
 

 

СЕМІНАР-ТРЕНІНГ  

«Підвищення ефективності запобігання, виявлення, реагування та гасіння лісових пожеж. 

Підготовка до пожежонебезпечного періоду» 
 

05 квітня 2019 р. 
 

Місце проведення: ВП НУБіП України «Боярська ЛДС», Дзвінківський навчально-науково-виробничий 

центр, с. Дзвінкове, вул. Відродження, 9, Васильківський р-н, Київська обл. 

Мета семінару-тренінгу: покращення теоретичного та практичного рівня дій лісових пожежників та 

керівників гасіння щодо організації охорони лісів від пожеж, безпечного гасіння, прогнозування 

поведінки пожежі на основі оцінки погодних умов, вибору стратегії та тактики гасіння пожежі.  
 

Організатори: ВП НУБіП України «Боярська ЛДС», Регіональний Східноєвропейський центр 

моніторингу пожеж. https://nubip.edu.ua/node/9083; reefmc@nubip.edu.ua, т. 044-527-82-82  

  
 

 

 

8:30 – 8:40 

 

 

 

 

8:40 – 9:00 

Вступ. Вітання учасників семінару-тренінгу, мета, завдання тренінгу та порядок 

роботи 

Анатолій Карпук, директор ВП НУБіП України «Боярська лісова дослідна станція» 

Сергій Зібцев, керівник Регіонального Східноєвропейського центру моніторингу 

пожеж, професор кафедри лісівництва Національного університету біоресурсів і 

природокористування України 

Про початок пожежонебезпечного періоду в лісах ВП НУБіП України «Боярська 

лісова дослідна станція» 

Юрій Несторяк, заступник директора з інноваційного лісівництва та сталого розвитку 

Роман Сова, начальник відділу лісового господарства 

9:00–9:25 Сучасні особливості пожежної небезпеки та основи організації системи 

інтегрованої охорони лісів від пожеж 

Сергій Зібцев, керівник Регіонального Східноєвропейського центру моніторингу пожеж, 

професор кафедри лісівництва Національного університету біоресурсів і 

природокористування України 

9:25–10:15 Сучасні особливості пожежної небезпеки в регіоні та основи організації системи 

інтегрованої охорони лісів від пожеж: 

- класи природної пожежної небезпеки;  

- класи пожежної небезпеки погоди; 

- лісові горючі матеріали; 

- нормативно-правова база охорони лісів від пожеж; 

- готовність протипожежних служб; 

- виявлення лісових пожеж; 

- використання БПЛА для виявлення і гасіння пожеж. 
 

Василь Гуменюк, Олександр Сошенський, співробітники Регіонального 

Східноєвропейського центру моніторингу пожеж, НПП кафедри лісівництва НУБіП 

України 

 

Національний 

університет біоресурсів 

 і природокористування 

України  

Регіональний 

Східноєвропейський 

центр моніторингу 

пожеж 
 

ВП НУБіП України 

«Боярська ЛДС» 
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10:15–11:00 Безпека пожежних під час гасіння лісової пожежі, домедична допомога. 

Прогнозування поведінки пожежі на основі погодних, топографічних умов та 

характеристики горючих матеріалів: 

    

- екіпірування пожежних; 

- оцінювання факторів ризику; 

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

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

- невідкладна допомога; 

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

повітря); 

 - вплив лісових горючих матеріалів (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, доцент кафедри лісівництва НУБіП України 

11:00–11:15 Перерва на каву 

11:15–12:00 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, ст. викл. кафедри лісівництва НУБіП України 

12:00–13:20 Практичні заняття в групах. Всіх учасників тренінгу буде розділено на три групи 

(умовні пожежні бригади) у яких вони самостійно призначають керівника гасіння та 

пожежних бійців. На основі теоретичних положень представлених у першій частині 

тренінгу кожна група має вирішити наступні задачі: 

Задача 1. На основі виданого завдання відпрацювати порядок прогнозування розвитку 

та поведінки лісової пожежі. 

Задача 2. На основі виданого завдання відпрацювати порядок оперативно-тактичних 

дій перед, під час та після гасіння великої лісової пожежі (вибір стратегії, тактики і 

способу гасіння пожежі в залежності від погодних умов, характеристик природного 

горючого матеріалу, рельєфу, наявних сил та засобів, а також від зміни її поведінки. 

Під час доповіді потрібно обґрунтувати прийняті рішення. 

13:20–14:00 Доповідь представників груп про виконані завдання. 

Дебрифінг в інтерактивному режимі між усіма групами: вивчення або оцінювання 

результатів роботи після ліквідації пожежі. 

14:00 Закінчення семінару-тренінгу 

 


