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       На сьогоднішній день для безпечного та надійного гасіння  пожеж , ліквідацій 

надзвичайних ситуацій та їх наслідків, рятування людей і евакуювання матеріальних 

цінностей використовують газодимозахисну службу. На  озброєнні в пожежно-рятувальних 

підрозділах ДСНС України в основному використовують  апарати на стисненому повітрі 

близько 75 %, які забезпечують роботу ланки ГДЗС в непридатному для дихання 

серодивищі. На даний час в Україні налічується 61% апаратів вітчизняного виробництва 

фірми «Горизонт» АСВ-2. Згідно Настанови з газодимозахисної служби [1]  існують 

такі види перевірок апаратів на стисненому повітрі, як : перевірка №1, перевірка №2, 

перевірка №3 та оперативна перевірка. Газодимозахисники виконують перевірку №1 перед 

кожним заступанням на чергування та оперативну перевірку перед кожним включенням в 

апарат, перевірки №2 та №3 виконуються майстрами бази ГДЗС.  

Для навчання  газодимозахисників використовують теоретичні та практичні заняття. 

Щоб покращити практичні навички в навчанні  було запропоновано використовувати 

інтерактивні тренажери. Характерною особливістю інтерактивних тренажерів є те, що вони 

дозволяють реалізувати репродуктивний рівень пізнавальної діяльності. Вправи з 

використанням інтерактивних тренажерів дозволяють створити фундамент у вигляді 

сформованих знань, вмінь та навичок для подальшого формування професійної 

компетентності. Головна перевага таких тренажерів в тому, що вони дозволяють 

опрацьовувати ключові навички для вирішення більш складних, комбінованих завдань в 

традиційній формі на практиці. При цьому забезпечується активна розумова і маніпуляційна 

діяльність слухача.   

     Для якісної підготовки курсантів та студентів на кафедрі пожежної тактики та аварійно-

рятувальних робіт з дисципліни ”Підготовка газодимозахисника” розробляється 

інтерактивний тренажер по виконанню перевірки №1 та оперативної перевірки апарату на 

стисненому повітрі АВС-2. Дані інтерактивні тренажери будуть використанні у віртуальному 

навчанні курсантів та слухачів.  

     Для розроблення даного інтерактивного тренажера  використано скриптову мову 

програмування ActionScript , що дозволяє запрограмувати Adobe Flash-кліпи та додатки. Для 

створення анімації використано пакет  Macromedia Flash. За допомогою  цього пакета  

розробляються інтерактивні тренажери , а саме : “ Оперативна перевірка АСВ-2 ” , ” 

Перевірка  № 1 АСВ-2 ”  та ”Будова АСВ-2”. 

    В ActionScript (мова програмування) використавши код  програмування (при натискані на 

кнопку здійснються перехід на наступний кадр): 

on (release){ GotoAndPlay(3); } – прехід на інший кадр; 

Цей код описує наступне : 

on (release){ 

 if (otvet="1") {n=n+1}; 

 GotoAndPlay(3); 

}, де  

if (otvet="1") {n=n+1} - дана формула описує те , якщо правильна відповідь то n збільшується 

на одиницю ,  

де n – кількість правильних відповідей , якщо відповідь не правильна n + 0 = 0 , тобто нічого 

не додається. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash


На рисунку (1) зображено робоче вікно програми (“Оперативна перевірка АСВ-2 ”), на 

рисунку (2)  зображено робоче вікно програми ( “ Перевірка №1 АСВ-2 ” ) 

 

 
                         

  Рис.1. Робоче вікно програми                                Рис.2. Робоче вікно програми  

             “Оперативна перевірка АСВ-2 ”                          “Перевірка №1 АСВ-2”                                                                                         

 

  На рисунку (3) зображено робоче вікно програми( “ Будова АСВ-2 ” ) 

  

 
                                                                     

 Рис.3. Робоче вікно  програми “ Будова АСВ-2 ”  

                     

              Впровадження і застосування в навчальний процес дану програму та їй подібних 

програм, взаємопов’язувати їх  між собою дозволяють говорити про наявність новітньої 

технології підтримки процесу набуття навичок і вмінь, за якої навчання будується на основі 

різних методів та їх комбінацій (ділової гри ). Це в свою чергу, дозволяє сформувати і 

розвинути професійні навички і вміння слухача, а також відіграє основну роль у становленні 

майбутнього спеціаліста, що й визначає успішність такого фахівця на ринку праці.     
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