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Інтеграція України в європейське та світове співтовариство, соціально-

економічні й духовні процеси, інтенсивний стан динаміки розвитку ринкової 

економіки, що відображаються в суспільстві, вимагають модернізації системи 

освіти. З огляду на сучасні тенденції, важливим аспектом забезпечення 

подальшого розвитку вітчизняної освіти повинно стати впровадження нових 

інформаційних технологій у навчальний процес Вищих навчальних закладів 

(ВНЗ) та проектно-орієнтоване управління. 

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 Державної служби 

надзвичайних ситуацій (ДС НС) України. 

Щодо процесу підгоовки фахівців для структурних підрозділів пожежно-

рятувального спрямувань спостерігається зростаюча тенденція у світі. 

Проведений аналіз доктором Kurt A. Hall[1] засвідчує, що показники 

результативності в процесі використання віртуального тренажеру зросли більш 

ніж на 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.  

Прикладом використання комп’ютерних тренажерів в системі цивільного 

захисту є тренажерні системи ADMS (AdvancedDisasterManagementSimulator)та 

FlameSim, які уже протягом тривалого часу використовуються більш ніж в 80 

країнах світу. 

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. 

В загальному випадку комп’ютерний тренажер є модельним комплексом, 

що має структуру, модель якої представлена на рис. 1.  

Отож розглянемо основні елементи, що моделюють дане проектне 

середовище. 

 

 



Кожен інноваційний проект включає в себе щось нове, що ніколи раніше 

не виконувалось, оскільки продукт кожного проекту є унікальним. Ефективність 

реалізації такого проекту досягається шляхом впровадження креативних 

технологій та інноваційних механізмів проектно-орієнтованого управління для 

забезпечення нових умов покращення сучасної підготовки пожежного рятівника. 

 

ЛІТЕРАТУРА 

1. http://library.utdallas.edu/vwebv/holdingsInfo?bibId=1998159 – Kurt A.Hall 

«The effect of computer-based simulation training on fire ground incident commander 

decision making». 

2. Креативные технологии управление проектами и програмами : 

Монография/  Бушуєв С. Д., Бушуева Н.С., Яковенко В.Б., Гриша Е.В., Дзюба 

С.В., Войтенко А.С. – К. : «Саммит-Книга», 2010.-768 с. 

3. К.т.н. Жирякова І.А., Філіпов Є.Ю. «Використання CASE-систем при 

проектуванні інформаційних систем». 

4. http://www.trainingfordisastermanagement.com/ - «Advanced disaster 

management system». 

 

 

 

 

http://library.utdallas.edu/vwebv/holdingsInfo?bibId=1998159
http://www.trainingfordisastermanagement.com/

