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Анотація. У статті розглядається процес формування вмінь і 

навичок у випускників сучасних навчальних закладів освіти через інтеграцію 

наукової і навчальної роботи, їх використання в нових умовах. Також 

висвітлюється проблема застосування інформаційних технологій та 

інтеграція наукової, навчальної та виховної діяльності на заняттях з 

безпеки життєдіяльності та цивільної оборони. 
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Прискорений соціально-економічний розвиток нашої країни пред'являє 

все нові вимоги до людського фактору не тільки в області виробництва, а й у 

сфері освіти, яка повинна краще готувати молодь до життя і праці. 

Оновлення всіх сторін життя суспільства, необхідність виходу на 

передові рубежі науково-технічного прогресу, забезпечення високої 

ефективності виробництва, найбільш повного розвитку творчого потенціалу 

суспільства - все це ставить перед професійною та вищою школами зовсім 

нові наукові, навчальні та виховні завдання. Необхідно, щоб навчання 

формувало новий тип мислення, новий стиль діяльності, орієнтований на 

більш ефективне рішення виробничих, соціальних, культурних і багатьох 

інших проблем [6, с.24]. 



Активізація мислення стала найважливішою частиною перебудови 

навчальних закладів відповідно до міжнародних загальноосвітніх стандартів. 

Зміст і обсяг підготовки студентів згідно з цими стандартами мають 

відповідати вимогам сьогодення, забезпечити високий загальноосвітній 

рівень громадян України, їх інтеграцію в Європейський освітній простір. 

Якість занять, відхід від шаблонної системи його організації, оволодіння 

новими технологіями - ось що необхідно сучасному викладачеві. Знання 

разом з творчими здібностями стають головним показником усебічно 

розвинутої особистості [3, с.68]. 

Вхід до єдиного Європейського простору освіти та сучасні ринкові 

відносини у суспільстві вимагають перенесення акценту з процесу засвоєння 

готових знань на процес формування вмінь і навичок, їх використання в 

нових умовах. 

Випускник сучасного навчального закладу, який житиме й 

працюватиме в новому тисячолітті, повинен володіти певними якостями: 

•   самостійно  здобувати  необхідні  знання,  вміло  застосовуючи  їх      

     на практиці; 

•   критично мислити, грамотно працювати з інформацією; 

•   бути комунікабельним, контактним у різних соціальних групах; 

• самостійно працювати над розвитком власного інтелекту,    

   культурного й морального рівня. 

          На сучасному етапі розвитку нашого суспільства вносяться певні 

корективи у зміст освітньої діяльності. В першу чергу це розробка, 

розповсюдження та застосування освітніх інноваційних технологій, а саме 

інтерактивних    та    інформаційних    технологій    навчання.    

Упровадження інноваційних підходів у навчально-виховний процес 

спрямоване на розвиток здатності орієнтуватися в нових умовах, 

адаптуватися до нових вимог. 

             Сьогодні якість інформаційних технологій і їхнього використання в 

більшому ступені визначають характер життя суспільства. Новітні 



інформаційні технології - могутня сила впливу на свідомість людей, засіб 

оперативного повідомлення інформації в різні куточки світу, найбільш 

ефективний засіб впливу на емоції людини, які здатні переконувати 

реципієнта щонайкраще. В міру розширення технічних можливостей їхня 

роль зростає. А по емоційному впливу на почуття і свідомість людей вони 

залишаються поки що неперевершеними і збирають найбільшу аудиторію 

[1,с.42]. Кожного дня ми спостерігаємо за негативними процесами, що 

відбуваються у нашій державі і в цілому у світі - це і різноманітні стихійні 

лиха, і терористичні акти і аварії на виробництвах та інш. Нажаль наша 

молодь здебільше не знає, як поводитися в тій чи іншій небезпечній ситуації, 

тому сьогодення ставить першочергову задачу підготувати дітей до сучасних 

умов існування, а задача викладача безпеки життєдіяльності та цивільної 

оборони - надати достовірну інформацію про небезпеки та визначити шляхи 

виходу з них. Вся складність дисципліни в тому, що педагогічні засоби 

повинні бути орієнтовані не стільки на передачу знань, скільки на 

формування ставлення особистості до проблеми, а також і формування 

особистісних якостей студента. Таким чином, ефективність викладання будь-

якого курсу, курсу безпеки життєдіяльності, зокрема, в більшій мірі 

визначається методикою навчання, дидактичним забезпеченням предмету і 

умінням викладача, використовуючи всі сучасні технології навчання для 

вирішення поставлених навчально-виховних завдань. 

            В світі зазначених проблем перед викладачем стоїть задача розумного 

використання ІКТ як освітньої технології. Метою використання новітніх 

технологій навчання є підвищення якості і забезпечення доступності освіти 

на рівні європейських стандартів. Актуальними завданнями на цьому шляху є 

наступні: 

♦♦♦ Розвиток системи освіти протягом життя. 

♦♦♦ Інтеграція освіти і науки, що є необхідною умовою забезпечення якості 

освіти та її живого розвитку. 



          Найважливішим фактором удосконалення професійної підготовки 

майбутніх фахівців у сучасних навчальних закладах виступає освіта через 

науку, тобто єдність науково-дослідної діяльності й навчання, коли 

навчальний процес ґрунтується на наукових дослідженнях, що виконують 

викладачі спільно зі студентами [2, с. 49]. 

           У ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного 

університету імені Тараса Шевченка» наукова робота є обов'язковою для 

більшості студентів і виступає найважливішим компонентом їх професійної 

підготовки. Так інтеграція наукової та освітньої роботи з предмету «Безпека 

життєдіяльності» розпочинається вже на першому курсі: 

-   першим шагом є творчі завдання наукового характеру, які враховують 

    інтереси     студентів,     їх     професійну     спрямованість     (створення 

презентацій, складання логічних схем, аналіз та систематизація джерел 

інформації). Даний вид завдань стимулює самостійну пізнавальну діяльність 

студентів, а викладач має змогу виділити більш талановитих дітей. 

-    другим шагом є організація й проведення наукових досліджень, виховання 

вчителя-дослідника, який повинен володіти високим рівнем дослідницької 

культури, науковим потенціалом, що реалізується в педагогічній творчості 

під час вирішення складних практичних задач. (В рамках предмету «Безпека 

життєдіяльності» можна дослідити велику кількість питань, а саме: «Безпека 

життєдіяльності в надзвичайних ситуаціях», «Біологічна безпека. 

Найпоширеніші інфекційні хвороби», «Глобальні проблеми забезпечення 

життєдіяльності та якості життя людини», «Гігієна довкілля. Вплив 

техногенної діяльності на стан довкілля», «Завдання оптимізації взаємодії 

людини і живої природи - стратегія майбутнього», «Згубні звички як фактор 

ризику» та інші.) 

-    третім шагом є залучення студентів до програми «Іntel®. Навчання для 

майбутнього», в результаті чого вони створюють власні проекти з актуальних 

проблем сьогодення і використовують їх під час проходження педагогічної 

практики на місці як вчителя, так і вихователя. 



- четвертим шагом є створення викладачем і студентами власних 

комп'ютерних програм (навчальних, тренувальних, імітаційно-моделюючих, 

контролюючих, інтегрованих, інструментальних, діагностичних, бази даних 

та інш.) 

            Безпека життєдіяльності та Цивільна оборона є одними з тих 

навчальних предметів, що дають багатий матеріал для відпрацювання 

найрізноманітніших методів і прийомів роботи з інформацією. Викладання 

безпеки життєдіяльності та цивільної оборони пов'язане з використанням 

великого обсягу різноманітної інформації, що робить застосування 

комп'ютерної техніки особливо ефективним, оскільки дозволяє дуже швидко 

опрацювати цю інформацію і представити її у вигляді таблиць, схем, діаграм, 

визначити залежність між різними об'єктами і явищами, будовою та 

функціями. Ефективність    навчання     з    використанням    комп'ютерів 

пояснюється значним унаочненням програмного матеріалу, що дозволяє 

краще зрозуміти та засвоїти абстрактні поняття, сформувати практичні 

вміння та навички. 

            Використання комп’ютерно-орієнтовних технологій надає змогу 

формувати у студентів комунікаційні навички, культуру спілкування, 

навички дослідницької діяльності, вміння моделювати роботу наукової 

лабораторії, а також різноманітні супутні навички [5, с.35]. 

            Отже, на сучасному етапі розвитку освіти проблема застосування 

інформаційних технологій та інтеграція наукової, навчальної та виховної 

діяльності на заняттях з безпеки життєдіяльності та цивільної оборони 

набуває дуже великого значення. 

            Таким чином практика організації наукової роботи в коледжі дозволяє 

нам стверджувати, що процес інтеграції науково-дослідної й навчальної 

роботи здійснюється недостатніми темпами. Наука й освіта організаційно 

продовжують залишатися відірваними один від одного в контексті 

професійної підготовки майбутніх фахівців. Разом з тим, існуючі окремі 

моделі об'єднання наукової й навчальної роботи можуть служити підґрунтям 



розробки нових форм інтеграції, що зможуть максимально забезпечити 

участь студентів у дослідницькій діяльності у процесі навчання. 
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