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ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ КАДРІВ
ОРГАНІВ ВЛАДИ ТА ФАХІВЦІВ МЕДИЧНОГО ЗАХИСТУ
З ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
Відповідно до сучасних джерел небезпек висунуто нові вимоги до системи підвищення кваліфікації
управлінських кадрів органів влади та медичних фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і
здійсненням заходів із питань цивільного захисту. Підвищення їхньої кваліфікації спрямовано на формування готовності до виконання складних завдань в єдиній державній системі цивільного та його
складової, медичного захисту, і передбачає освоєння нових загальнотеоретичних та спеціально-технологічних і медичних знань, розширення спектра вмінь і практичних навичок. На основі логічного
аналізу розкрито особливості підвищення кваліфікації управлінських кадрів органів влади та медичних фахівців із питань цивільного захисту за сучасних умов, обґрунтовано пропозиції щодо вдосконалення процесу навчання. Вивчено стан справ та аргументовано висновок про те, що оптимізація
вдосконалення й підвищення кваліфікації управлінських кадрів органів влади та медичних фахівців
системи екстреної медичної допомоги й медицини катастроф із питань цивільного й медичного захисту як функціональної підсистеми в єдиній державній системі цивільного захисту передбачає органічне поєднання різних форм, методів та змісту навчання залежно від можливостей навчального закладу та потреб особи. Означене неможливе без впровадження раціональної побудови універсального
дизайну під час навчального процесу в закладі вищої освіти, установі цивільного захисту. Актуальність означених питань підтверджується курсом нашої держави на інтеграцію в Європейський Союз,
а це потребує в сучасних умовах системного вдосконалення навчального процесу та оптимізації рівня
підвищення кваліфікації зазначених категорій кадрів із використанням досвіду розвинених держав
світу та вже наявних адаптованих досягнень у цій галузі в нашій державі, які відповідають світовим
стандартам і вимогам сьогодення.
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Вступ
Непередбачувані і складні катастрофи, тривалі та інтенсивні лісові пожежі,
агресивні й руйнівні повені, а також екстремальні погодні явища стають з часом нормою. Цей факт свідчить про те, що ми повинні навчитися управляти новою складною реальністю. Надзвичайні ситуації,
пов’язані з екологічними, природними чи
техногенними явищами, стали невід’ємною складовою частиною сучасного життя
більшості країн світу, оскільки ці явища
часто спричиняють не лише значні руйнування, а й травмування і загибель людей.
Ці наслідки стають усе більш небезпечними та масштабними для населення, ареалу існування та функціонування економіки.
Через надзвичайні ситуації передчасно помирає багато людей, а усунення наслідків надзвичайних ситуацій потребує великих витрат. Згідно зі статистичними даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій за останнє десятиріччя на
території України в середньому виникає
близько 150 надзвичайних ситуацій щороку.

За період моніторингу в Україні за період з
2011 по 2020 рік сталося 1573 надзвичайні ситуації. За класифікаційними ознаками надзвичайні ситуації було розподілено так: техногенного характеру – 728 надзвичайні ситуації,
природного характеру – 761, соціального характеру – 84. Унаслідок надзвичайних ситуацій загинула 2 331 особа та постраждало 9 675
осіб, прямі матеріальні збитки становлять
більш ніж 14 682,93 млн грн. (таблиця) [1].
Через різноманіття і постійне зростання
кількості джерел небезпек для людини, суспільства та держави в усіх сферах життєдіяльності збільшується значення захисту населення й територій від надзвичайних ситуацій.
Ефективна діяльність системи цивіль ного
захисту неможлива без підготовки населення
з питань безпеки життєдіяльності, де особливого значення набуває підвищення кваліфікації управлінських кадрів органів влади та медичних фахівців системи екстреної медичної
допомоги та медицини катастроф, діяльність
яких пов’язана з організацією і реалізацією заходів функціональної підсистеми медичного
захисту в єдиній державній системі цивільного захисту.
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Примітка. НС – надзвичайна ситуація.
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Значна кількість досліджень українських
науковців, зокрема М. Долгого, С. Домбровської, О. Євсюкова, А. Терентьєвої, В.
Тищенка, С. Миронця, О. Бикової, М. Козяр, П. Волянського, А. Демків, Є. Литвиновського, присвячена питанням державного управління у сфері захисту населення
й територій від надзвичайних ситуацій, різних видів забезпечення від них та визначення завдань підготовки особового
складу для рятувальних професійних підрозділів. Однак у цих дослідженнях фрагментарно висвітлено питання підвищення
кваліфікації персоналу щодо способів захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій та змісту навчання штатних працівників підрозділів із питань цивільного захисту. Зокрема, система підвищення кваліфікації управлінських кадрів
органів влади та фахівців Державної служби медицини катастроф з питань цивільного захисту в системі післядипломної
освіти не була предметом поглибленого
науково-педагогічного дослідження, і тому
наукова розробка концептуальних, організаційно-педагогічних, методологічних та
методичних засад недостатня.
З огляду на об’єктивну необхідність
наукового і технологічного рішення метою
поданої роботи є розкриття особливостей
підвищення кваліфікації управлінських кадрів органів влади та медичних фахівців із
питань цивільного захисту в системі післядипломної освіти.Елементи й напрями розвитку системи підвищення кваліфікації
персоналу у практиці післядипломної
освіти досить часто висвітлюються в науковій літературі. Так, В. Онушкін розглядає підвищення кваліфікації як навчальну
діяльність, що направлена на формування
повної готовності працівника до виконання більш серйозних завдань і передбачає освоєння нових спеціально-технологічних і загальнотеоретичних знань, розширення спектра навичок і вмінь [2]. Ефективна організація системи підвищення кваліфікації, за В. Сидоренко, має наповнюватись новою результативністю та змістом
використовуваних технологій, андрагогічних методів, неперервністю міжкурсового
та курсового періодів як цілісного андрагогічного циклу тощо, є не тільки вимогою
часу, а насамперед визначальним
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показником діяльності інституцій післядипломної педагогічної освіти [3]. Післядипломна педагогічна освіта, на думку В. Супруна,
спрямована на розвиток і вдосконалення особистісних якостей фахівців та виявлення інтегральних факторів розвитку методичної
компетентності на основі міждисциплінарних
підходів [4].
Саме тому питання фахового зростання
персоналу, котрий забезпечує в межах законодавства виконання завдань у сфері цивільного
захисту, стає центральною проблемою належного захисту населення й територій від негативних наслідків надзвичайних ситуацій.
Ефективна діяльність фахівців цієї галузі, як
зазначає М. Козяр, досліджуючи теоретичні й
методичні засади професійної підготовки фахівців із цивільного захисту, можлива лише за
їхньої повноцінної підготовленості до дій за
таких умов, які для них мають бути нормою
[5]. Суспільству потрібні висококваліфіковані
управлінські кадри, спроможні втілювати
стратегії розвитку сфери цивільного захисту;
реалізовувати організаційно-технічні заходи
безпечної життєдіяльності; проводити моніторинги і прогнозування надзвичайних ситуацій на підставі отриманих даних; координувати дії органів управління цивільного захисту під час реагування на надзвичайні ситуації; підвищувати ефективність роботи підпорядкованих структур, що відповідають їхнім
завданням.
Особливості професійної діяльності в
надзвичайних ситуаціях, а саме: небезпечність, досить висока складність та психічна й
фізична насиченість – передбачають дійсну
фахову майстерність, морально-психологічну
готовність та психічну стійкість посадових
осіб до роботи на межі людських можливостей.
З метою забезпечення якісного навчання управлінських кадрів органів влади та
медичних фахівців із питань цивільного захисту нормативно-правовими актами визначено
перелік категорій цих осіб, які в межах законодавства виконують певні завдання цивільного захисту в цій сфері суспільного життя
[6]. Нормативно-правовими документами визначено, що підвищення кваліфікації зазначених посадових осіб з питань цивільного захисту є обов’язковою умовою та здійснюється
шляхом проведення функціонального навчання і практичної підготовки.
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У наказі МВС України від
21.10.2014 № 1112 «Про затвердження Положення про організацію навчального процесу з функціонального навчання» зазначено, що функціональне навчання передбачає «набуття та систематичне оновлення
особою спеціальних знань, навичок та
умінь з питань цивільного захисту без своєчасного вдосконалення раніше набутих
особою компетентностей у межах її професійної діяльності або певної галузі знань, у
якій працює» [7]. Практична підготовка полягає в закріпленні управлінськими кадрами органів влади й медичними фахівцями теоретичних знань із питань цивільного захисту та набутті ними навичок і досвіду виконання завдань, а також функцій
під час штабних, командно-штабних і спеціальних об’єктових навчань та у спеціальних тренуваннях із питань цивільного захисту.
Підвищення кваліфікації управлінських кадрів органів влади й медичних фахівців із питань цивільного захисту мають
здійснювати у перший рік призначення на
посаду і в подальшому – щонайменше 1 раз
на 5 років. У зв’язку з цим відповідні посадові особи управлінських кадрів органів
влади й медичних фахівців мають передбачати підвищення кваліфікації у такий
спосіб, щоб кожен фахівець завершив цю
процедуру принаймні 1 раз на 5 років. Згідно зі статистичними даними понад 23 тис.
осіб керівного складу та спеціалістів, робота котрих пов’язана зі здійсненням і організацією заходів із питань цивільного захисту, щороку мають можливість і підвищують кваліфікацію [8].
Згідно зі всіма нормативними документами тривалість навчання завжди визначається відповідними програмами, що
розробляються Інститутом державного управління у сфері цивільного захисту, а також територіальними установами цивільного захисту, які здійснюють підвищення
кваліфікації та передбачають отримання
особами знань, навичок та вмінь, а також
набуття нового досвіду застосування цих
знань та вмінь для виконання посадових
обов’язків у сфері захисту територій та населення від надзвичайних ситуацій.
Під час планування та організації
підвищення кваліфікації управлінських

кадрів органів влади й медичних фахівців із
питань цивільного захисту враховують їхні
індивідуальні, соціальні та вікові особливості, досвід роботи, що допомагає прибрати
бар’єри спілкування під час навчання між
учасниками. Це дає можливість ураховувати
потреби осіб, які навчаються, в отриманні нових знань і розвитку компетенцій і внаслідок
цього запроваджувати в роботу індивідуальну освітню лінію як «індивідуальний шлях
реалізації особистісного потенціалу здобувача освіти, що розробляється з урахуванням
його інтересів, здібностей, мотивації, потреб,
досвіду та можливостей» [9].
Як показує досвід, така робота позитивно
впливає на поліпшення освітнього процесу,
покращує мотивацію науково-педагогічних
працівників до вибору найбільш дієвих форм
роботи, використання новітніх педагогічних
технологій та методик. Така система підвищення кваліфікації, як зауважує В. Купрієвич,
стосується осіб, які вже визначились професійно та характеризуються фізіологічною, соціальною та моральною зрілістю і економічною навчання незалежністю [10]. При органі
зації керівників структурних підрозділів органів влади з питань цивільної безпеки ми повинні пам’ятати про те, що це дорослі люди,
котрі вже зарекомендували себе як фахівці високого рівня. Звичайно, слухачі мають багатий професійний і життєвий досвід, конкретну й високу мотивацію до підвищення кваліфікації, прагнуть до постійного практичного
застосування набутих умінь та знань в управлінській практиці, ставлять високі вимоги до
якості та результатів навчання. Це спонукає
дослідників із проблем розвитку післядипломної освіти вдаватися до пошуків адекватних
методологічних підходів до навчання таких
осіб, залучати їх до співпраці зі здобуття
знань на партнерських засадах.
Реалізація основних положень Стратегії
реформування системи Державної служби
України з надзвичайних ситуацій [11] потребує побудови універсального дизайну у сфері
освіти, тому розвиток післядипломної освіти
з питань цивільного захисту має важливе державне значення. Йдеться про дизайн навколишнього середовища, предметів, освітніх послуг та програм, що забезпечує їхню максимальну ефективність для використання всіма
особами, залученими в навчальний процес [9].
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Можна з упевненістю сказати, що нині намітилися зміни, спрямовані на розв’язання
певних питань у системі післядипломної
освіти управлінських кадрів органів влади
та медичних працівників із питань цивільного захисту.
Серед найбільш значущих теоретичних розробок у цій галузі можна назвати:
уведення профільної, загальної та регіональної складових у систему підвищення кваліфікації; оновлення робочих складових
системи підвищення кваліфікації та виділення в ній інформаційної, консультативної та освітньої функцій; урахування психологічних особливостей, інтересів та підготовленості слухачів. Модернізація системи підвищення кваліфікації персоналу з
питань цивільного захисту виявилась, зокрема, у виникненні нових форм установ.
Навчання управлінських кадрів органів влади та медичних фахівців здійснюється в закладах та установах освіти: Інституті державного управління у сфері цивільного захисту, навчально-методичних центрах сфери цивільного захисту областей та
м. Київ, які здійснюють підвищення кваліфікації керівних кадрів на рівні держави,
регіональному та місцевому рівнях [6]. Досвід організації підвищення кваліфікації
управлінських кадрів органів влади й медичних фахівців із питань цивільного захисту свідчить про те, що в процесі навчання
використовуються найрізноманітніші форми навчальних занять. Освоєння управлінських кадрів органів влади й медичних
фахівців відповідного змісту здійснюється
такими формами і методами:
• під час круглих столів з обміну досвідом;
• у формі семінарів, лекцій, виїзних
практичних занять на об’єктах господарювання;
• у формі групових та індивідуальних консультацій;
• підготовки кваліфікаційних робіт
тощо.
Вочевидь, форми підготовки персоналу з питань цивільного захисту повинні
сприяти тому, щоб якомога раніше, після
призначення особи на посаду, довести ефективність своєчасно прийнятих нею і реалізованих доцільних заходів для захисту
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територій та населення від надзвичайних ситуацій, спонукати у слухачів необхідність та
бажання вишукувати додаткові можливості
щодо розвитку органів управління й сил цивільного захисту, а також підвищення якості
виконання заходів захисту від надзвичайних
ситуацій шляхом виявлення невикористаних
резервів.
Важливе значення для успішного підвищення кваліфікації має якість і зміст навчальних планів, вибір способів навчальної роботи,
виявлення та врахування в навчанні особистісних потреб управлінських кадрів органів влади
та медичних фахівців у вдосконаленні професійних знань і практичних управлінських
умінь з питань цивільної безпеки. Істотно визначають ефективність навчання управлінських кадрів органів влади та медичних фахівців з питань цивільного захисту і матеріально-технічні особливості:
• обсяг бібліотечних фондів;
• методична, дидактична, а також технічна оснащеність освітнього процесу;
• різноманітність та наявність матеріалів, що відображають новизну в освіті та управлінні у сфері захисту територій та населення від надзвичайних ситуацій тощо.
Вважаємо за доцільне організовувати
навчання з підвищення кваліфікації управлінських кадрів органів влади й медичних фахівців із питань цивільного захисту. Щоб існувала податливість у відборі змісту підвищення професійної освіти, у слухачів була можливість вибору часу, місця та термінів навчання. Завдяки сучасним інформаційно-комунікаційним технологіям існує можливість забезпечити подачу та передачу навчального
матеріалу в онлайн-режимі від науково-педагогічних працівників до слухачів за місцем їхнього перебування.
Підвищення кваліфікації з використанням дистанційних технологій є новітньою формою організації навчального процесу, прирівнюється до традиційних форм навчання, що
відбувається за опосередкованої взаємодії
учасників освітнього процесу у спеціально
створеному освітньому середовищі. В Інституті державного управління у сфері цивільного захисту з 2015 року запроваджено таку
форму навчання, реалізовану на одній з найбільш популярних систем електронного навчання – Moodle.
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Перевагами навчання з використанням дистанційних технологій є:
• можливість обирати та складати навчальний план, що відповідає потребам
слухача;
• можливість слухача займатися у
зручному місці і у зручний для себе час;
• можливість підвищення кваліфікації без відриву від роботи;
• одномоментний доступ до джерел
знань та за необхідності спілкування через
мережі Інтернет з одним із науково-педагогічних працівників;
• знижені витрати слухача на навчання;
• рівні можливості підвищення кваліфікації, незалежно від місця проживання,
стану здоров’я слухача тощо [12].
Необхідно враховувати й те, що серед індивідуальних форм навчання самоосвіта має ключове значення. Підвищення
кваліфікації надає стимул і вказує на основні напрями для самоосвіти управлінських
кадрів органів влади та медичних фахівців
із питань цивільного захисту в міжкурсовий період. З огляду на цю обставину доцільно розглядати самоосвіту як одну з провідних форм ознайомлення слухачів зі способами ефективного виконання управлінської діяльності, пов’язаної з організацією
і здійсненням заходів цивільного захисту.
При цьому слід максимально враховувати
мотивацію в самоосвіті, яка залежить від
рівня розвитку професійної самосвідомості
особи, ступеня об’єктивності самооцінки
та усвідомлення особистих потреб у підвищенні кваліфікації. Без пробудження внутрішньої активності персоналу їхнє професійне самовдосконалення навряд чи можливе.
Об’єктивно існуючі труднощі у здійсненні діяльності щодо захисту населення
й територій від надзвичайних ситуацій
найчастіше спостерігаються у управлінських кадрів органів влади та медичних фахівців з невисоким рівнем професійної кваліфікації. Щоб уникнути цього, окрім самооцінки своєї компетенції, а також якості
здійснюваної діяльності з питань цивільного захисту управлінським кадрам органів влади та медичних фахівців слід максимально широко використовувати матеріали перевірок посадових осіб, уповнова-

жених здійснювати державний нагляд із питань техногенної та пожежної безпеки.
Однак більшість науковців глибинним
недоліком у діяльності державних службовців
і посадових осіб місцевого самоврядування
вважає саме відсутність у них здатності й готовності до постійного саморозвитку і самовдосконалення [13], з чим не можна не погодитися.
В епоху цифровізації здатності персоналу до саморозвитку і самовдосконалення
посідають перші позиції. Це надзвичайно важливо, тому що їхня нездатність постійно
працювати над професійним й особистісним
розвитком безпосередньо впливає на ефективність і результативність не тільки їхньої діяльності, а й діяльності підлеглих [14].
Удосконалення освітнього процесу в
Інституті державного управління у сфері цивільного захисту та освітніх установах цивільного захисту неможливо без вивчення і врахування результатів дослідження проблем підвищення кваліфікації управлінських кадрів
органів влади та медичних фахівців із питань
цивільної безпеки у зарубіжних країнах [15,
16]. На актуальність цих питань вказує відомий український учений М. Козяр, який зазначає, що «…підготовка окремих фахівців з надзвичайних ситуацій має враховувати сучасні
світові тенденції, принципи розвитку всієї системи освіти і професійної підготовки у світі
та нашій державі, її теоретико-методологічні
й методичні аспекти, зміст і складність завдань, а також специфічне призначення рятувальних підрозділів» [5].
Висновки та перспективи подальших досліджень
На сучасному етапі розвитку України
постають виклики, що актуалізують проблему
професіоналізації людських ресурсів, задіяних в організації та реалізації заходів цивільного захисту. Професійний розвиток у системі післядипломної освіти має важливе значення: відбуваються активні заходи для вдосконалення організації, форм, методів та програм навчання управлінських кадрів органів
влади та медичних фахівців із питань цивільного захисту. Підвищення кваліфікації зазначеної категорії персоналу являє собою актуальну проблему, розв’язання якої передбачає
можливості покращання його компетентності
з метою організації та виконання завдань цивільного захисту.
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За сучасних умов систему підвищення кваліфікації управлінських кадрів
органів влади та медичних фахівців із питань цивільного захисту необхідно постійно вдосконалювати та адаптувати до
змін з урахуванням існуючих досягнень у
цій сфері. Вона має бути відкритою і гнучкою.
Це дає можливість проявити і використовувати індивідуальні можливості
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кожного, готувати управлінські кадри органів
влади та медичних фахівців, здатні самостійно і відповідально вживати нестандартних рішень із різних питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.
Теоретичні основи підвищення кваліфікації управлінських кадрів органів влади та
медичних фахівців із питань цивільного захисту, зокрема визначення понятійного апарату,
потребують подальшого дослідження.
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В.П. Печиборщ, В.М. Якимец, П.Б. Волянский, В.М. Михайлов, А.С. Твердохлеб, Е.М. Хорошун
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И СПЕЦИАЛИСТОВ МЕДИЦИНСКОЙ ЗАЩИТЫ ПО ВОПРОСАМ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ
В соответствии с современными источниками опасностей выдвинуты новые требования к системе
повышения квалификации управленческих кадров органов власти и медицинских специалистов, деятельность которых связана с организацией и осуществлением мероприятий по вопросам гражданской защиты.
Повышение их квалификации направлено на формирование готовности к выполнению сложных задач в единой государственной системе гражданской и её составляющей, медицинской защиты, и предусматривает
освоение новых общетеоретических и специально-технологических и медицинских знаний, расширение
спектра умений и практических навыков. На основе логического анализа раскрыты особенности повышения
квалификации управленческих кадров органов власти и медицинских специалистов по вопросам гражданской защиты в современных условиях, обоснованы предложения по совершенствованию процесса обучения.
Изучено состояние дел и аргументирован вывод о том, что оптимизация усовершенствования и повышения
квалификации управленческих кадров органов власти и медицинских специалистов системы экстренной медицинской помощи и медицины катастроф по вопросам гражданской и медицинской защиты как функциональной подсистемы в единой государственной системе гражданской защиты предусматривает
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органическое сочетание различных форм, методов и содержания обучения в зависимости от возможностей
учебного заведения и потребностей личности. Указанное невозможно без внедрения рационального построения универсального дизайна во время учебного процесса в учреждении высшего образования, учреждении
гражданской защиты. Актуальность обозначенных вопросов подтверждается курсом нашего государства на
интеграцию в Европейский Союз, а это требует в современных условиях системного совершенствования
учебного процесса и оптимизации уровня повышения квалификации указанных категорий кадров с использованием опыта развитых государств мира и уже имеющихся адаптированных достижений в этой сфере в
нашем государстве, которые соответствуют мировым стандартам и требованиям современности.
Ключевые слова: повышение квалификации, управленческие кадры органов власти, медицинские специалисты, гражданская защита, чрезвычайная ситуация.

V.P. Pechyborsch, V.M. Yakimets, P.B. Volyansky, V.M. Mikhailov, O.S. Tverdokhlib, E.M. Horoshun
IMPROVEMENT OF QUALIFICATION OF MANAGEMENT STAFF AUTHORITIES AND MEDICAL
PROTECTION SPECIALISTS IN CIVIL PROTECTION
Modern sources of danger make new demands on the system of advanced training of managerial staff of
government agencies and medical professionals whose activities are related to the organization and implementation
of measures for civil protection. Improving their skills is aimed at forming readiness to perform complex tasks in a
single state system of civil and its component – medical protection and involves the development of new general
theoretical and special-technological and medical knowledge, expanding the range of skills and practical skills. The
paper, based on logical analysis, reveals the features of professional development of government officials and medical professionals on civil protection in modern conditions, substantiated proposals to improve the process of their
training. As a result of the study, the state of affairs was studied and it was argued that the optimization of improvement and professional development of government and medical specialists of the system of emergency care and
disaster medicine on civil and medical protection as a functional subsystem in a single state civil protection system
provides an organic combination different forms, methods and content of education, depending on the capabilities
of the educational institution and the needs of the person. The above is not possible without the introduction of a
rational construction of universal design during the educational process in a higher education institution, a civil
defense institution. The urgency of these issues is confirmed by the course of our country for integration into the
European Union, and this requires, in modern conditions, systematic improvement of the educational process and
optimization of the level of professional development of these categories of personnel using the experience of developed countries. that meet world standards and requirements of today.
Keywords: advanced training, managerial staff of government bodies, medical specialists, civil protection,
emergency situation.
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