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ФОРМУВАННЯПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ І УМІНЬРЯТУВАЛЬНИКІВ У 
ПСИХОЛОГО–ТРЕНУВАЛЬНОМУ ЦЕНТРІ 

 
Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку людства характеризується переходом від 

індустріального до інформаційного суспільства. Змінюється структура зайнятості населення, 
відбувається перехід трудових ресурсів з матеріальної сфери до інформаційної, зростає частка 
інформаційної складової в усіх ланках діяльності людини. Протягом трудової діяльності людині 
доводиться оволодівати новими видами діяльності, підвищувати свою кваліфікацію. Неперервна 
освіта стає невід’ємною складовою життя людини в інформаційному суспільстві.  

 
Необхідною умовою ефективності здійснення неперервної освіти, розробки відповідних 

технологій, їхньої інтеграції на різних етапах є засоби та технології, що пов’язані з 
інформатизацією освіти.  

 
На сучасному етапі розвитку освіти основою навчального процесу є не тільки засвоєння 

знань, а й способи їх засвоєння. Змінюється функція знань, які стають засобами розвитку тих, 
хто навчається.  

 
Інформаційні технології (ІТ) уводять у практику навчання нові методи: асоціативний 

метод, комп’ютерне моделювання, навчання за допомогою телеконференцій, 
телекомунікаційних проектів та ін. Збільшується значимість «позааудиторного», самостійного 
навчання. В цих умовах особливого значення набувають засоби інформаційних і 
телекомунікаційних технологій навчання, актуалізується завдання формування навичок 
самостійної і практичної діяльності тих, хто навчається.  

 
Підвищення доступності системи освіти за допомогою віртуальної реальності звільняє 

людину від фіксованого місця знаходження, соціального статусу, обмеження можливостей. 
Таким чином, віртуальна реальність відкриває нові горизонти для розвитку людини, мислення 
та діяльності в цілому.  

 
Віртуальне моделювання як процес штучного відтворення реальності, що є в програмно-

керованому середовищі, яким можна управляти, виконуючи певні завдання, приймати 
відповідні рішення, має значні переваги над традиційними підходами щодо організації 
професійної підготовки фахівців, особливо пожежних та рятувальних команд.  

 
Аналіз попередніх досліджень. Різні аспекти професійної підготовки військових фахівців 

відображені в працях О. Барабанщикова, О. Безносюка, М. Жиленка, М. Науменка, М. 
Нещадима, М. Падальчика, О. Тимченко. та ін., застосування комп’ютерного моделювання 
вроботахІ. Левіна, В. Пінькас, І. Теплицького та ін.  

 
Ученими визнано, що засвоєння знань – це навчально-пізнавальна діяльність, яка 

спрямована на свідоме та міцне оволодіння поняттями, законами, теоріями та іншими 
категоріями [3, с.393].  

 
Педагоги та психологи у засвоєнні знань виокремлюють наступні дидактичні складові: 1) 

сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу; 2) запам’ятовування; 3) застосування; 4) 
узагальнення та систематизація [1, с.40].  

 
Дослідження фізіологів і психологів показують, що первинне враження відіграє важливу 

роль у процесі засвоєння знань, оскільки воно дуже міцно відбивається в пам’яті.  



 
Аналіз наукової, психологічної та педагогічної літератури показав, що одним із основних 

шляхів вирішення цієї проблеми є забезпечення максимальної наочності навчального матеріалу. 
Як свідчать дослідження І. Богданової, М. Жалдака, Е. Сарафанюка, І. Теплицького та інших, 
потребують впровадження моделювання та інформаційні технології.  

 
Під моделюванням розуміємо метод дослідження об’єктів пізнання на їх моделях; 

побудову та вивчення моделей реально існуючих предметів та явищ, конструювання об’єктів 
для виявлення або вдосконалення їх характеристик, раціоналізації способів їх побудови. 
Поєднання моделювання та інформаційних технологій розширює можливості формування 
професійних умінь фахівців.  

 
Комп’ютерне моделювання дозволяє:  
 
− одержати точні, повні та детальні уявлення про предмети та явища;  
 
− розвити творчі здібності;  
 
− оволодіти одним із основних методів наукового пізнання – моделюванням, що сприяє 

формуванню курсантів (студентів) науково – теоретичного типу мислення [1, с.87].  
 
У той самий час проблема підвищення якості підготовки майбутніх фахівців МНС – 

рятувальників та пожежників залишається актуальною та мало дослідженою.  
 
Мета цієї статі. Полягає в розгляді деяких шляхів підвищення якості підготовки пожежних 

та рятувальних команд на основі комплексного використання віртуальних та діючих тренажерів, 
побудови віртуальних навчальних лабораторій за допомогою Web – служб.  

 
Розглянемо досвід підготовки рятувальників, ефективність їхніх дій у надзвичайних 

ситуаціях на прикладі організації навчання у психолого-рятувальному центрі, створеному на 
базі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (ЛДУ БЖД). Це є перший в 
Україні та на пострадянському просторі такий рятувальний центр.  

 
Головна ідея тренувального комплексу – психологічна адаптація рятувальників, котрі 

діятимуть в екстремальних умовах, відпрацювання професійних умінь з ліквідації пожеж, 
усунення причин їхнього виникнення.  

 
Навчання в тренувальному центрі складається з двох частин:  
 
− навчання на віртуальному тренажері;  
 
− навчання на екстремальному тренажері.  
 
Метою введення в дію даного центру є спеціальна підготовка осіб до дії в умовах 

надзвичайних ситуацій ( пожеж, техногенних аварій і катастроф, природних катаклізмів та ін.), 
навчання правил поведінки в нестандартних ситуаціях, у місцях масових скупчень людей, 
оволодіння навичками рятування і саморятування, надання медичної і психологічної допомоги, 
первина реабілітація потерпілих і постраждалих від травм тощо. Психолого-тренувальний центр 
(ПТЦ) розташований у приміщенні навчальної пожежно-рятувальної частини на території ЛДУ 
БЖД і займає загальну площу близько 400 кв.м.  

 



Центр включає 18 приміщень: зал очікування; тренажерний зал; термічна зона; 
тренувальна стежка; макет квартири; макет виробничої зони; пульт керування; компресорна; 
сервісний центр; кабінет начальника ПТЦ; медичний пункт; навчальний клас; мийка; туалет; 
душова; гардероб; зал реєстрації; майстерня.  

 
Навчання і тренування в психолого-тренувальному центрі ЛДУ БЖД можна розбити на два 

кроки:  
 
І – й крок  
 
1-шикування оперативного складу в залі реєстрації;  
 
2-ознайомлення оперативного складу із виконанням вправу навчальному класі;  
 
3-перевірка стану здоров’я в медичному пункті;  
 
4-тестуваннявпсихолога у кабінеті начальника ПТЦ;  
 
5-одержання та перевірка ізолюючого апарату в сервісному центрі.  
 
ІІ – крок  
 
− проходження інструктажу безпосередньо перед виконанням;  
 
− одержання завдання;  
 
− виконання вправ у залежності від складності:  
 
а) у залі очікування;  
 
б) у тренажерному залі;  
 
в) у термічній зоні;  
 
г) на тренувальній стежці;  
 
д) на макет і виробничої зони;  
 
е) на макеті квартири.  
 
Отже, основним завданням створеного психолого-тренувального центру ЛДУ БДЖ є 

навчання, тренування і підвищення кваліфікації та перепідготовки всіх категорій фахівців 
підрозділів МНС і різних верств населення, які у відповідності до своїх функціональних 
обов’язків залучаються до проведення пожежно-рятувальних, аварійно-відновлюваних робіт.  

 
На початку навчання всі курсанти (студенти) проходять інструктаж начальника центру та 

після медичне обстеження, тестування психолога. Це дає можливість виявити готовність і 
психологічний стан того, хто має долати перешкоди. Після цієї процедури розпочинається 
навчання на віртуальному тренажері, який імітує роботу тренувального діючого тренажера.  

 
Робота на віртуальному тренажері складається з 12 етапів, кожний з яких відпрацьовується 

окремо віртуально.  



 
На кожному із розглянутих етапів курсанти (студенти) відпрацьовують свої дії відповідно 

до умов та завдань, що висуваються перед ними.  
 
 
Рис. 1. Загальний вигляд віртуального тренувального комплексу ЛДУ БЖД  
 
Після відпрацювань на віртуальному тренажері курсанти (студенти) переходять до діючого 

центру.  
 
Наприклад, після обстеження учасникам тренінгу видають спецодяг, все спорядження, що 

використовують під час надзвичайних ситуацій (НС); у залі очікування вони одержують перше 
фізичне навантаження на біговій доріжці, велоергометрі, степпері. Причому учасникам у всьому 
спорядженні необхідно пробігти 200 м зі швидкістю 8 км/год. Окрім цього, пройти тренажер, 
який імітує сходження у високому будинку.  

 
Далі учасники заходять у спеціально створений резервуар. Пройшовши цю частину, 

рятувальник направляється у «Термічну зону», температура в ній сягає 600 С. У цій зоні 
здійснюєтьсяперевіркавитривалостілюдинипідчасдіїпідвищеноїтемпературивприміщенні.  

 
Тренування в термічній зоні центру сприятиме поліпшенню профвідбору працівників – 

рятувальників, а також формування вмінь, знаходження рішень в умовах підвищених 
температур, надання допомоги у випадках теплових ударів тощо. Після цього рятувальники 
здійснюють тренування і відпрацьовування дій в обмеженому просторі з можливістю 
застосування: аварійного освітлення, штучного диму, звукової імітації, надзвичайної ситуації.  

 
На цьому етапі формуються вміння орієнтуватися під час евакуації із задимлених 

житлових будинків, підвалів, горищ, різного роду офісів або складу, що постраждали під час 
пожеж, землетрусах, терористичних нападах та інших НС, подолання різного роду перешкод 
тощо. Такі навички будуть корисні для підвищення безпеки життєдіяльності населення та 
працівників МНС.  

 
Облаштовані в центрі макет (аналог) виробничої зони, який використовується для імітації 

умов виробництва, робочого місця працівника на заводі, установи тощо. В ньому також є 
можливість створення затемнення, задимлення, короткого замикання електромережі, витоку 
газів, тощо.  

 
Набуті знання і навички сприятимуть зменшенню виробничого травматизму і підвищенню 

рівня промислової безпеки працівників і населення.  
 
Макет (аналог) квартири створений для імітації реальних умов пожежі, нестандартних 

ситуацій за місцем проживання людей. У ньому є можливість створення затемнення, 
задимлення, короткого замикання електромережі, витоку газів, тощо.  

 
Навички дій людини, одержані під час відповідних тренінгів у центрі, надзвичайно 

необхідні, оскільки в процесі НС і пожежах найбільше потерпають люди в будинках і 
житловому секторі (75-80% пожеж; більше 50% смертельних випадків). Набуті знання 
сприятимуть зменшенню побутового травматизму і підвищенню рівня безпеки життєдіяльності 
населення.  

 
Рятувальник повинен на макеті квартири, яка наповнена димом знайти людину і винести з 

небезпечної зони. Доводиться повертатися цим самим лабіринтом з «постраждалим» на 



стартову позицію. Моделюються шум і технологічні завдання: перекрити газ, винести ємкості із 
легкозаймистими речовинами і таке ін.  

 
Після виконання завдань рятувальники детально аналізують увесь процес проходження на 

телеекрані, який вмонтовано на пульті керування, котрий призначений для здійснення 
безперервного контролю за всіма робочими приміщеннями центру з можливістю проведення 
подальшого аналізу, коригування і дотримання відповідних умов тренування та навчання. 
Встановлені інфрачервоні відеокамери надають можливість здійснення відео контролю у всіх 
відносно критичних зонах психолого-тренувального центру.  

 
Аналіз виконання завдань рятувальниками здійснюється на підставі віртуального макету 

екстремального тренажеру, з роботою якого вони знайомилися детально перед виконанням 
відповідних вправ.  

 
Розглянутий підхід щодо підготовки рятувальників застосовується не лише для навчання 

курсантів, студентів університету, а й для підвищення кваліфікації рятувальників з обласних 
управлінь МНС зі всієї України, цивільні особи, також проходять тренінги керівники шкіл, 
лікарень та інші.  

 
Висновок. Нові інформаційні технології ввійшли в повсякденну діяльність в різних галузях 

науки, техніки, економіки та особливо в галузі безпеки та охорони життя людини.  
 
Створення психолого-рятувального центру підготовки пожежних та рятувальних команду 

Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності сприятиме якісному навчанню 
курсантів, слухачів, студентів в умовах, наближених до реальних, коли вони виконують дії 
відповідних посадових осіб. Для реалізації цієї задачі використовується необхідне програмне та 
матеріально-технічне забезпечення.  

 
Впровадження інноваційних технологій у підготовку фахівців пожежної безпеки у ЛД 

БЖД, розробка автоматизованих навчальних програм, в яких закладені основні принципи 
мультимедійних програм (тренажерів), котрі імітують роботу спеціального комплексу відкриває 
широкі можливості ґрунтовної підготовки фахівців в НС, формування умінь та навичок роботи в 
екстремальних ситуаціях.  
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