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Таким чином освітнє проектне середовище щодо підготовки кібер-рятівника повинно 
бути побудовано на теорії несилової взаємодії, що враховує вплив інформаційного 
процесора Природа, сучасні досягнення в теорії комп'ютерних наук та повну 
гармонізацію дій всіх учасників процесу підготовки.

Крім цього, кібер-рятівник повинен постійно взаємодіяти із віртуальними 
системами навчання та у своїх діях (при проведенні складних обчислень) 
враховувати такі поняття як: елементарність, ієрархічність, п'ять характеристик 
складності (часова, ємнісна, апаратна, програмна та структурна (інформаційна).

В основу реалізації проекту підготовки кібер-рятівника повинно бути 
закладена предметна область із галузі знань соціально-комунікаційні технології, як 
основи несилової взаємодії із окремими реципієнтами чи всією громадою для 
забезпечення умов гармонізації та культури безпеки життєдіяльності.
Формалізуючи вище сказане можна побудувати модель-схему (див. рис. 1) 
використання теорії несилової взаємодії при реалізації державної програми щодо 
підготовки певного типу рятівника - кібер-рятівника.
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Умовою забезпечення життєздатності моделі управління складними 
системами у сфері цивільного захисту та досягнення стану безпеки людини є 
проведення паралельних обчислень на кожному ярусі, зокрема, та всіх ярусах, в 
цілому, при динамічному управлінні, з врахуванням ієрархічності, динаміки змін, та 
гнучкості структур всіх установ, учасників процесу.

Так як пріоритет безпеки людини є абсолютним, то реалізація вище вказаної 
умови забезпечення життєздатності моделі вимагає формування так званого 
«ланцюга», складові якого інтегруються у вигляді функціональної залежності виду: 

{ІГЛ}=> СТТ->ДНЕ->СО->ІСС->ПСС, ЄФЗМІ.ЗМКта ММС->СДП- 
>ТУРСССЦЗ->Інтроформація=> (КБ),
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де ІГЛ -  інтеграційно-гармонізуючий ланцюг забезпечення умов культури та стану 
безпеки людини; СТТ -  сучасний стан досягнення техніки і технологій; ДНЕ -  
досягнення науки і економіки; СО -  стан освіти, рівень впровадження інновацій; ICC 
-  інтелектуальний стан суспільства; ПСС -  політична та соціальна ситуація в 
суспільстві; ЕФЗМШІ, ЗМК та ММС -  ефективність функціонування засобів масової 
інформації та засобів масової комунікації мас-надійних систем; ТУРСССЦЗ -  терм- 
історична та регіональна складова системи проектно-орієнтованого управління 
цивільним захистом; СДП -  стан духовності та патріотизму.

Таким чином успішна адаптація життєздатності моделі системи С. Біра та 
Р. Еспехо для підвищення ефективності реалізації проектів при управлінні системою 
цивільного захисту можлива при врахуванні таких основних факторів-тріади: 
ресурси, сучасні досягнення науки і техніки, людський фактор, як основа 
інтелектуалізації суспільства.

Формалізуючи вище сказане адаптовану модель життєздатності системи 
цивільного захисту, запропонованої С. Біром, Р. Еспехо та X. Танакою, можна 
представити у вигляді слідуючої модель-схеми (див. рис.1).

Реалізація модель-схема (див. рис.1) уможливлює впровадження апаратно- 
програмної моделі алгоритму універсального обчислювача і на цій основі 
розв'язувати прикладні задачі в системі цивільного захисту, використовуючи при 
цьому сучасну теорію абстрактних алгоритмів. Такий підхід забезпечить надшвидку 
процедуру виконання обчислень в ритмі реального часу, що в кінцевому результаті 
дозволять отримати прогнозні дані і можливість найбільш точного прийняття рішень, 
мінімізуючи при цьому людські, фінансові, матеріальні тощо витрати.
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Рис.1. Життєздатна модель-схема системи цивільного захисту (адаптована 
до моделей С. Біри, Р. Еспехо, X. Танахи)
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Впровадження такої методології проекгно-орієнтованого управління в 
системі цивільного захисту з використанням Software-Hardware технології та 
інтроформаційної взаємодії дозволить забезпечити найвищий стан безпеки людини 
при збережені умов високої культури поведінки всіх учасників процесу та вийти на 
новий рівень безпеки життєдіяльності -  культури безпеки.
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Пожежа в приміщенні -  надзвичайна подія, що складається із процесу 
виникнення та розвитку неконтрольованого ГОріНпЯ, при якому утворюються 
вражаючі чинники і створюється загроза їх впливу на населення, матеріальні 
цінності будівель та оточуюче середовище.

Евакуація -  процес організованого самостійного (несамостійного для людей з 
обмеженими можливостями) руху людей у безпечну зону із приміщень через 
евакуаційні виходи.

Третє тисячоліття характеризується зростаючою динамікою кількості пожеж, 
що призводить до збільшення кількості людських жертв, значних матеріальних та 
фінансових втрат і, відповідно, ускладнення екологічної ситуації.

Проведені дослідження щодо забезпечення умов безпеки людей у 
приміщеннях масового скупчення людей (спортивно-видовищні споруди, 
супермаркети, кіно палаци тощо) показала, що ~ 69-73% нещасних випадків 
виникають по причині недостатньої пропускної здатності евакуаційних шляхів та 
виходів. Таким чином виникає потреба управляти людськими потоками, а, 
відповідно, і безпекою при евакуації.

Для реалізації вище вказаної задачі на базі стадіону “Арена-Львів” при 
проведенні футбольних змагань Євро-2012, була розроблена методологія побудови 
на основі використання проектно-орієнтованого управління та топологічного 
моделювання.
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