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На сьогодні робота пожежників і рятувальників є проектно- 

орієнтованого та однією з найбільш складних і небезпечних професій. Тому 

кожен співробітник має бути готовий до виконання завдань за призначенням 

в несприятливих умовах надзвичайних ситуацій. 

Інтенсивний розвиток інноваційних комп’ютерних технологій в епоху 

глобальних соціально-економічних перетворень та впровадження їх в навча- 

льний процес підготовки фахівців пожежної та техногенної безпеки є над- 

звичайно актуальним. Така динаміка розвитку технологій потребує проект- 

ного підходу та інноваційних механізмів, здатного забезпечити вищий сту- 

пінь ефективності керування силами і засобами на пожежі чи під час лікві- 

дації надзвичайної ситуації. 

Варто повність згодитись з авторами [1] щодо нагальної необхідності 

у підготовці на базі Львівського державного університету безпеки життєдія- 

льності (ЛДУ БЖД) кадрів нового покоління – професіонал рятівника тре- 

тього тисячоліття який досконало володіє різноманітними методами управ- 

ління та кібернетичним підходом. 

Компанією  Flame-Sim  (Сполучені  Штати  Америки)  розроблений 

комп’ютерний тренажер який враховує при створенні апаратно-програмної 

моделі для розв’язку прикладних задач оперативного рішення завдання всі 

сфери діяльності. В контексті вище проаналізованих інновацій у сфері під- 

готовки фахівців пожежної безпеки в Університеті необхідно вдосконалити 

навчальний процес. Основою вдосконалення є розробка 3D-тренажера з ме- 

тою підготовки сучасного професіонала-рятівника при використанні спеціа- 

лізованих комп’ютерних систем які б надавали змогу моделювати процеси 

та явища, що проходять у всіх сферах діяльності тієї чи іншої надзвичайної 

ситуації або пожежі. 



 
Науково-педагогічним персоналом ЛДУ БЖД спільно з компанією Mi- 

croGIS, враховуючи закордонний досвід, розробляється програмне забезпе- 

чення для лабораторного комплексу підготовки керівника гасіння пожежі та 

ліквідації надзвичайної ситуації на основі геоінформаційного (ГІС) порталу. 

Основні напрямки використання ГІС технологій підрозділами ДСНС: 

 оперативний пошук і забезпечення чергової зміни та підрозділів, які 

безпосередньо беруть участь у ліквідації НС, картографічними ма- 

теріалами на територію НС; 

 статистичний аналіз і прогнозування виникнення НС; 

 прогнозування розвитку НС; 

 інформаційне забезпечення прийняття оперативних рішень при ви- 

никненні НС та у ході ліквідації наслідків НС; 

 профілактика виникнення техногенних НС  (паспортизація потен- 

ційно небезпечних об'єктів, навігаційне та диспетчерське супровід 

переміщення потенційно небезпечних вантажів); 

3D-моделювання об'єктів та територій планується виконати на основі 

існуючих підприємств м. Львова. Його особливістю та перевагою є те, що 

курсант (студент) виконує рішення з гасіння пожежі з детальною візуаліза- 

цією в умовах максимально наближених до реальних (оперативних) та не 
індивідуально, а з можливістю залучення відділення (6 осіб), караулу (11 

осіб) чи навіть підрозділів за підвищеним номером виклику (до 28 осіб). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Візуалізація 3D тренажера 
 

Таким чином, після проведених досліджень виникла необхідність реалі- 
зувати проект створення лабораторного комплексу підготовки керівника гасіння 
пожежі та ліквідації надзвичайної ситуації на основі геоінформаційного пор- 
талу, в якому мають бути створені умови для підготовки професіоналів у сфері 
захисту людини від наслідків техногенних та природних надзвичайних ситуа- 
цій. Запропоновано варіант класу проектно-орієнтованого управління для впро- 
вадження накопичених знань у навчальний процес через нові інформаційні тех- 
нології, комп'ютерні засоби, що дасть змогу досягнути необхідного рівня інфо- 
рмаційного забезпечення освітнього процесу. 
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