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Рис. 1.  Модель проекту інтернет-телебачення на базі Львівського державного 
університету безпеки життєдіяльності. 

 
SAFETYTV– це програмна система науково-інформаційних впливів , яка забезпечує візуальне 

засвоєння навчального матеріалу, формування рефлекторних умінь та програмне керування 
навчально-пізнавальною діяльністю.  
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Сучасний стан освіти у сфері Державної служби надзвичайних ситуацій (ДС НС) 
Українисприяє значному розвитку науки, а також введення та застосування інноваційних технологій 
під час підготовки сучасного пожежного рятівника. Впровадження інноваційних технологій у вигляді 
комп’ютерного тренажера дозволяє відпрацювання швидкого реагування на надзвичайні ситуації та 
їх ліквідації, а також покращити свої навички. 

Використання комп’ютерних тренажерів в галузі пожежної безпеки є зростаючою тенденцією у 
світі, що свідчить про ефективність їхнього використання. Проведений аналіз доктором Kurt A. Hall[1] 
засвідчує, що показники результативності в процесі використання даного тренажеру зросли більш ніж на 
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20%. Соціологічне опитування в якому приймали рядові та офіцери пожежно-рятувальної служби США 
м. Далласа, показало, що після закінчення навчання, в умовах реальної надзвичайної ситуації при 
проведенні аварійно-рятувальних робіт, вони відчували себе більш впевненіше. 

Дані тренажерні системи пропонують реалістичне керування процесом ліквідації 
надзвичайних ситуацій, де курсанти та студенти набувають практичний досвід в умовах безпечного 
та структурованого середовища. Набуті знання дозволяють покращити практичні навички та вміння, 
процес прийняття управлінських рішень і застосовувати набутий досвід в умовах виникнення 
реальних надзвичайних ситуацій. Навчання в даному віртуальному середовищі дозволяє курсантам та 
студентам почувати себе безпосередніми учасникам ліквідації надзвичайних ситуацій і побачити 
прямі наслідки своїх рішень та дій (Рис. 1).  

Успішність реалізації освітнього проектного середовища для умов підготовки спеціалістів 
пожежно-рятувальної служби може бути досягнуто шляхом впровадження сучасних методів та 
моделей проектно-орієнтованого управління. В основі освітніх методик повинно бути закладені 
креативні технології проектного управління , що враховують сучасні освітні методики, які здатні 
забезпечити постійність перепідготовки фахівців для ДС НС України. 

 

 
Рис.1. Узагальнена модель освітнього проектного середовища із використання комп’ютерних 

тренажерів 
 

Створення освітнього проектного середовища шляхом впровадження комп’ютерного 
тренажеру дозволить планово та ефективно підвищувати якість інноваційного навчального 
процесу,забезпечить збереження здоров’я курсантів та студентів,створить умови для розвитку та 
самореалізації кожної особистості, дозволить економне та раціональне використання ресурсів, дасть 
змогу більш реалістичніше відпрацювати навички на практиці. 
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