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Не зважаючи на постійну розробку нових заходів по попередженню та ліквідації лісових 
пожеж, їхня динаміка постійно зростає. Про що свідчать статистичні дані [1,2]. В період 
кібернетизації суспільства, вимагається розроблення інноваційних методів та моделей управління 
проектами по забезпеченню пожежної безпеки лісових масивів. Процес забезпечення пожежної 
безпеки є складною системою, з великою кількістю зв’язків, на яку впливають зовнішні та внутрішні 
фактори, а тому проектне середовище можна представити у вигляді модель-схеми (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Модель-схема проектного середовища проектів по забезпеченню пожежної безпеки лісових 
масивів, з врахуванням авіації та інформаційно-комунікаційних технологій 

 
Основними факторами які впливають на гасіння пожеж в лісовій місцевості є віддаленість  та 

складний доступ до лісового сектору від пожежно-рятувальних частин, швидке розповсюдження пожежі, 
масштаби пожежі яких вона набуває, відсутність вододжерел, не можливість під’їзду техніки до осередку 
виникнення пожежі тощо. Забезпечити умови якісного та ефективного гасіння лісової пожежі можливо за 
допомогою авіації та розробленого алгоритму реагування на пожежу, зображеного на рис. 2. 

Запропонований алгоритм забезпечує оперативність реагування на пожежу, ефективне 
використання авіації та взаємодію з оперативно-рятувальними службами, що дозволить швидко та з 
меншими збитками для держави проводити гасіння лісових пожеж. 
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Рис. 2. Алгоритм реагування на пожежу в лісовій місцевості, з використанням авіації при проектно-
орієнтованому управлінні 
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Одним з найбільш перспективних напрямів розвитку та вдосконалення системи професійної 
освіти залишається широке використання сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій, які 
надають широкі можливості для розробки та впровадження нових методів навчання, вдосконалення 
способів подання та представлення інформації, оцінку засвоєння теоретичного матеріалу та 
практичних навичок тощо. 


