
MACSIM 

ПЕРЕДОВИЙ ДОСВІД ТА ПРАКТИКА ВИКОРИСТАННЯ 
СИМУЛЯЦІЙНИХ ВПРАВ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ 
ФАХІВЦІВ З КРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ЗА 
ДОПОМОГОЮ СИСТЕМИ МОДЕЛЮВАННЯ  



В рамках реалізації спільного Українсько-Шведського проекту 
“Стандартизація українського кризового управління у сфері 
реагування на надзвичайні ситуації” (далі - проект), який 
реалізується за фінансової підтримки Генерального Директорату 
ЄС з питань гуманітарної допомоги та цивільного захисту (DG 
ECHO) між Центром домедичної допомоги та медицини катастроф 
Королівства Швеція, Державною службою України з надзвичайних 
ситуацій, Національним університетом цивільного захисту України, 
Інститутом Державного управління у сфері цивільного захисту, ДП 
“Мобільний рятувальний центр” та кафедрою медицини катастроф 
Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. 
Шупіка МОЗ України, протягом 2016 - 2017 років Національним 
університетом цивільного захисту України було проведено низку 
заходів, передбачених Планом Проекту.  



У листопаді 2015 року представники НУЦЗ України у складі 
делегації з усіх проектних сторін взяли участь у практичному 
відпрацюванні використання Системи моделювання “MacSim” у м. 
Гетеборг, Швеція в рамках міжнародного курсу з медичного 
реагування під час масштабних надзвичайних ситуацій - “MRMI”. 
З початку реалізації Проекту (січень 2016 року) Національний 
університет цивільного захисту України брав активну участь на всіх 
етапах та у всіх заходах, зокрема було проведено ряд двосторонніх 
зустрічей з представниками Шведської сторони, присвячених 
впровадженню в освітній процес англомовної програми з підготовки 
фахівців за кваліфікаційним рівнем “Магістр” зі спеціалізацією 
“Crisis and Disaster Management” в межах існуючої освітньої 
програми “Управління у сфері цивільного захисту”. Були визначені 
критерії участі у програмі, часові та кваліфікаційні рамки.  



У червні 2016 року після проходження курсу з медичного 
реагування під час масштабних надзвичайних ситуацій - “MRMI” на 
базі Інституту державного управління у сфері цивільного захисту, м. 
Київ, представники НУЦЗ України отримали сертифікати 
інструкторів з використання системи спеціальної методології 
“MacSim”, що у підсумку дозволило організувати та успішно 
провести з 18 по 21 квітня 2017 року широкомасштабний 
тренувальний захід на базі НУЦЗ України. У заході прийняло участь 
більше 80 представників практичних підрозділів ДСНС України, 
Національної Поліції, Служби Медицина Катастроф та лікувальних 
заходів МОЗ України майже зі всіх регіонів країни. До цього часу 
Університетом було отримано у якості Гуманітарної Допомоги 
тренінговий комплекс “MacSim”. 



У липні 2017 року НУЦЗ України за сприяння Харківської міської 
ради відвідала делегація американської компанії GSS, 
представникам якої були продемонстровані можливості 
використання зазначеної системи та методології підчас підготовки 
персоналу екстрених служб до ефективної взаємодії підчас 
великомасштабних надзвичайних ситуацій.  

Результатом взаємодії  із Департаментом міжнародного 
співробітництва Харківської міської ради стало рішення прийняте 
підчас візиту до м. Харкова Радника Президента США, колишнього 
мера міста Нью-Йорк, власника компанії GSS Рудольфа Джуліані 
20-21 листопада 2017 року. А саме використання можливостей 
НУЦЗ України, у тому числі системи “MacSim” під час реалізації 
спільного проекту зі створення в м. Харкові Єдиного 
Диспетчерського Центру. 
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