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Нині у ВНЗ розроблена достатня кількість методів і методик моделювання професійної ді-яльності майбутніх фахівців з охоронної діяльнос-ті. Як правило, всі вони опираються на загальні вимоги, що представляють собою модель, яка включає комплекс норм, цінностей і вимог до ба-зового рівня змісту і якості професійної підготов-ки фахівців з охоронної діяльності. Системоутво-рюючим фактором цих моделей є рівень освіти і кваліфікації. Аналіз існуючих методик моделювання про-фесійної діяльності, показав, що жодна з них не є універсальною. У більшості випадків вони носять вузько-профільний характер, відповідно до видів, об’єктів і середовища професійної діяльності різ-них фахівців. На сьогоднішній день існує значна кількість наукових досліджень, присвячених дослідженню процесу навчання майбутніх фахівців з охоронної діяльності e роботах таких науковців, як: Ю. К. Ба-банский, П. Безпалько Г. І. Васильєв, П. Воловика, С. У. Гончаренко, М. Грабаря, О. П. Євсюкова, А. Н. Зельницкого, О. В. Золотарьова, А. Киверялга, В. М. Крайнюк, К. Краснянської, М. С. Корольчука, Н. Кузьміної, В. Сидоренка, Г. В. Терещук, О. В. Тімченко, А. Усової, В. В. Ягупова та ін. Мета статті – дослідити основні критерії, по-казники та рівні підготовки майбутніх фахівців з охоронної діяльності. Процес підготовки фахівців з охоронної дія-льності є складним, суперечливим і багатогран-ним, тому оцінити якісні й кількісні параметри його динаміки досить складно. Необхідно визна-

чити критерії сформованості професійної компе-тентності фахівців з охоронної діяльності, під яки-ми ми розуміємо сукупність об’єктивних і суб’єк-тивних показників, що дають якісну характерис-тику її стану, опираючись на які, можна виявити її істотні властивості й міру прояву в діяльності. Нагадаємо, що під професійною компетентні-стю ми розуміємо систему значимих професійних якостей, професійних позицій, акмеологічних ін-варіантів і психологічних особливостей, необхід-них випускникові ВНЗ для успішної реалізації професійних функцій. Виходячи із цього, для виді-лення позначених критеріїв необхідно провести аналіз наступних напрямів діяльності майбутньо-го фахівця з охоронної діяльності: ступінь сфор-мованості потреб у навчальній діяльності й спосо-би її реалізації; задоволеність і відношення до виконуваної діяльності; прояв самостійності, са-моорганізації й самовиховання в навчальній і слу-жбовій діяльності; цілісне забезпечення професій-ної готовності фахівців засобами навчально-пізнавальної діяльності; зміст переважної моти-вації в діяльності і її спрямованість; системність глибину й міцність засвоєння знань, умінь і нави-чок необхідних для розуміння сутності природних і соціальних процесів функціонування спеціальної діяльності майбутнього фахівця з охоронної ді-яльності ВНЗ, їхнє творче застосування при вико-нанні функціональних обов’язків; творчий рівень виконання професійної діяльності, обумовлений наявністю відповідної підготовленості. Отже, про сформованість професійної ком-петентності майбутнього фахівця з охоронної  
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ТА БЕЗПЕКИ  
У статті розглянуто основні критерії та рівні підготовки майбутніх фахівців з охоронної діяльнос-

ті. Здійснено аналіз психолого-педагогічної, методичної та наукової літератури, якийдозволив автору 
виділити чотири рівні сформованості професійної компетентності майбутнього фахівця з охоронної 
діяльності. У дослідженні визначено зміст поняття «критерії» професійного розвитку. Розкрито по-
няття професійна придатність, та визначено основні особливості професійної психологічної придатно-
сті майбутніх фахівців з охоронної діяльності. 
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діяльності можна судити на підставі того, як і у якій конкретній формі реалізується на практиці система професійно значимих якостей, що напра-вляють особистість на практичне застосування її норм, допомагають адекватно організувати про-фесійну діяльність, визначають творчий розв’я-зок спеціальних професійних завдань. Проведений аналіз психолого-педагогічної, методичної та наукової літератури дозволив нам виділити чотири рівні сформованості професійної компетентності в майбутнього фахівця з охорон-ної діяльності (з урахуванням необхідності якіс-ної оцінки):  
– низький (пасивний);  
– достатній (наслідувальний);  
– середній (активно-пошуковий);  
– високий (творчий). Низький (пасивний) рівень характеризується неспроможністю забезпечити продуктивність діяльності (професійна компетентність не сфор-мована). Відсутня пізнавальна активність у сфері професійної діяльності, знання часткові й прояв-ляються на рівні знайомства з навчальним мате-ріалом, уміння працювати з матеріальною части-ною обладнання і техніки розвинені погано, від-сутнє розуміння сформованої ситуації й уміння цінувати об’єктивні цінності, спостерігається емо-ційно-моральна нерозвиненість. На заняттях май-бутні фахівці з охоронної діяльності пасивні, не-має мотивів хорошої поведінки, характерне підпо-рядкування впливу конкретної ситуації, домінує негативна установка, сферу поза навчальною дія-льністю відкидають. Достатній (наслідувальний) рівень характе-ризується спроможністю забезпечити часткову продуктивність діяльності. Це реалізується, го-ловним чином, на рівні мотиваційно-споживчої сфери. Майбутні фахівці з охоронної діяльності мають ситуативні професійні знання, які не вмо-тивовані, обмежені, безсистемні. Допускають  серйозні помилки або недостатньо швидко вико-нують прийоми роботи з технікою, тобто практи-чні вміння обмежені. Проявляють ситуативну за-лежність поведінки від зовнішніх обставин. Середній рівень (активно-пошуковий) харак-теризується спроможністю забезпечити відносно високу продуктивність праці. Для майбутніх фахі-вців з охоронної діяльності характерні відповідні переконання, необхідні знання, практичні вміння й навички, що дозволяють грамотно виконувати різноманітну навчальну й службову діяльності під контролем і при консультативній допомозі викладачів і досвідчених товаришів. Цей рівень відрізняється погодженістю в проявах думок, по-чуттів, поведінки, але ця погодженість не повніс-

тю гармонічна. У цьому проявляється недостатня розвиненість самостійності (суб’єктивності). Пі-знавальна активність проявляється в освоєнні науково-популярної літератури та інформаційних технологій. Більшість майбутніх фахівців з охо-ронної діяльності включена в часткове самовихо-вання, керуючись особистими й професійними мотивами. Важливим для них є можливість емо-ційного спілкування й самовираження у процесі занять. Активність у суспільній діяльності прояв-ляють, головним чином, при спонуканні ззовні (викладачі). Високий (творчий) рівень характеризується спроможністю забезпечити максимальну продук-тивність професійної діяльності та проявом узго-дженості думок, почуттів і вчинків, гармонією в суб’єктивних характеристиках. Майбутнім фахів-цям з охоронної діяльності цього рівня властиві обґрунтованість знань, оперативне мислення, уміння ставити й вирішувати творчі завдання при виконанні професійної діяльності. Майбутні фахі-вці з охоронної діяльності відрізняються проявом ініціативи, самостійності, активністю в навчально-пізнавальній діяльності, бездоганно володіють прийомами роботи з матеріальною частиною об-ладнання і військової техніки. Межі виділених рівнів мобільні. Вони вказу-ють на суперечності між сучасними вимогами до професійного розвитку особистості майбутнього фахівця з охоронної діяльності і реально досягну-тим рівнем, а це є рушійною силою розвитку про-фесійної компетентності цих фахівців в умовах навчання у ВНЗ. Дані рівні лягли в основу діагностики й про-гнозування процесу формування професійної компетентності в майбутніх фахівцях з охоронної діяльності засобами ІКТ. Виділені нами чотири рівні сформованості професійної компетентності цілком відповідали завданню класифікувати дос-ліджувані групи майбутніх фахівців з охоронної діяльності у процесі навчальної діяльності. Ці рів-ні дозволили в достатньому ступені диференцію-вати професійно значимі якості майбутніх фахів-ців з охоронної діяльності.  Менша їхня кількість стала б причиною за-надто великої різнорідності складу тієї групи, що була віднесена до одного рівня, більше ж їхнє чис-ло роздрібнює експериментальну групу майбут-ніх фахівців з охоронної діяльності, що створює додаткові труднощі, як для проведення дослі-дження, так і для обробки його результатів. З погляду сучасної професіографії, майбутню діяльність фахівця з охоронної діяльності ВНЗ можна описати як цілісний феномен, що містить у собі сукупність компонентів об’єктивного й  
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суб’єктивного характеру. Як об’єктивні характе-ристики виступають мета і завдання професійної діяльності. Для їхньої реалізації необхідно вміти виконувати визначені професійні функції. Отже, функції також ставляться до об’єктивних характе-ристик діяльності фахівця з охоронної діяльності. Суб’єктивна її сторона може бути представлена через знання, уміння, навички, професійні позиції, психологічні якості й акмеологічні інваріанти.  З урахуванням вищевикладеного, вважаємо за доцільне використання наступних дидактич-них критеріїв оцінки сформованості професійної компетентності майбутнього фахівця з охоронної діяльності: обсяг і якість засвоєння спеціальних знань, умінь і навичок, міцність їхнього засвоєн-ня, якість виконання творчих завдань і робіт при розв’язанні професійно орієнтованих завдань, мотивація, активність майбутніх фахівців з охо-ронної діяльності [4]. Оцінювання педагогічного явища чи процесу вважається найскладнішим завданням будь-якого педагогічного дослідження [7]. Цілком погоджує-мося з думкою відомого українського вченого С. Гончаренка про те, що важливою вимогою до педагогічного дослідження є його надійність у всіх своїх компонентах, і що «марно чекати надій-них результатів, якщо застосовуються неадекват-ні поставленим завданням методи дослідження, ненадійні засоби збирання і обробки емпіричних даних» [9]. Потрібно зазначити, що аналіз психо-лого-педагогічної літератури дав змогу встанови-ти факт наявності варіативності запропонованих у дослідженнях наукових визначень критеріїв, показників та перевірки їх дієвості.  Насамперед, необхідно визначити зміст по-няття «критерії». Відносно до визначень в енцик-лопедичних словниках «критерій» (від гр. κριήριον) – це, ознака, за якою можна судити про щось, мірило для визначення, оцінки предмета чи явища [5], основа для оцінки або класифікації чо-гось [19]. У педагогічній теорії під поняттям «критерій» розуміють об’єктивну ознаку, за допо-могою якої здійснюється порівняльна оцінка дос-ліджуваного явища, ступеня розвитку його у різ-них обстежуваних осіб [1] або сукупність таких якостей явища, що відображають його суттєві характеристики і саме тому підлягають оцінці [17]. Окремі автори розширюють поняття «критерію» як «кількісної величини, що визначає якісні характеристики процесу або явища» [19]. Л. Путляєва, вивчаючи сучасні проблеми профе-сійного навчання, конкретизує значення крите-рію як «міри оцінювання досліджуваного явища та тих змін, які відбулися в розвитку окремих складових чи особистості в цілому в результаті 

експериментального навчання та виокремлених педагогічних умов, за яких визначена гіпотеза відповідає чи не відповідає результатам експери-менту» [20]. Ці визначення мають практичне зна-чення для нашої роботи. Таким чином, у дослі-дженні розглядаємо критерії професійного роз-витку викладачів як матеріалізовану сукупність ознак, що дають підстави зробити висновок про ступінь відповідності професійно-особистісних якостей майбутніх фахівців з охоронної діяльнос-ті ВНЗ вимогам професійної діяльності та спрог-нозувати рівень їх конкурентоспроможності на ринку праці. При організації та проведенні експеримента-льної роботи ми спиралися на принципи, що відо-бражають загальні вимоги до здійснення педаго-гічного експерименту [23]: 1) при моделюванні етапів педагогічного експерименту – принцип ці-лісного вивчення педагогічного явища, який пе-редбачає: облік вимог системного підходу, чітке визначення місця професійного розвитку в освіт-ньому процесі, розкриття динаміки досліджувано-го явища; 2) при проведенні констатуючого та формуючого експерименту; в ході розробки діаг-ностичної програми; аналізі та оцінці отриманих результатів – принцип об'єктивності, який перед-бачає перевірку кожного факту кількома метода-ми, фіксацію всіх проявів зміни досліджуваної яко-сті особистості, зіставлення даних свого дослі-дження з даними інших досліджень; 3) при плану-ванні умов проведення експериментальної робо-ти, відстеження одержуваних експериментальних даних – принцип ефективності, який полягає в положенні про те, що отримані результати повин-ні бути вище результатів, отриманих в типових, стандартних умовах за один і той же час, при од-них і тих же матеріальних і фінансових ресурсах.  Розглянемо перший напрям. Розробка діагно-стичної програми здійснювалася в два етапи. На першому етапі вирішувалися два завдання: а) теоретичний аналіз об’єкта вимірювання; б) вибір критеріїв, які дають можливість судити про рівень професійної готовності викладачів. Вирішуючи перше завдання, ми виділили компо-ненти професійної готовності викладачів і пред-ставили їх характеристику. При вирішенні друго-го завдання нам, в першу чергу, довелося чітко означити поняття критеріїв і показників, оскіль-ки, як свідчить вищезазначене, у їх визначенні є значні розбіжності в науково-педагогічній літера-турі. На основі аналізу різних точок зору, ми  розглядаємо поняття критерію як якості, власти-вості досліджуваного об’єкта, яка дає можливість судити про його стан, рівень функціонування і розвитку. 
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У педагогіці і соціології існують загальні ви-моги до виділення і обґрунтування критеріїв, які з урахуванням суб’єкта нашого дослідження зво-дяться до такого [23]:  
– критерії повинні відображати основні за-кономірності становлення особистості майбутніх фахівців з охоронної діяльності;  
– за допомогою критеріїв повинні встанов-люватися зв’язки між усіма компонентами досліджуваного процесу організації інфор-маційно-освітнього середовища наукової бібліотеки в ході професійної підготовки майбутніх фахівців з охоронної діяльності ВНЗ;  
– критерії повинні розкриватися через ряд показників, у міру прояву яких можна су-дити про більшу чи меншу міру виражено-сті даного критерію;  
– оскільки мова йде про формування уза-гальнених умінь, то критерії повинні відо-бражати динаміку вимірюваної якості в часі та просторі;  
– якісні показники повинні виступати в єд-ності з кількісними.  При виборі критеріїв ми спиралися на показ-ник обґрунтованості інформації, суть якого в то-му, що довіряти отриманій інформації можна тільки в тому випадку, якщо вона адекватна об’єкту вимірювання.  Враховуючи це, ми виділили такі критерії:  
– професійна спрямованість;  
– професійні знання та вміння;  
– професійні якості.  Виділені критерії відображають абстрактний (теоретичний) рівень опису об’єкта вимірюван-ня – рівня професійного розвитку викладачів. Пе-рехід майбутніх фахівців з охоронної діяльності з низького рівня на більш високий професійного розвитку виступав в якості головного критерію ефективності запропонованої нами концепції. Його оцінка, а також оцінка кожного критерію здійснювалася нами на основі комплексу показ-ників. При цьому показник – це кількісна або якіс-на характеристика обраного критерію досліджу-ваного об’єкта. Показники сформованості виділе-них критеріїв визначені нами з опорою на роботи: П. Воловика, С. Гончаренка, М. Грабаря, К. Інгенка-мпа, К. Краснянської, Н. Кузьміної, А. Киверялга, А. Усової, Г. Терещука, В. Сидоренка.  Отже, аналіз літератури показав недостатню теоретичну розробленість проблеми діагностики професійної психологічної придатності майбутніх фахівців з охоронної діяльності ВНЗ до професій-ної діяльності. Роботи військових психологів О. П. Євсюкова, О. В. Тімченко, М. С. Корольчука, В. М. Крайнюк, В. І. Осьодло, В. В. Ягупова та інших учених прис-

вячені вивченню загальних і спеціальних здібнос-тей, професійно важливих якостей, військово-професійної спрямованості майбутніх фахівців з охоронної діяльності, прогнозуванню їхньої про-фесійної придатності, підвищенню ефективності професійного психологічного відбору, успішності професійної діяльності. Структура професійної психологічної придатності майбутніх фахівців з охоронної діяльності ВНЗ являє собою сукупність компонентів, які лежать в основі її діагностики: професійно важливих якостей; військово-професійної мотивації; загальноосвітньої та про-фесійної підготовленості. Робота фахівців з охо-ронної діяльності пов’язана із мобілізацією функ-ціональних резервів особистості, певним рівнем розвитку психофізіологічних властивостей, які дозволяють компетентно, надійно та ефективно здійснювати професійну діяльність в екстремаль-них і аварійних ситуаціях для забезпечення осо-бистої та колективної безпеки [11; 16; 24; 15; 21]. Професійна придатність – це цілісний ком-плекс індивідуально-типологічних і психологіч-них особливостей особистості, що є умовою ефек-тивного та надійного виконання тієї, або іншої продуктивної діяльності. Вона виявляється в про-цесі оволодіння професією в тому, наскільки інди-від за інших рівних умов швидко і міцно засвоює способи її організації та здійснення, особливо в напружених і екстремальних умовах праці [6]. Переважно екстремальний характер праці майбутніх фахівців з охоронної діяльності, специ-фічні умови роботи і перебування в осередку над-звичайної ситуації висувають підвищені вимоги до таких психофізіологічних, елементарних і ви-щих психічних функцій, як сила і рухливість нер-вових процесів, рецепція, увага, пам’ять, мислен-ня. Психофізіологічний професійний відбір є нау-ково обґрунтованою системою підготовки, раціо-нального розподілу й ефективного використання кадрів на основі об’єктивної оцінки професійно важливих психофізіологічних та особистісних якостей, необхідних для формування професійної компетентності для ефективної і безпечної робо-ти в екстремальних умовах виконання завдань, групової діяльності з підвищеною відповідальніс-тю. Найбільш ефективним є використання ре-зультатів діагностики в ПТЦ (психолого-трену-вальному центрі) професійної придатності майбу-тніх фапхівців з охоронної діяльності ВНЗ, при прийомі кандидатів на роботу, при доборі канди-датів при переміщенні по службі.  У ПТЦ (психолого-тренувальному центрі) ви-рішуються наступні завдання: профорієнтаційне інформування осіб, які проходять підготовку у навчальному пункті навчально-методичного 
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ДМИТРО КИСЛЕНКО Критерії, показники та рівні підготовки майбутніх фахівців з охоронної діяльності та безпеки центру ВНЗ; психодіагностика та профвідбір кан-дидатів на службу та при призначенні на посаду; психологічне консультування та навчання (соціально-психологічні тренінги) психологів-практиків щодо особливостей поведінки людей у надзвичайних ситуаціях; наукові дослідження психологічних аспектівповедінки людей у екстре-мальних та надзвичайних ситуаціях. Особливості професійної психологічної при-датності майбутніх фахівців з охоронної діяльнос-ті ВНЗ до діяльності за фахом виражаються в інте-гративній професіографічній моделі фахівця з охоронної діяльності, яка включає як загальні індивідуально-психологічні особливості (спрямо-ваність на службу, необхідні рівні загального ін-телектуального розвитку, емоційно-вольової стійкості), так і спеціальні (необхідний рівень ви-разності професійно важливих якостей, що дозво-ляють визначити придатність). Розроблена систе-ма діагностики професійної психологічної прида-тності майбутніх фахівців з охоронної діяльності сприяє виявленню рівня виразності військово-професійної спрямованості, професійно важливих якостей, загальних пізнавальних здібностей, що робить визначальний вплив на якість підготовки майбутніх фахівців з охоронної діяльності, та до-зволяє прогнозувати якість підготовки таких фа-хівців у ВНЗ. Успішне виконання бойових завдань при НС вимагає високого рівня професійної, фізичної та психологічної підготовки, досвіду, мужності, дис-циплінованості. Для ефективних і надійних дій в особливих і екстремальних ситуаціях майбутні фахівці з охоронної діяльності повинні володіти функціональними (професійними, інтелектуаль-ними) можливостями, які зводяться не тільки до резервів організму, а являють собою додаткові знання, уміння і навички та включаються для компенсації екстремальних факторів.  Таким чином проведення занять на базі ПТЦ обладнаного засобами ІКТ, де враховано специфі-ку професійної діяльності, забезпечує підвищення рівня професійної компетентності фахівців з охо-ронної діяльності (психологічне обґрунтування вибору професії, професійний відбір фахівців, фо-рмування професійної спрямованості, викорис-тання інноваційних методик на основі засобів ІКТ, забезпечення послідовного набуття вмінь та одержання навичок діяльності у НС). Успішність складної та багатогранної діяль-ності майбутнього фахівця з охоронної діяльності залежить, насамперед, від ступеня відповідності рівня сформованості знань, умінь і навичок вимо-гам, які пред’являються до них за місцем служби. Еталоном, що відображає реальні вимоги замов-

ника до фахівця служить, як правило, модель про-фесійної діяльності.  На думку багатьох науковців, дослідження процесу навчання не можуть бути доведеними, якщо вони не підлягали експериментальній пере-вірці [3; 8; 12, 5-6]. У педагогіці провідну роль в організації екс-периментальної перевірки ефективності та до-цільності теоретичних положень відведено педа-гогічному експерименту, який визначається як комплексний метод перевірки гіпотези, що є орга-нізованим системним процесом [3].  Метою нашого експериментального дослі-дження було проведення перевірки ефективності організаційно-педагогічних умов використання засобів ІКТ у ВНЗ для формування професійної компетентності майбутніх фахівців з охоронної діяльності. І впровадження на її основі визначе-них організаційно-педагогічних умов та методики застосування засобів ІКТ у навчально-виховний процес ВНЗ. Поняття ефективності не має чіткого визна-чення, оскільки ефективність – це оцінна категорія, яка пов’язана із відношенням цінності результату до цінності витрат. Під ефективністю формування професійної компетентності майбутніх фахівців з охоронної діяльності засобами ІКТ ми розуміємоя-кісні та кількісні покращення показників успішнос-ті таких фахівців експериментальних груп у порів-нянні із контрольними. На нашу думку, мету дослі-дження дозволяє реалізувати результативно-затратна концепція визначення дидактичної ефек-тивності організаційно-педагогічних умов [3]: по-зитивний приріст одержаного результату відносно до попереднього результату, із урахуванням часо-вих, технічних і психофізичних затрат (ефект від роботи викладача, досягнення наперед прогнозо-ваних цілей навчання майбутніх фахівців з охорон-ної діяльності із застосуванням ІКТ).  Даний висновок дозволяє з наукових позицій підійти до обґрунтування й вибору відповідних критеріїв оцінки професійної компетентності й методики її оцінювання при проведенні дослідно-експериментальної роботи. Оскільки, такі категорії як ефективність навчання й професійна компетен-тність взаємопов’язані (чим вища професійна ком-петентність фахівця з охоронної діяльності, тим більш ефективно реалізується цілеспрямований процес навчання, заради якої він був створений). Для розв’язання визначених завдань, перевір-ки гіпотези, досягнення мети дослідження вико-ристовувався комплекс загальнонаукових педа-гогічних і психологічних методів теоретичного та емпіричного дослідження. Процедура експери-ментального дослідження передбачала такі стадії: 
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– розроблення програми дослідження (фор-мулювання проблеми, завдань, визначен-ня об’єкту та предмету дослідження, уточ-нення понятійного апарату); 
– визначення емпіричних об’єктів дослі-дження (вибірка); 
– збирання необхідної інформації про стан проблеми дослідження (аналітичний огляд і констатуючий експеримент); 
– розроблення та впровадження методик формування професійної компетентності майбутніх фахівців з охоронної діяльності засобами ІКТ у процесі вивчення дисцип-лін циклу професійної (професійно орієн-тованої) та практичної підготовки; 
– формуючий експеримент, кількісна та  якісна обробка результатів;  
– оформлення дисертаційної роботи. Для одержання даних педагогічного експери-менту, на підставі яких можна зробити самостійні висновки про властивості всієї сукупності явищ, ми дотримувалися таких обов’язкових рекомен-дацій щодо проведення дослідження: застосуван-ня варіативної методики, яка включала спостере-ження, анкетування, експертні оцінки та експери-ментальні дослідження; дотримання чітких кри-теріїв фіксації й оброблення даних; фактологіч-ний запис процесу дослідження; урахування змін ситуації та умов досліджуваних показників [8]. Для визначення професійної компетентності майбутніх фахівців з охоронної діяльності засто-совувався метод експертних оцінок. Експертами в цих випадках виступали викладачі Інституту Управління державної охорони України Київсько-го національного університету імені Тараса Шев-ченка, Вінницьке вище професійне училище Депа-ртаменту поліції охорони та приватне підприємс-тво «ГАЛ–БЕЗПЕКА». При цьому враховувалися об’єктивність та компетентність фахівців, їхня зацікавленість. Оцінювання здійснювалося за од-наковими критеріями, що дозволило порівнюва-ти одержані результати.  Аналіз робіт В. П. Безпалько, А. Н. Зельницко-го, О. В. Золотарьова та інших авторів, що серед вимог, які висуваються до критеріїв оцінки рівня сформованості професійної компетентності, доці-льно виділити наступні: адекватність явищам, вимірником яких вони є, відображення вимірюва-них явищ, а також динаміки вимірів виражених критерієм властивостей; відповідність дидактич-ним цілям, характеристика зв’язку між ними й результатами навчання; вираження у таких педа-гогічних поняттях, які можна піддати кількісному аналізові; відносна простота вимірів, легкість роз-рахунків, доступність і зручність; оцінювання не тільки обсягу, але і якості знань, навичок та умінь, не тільки формальних результатів навчання, але і творчої роботи [2; 14; 22].  

Отже, «критерії професійної компетентності» доцільно визначати як мірило для порівняння якісних і кількісних показників навчального про-цесу з погляду одержаних результатів і затраче-них при цьому зусиль.  Аналіз критеріального апарату, який викори-стовується у вітчизняній та зарубіжній педагогіці при оцінці рівня сформованості професійної ком-петентності, а також підходи до викладені вище, дозволили вибрати в інтересах розв’язання за-вдань даного дослідження наступні дидактичні критерії: якість засвоєння знань, умінь та нави-чок, міцність їхнього засвоєння, мотивація й акти-вність майбутніх фахівців з охоронної діяльності, якість виконання творчих завдань і робіт при роз-в’язанні професійних завдань, відповідність на-вчальної діяльності сучасним вимогам до підго-товки майбутніх фахівців з охоронної діяльності.  Кожний з обраних критеріїв не піддається прямому інструментальному вимірюванню, вима-гає відповідного аналізу й опосередкованої інтер-претації. Наприклад, критерій якості засвоєння знань включає такі характеристики як повнота і глибина, систематичність і системність, операти-вність і гнучкість, конкретність і узагальненість тощо. Критерій міцності визначає можливість відновлення знань через певний проміжок часу. Тому ми розглядали вказані критерії як інтег-ральні, такі що включають в себе сукупність усіх перерахованих характеристик. За допомогою кри-теріїв якість засвоєння знань, умінь та навичок і міцність їхнього засвоєння, оцінку професійної компетентності можна робити опосередковано, використовуючи експертні оцінки, що виставля-ють викладачі за підсумками попереднього й під-сумкового педагогічного тестування. Критерій мотивації й активності в навчанні можна застосо-вувати при аналізі суб’єктивних оцінок за підсум-ками проведення анкетування фахівців. Для оцін-ки першого із критеріїв − якості засвоєння знань, умінь і навичок майбутнього фахівця з охоронної діяльності ми використовували розроблену В. П. Давидовим, П. І. Образцовим, А. І. Уман [10] мето-дику, що дозволяє адекватно виявляти на основі обраних критеріїв ступінь досягнення виклада-чем цілей навчання. Успішне виконання професійних завдань майбутніми фахівцями з охоронної діяльності вимагає високого рівня професійної, фізичної та психологічної підготовки. Для ефективних і на-дійних дій в особливих і екстремальних ситуаціях майбутні фахівці з охоронної діяльності повинні володіти функціональними (професійними, інте-лектуальними) можливостями, які являють  собою додаткові знання, уміння і навички та включаються для компенсації екстремальних  факторів.  
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Кисленко Д. П. Критерии, показатели и уровни подготовки будущих специалистов по охран-

ной деятельности 
В статье рассмотрены основные критерии и уровни подготовки будущих специалистов по охран-

ной деятельности. Осуществлен анализ психолого-педагогической, методической и научной литерату-
ры, который позволил автору выделить четыре уровня сформированности профессиональной компе-
тентности будущего специалиста по охранной деятельности. В исследовании определено содержание 
понятия «критерии» профессионального развития. Раскрыто понятие профессиональная пригодность, 
и определены основные особенности профессиональной психологической пригодности будущих специа-
листов по охранной деятельности. 

Ключові  слова :  охранная деятельность, профессиональная подготовка, критерии профессио-
нального развития, профессиональная пригодность, профессиональная компетентность, эксперимент. 

 
Kyslenko D. P. Criteria, indicators and levels of training of future specialists in security activities 
The process of training specialists in security activities is complex, controversial and multifaceted, so it is dif-

ficult to assess the qualitative and quantitative parameters of its dynamics. It is necessary to determine the crite-
ria for the formation of professional competence of security professionals, under which we understand the totality 
of objective and subjective indicators that give a qualitative characteristic of its condition, based on which it is 
possible to identify its essential properties and extent of manifestation in the activity. 

The formation of the professional competence of a future specialist in security activities can be judged on the 
basis of how and in what concrete form is implemented in practice a system of professionally significant qualities 
that direct the person to the practical application of its norms, help to adequately organize professional activities, 
determine the creative solution of special professional tasks. 

The article considers the main criteria and levels of training of future specialists in security activities. The 
analysis of psychological, pedagogical, methodical and scientific literature, which allowed the author to allocate 
four levels of formation of professional competence of a future specialist in security activities. The study defines 
the content of the concept of "criteria" for professional development. The concept of professional suitability is 
revealed, and the main features of the professional psychological suitability of future specialists in security activi-
ties are defined. 

Key  words :  security activity, professional training, criteria of professional development, professional suit-
ability, professional competence, experiment.  


