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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА  
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩІ 

 
Педагогічна освіта – це багатофункціональний, міждисциплінарний, 

багатосторонній процес, що відбувається у трьох напрямах, зокрема, охоплює три 
сфери суті та методів підготовки: аксіологічно-пізнавальну, емоційну і практичну; 
у чотирьох площинах: регіональній, державній, європейській і глобальній; у трьох 
часових вимірах: минулому, теперішньому і майбутньому (Т. Є. Кристопчук). 
Педагогічна освіта в Польщі є двоступеневою. На першому ступені у вищих 
педагогічних та інших вищих школах впродовж трьох років готують ліцензіатів – 
учителів дошкільних закладів і початкових шкіл, які, продовжуючи освіту в 
університетах, здобувають освітній рівень магістра. Напрям «Педагогіка» 
пропонують також гуманістичні, гуманістично-економічні, економічно-суспільні 
вищі школи, а також економічні та вищі школи без зазначення певної галузі. 
Студенти напряму «Педагогіка» мають змогу оволодіти сучасними знаннями із 
загальної педагогіки, освіти і навчання, соціологічними і психологічними 
особливостями процесу навчання, виховання і опікунської роботи. Як наслідок, 
випускники готові до реалізації завдань у різних освітніх інституціях, опікунсько-
виховних закладах, школах і закладах освіти, соціальних педагогічних службах, а 
також інституціях соціальної профілактики та оцінювання правосуддя. 

З 1999 р. набув чинності наказ Головної ради вищої школи Польщі щодо 
мінімальних вимог до ВНЗ, які здійснюють підготовку педагогічних кадрів. 
Зокрема, за два роки навчання обсяг теоретичної психолого-педагогічної 
підготовки (психологія, педагогіка, методика) становить 150 год., з методики 
виробничої праці – 120 год., а обсяг педагогічної практики – не менше 150 год. 
Академічна підготовка може доповнюватися такими предметами, як «Основи 
розвитку і виховання», «Соціологія виховання і педагогічних досліджень», «Нові 
педагогічні технології», «Риторика», «Культура мовлення».  

Викладачів для системи підготовки кваліфікованих робітничих кадрів готують 
у політехніках на педагогічних факультетах. Особливістю їх підготовки є 
«розведення» професійної і педагогічної кваліфікації. Спочатку майбутні 
викладачі теоретичних дисциплін здобувають професійну кваліфікацію, що 
засвідчується відповідним дипломом, а педагогічну, як додаткову (за рахунок 
психолого-педагогічної підготовки), здобувають на спеціальних педагогічних 
факультетах, паралельно або після одержання фахової освіти (її обсяг значно 
перевищує обсяг психолого-педагогічної підготовки). Саме такі фахівці мають 
право працювати в системі професійної підготовки на посадах викладачів 
теоретичних предметів професійного спрямування.  

Науковий керівник: Галицька М.М., к. пед. н., доцент 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ САМОМЕНЕДЖМЕНТУ  
У ПРАЦІВНИКІВ ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИХ  
ПІДРОЗДІЛІВ МНС УКРАЇНИ 

 
Сьогодення зумовлює нагальну потребу в професійно підготовлених фахівцях-

пожежниках, які здатні ефективно працювати в складних і екстремальних умовах. 
Професійна діяльність пожежників ґрунтується на високому ступені активності, 
відовідальності, чіткості виконання професійних обов'язків та грамотній 
організації часу. Тому самоменеджмент в діяльності пожежників є надзвичайно 
важливим. 

Самоменеджмент – це відносно нове поняття в психологічній науці. 
Самоменеджмент направлений на максимальне використання працівником 
власних можливостей і усвідомлене управління своїм робочим часом. 
Самоменеджмент – це технологія оптимального самоорганізування особистості 
для досягнення значущих для неї цілей. Серед напрямів самоменеджменту 
виокремлюють менеджмент часу, самоорганізування у стресових ситуаціях, 
менеджмент справляння враження на оточення, командний менеджмент, 
менеджмент психологічних ресурсів.  

Термін “самоменеджмент ввів Л. Зайверт, він розуміє ідею самоменеджменту 
як ідею економії свого часу; у концепції В. Андрєєва – ідея саморозвитку творчої 
особистості; у концепції М. Вудкока й Д. Френсіса – подолання власних 
обмежень; у концепції А. Хроленка – підвищення особистої культури ділового 
життя; у концепції Б. і X. Швальбе – ідея досягнення особистого ділового успіху. 

Складовими самоменеджменту є мотиваційні особливості та особистісні 
диспозиції. Особистісні диспозиції самоменеджменту: саморозвиток, чіткі 
особисті цілі, цінності, творчий підхід, інтелектуальна ефективність. Мотиваційні 
складові самоменеджменту: активність, внутрішній мотив, інтерес до життя, 
самопослідовність, цільова мотивація, бажання працювати (вмотивованість). 
Механізмами самоменеджменту є самоконтроль і саморозуміння.  

Отже, самоменеджмент – це перший крок до успішності і досягнення 
поставлених цілей. Проблематика самоменеджменту у працівників пожежно-
рятувальних підрозділів МНС України є надзвичайно актуальною, так як професія 
пожежника розуміє під собою чітку і грамотну організацію своєї діяльності та 
внутрішніх психологічних ресурсів задля успішної професійної діяльності. 
Самоменеджмент може слугувати для саморозвитку ділових якостей працівника, 
підвищення ним свого професійного потенціалу, що збільшить шанси і 
перспективи успішного виконання професійних завдань. Однак самоменеджмент 
ділової кар’єри має будуватися на основі розуміння сутності самої ділової кар’єри, 
знання соціально-психологічних механізмів її здійснення і, перш за все, 
адаптивно-розвивального механізму. 

Науковий керівник: Злагодух В.В., ст. викладач 
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