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У статті обґрунтовано структуру професійно-педагогічної 
компетентності викладачів спеціальних дисциплін ВНЗ Міністерства 
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В статье обоснованно структуру профессионально-педагогической 
компетентности преподавателей специальных дисциплин ВУЗ Министерства 
чрезвычайных ситуаций Украины и проанализировано содержание ее 
компонентов. 
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In this article the author has analyzed of the professional competence of the 
teaching staff of special subjects in the educational institution of the Ministry of 
Emergencies of Ukraine, their content is determined. 
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Проблема компетентності педагогів завжди була актуальною, якою і 
залишається й нині. Це пов’язано з тим, що від їх професійної підготовленості, 
педагогічної культури та майстерності, відповідального ставлення до 
педагогічної діяльності залежить майбутнє як кожної окремої молодої 
людини, так і української держави в цілому. Особливо ця проблема є 
актуальною для вищих навчальних закладів МНС України, які покликані для 
професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі знань 1702 «Цивільний 
захист» за різними напрямами (наприклад, «Пожежна безпека», «Безпека 
життєдіяльності»). У сфері їх професійної підготовки та спеціалізації особливу 
роль відіграють викладачі спеціальних дисциплін, які забезпечують набуття 
фахової компетентності. 

Мета статті: обґрунтувати структуру професійно-педагогічної 
компетентності викладачів спеціальних дисциплін ВНЗ МНС України та 



визначити зміст її компонентів. 

У педагогічній науці проблема компетентності педагогів є досить 
популярною, яка знайшла своє відображення у наукових працях В. В. Баркасі, 
В. М. Введенського, С. О. Гапоненка, Т. В. Добутько, О. А. Дубасенюк, 
А. К. Маркової, Л. М. Мітіної, І. Б. Міщенко, Л. Л. Хоружи, Л. І. Шевчук, 
О. О. Юртаєвої та ін. На основі аналізу їх праць можна визначити основні 
характеристики компетентного педагога: високий рівень професійної 
підготовленості до педагогічної діяльності; ефективна взаємодія з учнями в 
навчальному процесі; загальна та професійна культура; педагогічний досвід; 
професійно важливі якості, які проявляються в педагогічній позиції та 
діяльності. Наприклад, Л. Л. Хоружа так визначає професійну компетентність 
учителя: це сукупність теоретичних знань, практичних умінь, досвіду та 
особистісних якостей, які забезпечують ефективність і результативність його 
педагогічної діяльності [11, с. 18]. 

Для педагогів вищої школи науковці вважають необхідними професійну, 
педагогічну, соціально-економічну та комунікативну види компетентності, а 
також професійну і загальну культуру [7, с. 41–42]. 

Професійно-педагогічну компетентність педагогів, у тому числі й 
викладачів спеціальних дисциплін досліджують І. Б. Васильєв, 
Т. А. Девятьярова, О. Е. Коваленко, Н. В. Кузьміна, К. У. Устеміров, 
О. О. Юртаєва. «Професійно-педагогічна компетентність – це здатність 
інженера-педагога кваліфіковано здійснювати професійне навчання і 
виховання у рамках конкретної професії на рівні вимог, які встановлені 
стандартами професійної освіти, на основі сполучення техніко-технологічних 
знань, умінь і навичок» [8, с. 240]. Вона складається із двох частин: перша – 
компетентність техніко-технологічна (інженерна), яка представляє предметну 
чи змістовну сферу діяльності; друга – компетентність психолого-педагогічна, 
яка забезпечує реалізацію першої складової [8, с. 240]. 

У результаті аналізу психолого-педагогічних праць можна з’ясувати, що 
компетентність педагога має певну структуру, до якої, як правило, входять 
мотиваційна, когнітивна та операційно-діяльнісна сфери, професійно важливі 
якості та педагогічний досвід. Наприклад, вона, на думку С. О. Гапоненка, 
складає сукупність особистісного, інтелектуального, функціонально-
предметного та адаптивного компонентів. Окремо подано рефлексивну сферу 
педагога [1]. 

Дж. Равеном виокремлені основні умови, врахування яких дає 
можливість також визначити зміст професійно-педагогічної компетентності 
викладачів спеціальних дисциплін: «Компетентнісна поведінка, серед інших, 
залежить від: 1) мотивації та здатності включатися у діяльність високого 
рівня, наприклад, проявляти ініціативу, брати відповідальність на собі…; 
2) готовності включатися в суб’єктивно значущі дії, наприклад, намагатися 
впливати на життєдіяльність організації…; 3) готовності та здатності сприяти 
клімату підтримання і заохочення тих, хто намагається ввести нововведення 
або шукає способи ефективної праці; 4) адекватного розуміння того, як 



функціонує організація та суспільство, в якому людина живе і працює, та 
адекватного сприйняття власної ролі й ролі інших людей в організації і 
суспільстві в цілому; 5) адекватного уявлення про низьку понять, які пов’язані 
з управлінням організаціями» [5, с. 150]. 

Визначенню структури компетентності викладача допомагає знання її 
функцій. І. Б Міщенко визначені такі функції психолого-педагогічної 
компетентності викладача економічних дисциплін: цільова (функція 
проектування особистості учня, здатного самостійно й вільно орієнтуватися та 
компетентно діяти в економічному середовищі); інформаційна (знання змісту 
економічної освіти та виховання); прогностична (формування економічного 
мислення і культури учнів); прийняття рішення (функція вибору оптимальних 
(інноваційних) способів впливу на особистість учня в процесі викладання 
економічних дисциплін); організаційно-виконавча (методична функція: 
організація та реалізація економічної освіти і виховання); комунікаційна 
(функція реалізації суб’єкт-суб’єктних відносин у процесі вивчення дисциплін 
економічного циклу); контрольно-оцінювальна (діагностична функція); 
корекційна (функція усунення небажаних відхилень і змін в економічному 
мисленні та культурі учнів) [4, с. 51–52]. 

М. О. Худякова подає аксіологічну, гносеологічну, антиципаційну, 
регулюючу, саморегулюючу, адаптаційну та інтеграційну функції 
компетентності [12]. 

Безпосередньо проблему структурування професійно-педагогічної 
компетентності педагогів вищої школи і майстрів виробничого навчання 
здійснила Н. В. Кузьміна, яка виокремила такі види їх компетентності: 

1) спеціальну компетентність: знання та досвід виробничої діяльності в 
межах навчальної дисципліни, яка викладається педагогом, і спеціальності, за 
якою здійснюється підготовка фахівця; знання способів розв’язання творчих 
завдань, пов’язаних з конкретним виробництвом; 

2) методичну компетентність: знання психологічних законів, 
закономірностей і механізмів засвоєння учнями знань і вмінь у процесі 
навчання; знання дидактичних методів і прийомів; уміння застосовувати їх в 
навчальному процесі; володіння різними методами навчання; 

3) психолого-педагогічну компетентність: знання основ вікової 
психології, психології міжособистісного і педагогічного спілкування; уміння 
будувати педагогічно доцільні взаємини зі учнями й здійснювати 
індивідуальну роботу на основі результатів педагогічного діагностування; 
уміння пробуджувати та розвивати в них стійкий інтерес до вибраної 
спеціальності, до навчальної дисципліни, що викладає; володіння 
педагогічною діагностикою; 

4) диференціально-психологічну компетентність: уміння виявити 
особистісні якості, настанови і спрямованість учнів, визначати й враховувати 
їх емоційний стан, а також грамотно будувати взаємостосунки з керівниками, 
колегами та учнями; 

5) аутопсихологічну компетентність: уміння усвідомлювати цілі, смисл, 
зміст і результати власної діяльності, своїх здатностей; уміння бачити причини 



недоліків в своїй роботі, в собі; бажання самовдосконалюватися та знання про 
його способи [3, с. 87–11]. 

К. У. Устеміров, І. Б. Васильєв і Т. А. Девятьярова доповнюють 
класифікацію Н. В. Кузьміної і визначають такі складові професійно-
педагогічної компетентності викладачів спеціальних дисциплін: 
прогностично-цільову; спеціально-предметну; соціально-професійну; 
методичну; біографічну; регламентно-нормативну; психофізіологічну; 
аутопсихологічну; акмеологічну; діагностичну; управлінську; комунікативну [8, 
с. 249–252]. 

Викладачі спеціальних дисциплін у ВНЗ МНС України є, як правило, 
фахівцями технічного профілю і викладають переважно спеціальні дисципліни 
технічного спрямування. У зв’язку з цим можна звернутися до досвіду 
Міжнародного товариства з інженерної педагогіки, яким було розроблено 
спеціальний документ – «Європейський викладач інженерного ВНЗ». У ньому 
визначені кваліфікаційні вимоги до викладачів вищої технічної школи. Так, 
претендент на звання «Європейський викладач інженерного ВНЗ» має пройти 
спеціальну підготовку (не менше 204 годин), яка включає інженерну 
педагогіку, інженерно-педагогічну практику, технологію викладання, 
лабораторну дидактику, стилістику, риторику, комунікативність і ведення 
дискусій, спеціальні розділи психології і соціології, біологічні основи 
розвитку людини, право, менеджмент тощо [7, с. 42–43]. 

Отже, аналіз наукових праць з проблеми статті дає можливість 
зауважити, що структурування компетентності педагогів відбувається без 
дотримання конкретної методології та найголовніше – воно не завжди має 
безпосередній зв’язок з структурою їх педагогічної діяльності в системі вищої 
освіти, недостатньо враховує специфіку діяльності як педагогів спеціальних 
дисциплін. Нами на основі суб’єктно-діяльнісного підходу до розуміння 
структури компетентності викладачів спеціальних дисциплін, врахування 
специфіки їх педагогічної діяльності в ВНЗ МНС України, а також враховуючі 
думку Дж. Равена, що «компетентність багатокомпонентна, що багато її 
компонентів відносно незалежні один від одного і що самі компетентності 
мають якості кумулятивності і взаємозамінності» [5, с. 75], пропонується така 
структура професійно-педагогічної компетентності: ціннісно-мотиваційний, 
когнітивний, спеціально-предметний, операціонально-технологічний, 
методичний, комунікативний, управлінський, психологічний, професійно-
важливі якості, суб’єктний компоненти. Це дає можливість враховувати, по-
перше, загальні вимоги до них як до суб’єктів педагогічної діяльності; по-
друге, професійні вимоги до них як до фахівців системи МНС України; по-
третє, зміст та особливості їх професійно-педагогічної діяльності у системі 
вищої технічної освіти, яка відбувається у ВНЗ МНС України; по-четверте, 
конкретні вимоги до них як до всіх викладачів спеціальних дисциплін, які 
формують фахову компетентність майбутніх фахівців МНС України, а також 
вузькопредметні вимоги, які зумовлені змістом і методикою певної 
спеціальної дисципліни, яку конкретний викладач викладає; по-п’яте, творчо 
врахувати структуру педагогічної діяльності, як різновидності трудової 
діяльності людини. У зв’язку з цим кожен із цих компонентів займає своє 



логічне місце в професійно-педагогічній компетентності, оскільки без 
сформованості будь-якого з них педагогічна діяльність буде не ефективною, а 
інколи – й шкідливою. 

Першим компонентом є, на нашу думку, ціннісно-мотиваційний, який у 
будь-якій діяльності є найважливішим, оскільки будь-яка діяльність 
викликається конкретними її потребами, мотивами та мотивацією. У зв’язку з 
цим безпосередній вплив на педагогічну діяльність викладачів спеціальних 
дисциплін має їх мотиваційна сфера, важливою складовою якої є мотиви, які її 
стимулюють, спрямовують, підтримують і регулюють. Але, мотиви вибору 
педагогічної діяльності у них різні, оскільки професійної підготовки 
викладачів спеціальних дисциплін для ВНЗ МНС України у державі не має. 
Тому необхідно сприяти формуванню і розвитку позитивних мотивів їх 
педагогічної діяльності. 

Водночас внутрішньомотивована педагогічна діяльність для викладача 
представляє певну цінність, яка його «переконує» у правильності вибору 
педагогічної професії. Цінності педагогічної діяльності – це усвідомленні 
смислові утворення (ідеї, норми, принципи, теорії та концепції), в яких 
виражається його позиція як педагога та ставлення до педагогічної діяльності 
як її суб’єкта. Зокрема, вони об’єднуються в такі групи професійно-
педагогічних цінностей: 

1 група – цінності-ставлення, які відображають значення і смисл 
ставлення викладача до педагогічної діяльності, до фаху спеціаліста МНС 
України (концепція власної педагогічної позиції, що включає його ставлення 
до суб’єктів навчально-виховного процесу і до педагогічної діяльності в 
цілому); 

2 група – цінності-цілі, які розкривають смисл цілей педагогічної 
діяльності (концепція особистості курсанта – майбутнього фахівця МНС 
України, концепція особистості викладача спеціальних дисциплін чи ідеальна 
«Я»-концепція); 

3 група – цінності-засоби та методи, які розкривають значення способів, 
прийомів, методик, технологій і засобів педагогічної діяльності (конкретні 
методики та технології здійснення педагогічної діяльності, індивідуальні 
засоби, прийоми, методи, методики та технології педагогічного впливу тощо); 

4 група – цінності-знання, які розкривають роль педагогічних і 
спеціально-предметних знань у педагогічній діяльності (система 
методологічних, теоретичних, методичних, практичних і спеціально-
предметних знань про педагогічну діяльність та її результати); 

5 група – цінності-якості, які стосуються особистості самого викладча, 
його провідних якостей як суб’єкта педагогічної діяльності (професійно 
важливі якості, професійна суб’єктність тощо). 

Ці цінності мають цілісний характер, визначають ставлення викладача 
до педагогічної діяльності та характеризують розуміння і сприйняття її 
результатів. 

Когнітивний компонент, основу якого складають система 
загальнонаукових, професійних, фахових і педагогічних знань. Специфіка 



педагогічної діяльності викладача спеціальних дисциплін вимагає від нього 
широкого комплексу знань – методологічних, теоретичних, методичних і 
вузькопредметних знань. 

Зокрема, такі методологічні знання: загальнофілософські; методології 
пізнання; методології педагогіки, законів і закономірностей функціонування 
педагогічного процесу; методологічних принципів дослідження проблем 
підготовки фахівців у сфері вищої професійної освіти взагалі та фахівців МНС 
України, зокрема. Вони формують його методологічну культуру як педагога та 
дослідника. 

Теоретичний компонент. Теоретичні знання забезпечують набуття 
теоретичних засад професійної та педагогічної діяльності в ВНЗ МНС 
України, основу яких складають: знання наукових основ функціонування 
вищої професійної освіти; знання сфери МНС України, особливостей і 
тенденцій її функціонування; знання освітньо-кваліфікаційних характеристик 
випускників ВНЗ МНС України та їх професіограм; знання принципів, 
методик і технологій підготовки фахівців у ВНЗ МНС України; знання 
психологічних, санітарно-гігієнічних та інших основ організації як власної 
педагогічної діяльності, так і навчальної діяльності курсантів; теоретичні та 
практичні знання у сфері майбутньої професійної діяльності випускників ВНЗ 
МНС України; знання змісту спеціальних дисциплін, які вивчаються 
курсантами; знання останніх досягнень техніки і технологій професійної 
діяльності фахівців МНС України та специфіки їх професійної діяльності. 

Для викладача є важливим знання як передавати професійні і фахові 
знання курсантам, тобто він повинен мати методичну культуру, свою 
методичну систему роботи з курсантами. Їх основу складають такі знання: 
методик викладання спеціальних дисциплін майбутнім фахівцям МНС 
України; сучасних педагогічних методик і технологій їх професійної 
підготовки; основ майбутньої їх фахової діяльності; методик застосування 
педагогічних технологій і методичних систем їх вузькопрофесійної практичної 
підготовки. 

Але цього для викладача спеціальних дисциплін недостатньо. Він 
додатково повинен мати фахові знання, які стосуються майбутньої діяльності 
фахівців МНС України, та сформувати на їх основі вузькопредметні знання з 
конкретної спеціальної дисципліни. У зв’язку з цим обов’язковим 
компонентом є спеціально-предметний, зміст якого стосується конкретної 
спеціальної дисципліни. Зміст цього компонента складають такі знання: змісту 
конкретної спеціальної дисципліни та специфіки її викладання майбутнім 
фахівцям МНС України; методики викладання конкретної спеціальної 
дисципліни; специфічних педагогічних технологій і методик викладання 
конкретної спеціальної дисципліни майбутнім фахівцям МНС України; 
методів активізації пізнавальної діяльності курсантів у процесі викладання 
спеціальної дисципліни; правил дотримання техніки та заходів безпеки в сфері 
відповідальності МНС України; останніх наукових досягнень у змісті цієї 
спеціальної дисципліни, яку він викладає. 



Викладання кожної спеціальної дисципліни вимагає від викладача не 
тільки загальної методичної культури, а володіння насамперед специфічними, 
характерними тільки для конкретної спеціальної дисципліни комплексом 
педагогічних методик, технологій, методів і засобів. Їх основу складають 
система педагогічних умінь, які представляють засвоєні ним способи та 
прийоми виконання різних педагогічних (розумових і практичних) дій. 
Специфіка викладання спеціальної дисципліни майбутнім фахівцям МНС 
України пов’язано з тим, що вона торкається технічної та технологічної сфер 
їх майбутньої професійної діяльності. У зв’язку з цим у складі професійно-
педагогічної компетентності викладачів слід виокремлювати операціонально-
технологічний компонент, основу якого складають: специфічна педагогічна 
техніка, тобто алгоритми і технології проведення практичних та інших занять 
зі спеціальної дисципліни; фахові – навички й уміння; культура професійно-
педагогічної діяльності як фахівця і педагога. Власне наявність спеціально-
предметного та операціонально-технологічного компонентів дає можливість 
назвати їх компетентність професійно-педагогічним, оскільки вони 
розкривають специфіку педагогічної діяльності – вузькопредметну (як 
правило технічного спрямування) та педагогічну. 

Методичний компонент, основу якого складають методична культура 
педагогічної діяльності, педагогічна техніка та методики проведення 
конкретних навчальних заходів, стимулювання та організації навчальної 
діяльності курсантів, методика викладання конкретної навчальної дисципліни 
та методика проведення науково-дослідної роботи. 

Управлінський компонент. Суттєвими особливостями діяльності 
викладача спеціальних дисциплін є те, що він, по-перше, особисто повинен 
мати культуру педагогічного менеджменту, тобто культуру планування, 
організації, мотивації та контролювання як власної педагогічної діяльності, 
так і навчальної діяльності курсантів; по-друге, працюючи з курсантами 
старших курсів, безпосередньо формує у них інтегральне утворення – 
управлінську компетентність. Отже, предметом праці викладача, як менеджера 
освітнього процесу, є навчальна діяльність курсантів, продуктом праці – 
фахова інформація, знаряддям праці – педагогічне мовлення, а результатом 
праці – фахова підготовленість курсантів у межах спеціальної дисципліни, яку 
він викладає. Основними критеріями сформованості цього компонента є 
самоменеджмент викладачів як суб’єктів педагогічної діяльності та 
самоменеджмент курсантів як суб’єктів навчальної діяльності. 

Комунікативний компонент є важливим для будь-якого педагога, 
оскільки від культури педагогічного спілкування залежить його 
самоактуалізація як суб’єкта педагогічної діяльності. Це пов’язано з тим, що 
він безпосередньо працює у сфері «людина-людина», яка передбачає його 
готовність і здатність успішно функціонувати у системі міжособистісних 
взаємин, організовувати та підтримувати суб’єкт-суб’єктні взаємини між 
учасниками процесу навчання, здатність викласти складний навчальний 
матеріал доступною для курсантів мовою. 

Психологічний компонент є обов’язковим для викладачів спеціальних 
дисциплін, оскільки вони здійснюють фахову підготовку курсантів до 



діяльності в екстремальних умовах. У зв’язку з цим вони повинні мати 
загальну психологічну культуру та системні знання з екстремальної 
психології. 

Важливим компонентом є професійно важливі якості викладача 
спеціальних дисциплін. «Якість фахівця – це сукупність найбільш суттєвих, 
відносно стійких його властивостей і характеристик, що зумовлюють 
готовність до виконання певних соціальних і професійних функцій» [6, с. 24]. 
К. Д. Ушинський підкреслював про те, що в педагогічні навчальні заклади слід 
приймати людей, «спеціально до них підготовлених, принаймні, настільки, 
щоб виразився характер і здібності, які подають надію підготувати із них 
хороших діячів на поприщі народної освіти» [8, с. 521]. «Тільки особистість 
може впливати на розвиток і визначення особистості, тільки характером 
можна формувати характер» [10, с. 64]. 

П.Ф. Каптерєв ці якості назвав особистісні «морально-вольові 
властивості», до яких він відніс безпристрасність (об’єктивність), сумлінність, 
стійкість (особливо до слабких учнів), витримку, справедливість, справжню 
любов до дітей. При цьому, на його думку, слід відрізняти любов до дітей від 
любові до вчительської професії: «...можна дуже любити дітей, глибоко 
симпатизувати юнаків і водночас не мати схильності до вчительської 
діяльності; можна, навпаки, нічого власне не мати проти до вчительської 
діяльності, визнавати її за краще інших, але не мати ні жодної схильності ні до 
дітей, ні до юнаків» [2, с. 595]. 

Професійно-важливі якості викладача спеціальних дисциплін – це її 
провідні професійні, фахові, особистісні, індивідуально-психологічні та інші 
риси та прояви, які сприяють ефективній педагогічній діяльності, 
безпосередньо впливають на його самоідентифікацію з фахом педагога і 
фахівця МНС України. Існує безліч їх класифікацій. Н. В. Кузьміною вони 
класифіковані на п’ять груп, які зумовлені відповідними видами його 
діяльності: гностичні, проектувальні, конструктивні, комунікативні, 
організаторські якості [3]. до цих якостей ми додаємо загальнолюдські, 
професійні, фахові та специфічні. До специфічних якостей слід віднести 
професійну суб’єктність, педагогічний оптимізм, педагогічні здатності, 
педагогічну творчість, емоційну врівноваженість і гнучкість, педагогічну 
стійкість, впевненість у собі як в педагогові, відсутність страху перед 
курсантами та аудиторією, низькі показники депресії, неправдивості, 
психопатії, які забезпечують самоконтроль, саморегуляцію та саморефлексію 
викладача спеціальних дисциплін в педагогічній діяльності. 

Власне неповторне поєднання вищезазначених компонентів формує 
унікальну особистість викладача спеціальних дисциплін – суб’єкта 
педагогічної діяльності. Суб’єктний компонент, з одного боку, забезпечує 
єдність професійного, фахового та особистісного аспектів його педагогічної 
діяльності, формуючи суб’єкта педагогічної діяльності, а з іншого – це той 
його потенціал, який сприяє успішній педагогічній діяльності, оскільки 
«…більше впливу на учнів має особистість учителя, ніж наука…» [9, с. 514]. 
Він є інтегральним компонентом у професійно-педагогічній компетентності 
викладача спеціальних дисциплін, оскільки «Суб’єктність людини в процесі 
праці не має бути порушена не тільки з моральної, етичної чи гуманістичної 



точок зору, але також з точки зору того факту, що ті працівники, які 
сприймаються суб’єктами, ефективно вирішують професійні завдання» [13, 
с. 320]. Суб’єктність викладача складається з його поінформованості про 
власне професійне, фахове та педагогічне буття, усвідомлення і сприйняття 
самого себе в професійній і педагогічній діяльності як її суб’єкта. У ньому 
акумулюються провідні суб’єктні якості викладача, які сприяють його 
самоактуалізації у педагогічній діяльності, дозволяють спрямувати свою 
активність на самопізнання як суб’єкта професійної і педагогічної діяльності, 
адекватну самооцінку, самоконтроль, саморегуляцію, самокорегування та 
самореалізацію у цій діяльності. 

Основними показниками цього компонента є: адекватна самооцінка 
(знання своїх сильних сторін та усвідомлення певних недоліків і володіння 
прийомами та способами їх подолання; знання своїх провідних особистісних 
та індивідуально-психологічних якостей і рис та творче їх використання у 
педагогічних цілях; знання своїх провідних професійно-важливих якостей і 
творче їх застосування у педагогічній діяльності); позитивна «Я»-концепції як 
суб’єкта педагогічної діяльності; саморегуляція (уміння управляти своїм 
психічним станом та основними психічними процесами, володіння 
прийомами, способами, методиками та технологіями їх розвитку й 
вдосконалення у процесі педагогічної діяльності тощо); професійна 
самосвідомість (ціннісно-мотиваційне ставлення до власного досвіду 
педагогічної діяльності, усвідомлення й переживання суб’єктивної значущості 
в професії педагога, професійний світогляд); професійна суб’єктність 
(сприйняття самого себе як суб’єкта професійної, фахової та педагогічної 
діяльності). 

Таким чином, структура професійно-педагогічної компетентності 
викладачів спеціальних дисциплін та їх зміст, по-перше, показує унікальність 
фаху викладача спеціальних дисциплін у ВНЗ МНС України; по-друге, 
демонструє багатогранність і специфіку їх педагогічної діяльності; по-третє, 
«підказує» необхідність цілеспрямованої роботи з ними по формуванню та 
розвитку їх професійно-педагогічної компетентності в ВНЗ МНС України. 

Перспективні напрями подальших наукових пошуків: обґрунтування 
системи розвитку професійно-педагогічної компетентності викладачів 
спеціальних дисциплін у ВНЗ МНС України. 
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