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УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТНІХ ПРОЕКТІВ СИСТЕМИ 

ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОГО 

ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

В умовах  турбулентного економічного середовища, управління якістю 

освітніх проектів набуває особливої актуальності, адже освітній проект, що 

реалізується в умовах обмеження його вартості, може призвести до негативних 

наслідків – погіршення  якості самого проекту.  

Опираючись на наукові положення ряду робіт, зокрема [1], можна 

стверджувати, що якість освітнього проекту визначається рівнем якості його 

продукту з можливістю одночасного зменшення затрат на її формування. Як 

показує досвід [2], одним із дієвих інструментів проектного управління якістю 

в умовах обмеженого ресурсного забезпечення є використання інноваційних 

технологій (ІТ), залучення яких надає можливість зменшувати вартість проектів 

із можливістю підвищення їх якості. Проте, використання інноваційного 

підходу буде корисним тільки в тому випадку, якщо він підвищує ефективність 

функціонування існуючої системи [3]. В нашому випадку у якості інноваційних 

технологій використовуються інтерактивні комп’ютерні тренажери, анімаційні 

засоби візуалізації, інтерактивні лабораторні роботи, 3-D плакати тощо. 

Попри очевидні переваги застосування інноваційних технологій виникає 

необхідність дослідження їх ефективності в умовах обмеженості ресурсів. 

Дослідження проведено шляхом впровадження ІТ у освітнє проектне 

середовище системи цивільного захисту, в процесі підготовки рятувальників 

робітничих професій, та спостереженням за змінами стану професійно-

технічного навчання протягом 2013 року у порівнянні з попередніми роками.  



Ймовірність формування відповідної якості продукту освітнього проекту 

під час традиційних та інноваційних підходів до підготовки майбутніх 

рятувальників представлено на графічній залежності. 

 

 

Рис. 1. Порівняльна залежність ймовірностей формування відповідної якості 

продукту освітнього проекту 

 

Висновки. З представленої графічної залежності спостерігається 

тенденція до вищої ймовірності отримання середньої та високої якості у 

випадку залучення моделей підготовки побудованих на інноваційних підходах 

із всебічним залученням інноваційних технологій. 
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