
 

ПРОГРАМА  

семінару-тренінгу для лісових пожежних зони відчуження  

«Особиста безпека, оцінка погодних умов, прийняття рішення щодо стратегії та тактики 

гасіння пожеж у зоні відчуження» 

(з використанням української версії кишенькового довідника пожежного  

Лісової Служби США Incident Respond Pocket Guide)» 

 

27 березня 2018 р. 

 

Місце проведення: ДСП «Екоцентр», м. Чорнобиль, вул. Шкільна, 6   

Мета семінару-тренінгу: Покращення теоретичного та практичного рівня дій пожежних щодо 

організації безпечного гасіння пожеж, прогнозування поведінки пожежі на основі оцінки 

погодних умов, вибору стратегії та тактики гасіння пожежі.  
 

Організатор: Регіональний Східноєвропейський центр моніторингу пожеж за підтримки Лісової 

Служби США. https://nubip.edu.ua/node/9083/2; reefmc@nubip.edu.ua, т. 044 527 82 82  

  
 

 

 

10:00–10:15 Вступ. Вітання учасників семінару-тренінгу, мета, завдання тренінгу та 

порядок роботи 

 

Сергій Зібцев, керівник Регіонального Східноєвропейського центру 

моніторингу пожеж, Національного університету біоресурсів і 

природокористування України 

 

10:15–11:30 Прогнозування поведінки пожежі у зоні відчуження на основі погодних, 

топографічних умов та характеристики горючих матеріалів: 

    - вплив погодних умов (температура та вологість повітря, вітер, дефіцит 

вологості); 

    - вплив природного горючого матеріалу (вид, структура, фракційний склад, роль 

в процесі горіння, теплотворна здатність); 

    - вплив умов рельєфу (наявність схилів, пагорбів, піщаних дюн та їх 

характеристики). 

Василь Гуменюк, співробітник Регіонального Східноєвропейського центру 

моніторингу пожеж 

 

11:30–12:00 Безпека пожежних під час гасіння лісової пожежі, домедична допомог: 

    - оцінення факторів ризику; 

    - екіпірування пожежних; 

    - дії керівника гасіння перед, під час та після гасіння пожежі; 

    - дії пожежних бійців  перед, під час та після гасіння пожежі; 

    - невідкладна допомога 

Василь Гуменюк, співробітник Регіонального Східноєвропейського центру 

моніторингу пожеж 

 

Національний університет 

біоресурсів 

 і природокористування 

України   

Регіональний 

Східноєвропейський центр 

моніторингу пожеж  
 

Лісова Служба 

США, Міжнародні 

програми  

https://nubip.edu.ua/node/9083/2
mailto:reefmc@nubip.edu.ua


12:00–12:15  Перерва на каву 

12:30–13:15 Тимчасовий регламент роботи пожежних служб зони відчуження при різній 

пожежній небезпеці умов погоди.   
Зміст та практичне значення показників оцінки пожежної небезпеки погоди 

Дії працівників ЛПС, лісництв ДСП «Північна Пуща» та інших організацій, що 

знаходяться у сфері управління ДАЗВ при різних класах пожежної небезпеки 

погоди  

Система щоденного оповіщення щодо пожежної небезпеки погоди  

Зв'язок Регламенту та Мобілізаційного плану у забезпеченні високої готовності 

протипожежних сил та засобів до гасіння пожеж  

Система контролю та відповідальності за виконанням положень Регламенту  

 Сергій Зібцев, керівник Регіонального Східноєвропейського центру моніторингу 

пожеж 

 

13:00–14:00 Обід  

14:00–15:00 Гасіння лісових пожеж - стратегія і тактика. Використовуючи світовий досвід 

з гасіння лісових пожеж буде представлено основні стратегії, які слід 

застосовувати за певних умов, а також тактичні прийоми, способи та методи 

гасіння лісових пожеж. 

 

Олександр Сошенський, співробітник Регіонального Східноєвропейського центру 

моніторингу пожеж 

15:00–16:00 Практичні заняття в групах. На основі теоретичних положень представлених у 

першій частині тренінгу буде проведено відпрацювання дій керівника гасіння та 

пожежників під час реагування на лісову пожежу, а саме із порядку дій у випадку 

виникнення лісової пожежі, забезпечення особистої безпеки, оцінки погодних 

умов, прийняття рішення щодо стратегії і тактики гасіння пожеж у зоні 

відчуження. Всі учасники тренінгу будуть поділені на три групи  (умовні пожежні 

бригади) у яких, відповідно до реальних умов, буде визначено керівника гасіння та 

пожежних бійців. Кожна група повинна виконати три задачі:  

Задача 1: Дії щодо забезпечення особистої безпеки протягом гасіння (слабка 

низова пожежа, середня низова пожежа, сильна низова / верхова пожежа). 

Задача 2: Порядок прогнозування поведінки та виду пожежі на основі оцінки 

даних пожежної погоди, рельєфу та лісових горючих матеріалів.  

Задача 3: На основі виданого завдання – основних характеристик умовної лісової 

пожежі (місцерозташування на місцевості, рельєф, квартал, виділ, площа, вид 

пожежі, швидкість вітру, рівень радіаційного забруднення, характеристика лісових 

горючих матеріалів), враховуючи наявні сили та засоби ЛПС, потрібно обрати 

стратегію, тактику, способи та методи гасіння. Під час доповіді потрібно вказати 

обрану стратегію, тактичні прийоми, способи та методи гасіння, обґрунтувати 

прийняте рішення, а також наглядно продемонструвати порядок дій та 

прогнозований розвиток пожежі.    

16:00–17:00 Доповідь представників груп про виконані завдання 

 

17:00 Закінчення семінару-тренінгу 

 


