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ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЙ З БЕЗПЕКИ ПРОФЕСІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ
У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
У статті обґрунтовано необхідність формування компетенцій з безпеки професійної діяльності
магістрів у вищих навчальних закладах. Визначено, що компетентність з питань безпеки праці формується на основі сукупності специфічних взаємопов’язаних соціально-педагогічних та психологічних вимог.
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А

ктуальність. У світлі вирішення питань модернізації змісту освіти особливого значення набуває проблема інтеграції в навчанні. Одним з важливих ключових аспектів цього напряму є необхідність побудови різних дисциплін в єдиному
психологічному та смисловому контексті з метою формування у майбутнього фахівця сучасних професійних якостей: тотожність потреб організації з потреб особистого характеру; розширення особистих професійних компетенцій; готовність ризикувати; ставлення до персоналу як до коштовного ресурсу організації тощо.
Для цього необхідно створити такі напрями навчання, які допоможуть здобути якісну
освіту. Головною метою такого навчання є формування висококваліфікованих, компетентних фахівців. Однією з характеристик такого освітнього простору є формування комплексних знань, спрямованих на активізацію самопізнання, професійне самовизначення, усвідомлення реальності життєвих планів тощо.
Аналіз досліджень і публікацій. Проблема безпеки професійної діяльності на сьогодні стає однією з центральних у комплексному дослідженні складових безпеки діяльності. Її розв’язання відображає прагнення людини до безпечної праці в динамічних умовах
соціуму, до уникнення ризиків та небезпек у соціальних та професійних системах, до розвитку ефективної системи безпеки праці та безперервного удосконалення навичок управління нею. Значну цінність у дослідженні питань безпеки діяльності мають праці Ю.М. Скалецького, Л.О. Дурнєва, Т.М. Таірової, В.І. Гнатовського, Ю.Л.Воробйова, В.В. Березуцького,
Т.С. Павленко, М.М. Латишевої, О.І. Запорожця, В.О. Михайлюка, Н.В. Кулалаєвої, М.О. Зоріної та ін. Аналіз вищезазначеної літератури свідчить про те, що проблемі безпеки діяльності взагалі присвячена значна кількість наукових праць. Проте питанню безпеки професійної
діяльності приділено недостатньо уваги.
Ю.Є. Демідова, Г.А.Шахова, 2017
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Як показують останні дослідження, питання формування знань з безпеки професійної
діяльності залишається актуальним [1]. Особливо на тлі технізації виробництва, що є причиною зростання антропогенного фактора у виникненні нестандартних виробничих ситуацій. Слід зазначити, що в умовах реформування вищої освіти знання з безпеки діяльності
повинні формуватися й розвиватися у спеціально організованій навчально-педагогічній діяльності. А саме раціональне поєднання інноваційних форм і методів навчання з традиційними, комплексне поєднання загальних та спеціальних дисциплін, вирішення організаційних, технічних, навчально-методичних питань тощо.
Метою статті є визначення та теоретичне обґрунтування необхідності формування компетенцій магістрів щодо безпеки професійної діяльності у процесі навчання у вищих
навчальних закладах.
Виклад основного матеріалу. Необхідною умовою існування людського суспільства є
діяльність. Існує велика кількість видів діяльності, які охоплюють практичні, інтелектуальні і
духовні процеси, що відбуваються в побуті, громадській, культурній, професійній, науковій та
інших сферах життя. Модель процесу професійної діяльності в найбільш спрощеному вигляді є складовою з двох елементів: людини і виробничого середовища. Між собою ці елементи пов’язані постійним двостороннім обміном між потоками речовини, енергії та інформації.
У системі «людина – виробниче середовище» передбачається досягнення одночасно
двох цілей: перша мета полягає в досягненні певного ефекту в процесі професійної діяльності; друга – у виключенні небажаних наслідків від цієї діяльності.
Тобто виробниче середовище можна розглядати з двох протилежних сторін. З одного
боку, для безпечного робочого стану людини необхідна стабільність і відповідність нормативам всіх факторів виробничого середовища, з іншого – професійна діяльність людини неможлива без негативного впливу на неї факторів виробничого середовища.
Практика дає підставу стверджувати, що абсолютно безпечного виду діяльності не існує. За аксіомою про потенційну небезпеку жодна галузь професійної діяльності та оточуючого середовища не можуть вважатися цілком безпечними [2]. У зв’язку з цим формування знань і вмінь безпечної професійної діяльності – важливий елемент підготовки магістрів
у вищих навчальних закладах (ВНЗ).
Необхідною умовою формування умінь і навичок професійної діяльності сучасного фахівця є навчання безпечним методам взаємодії людини та виробничого середовища. Американський психолог А. Скіннер ще в 1971 році вказував, що у практичній діяльності людина спирається на дві категорії знань. Першу з них утворюють знання, отримані від викладача, більш досвідченого колеги або з інформаційних джерел, це, за його визначенням, – «холодні знання». До другої категорії відносять знання, накопичені людиною в процесі власної практичної діяльності, набуті на власному досвіді та власних помилках. За Скіннером –
це «гарячи знання» [3].
Для зосередження фахівця у своїй професійній діяльності на «холодних» знаннях, необхідна істотна зміна методик навчання, якими володіють і які застосовують у педагогічній
практиці викладачі ВНЗ з урахуванням сучасних потреб суспільства та вимог до професійної
компетенції фахівця. Рівень знань має бути таким, щоб у наступній професійній діяльності фахівці змогли свідомо застосовувати безпечні методи праці і здійснювали належні заходи з безпеки праці.
Формування компетенцій безпеки діяльності магістрів має на меті базування на таких
аспектах:
1) загальнопрофільні і спеціальні дисципліни повинні мати тісний зв’язок з елементами дисциплін з безпеки діяльності;
2) викладання спеціальних курсів з безпеки діяльності.
Досягненням питомих результатів формування знань є розробка і впровадження в
процес підготовки майбутніх фахівців навчальних курсів, які забезпечать високу компетентність спеціалістів у питаннях безпеки діяльності.
Формування, таким чином, системи знань дозволить надати системності методам створення та підтримання безпеки праці та дозволить відокремити сутність напряму безпеки діяльності від змісту інших дисциплін і визначити зв’язки між окремими дисциплінами [4; 5].
Треба відзначити, що кваліфіковані знання безпеки діяльності можливі тільки за умови,
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якщо фахівці володіють питаннями щодо нормативно-правових документів з безпеки праці, а також вільно володіють термінологією з питань безпеки діяльності і усвідомлюють сучасний стан проблем і головних завдань профілактики небезпечних ситуацій.
Цикл викладання безпеки діяльності у ВНЗ поділений на окремі складові:
1) безпека життєдіяльності;
2) основи охорони праці;
3) охорона праці в галузі.
При цьому значна кількість навчального часу на вивчення складових циклу істотно
скоротилася. Так, на вивчення дисципліни «Основи охорони праці. БЖД» передбачається
32 години, а на вивчення курсу «Охорона праці в галузі» – всього лише 16 годин. З обох дисциплін для переважної більшості спеціальностей формою підсумкового контролю знань
визначено залік.
Названі зміни спонукають викладачів циклу дисциплін безпеки діяльності для забезпечення належної якості підготовки магістрів застосовувати нові підходи та інноваційні методики навчання. Це має сприяти скороченню періоду адаптації молодих фахівців до умов
виробництва та до ситуації, що є на цей час в промисловості України.
Порушення системно-логічного підходу до формування компетенцій, умінь і навичок
магістрів ВНЗ у галузі безпеки професійної діяльності призводить до поверхового вивчення студентами циклу дисциплін безпеки діяльності. І як наслідок, сьогодні молодим фахівцям досить часто доводиться безсистемно, самостійно опановувати функції професійної
безпеки діяльності безпосередньо в умовах виробничого середовища. Це призводить до
збільшення кількості помилково ухвалених рішень, допущених неправильних дій, професійного стресу, до збільшення нестандартних професійних ситуацій. На жаль, це пов’язано
із серйозною загрозою людському життю і здоров’ю. Катастрофічне зростання виробничого травматизму можна зупинити, тільки впроваджуючи ефективні інноваційні методики навчання основам безпеки професійної діяльності.
Формування компетенцій щодо безпеки діяльності нерозривно пов’язане з професійним навчанням. Правила безпеки праці являють собою узаконені норми того, як
повинні діяти люди у процесі праці, на території підприємства, щоб уникнути нещасних
випадків і аварій [6].
У зв’язку із сучасним зростанням кількості та рівня виробничих загроз, збільшується
загальний обсяг правил техніки безпеки та безпеки праці. Підвищуються, відповідно, й вимоги як до професійного знання норм, правил та інструкцій, так і стосовно психолого-педагогічних здібностей фахівців, необхідних для виконання професійних обов’язків.
У процесі викладання курсу «Охорона праці в галузі» необхідно не тільки надати магістрам знання правових та технічних аспектів безпеки професійної діяльності, але й показати напрями подальшого їх удосконалення з урахуванням особливостей різних галузей промисловості України. Для підготовки фахівців, знання яких відповідали б сучасним високим
вимогам ринку праці, ефективна комплексна підготовка з фундаментальних, спеціальних
і гуманітарних дисциплін. Для досягнення зазначеної мети застосовуються методи «резонансного виховання» і «педагогічного проектування».
Сутність резонансного виховання полягає у цілеспрямованому координованому впливі педагогів на особистість студента для досягнення єдиної мети – формування особистості майбутнього фахівця. Підсилює вплив «резонансного виховання» метод педагогічного
проектування. Характер впливу визначається порівнянням фактично досягнутого студентом рівня навчання з певним еталоном, що формується на основі побажань самого студента, з одного боку, і вимог виробництва, навчального плану й програм – іншого [7].
Метод педагогічного проектування пропонує вирішувати прикладні завдання з фундаментальних дисциплін, що дозволяють студентам свідомо сприймати навчальний матеріал
спеціальних дисциплін. Застосовані методики можна цілком об�рунтовано назвати основними компонентами формування безпеки професійної діяльності магістрів ВНЗ [6].
Це дозволяє молодим фахівцям спрямувати в процесі своєї діяльності набуті професійні знання, уміння і навички не тільки на досягнення високих виробничих результатів, але
й обов’язково на одержання їх найбільш безпечним способом для складових ергатичної
системи «людина – техніка – виробниче середовище-навколишнє середовище».
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Особлива увага приділяється проблемі управлінської працеоохоронної діяльності
та вивченню магістрами правових документів з питань безпеки праці. Багатоаспектність
проблем безпеки професійної діяльності та охорони праці, різноманітність та комплексність завдань з управління ними обумовлюють необхідність диференційованого підходу до вибору найдоцільніших методик навчання, які сприяють підвищенню ефективності організації навчання з охорони праці. Так, якщо для вивчення технічних та санітарно-гігієнічних аспектів охорони праці сприйнятими і, як правило, достатніми є такі традиційні форми і методики навчання та закріплення навчального матеріалу, як лекції,
лабораторні та практичні заняття, то для вивчення організаційно-управлінських, правових і психологічних аспектів охорони праці такий підхід виявляється недостатньо ефективним [8].
Організація і управління безпекою діяльності в системі «людина – виробниче середовище» спрямовані на практичну реалізацію комплексу різноманітних заходів з
утворення і дотримання безпечних умов праці і є за своєю сутністю однією з підсистем управління такою великою і складною соціально-технічною системою, як підприємство. Управління безпекою діяльності являє собою комплексне завдання, і його успішне вирішення потребує від фахівця глибоких міждисциплінарних знань, а отже, і міждисциплінарних форм організації навчально-виховного процесу його професійної підготовки. Ефективність розв’язання означеної проблеми залежить від наявності своєрідної системи підтримки прийняття рішень, якій властиві основні взаємопов’язані функції діяльності фахівця [2].
Для вирішення цього питання використовуються активні методи навчання та моделювання професійної діяльності. Це впровадження у навчальний процес занять у формі ділових і дидактичних та рольових ігор, програмованого навчання, імітаційних вправ, аналізу ситуацій, ігрового проектування. Означені види занять являють собою засіб моделювання і вивчення проблем виробництва у різних аспектах, особливо з питань професійної безпеки [9].
Отже, у процесі навчання магістр ВНЗ повинен оволодіти такими професійними знаннями та вміннями з безпеки професійної діяльності: теоретичне вирішення проблем безпеки виробництва; керування процесом реалізації рішень забезпечення безпеки діяльності; усвідомлення та передбачення нових проблем; інформаційне забезпечення нормативно-технічною, правовою документацією; підтримка процесу прийняття рішень у нестандартних ситуаціях на підприємстві [9].
Саме тому моделювання професійної діяльності спеціаліста дозволяє сформувати навчально-професійне завдання, яке б адекватно імітувало реальні професійні завдання, вибрати найдоцільніші методики і форми навчання, розробити відповідне навчально-методичне забезпечення. Усе це має сприяти набуттю магістрами ВНЗ стійких
умінь і навичок раціонального вирішення комплексних практичних завдань, пов’язаних
з реалізацією організаційно-технічних, правових, санітарно-гігієнічних, профілактичних
та управлінських аспектів промислової безпеки, створювати надійні передумови ефективної безпеки праці на виробництві. Виключно важливого значення також набувають
аксіологічні і морально-етичні аспекти безпеки професійної діяльності й охорони праці, яким, на жаль, в педагогіці вищої школи поки також не приділяється належної уваги [10].
Висновки. Прищеплення студентам свідомого ставлення до охорони життя й
здоров’я людини як вищої цінності має стати однією з визначальних цілей професійної
підготовки магістрів ВНЗ. Воно має посісти відповідне місце у загальній системі життєвих цінностей і орієнтирів та стати невід’ємним елементом професіоналізму, загальної
і професійної культури фахівця. Таким чином, формування знань з безпеки професійної
діяльності магістрів у вищих навчальних закладах має на меті базування на таких аспектах: зв’язок загальнопрофільних і спеціальних дисциплін з елементами дисциплін з безпеки діяльності; викладання спеціальних курсів з безпеки діяльності. Перспективою подальших досліджень вважаємо розробку і впровадження в процес підготовки майбутніх
фахівців навчальних курсів, які забезпечать високу компетентність спеціалістів у питаннях безпеки діяльності.
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В статье обоснована необходимость формирования знаний по безопасности профессиональной деятельности магистров в высших учебных заведениях. Показано, что компетентность по вопросам безопасности труда формируется на основе совокупности специфических взаимосвязанных социально-педагогических и психологических требований.
Ключевые слова: формирование компетенций; безопасность профессиональной деятельности; опасные ситуации; система «человек – производственная среда»
The indispensability of forming knowledge concerning the safety of professional activities of masters
in higher educational institutions is grounded in this article. It is determined that competence in the area
of labor safety is formed on the foundation of a set of specific interrelated social and pedagogical as well
as psychological demands.
Key words: competence forming; safety of professional activities; hazardous situations;
«human – occupational environment» system.
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