

нітнення методів і форм організації 

навчання іноземної мови 

a. відмінно 

b. дуже добре 

c. добре 

d. задовільно 

e. незадовільно 
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9. Сприяння застосуванню і 

вдосконаленню нових поєднань 

компонентів педагогічної 

комунікації 

a. відмінно 

b. дуже добре 

c. добре 

d. задовільно 

e. незадовільно  

10. Забезпечення реалізації мети 

навчання іноземної мови 

професійного спрямування: 

a. відмінно 

b. дуже добре 

c. добре 

d. задовільно 

e. незадовільно 

 

Таблиця 

Визначення якості навчально-методичного забезпечення 

 за бальною шкалою 

Бали Якісна оцінка Ступінь виявлення Оцінка 

10-9 Так, повно 

Повне виявлення даного показника 

(повністю відповідає, повністю 

співпадає, повністю відтворює тощо. 

Відмінно 

8-7 В основному 

Виявленість в основному (в 

основному / переважно відповідає, в 

основному співпадає, в основному 

відтворює тощо). 

Дуже добре 

6-5 Більш- менш 

Виявленість у більшому або 

меншому ступені (більше або менше 

відповідає, більше або менше 

співпадає, більше або менше 

відтворює). 

Добре 

4-2 Частково 

Виявленість часткова (частково 

відповідає, частково співпадає, 

частково відтворює). 

 

Задовільно 

1 Немає 
Виявленості немає (не відповідає, не 

співпадає, не відтворює). 
Незадовільно 
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Додаток Т.1. 

 

Склад робочої групи експертів 
 

Львівський державний університет внутрішніх справ 
 

Кафедра іноземних мов та культури фахового мовлення. Дисципліна: 

Іноземна мова, Ділова іноземна мова, Іноземна мова професійного 

спрямування  

 

1. Сковронська І.Ю. к.філол.н., доцент 

2. Кащук М.Г. к.пед.н., доцент 

3. Посохова А.В. к.філол.н., старший викладач 

4. Федишин О.М. ст.викладач  

 
Кафедра іноземних мов та перекладознавства Львівський державний 

університет безпеки життєдіяльності 

 

5. Попко І.А. ст. викладач 

6. Пальчевська О.С., к.філол.н., доцент 

 

Кафедра Експлуатації транспортних засобів та пожежно-рятувальної техніки 

Дисципліни: Протипожежна та аварійно-рятувальна техніка Транспортні 

засоби Організація служби і професійної підготовки пожежно-рятувальних 

сил 

 

7. Домінік А.М., к.т.н., доцент 

 

Кафедра цивільного захисту та компютерного моделювання екогеофізичних 

процесів. Дисципліни: Цивільний захист Радіаційний, хімічний та 

біологічний захист Запобігання надзвичайним ситуаціям на транспорті 

Захист населення і територій в мирний час та особливий період Первинна 

підготовка рятівника 

 

8. Ковальчук В.М., кандидат наук з державного управління 

 

кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт Дисципліни: 

Організація служби і професійної підготовки пожежно-рятувальних сил 

Організація управління та діяльності у сфері цивільного захисту 

 

9. Кобилкін Д.С., к.т.н. 
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Додаток Т.2. 

Анкета експерта 

 
Прізвище_________________________________________________ 

Імя ______________________________________________________ 

По-батькові_______________________________________________ 

Місце роботи______________________________________________ 

Посада___________________________________________________ 

Науковий ступінь __________________________________________ 

Стаж роботи (заклад вищої освіти/науково-дослідна установа) _____ 

_________________________________________________________ 

 

Досвід експертної діяльності (галузь науки 

технічна/гуманітарна)________________________________________ 

Дата заповнення анкети                                                     _ _ _ 

Особистий підпис експерта_____________ 
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 Додаток У 

 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 
Наукові праці, в яких опубліковано основні наукові результати дисертації: 

1. Вовчаста, Н. Я. (2018). Теоретичні і методичні основи професійної 

іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту: монографія. 
(Ред. М. М. Козяра). Львів: Сполом. 

2. Вовчаста, Н. Я, Дідух, Л. І. & Шванова, О. В. (2011). Англійська мова для 

екологів: англійська мова для курсантів (студентів) другого курсу навчання за 
напрямом “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 

природокористування” : навчальний посібник. Львів: ЛДУ БЖД. 
3. Вовчаста, Н. Я., Дідух, Л. І., Іванів О. В. & Т. В. Ткаченко. (2011). 

Англійська мова для рятувальників: навч. посібник з англ. мови для 

курсантів та студ. напряму підготовки “Пожежна безпека” та “Цивільний 
захист”: в 2-х ч. (Ч. І). Львів: ДУ БЖД. 

4. Вовчаста, Н. Я. & Дідух, Л. І. (2011). Англійська мова для рятувальників: 

навч. посібник з англійської мови для курсантів та студентів напряму 
підготовки “Пожежна безпека” та “Цивільний захист”: у 2-х ч. (Ч. ІІ). 

Львів: ЛДУ БЖД/ 
5. Бадюк, О. О., Вовчаста, Н. Я., Дідух, Л. І., Іванів, О. В. & Ткаченко, Т. В. 

(2011). Професійна англійська мова: тексти і вправи: навч. посібник. Львів: 

ЛДУ БЖД. 
6. Вовчаста, Н. Я. (2011). Методи формування комунікативно-мовленнєвих 

умінь під час навчання англійської мови за професійним спрямуванням. 
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в 

підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. праць. 

Наук.; Вінниця: ДОВ «Вінниця, (27), 248–252. 
7. Вовчаста, Н. Я. (2011). Особливості використання електронного посібника 

“EnglishforEcologist” на практичних заняттях. Вісник Чернігівського 

національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка, 92, 60–63. 
8. Вовчаста, Н. Я. (2012). Методичні засади укладання навчального посібника 

“Професійна англійська мова: тексти і вправи”. Педагогіка і психологія 
професійної освіти, 3, 59–66. 

9. Вовчаста, Н. Я. (2016). Моделювання системи професійної іншомовної 

підготовки фахівців цивільного. Сучасні інформаційні технології та 
інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, 

досвід, проблеми: зб. наук: праць. Київ; Вінниця: Планер, (45), 161–165.  
10. Вовчаста, Н. Я. (2016). Підготовки викладачів до забезпечення іншомовної 

професійної діяльності майбутніх офіцерів цивільного захисту. Наукові 

записки Вінницького державного педагогічного університету імені 
Михайла Коцюбинського. (Серія: Педагогіка і психологія): зб. наук. праць. 

Вінниця: Нілан ЛТД, (46), 53–58.  

11. Вовчаста, Н. Я. (2016). Формування готовності до професійного 
іншомовного спілкування майбутніх фахівців цивільного захисту. Вісник 

Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: 
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педагогіка: електрон. наук. фах видання. 3. [Хмельницький: [б. в.]. 

Відновлено з: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2016_3_4. 

12. Вовчаста, Н. Я. (2016). Філософсько-методологічні аспекти іншомовної 
професійної підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту. 

Педагогічний альманах: зб. наук. праць. Херсон: КВНЗ «Херсонська 

академія неперервної освіти», (31), 83–88. 
13. Вовчаста, Н. Я. (2016). Компоненти та критерії готовності до іншомовної 

професійної діяльності майбутніх фахівців цивільного захисту. Нова 
педагогічна думка, 2, 43–46. 

14. Вовчаста, Н. Я. (2016). Науково-методичне забезпечення системи 

іншомовної професійної підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту. 
Вісник Черкаського Університету. Серія «Педагогічні науки», 9, 41–46.  

15. Вовчаста, Н. Я. (2016). Формування професійної іншомовної підготовки 

майбутнього фахівця цивільного захисту на засадах культурологічного 
підходу. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного 

університету ім. Павла Тичини. Умань: ФОП Жовтий О. О., (2), 45–52. 
16. Вовчаста, Н. Я. (2016). Мотивація як чинник вивчення іноземної мови за 

професійним спрямуванням фахівцями цивільного захисту”. Педагогіка і 

психологія професійної освіти, 4, 48–57. 
17. Вовчаста, Н. Я. (2016). Планування та організація самостійної роботи 

курсантів з іноземної мови у вищих навчальних закладах Державної 
служби надзвичайних ситуацій. Нова педагогічна думка, 4, 36–39. 

18. Козяр, М. М. & Вовчаста, Н. Я. (2016). Парадигмальний підхід до 

професійної іншомовної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах 
цивільного захисту. Вісник Львівського державного університету БЖД: зб. 

наук. праць. Львів: ЛДУ БЖД, (14), 230–236. 

19. Вовчаста, Н. Я. (2017). Дидактична гра як метод активного навчання 
майбутніх офіцерів цивільного захисту. Педагогічний альманах : зб. наук. 

праць. Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», (33), 154–
160. 

20. Вовчаста, Н. Я. (2017). Проблема формування змісту навчання іноземної 

мови фахового спрямування у контексті неперервності професійної освіти. 
Вісник Черкаського Університету. (Серія «Педагогічні науки»), 2, 19–24. 

21. Вовчаста, Н. Я. (2017). Теоретичні засади концепції професійної 

іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільної безпеки. Наукові 
записки Вінницького державного педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського. (Серія : Педагогіка і психологія), 49, 42–45. 
22. Вовчаста, Н. Я. (2017). Професійна іншомовна підготовка майбутніх 

фахівців цивільної безпеки як цілісна система. Педагогіка формування 

творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. праць. 
(Редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя: КПУ, (52), 62–70. 

23. Вовчаста, Н. Я. (2017). Формування іншомовної професійної готовності 
майбутніх фахівців цивільного захисту: експериментальний аналіз. Сучасні 

інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці 

фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. праць. Вінниця: 
ФОП Тарнашинський О. В., (48), 87–93. 
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24. Вовчаста, Н. Я. (2017). Методика іншомовної професійної підготовки 

майбутніх фахівців цивільного захисту. Нова педагогічна думка, 3, 42–44. 

25.  Вовчаста, Н. Я., Ключковська, І. М. (2018). Інноваційні підходи у 
викладанні іноземних мов у вищих технічних навчальних закладах. Сучасні 

інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці 

фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. праць. Київ; 
Вінниця: ДОВ «Вінниця», (52), 251–254. 

26. Vovchasta, N. (2013). Rola nowoczesnej technologij iw motywacji mlodych 
ludzi donauki jezykow obcych. Pedagogika Katolicka: czasopis mo katedry 

pedagogik i katolickiej KUL w Stalowej Woli. Krakow, 12 (1), 91-97. [in 

Poland]. 
27. Vovchasta N. (2014). The Role of Intercultural Communicationin Ukrainian 

Higher Technical Establishments. Interculturalis suesintheera of globalization. 

(P. Romanowski (ed.)) Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Instytutu 
Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej Uniwersytet Warszawski, 27, 

209–217. [in Poland]. 
28. Vovchasta N. (2015) The role of ESP in Lviv State University of Life Safety 

.Zeszyty Naukowe SGSP. Warszawa, 54, 113–126. 

29. Vovchasta, N. (2016). Analiza przydatności podręcznika specjalisty cznegoję 
zyka angielskiego dla studentów kierunków «bezpieczeńst w oprzeci w 

pożarowe» i «obronacywilna». Zeszyty Naukowe SGSPnr, 59/3, 185-196 [in 
Poland] 

30. Vovchasta, N. & Sashchyn, O. (2016).Bilingualism and Language Policyas Key 

Factors for TESOL. Lingwistyka , 17:2, 113–121. [in Poland]. 
 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації 

31. Вовчаста, Н. Я. (2010). Розвиток навчання читання як одна з форм 
самостійної роботи. Актуальні проблеми навчання іноземних мов для 

спеціальних цілей: зб. наук. статей. Львів: ЛьвДУВС, 46–53.  
32. Вовчаста, Н. Я. (2011). Застосування мовленнєвої діяльності на практичних 

заняттях з іноземної мови за професійним спрямуванням. Науковий вісник 

Волинського національного університету імені Лесі Українки. (Серія 
«Філологічні науки. Мовознавство»), 2, 10, 107–110.  

33. Вовчаста, Н. Я. (2011). Методологічні та теоретичні засади укладання 

навчального посібника “English for Rescuers”. Науковий вісник. 
(Філологічні науки), 2, 163–166. 

34. Вовчаста, Н. Я. (2011). Лінгвістичні особливості навчання лексики. 
Актуальні проблеми навчання іноземних мов для спеціальних цілей: зб. 

наук статей. Львів: ЛьвДУВС, 22–26. 

35. Вовчаста, Н. Я. (2010). Комунікативний підхід на практичних заняттях з 
іноземної мови за професійним спрямуванням. Лінгвістичні проблеми та 

інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних 
закладах: матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. (с. 91). Львів: ЛДУ 

БЖД. 

36. Вовчаста, Н. Я. (2010). Використання ділової гри на практичних заняттях з 
іноземної мови за професійним спрямуванням. Дидактичні умови 
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загальноосвітньої підготовки учнів професійно-технічних закладів: 

матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (с. 72). Львів.  

37. Вовчаста, Н. Я.& Дідух, Л. І. (2011). Ефективність використання 
електронних навчальних посібників з іноземної мови за професійним 

спрямуванням. Актуальні питання лінгвістики, літературознавства та 

інноваційної методики викладання іноземних мов: матеріали п’ятої Всеукр. 
наук. конф. (с. 161–163). Тернопіль: ТНЕУ.  

38. Вовчаста, Н. Я.& Дідух, Л. І. (2011). До проблеми укладання навчальних 
посібників з іноземної мови за професійним спрямуванням. Проблеми та 

перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів: 

Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (с. 159–160). Тернопіль: 
Економічна думка. 

39. Вовчаста, Н. Я. (2011). До проблеми укладання навчального посібника 

English for Rescuers (Part I). Сучасні освітні технології у професійній 
підготовці майбутніх фахівців: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 

присвяченої 20-річчю Незалежності України. (с. 202–203). Львів. 
40. Вовчаста, Н. Я. (2011). Роль комунікативно-когнітивного аспекту навчання 

у мовній підготовці військовослужбовців. Військова освіта і наука: 

сьогодення та майбутнє: тези допов. VII Міжнар. наук.-практ.конф. / за заг 
.ред. В. В. Балабіна. (с. 185). Київ: ВІКНУ. 

41. Вовчаста, Н. Я. (2012). Використання інтернет-ресурсів при мовній 
підготовці рятувальників у рамках проведення ЄВРО-2012. Іншомовна 

підготовка працівників ОВС до проведення фінальної частини чемпіонату 

Європи з футболу 2012 року в Україні: тези доп. Другої наук.-практ. конф., 
(с. 15–17). Київ: Нац. акад. внутр. справ.  

42. Коваль, М. & Вовчаста, Н. (2012). Мультимедійні технології у викладанні 

іноземних мов для підготовки фахівців МНС до ЄВРО-2012. Лінгвістичні 
проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих 

навчальних закладах: Матеріали V Міжнар. наук.-практ. конференції. (с. 
89). Львів: ЛДУ БЖД. 

43. Вовчаста, Н. Я. (2012). До проблеми укладання “Українсько-англійського 

та англійсько-українського розмовника служби 112”. Актуальні проблеми 
викладання іноземних мов для професійного спілкування: Матеріали 

Всеукр. наук.-практ. конф.: у 3-х т. (Т. 1, с. 29–30). Дніпропетровськ: 

Видавець Біла К. О. 
44. Вовчаста, Н. Я. (2012). Особливості організації виховного процесу у вищих 

військових навчальних закладах. Wychowani eupoczątku XXI wieku: praca 
zbiorowa (Red. J. Zimniego, R. Króla). (s. 225–234). Stalowa Wola; Kijow; 

Ružomberok: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie.  

45. Vovchasta, N. Wpływ mediów na młodzież: czynniki pozytywne i negatywne. 
Otwarteusta: wolność słowa i mediów w przestrzeni publicznej: praca zbiorowa 

(Red. J. Zimniego, R. Króla). (s. 225–234). Kul Stalowa wola.  
46. Вовчаста, Н. & Галярович, О. (2013). Формування професійної та 

міжкультурної іншомовної комунікативної компетенції у ВНЗ України та 

Польщі. Каразинські читання: Людина. Мова. Комунікація: тези доп. XII 
наук. конф. з міжнар. участю. (с. 53–55). Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна.  
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47. Ткаченко, Т. & Вовчаста, Н. (2013). Важливість іншомовної підготовки 

працівників служби України з надзвичайних ситуацій. Іншомовна 

підготовка працівників органів внутрішніх справ та фахівців із права: тези 
доп. міжвуз. наук.-практ.конф. (с. 171–173). Київ: Нац. акад. внутр. справ.  
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ВІДОМОСТІ ПРО АПРОБАЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Масові науково-практичні заходи міжнародного рівня 

IV Міжнародна науково-практична конференція «Лінгвістичні 

проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих 

навчальних закладах», м.Львів, 28–30 жовтня 2010р., очна форма участі. 

Тема доповіді: «Комунікативний підхід на практичних заняттях з іноземної 

мови за професійним спрямуванням».  

V Міжнародна науково-практична конференція «Лінгвістичні 

проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих 

навчальних закладах», м.Львів, 19–21 квітня 2012р., очна форма участі. Тема 

доповіді: «Мультимедійні технології у викладанні іноземних мов для 

підготовки фахівців МНС до ЄВРО-2012». 

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та 

перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів», 

м.Тернопіль, 7–8 квітня 2011р., очна форма участі. Тема доповіді: «До 

проблеми укладання навчальних посібників з іноземної мови за професійним 

спрямуванням». 

Міжнародна науково-практична конференція, присвяченої 20-річчю 

Незалежності України «Сучасні освітні технології у професійній підготовці 

майбутніх фахівців», м. Львів, 25–26 жовтня 2011р., очна форма участі. Тема 

доповіді: «До проблеми укладання навчального посібника English for 

Rescuers (Part I)». 

VII Міжнародна науково-практична конференція «Військова освіта і 

наука: сьогодення та майбутнє», м. Київ, 24–25 листопада 2011р., заочна 

форма участі. Тема доповіді: «Роль комунікативно-когнітивного аспекту 

навчання у мовній підготовці військовослужбовців». 

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальные вопросы 

педагогики и психологии», м. Новосибірськ (Росія), 6 лютого 2013, заочна 

форма участі. Тема доповіді: «Роль интерактивных технологий на 

практиxеских занятиях по иностранному языку». 

Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка та 

психологія: актуальні питання наукових досліджень», м. Київ, 19–20 вересня 

2013р., заочна форма участі. Тема доповіді: «Важливість іноземної мови за 

професійним спрямуванням (на прикладі ЛДУ БЖД)». 

Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка та 

психологія: традиції та інновації», м. Львів, 22–23 листопада 2013р., очна 

форма участі. Тема доповіді: «Важливість мовної політики на Україні» 

International scientific-practical conference of pedagogues and 

psychologists, Geneva (Switzerland), 8 august 2014, заочна форма участі. Тема 

доповіді: «Формування системи професійної іншомовної підготовки фахівців 

цивільного захисту в Україні»  

Європейський науково-практичний конгрес «Global scіentіfіc unіty 
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2014», м. Прага (Чеська Республіка), 26–27 вересня 2014. Заочна форма 

участі. Тема доповіді: «ESP in the higher technical establishments of Ukraine».  

Międzynarodowej Konferencija «Іnduwіdyalіzacja nauczanіa języków 

obcych. Badanіa і praktyka», Kraków (Рolska): 26 pazdziernika 2014r., очна 

форма участі. Тема доповіді: «Material metodyczny kursu «English for 

Rescuers»: 2-х ч.: dlia studentow pierszego roku» 

IV Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційно-

комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи», 

Київ-Львів, 21–22 жовтня 2015р., очна форма участі. Тема доповіді: «Вплив 

інформаційно-комунікаційних технологій на розвиток іншомовної підготовки 

майбутніх фахівці цивільного захисту: концептуальні засади». 

Українсько-польська міжнародна науково-практична конференція 

«Класичний університет у контексті викликів епохи (Classic Universityin the 

Context of Challenges of the Epoch)», Київ, 22–23 вересня 2016р., очна форма 

участі. Тема доповіді: «Міжнародна співпраця у сфері цивільного захисту: 

Україна та Польща». 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція«Психолого-педагогічні 

проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і 

практика», Харків, 11 квітня 2017р., очна форма участі. Тема доповіді: 

«Підготовка майбутніх фахівців цивільного захисту до роботи з 

іншомовними засобами інформації». 

 

Масові науково-практичні заходи всеукраїнського рівня 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Дидактичні умови 

загальноосвітньої підготовки учнів професійно-технічних закладів», м. Львів, 

28 квітня, 2010, очна форма участі. Тема доповіді: «Використання ділової гри 

на практичних заняттях з іноземної мови за професійним спрямуванням».  

V Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні питання лінгвістики, 

літературознавства та інноваційної методики викладання іноземних мов», 

м.Тернопіль, 19–20 травня 2011, очна форма участі. Тема доповіді: 

«Ефективність використання електронних навчальних посібників з іноземної 

мови за професійним спрямуванням». 

Друга науково-практична конференція «Іншомовна підготовка 

працівників ОВС до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з 

футболу 2012 року в Україні», м. Київ, 16 лютого 2012, заочна форма участі. 

Тема доповіді: «Використання інтернет-ресурсів при мовній підготовці 

рятувальників у рамках проведення ЄВРО-2012». 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

викладання іноземних мов для професійного спілкування», м. 

Дніпропетровськ, 6–7 квітня 2012, очна форма участі. Тема доповіді: «До 

проблеми укладання Українсько-англійського та англійсько-українського 

розмовника служби 112».  

XII наукова конференція з міжнародною участю «Каразинські читання: 

Людина. Мова. Комунікація», м. Харків, 1 лютого 2013, заочна форма участі. 

Тема доповіді: «Формування професійної та міжкультурної іншомовної 
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комунікативної компетенції у ВНЗ України та Польщі».  

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, 

ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів. «Сучасні проблеми розбудови 

Збройних Сил України», м. Київ, 26 квітня 2013, заочна форма участі. Тема 

доповіді: «Лінвістичне забезпечення фахівців ДСНС України». 

ІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція 

«Гуманітарний всесвіт: люди, ідеї, події», м. Львів, 25–31 березня 2013, 

заочна форма участі. Тема доповіді: «Використання сучасних технологій на 

практичних заняттях з іноземної мови (за професійним спрямуванням)». 

Міжвузівська науково-практична конференція «Іншомовна підготовка 

працівників органів внутрішніх справ та фахівців із права»,  м. Київ, 

17 травня 2013, очна форма участі. «Важливість іншомовної підготовки 

працівників служби України з надзвичайних ситуацій». 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Мови та літератури у 

полікультурному суспільстві», м. Маріуполь, 14 листопада 2014, заочна 

форма участі. Тема доповіді: «International cooperation as a part of the 

educational process». 

18 Всеукраїнська науково-практична конференція рятувальників 

«Сучасний стан цивільного захисту України: перспективи та шляхи до 

Європейського простору», м. Київ, 11–12 жовтня 2016, очна форма участі. 

Тема доповіді: «Міжнародна академічна співпраця важливий фактор у 

підготовці майбутнього фахівця у сфері цивільного захисту». 
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