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За допомогою ППФП виховуються j вдосконалюються психічні і вольові якості, й }'l\'Ііння,
розвиваються різні професійно важливі сенсорні, розумові, рухові, організаторські і педа-
гогічні навички; які забезпечують високий рівень функціонування і надійності всіх основних
органів, систем, психічних процесів людського організму [1].

Наявність ризику в професійній діяльності вказує на важливість розвитку таких яко-
стей, як рішучість, сміливість, адже велика кількість екстремальних та стресових ситуацій
вимагає емоційної стійкості, витримки, самовладання.

Функціональні обов'язки працівника аварійно-рятувальної служби вимагають високої
загальної спритності та координації рухів, спеціальної витривалості. Під час широкого
використання пожежно-технічного обладнання необхідна висока координація рухів [2].

Необхідну інформацію для визначення спрямованості ППФП дає вивчення впливу на-
вантаження на окремі органи і фізіологічні системи організму на основі суб'єктивних даних,
а також за даними спеціальних досліджень зміни психофізіологічних показників у процесі
виконання оперативно-рятувальних завдань [3].

Зазначені умови професійної діяльності вимагають розвитку відповідних спеціальних фі-
зJItших і психічних якостей працівника МНС України у формуванні яких важливу роль відіграє
ІШФП. Мобільність бойових підрозділів wIHC України за сучасних засобів зв'язку ПОВlІНнабу-
ти досить високою, адже від часу прибугтя підрозділів МНС України залежить скорочення часу
дії продуктів горіння, що дозволяє зменшити кількість жертв та наслідки вогненної стихії.

Аналізуючи вищезазначене видається раціональним у навчально-тренувальному про-
цесі більшу увагу приділяти розвитку спеціальної фізичної підготовленості шляхом вдоско-
налення спеціальних фізичних якостей та специфічних професійних навичок, моделюванням
реальних умов, котрі покращують ефект стійкості організму людини до різних ситуацій у які
найчастіше потрапляють у повсякденній роботі працівників аварійНО-РЯТУВaJІЬНОЇслужби [1].
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Нанотехнології - це область фундаментальної і прикладної науки, в якій вивчаються
закономірності фізичних і хімічних систем, порядок розмірів яких становить декілька нано-
метрів, тобто відноситься до світу атомів та молекул. Сфери застосування нанотехнологій
пов'язані з фізикою, хімією, біологією. Крім того, активно досліджується можливість вико-
ристання нанотехнологій в екології для зменшення рівня різного роду забруднення довкілля.
Використання нанотехнологій в екології напрямлене на усунення шкідливих наслідків діяль-
ності людини на навколишнє середовище.
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Ключові технології і матеріали завжди відіграваJІИ велику роль в історії цивілізації, ви-
КОНУЮ~Іне тільки вузько виробничі функції, але й соціальні. В міру становлення та розвитку
нанотехнологій у все більшому масштабі позначається їх вплив на вирішення багатьох про-
блем, пов'язаних з охороною навколишнього середовища. Насамперед це СТОСУЄТЬСЯвикори-
стання нанопристроїв в системах дослідження і контролю продуктів івідходів різних хімічних
і суміжних виробництв, при створенні екологічно «чистих» технологій з мінімальним виходом
шкідливих відходів виробництва, а також переробки сміття на звалищах та очищення забруд-
нених водойм. Необхідно враховувати, що виробництво самих наночастинок може теж викли-
кати забруднення наВКОШІШНЬОГОсередовища, що загрожує здоров'ю людини. У багатьох
випадках нанотехнології є новими виробничими процесами. Тому їх потенційна небезпека для
навколишнього середовища ПОВlпшабути вивчена і ретельно оцінена.

Наноматеріали з їх унікальними властивостями вже зараз знаходять широке застосування
в багатьох виробництва.х, пов'язаних з охороною навколишнього середовища. Використання
нанорозмірних реагентів у розробці нових методів каталізу дозвоШІЛОв багатьох випадках різко
підвищити ефективність каталітичних реакцій як в гомогенних, так і гетерогенних системах.
Важшшим напрямком каталізу є очищення промислових газів, що виділяіоться в результаті про-
цесів спалювання технологічних відходів. В їх склад входять сажа, оксиди вуглещо, азоту, сірки,
а також механічні домішки. Каталізатори глибокого окислення, що містять ультрадисперсні по-
рошки оксидів неблагородних металів, показатІ ступінь очищення газів від чадного газу імета-
ну в межа.х 94-99%. Створені на основі ультрадисперсного матеріалу каталіти-сшінейтралізатори
відпрацьованих газів автомобільних дизельних двигунів дозволяють знизити вміст оксиду ву-
глецю в 7-40 разів; для бензинових двигунів - більш ніж у 1О разів.

Висока активність нано матеріалів дозволяє застосовувати їх як високоефективні ад-
сорбенти для вирішення багатьох технологічних і екологічних завдань.

Підвищену ефективність впливу наносорбентов на висококонцентровані емульсії
нафтопродуктів пояснюють здатністю наносистем створювати електричний потенціал на
межі розділу фаз адсорбент-розчин. Це і призводить до швидкоУ коагуляції мікроглобул
емульсій нафтопродуктів у великі фрагменти і їх осадження на поверхні адсорбенту. Різниця
в швидкостях процесу адсорбції окремих іонів дозволяє використовувати ультрадисперсні
порошки адсорбентів для вилучення і селективного виділення окремих цінних компонента з
бурових вод і водних промислових відходів. Поєднання нанопорошкових адсорбентів з во-
локнистими матеріалами (наприклад, вуглетканини, базальтовими волокнами та ін.) дозво-
ЛИЛО створити апаратуру для очищення нафтовмісних стічних вод.

Розроблено декілька типів приладів, що використовуються в медицині та екології для
оцінки впливу наночастинок в науково-дослідних цілях. Наприклад, існують лічильники на-
ночастинок, які дозвоmnoть вирощувати конденсацією з газової фази наночастинки певного
розміру (близько 3 нм в повітрі при атмосферному тиску).Для усунення або запобігання заб-
рудненню навколишнього середовища наночастинками необхідно насамперед мати досить
повне уявлення про фундаментальні процеси взаємодії наночастинок і наноструктурних ма-
теріалів з навколишнім середовищем і, особливо, з біологічними системами. На сьогодні от-
римано недостатньо даних про роль факторів розміру і форми в хімії поверхневих явищ, вна-
слідок чого не створені ефективні моделі для оцінки параметрів відповідних процесів. Нано-
частинки можна розглядати як своєрідні «мікрореактори», які в залежності від оточення мо-
жуть перетворювати енергію, переробляти відходи або служити в якості сенсорів. Робота по
створенню все більш досконалих і екологічно чистих виробничих процесів залежить від ро-
звитку засобів контролю та зворотного зв'язку, які в багатьох випадках можуть бути побудо-
вані лише на основі нанопристроїв. На підставі наноматеріалів можуть бути створені «зе-
лені» технології в багатьох галузях промисловості. З їх допомогою може бути підвищена
ефективність технологічних процесів, а також процесів знищення відходів або їх переробки.

Розвиток науки і технологій ставить нові завдання. Великого значення набуло забез-
печення безпеки нанотехнологій. Особливості наночастинок полягають в тому, що вони:

1) мають дуже маленькі розміри, а тому здатні безперешкодно проникати в живу
клітину, спричиняючи там непоправні зміни;

2) мають Унікальні хімічні властивості, тобто можуть не вступати в хімічні реакції,
властиві звичайному елементу таблиці Менделєєва або утворювати нові сполуки;
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~ з:е затримуються у фільтра,,(, а тому виходять після фільтрування в незмінному вигляді.
::же, наноматеріали можуть володіти зовсім іншими фізико-хімічними властивостя-

- . ювати інший токсичний вплив, ніж речовини в звичайному фізико-хімічному стані,
.J, наукою постає багато завдань, які необхідно вирішувати.
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При механічному та біологічному очищенні стічних вод утворюються осади. Пробле-
_ знешкодження та утилізації осадів стічних вод, які утворюються на каналізаційних
"':.Z~:н.и:х спорудах, посідає важливе місце в комплексі проблем техногенно-екологічної без-

=~. При використанні сучасних технологій та обладнання можна утилізувати осади сті"ших
--=. які містять цінні органічні і мінеральні речовини [1].

Технологічна схема обробки та утилізації осадів в загальному вигляді представлена на
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Рис.1. Принципова схема обробки та утилізації осадів

Утилізація осаду стічних вод (ОСВ) є серйозною не тільки техногенно-екологічною,
але й економічною проблемою, що призводить до відчуження поблизу міст додаткових площ
продуктивних земель, як правило, із рівнинним рельєфом, для тривалого складування відхо-


