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Програмні комплекси підтримки 
прийняття рішень під час аварій на хімічно 
небезпечних об’єктах та транспорті: 
 

1. Довідниково-аналітичний програмний 
комплекс «Довідник небезпечних речовин»; 

 

2. Web-сервіс для проведення аварійної оцінки 
обстановки при аваріях на хімічно 
небезпечних об’єктах та транспорті. 

 



Довідниково-аналітичний програмний комплекс   
«Довідник небезпечних речовин» 

 
Державний реєстраційний номер НДР 0114U002705; 
 
Замовник: Департамент організації заходів цивільного захисту 
ДСНС України; 
 
Розробник: Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв 
Чорнобиля Національного університету цивільного захисту 
України. 



Функціональні можливості довідниково-аналітичного 
комплексу 
 

1. Пошук та ідентифікація небезпечної речовини за 
наступними даними: 
• українською назвою; 
• російською назвою; 
• англійською назвою; 
• кодом ООН; 
• числом небезпеки; 
• номером аварійної картки. 

2. Надання рекомендацій щодо засобів захисту особового 
складу та необхідних дій при локалізації та ліквідації 
аварійних ситуацій, пов’язаних з обігом небезпечних 
речовин. 



 Принцип роботи з програмним комплексом 



Web-сервіс для проведення аварійної оцінки обстановки при 
аваріях на хімічно небезпечних об’єктах та транспорті 

 

Державний реєстраційний номер НДР 0117U001090; 
 
Замовник: Департамент організації заходів цивільного захисту ДСНС 
України; 
 
Розробник: Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв 
Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України; 
 
Основа для розробки «Методики прогнозування наслідків виливу 
(викиду) небезпечних хімічних речовин під час аварій  на хімічно 
небезпечних об’єктах і транспорті»; 
 

Розробник: Український науково-дослідний інститут цивільного 
захисту. 



Функціональні можливості Web-сервісу 
 
1. Дозволяє здійснювати довгострокову 
(оперативну) та аварійну оцінку обстановки 
шляхом прогнозування масштабів та наслідків 
забруднення у разі виникнення аварії з виливом 
(викидом) НХР із технологічних ємностей на ХНО, 
автомобільному, річковому, залізничному та 
трубопровідному транспорті; 
 
2. Відображає результати обрахунків за 
допомогою можливостей картографічних 
сервісів.  
 



Web-сервіс для проведення аварійної оцінки 
обстановки при аваріях на хімічно небезпечних 
об’єктах та транспорті  
 

https://demo-gis.herokuapp.com/
https://demo-gis.herokuapp.com/
https://demo-gis.herokuapp.com/


Дисципліни блоку реагування на надзвичайні 
ситуації: 
 
• Організація аварійно-рятувальних робіт 
• (напрям підготовки 261 «Пожежна безпека»); 
• Організація проведення робіт щодо ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій (напрям підготовки 263 «Цивільна 
безпека»); 

• Інженерний захист населення і територій (напрям 
підготовки 263 «Цивільна безпека»); 

• Небезпеки радіаційного, хімічного та біологічного 
походження (напрям підготовки 263 «Цивільна безпека»). 



Навчальні дисципліни: 
• Організація аварійно-рятувальних робіт  

(спеціальність 261 «Пожежна безпека»); 
• Організація проведення робіт щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

(спеціальність 263 «Цивільна безпека»). 
 

Тема:  
Організація аварійно – рятувальних робіт при аваріях з хімічно небезпечними 
речовинами. 

 
Питання, що розглядаються: 
1. Прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин під час 
аварій на хімічно небезпечних об’єктах і транспорті». 
2. Розрахунок сил і засобів для нейтралізації наслідків виливу (викиду) небезпечних 
хімічних речовин. 
 
Програмні засоби: 
1. Довідниково-аналітичний програмний комплекс «Довідник небезпечних 
речовин»; 
2. Web-сервіс для проведення аварійної оцінки обстановки при аваріях на хімічно 
небезпечних об’єктах та транспорті. 
 

 



Навчальна дисципліна 
 
• Інженерний захист населення та територій  

(спеціальність 263 «Цивільна безпкека») 
 

Розрахунково-графічна робота на тему: 
«Прогнозування масштабів зараження небезпечними хімічними речовинами при 
аваріях на хімічно небезпечних об'єктах та обґрунтування заходів захисту 
населення» 
 
Програмні засоби: 
1. Довідниково-аналітичний програмний комплекс «Довідник небезпечних 
речовин»; 
2. Web-сервіс для проведення аварійної оцінки обстановки при аваріях на хімічно 
небезпечних об’єктах та транспорті. 
 

 
 



Навчальна дисципліна 
 
Небезпеки радіаційного, хімічного та біологічного походження  
(напрям підготовки 263 «Цивільна безпека») 
 
Програмний засіб: 
1. Довідниково-аналітичний програмний комплекс «Довідник небезпечних 
речовин». 





Висновки: 
 
Використання програмних комплексів підтримки прийняття рішень під час аварій 
на хімічно небезпечних об’єктах та транспорті для дисциплін блоку реагування на 
надзвичайні ситуації дозволяє: 
• формувати вміння та навички систематизації інформації щодо хімічно 

небезпечних речовин, способів захисту та порядку поводження з ними; 
• інтенсифікувати процес навчання за рахунок автоматизації процесів розрахунку 

та пошуку; 
• моделювати наслідки викиду (виливу) небезпечних речовин під час аварій з 

використанням геоінформаційних технологій; 
• в рамках моделювання наслідків викиду (виливу) небезпечних речовин 

досліджувати характеристики впливу вхідних факторів на процес поширення 
небезпечних хімічних речовин в навколишньому середовищі; 

• підвищити ступінь наочності процесу прогнозування наслідків аварій на хімічно 
небезпечних об’єктах та транспорті за рахунок візуалізації процесу розрахунку та 
результатів прогнозування. 
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