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Запропонована модель враховує територіально-історичну та регіональну складову, тенденцію 
розвитку міста, динаміку розвитку туризму, можливості проведення міжнародних спортивних змагань. 

Особливість реалізації такого проектного середовища полягає в тому, що проект успішно 
реалізується в забезпеченні умов екологічної безпеки, покращення соціально-політичного стану 
регіону, розвитку туризму та проектно-орієнтованого управління на всіх його фазах. 
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Високоефективна підготовка курсантів, студентів та молодих науковців в сучасних 
умовах можлива за умови  використання сучасних інноваційних технологій та методів і 
моделей проектно-орієнтованого управління. Впроваждення мультимедійних розробок  
освітнього проекту вже  давно показало позитивний вплив на якість вивчення, пізнавання та 
вдосконалення всіх аспектів освіти. Такий проектний підхід  навчання позитивно вписується 
в структуру практичних занять у вільний час, дозволяє досягати більш ефективних 
результатів, що розкривають потенційні можливості кожного.  

Роль викладача у такому освітньому проектному середовищі перетворюється на 
організатора, консультанта, керівника та експерта самостійної роботи курсантів та студентів. 
Реалізація такого проекту  потребує пошуку ефективніших засобів навчання, які б виконували у 
навчальному процесі такі функції: інформуючу, формуючу, систематизуючу, контролюючу та 
мотивуючу. Таким вимогам відповідають методні моделі проектно-орієнтованого управління та  
інноваційні засоби навчання, до яких належать комп’ютерні та мережеві системи зв’язку . 

SAFETYTV – це інтернет відео-канал  Львівського державного університету безпеки 
життєдіяльності. Відео-канал працює на основі технологій відеотранслювання в режимі 
онлайн. Головною ціллю створення та розвитку такого ресурсу забезпечення системності у  
наданні курсантам,  студентам, науково-педагогічному складу університету широкого обсягу 
науково-публічної інформації в  будь-яких точках країни (та за її межами), що сприяє 
підвищенню якісного рівня освіти за  рахунок активнішого використання наукової і освітньої 
інформації від провідних фахівців, науковців, викладачів у сфері Цивільного захисту 
інститутів, кафедр, галузевих центрів  підготовки та перепідготовки кадрів, інституту 
підвищення кваліфікації Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. За 
рахунок створення проекту інформаційно-освітнього телеканалу  буде забезпечено 
принципово новий рівень доступності освіти при збереженні  його якості та швидкості 
розповсюдження. Таке навчання є найперспективнішою формою освіти  широких верств : 
курсантів та студентів та всього населення загалом.  
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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 


