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'порта 
-- возобн0вле!'ие спе!1иацьнсй работоспосрб-

ности при п!]именении разнь[х средств возобноБле_:'}.;!'
[!ап'ти бь:ло проведен0 сравнение таких сРе!€тва
возобнов.цения. как восстанов!]тедь:{ь|й :}1ассаж |\

пассивньпй отд1'х. и и:. влйяние ча кровоснабц(е!{ие
веРхних коне.тнгэстей. [равнивая э-г1.! средотва
возобновления. &1ь1 реко}1ендуем данную методику
прир1енени1 масса}ь:н ь1х прис}1ов.

Ф. А4.А нтпоцц к'|в' к. ф!8. сосп'|пъ

Аг!Ализ РвзультАтов коЁ{тРольнь|х
г{ФР]ъ{Атр1вс'в с пс циАльнФй Ф{4з,(чвскФй

пс}дгото в"л{, шности куРсАЁ!т{}в
л ьво8ского г0судАРстввнного

унивс Рс итв, тА БвзопАсност}!
}кизнвдБятв-пьности в РАзнь!х условиях

вь1шолн8ни,!
Б данной статье проанапизировано результат!'|

вь!по.]!нения }|екотор5|х ко}!троль!'!ь|х нормативов
специальной физизеской подгстовленности курсанто5
лгу Бжд в различнь1х уоловия'у' ?акхсе прелотавлень|
пути повь!1шения уров]"1я специаль}{ой физ:тнеской
подготовки.

!Ф 
" 
8. 3 ай ё о в ь:й, к' (э нз. в ос*сш пс.' $. €. Б а7: ан

ФоРмиРовАн и8 шРоФ0сср10Ё{Альнь|х
ум вни!,1 спАсАтвля сРшдст$Ами

дь|жной подготовки
1-1ель работь!: разработать рекомендации по

совер||]енствова[]и}о методики формт.трования
про(1)есс;-1онапьнь!х углений спасателя средствами
пь|жной подготовки 3 исследовании
проанш!изировань1 з|1ачение льтх<ной подготовк}, для
работника спасательной службь|. Рассмотрень:
особенности проведения занятий на льтжах в 9груктуре
подготовки курсантов и студентов в вь|сших унебнь:хзаведениях ь4чс }краиньл. 11редставленьт
рекомендации по содер)кани}о' методике и организации
занятий по ль1)кной подготовке.

Ё!.*!.!{озяр,
0. 0' Боров шков. к. 

'п' 
!''

А. Б.А нупонов, к. 71', н,' с,'!.с.'
Б. 8. |{ов ал ал сдлц |!, к. 

'п. 
н'' с. [.. с.

ос!{овнь10, полох{вния пРовктА
нАционАльного стАндАРтА укРАиг1ь'
''зАРядь[ к в0дянь!м и водо|!вннь!м

огнвту1ш'1тБлям и систвмАм в0дяного
и пвнного пожАРотушшния. оБщив
тш,х}!ичд,скив тРвБовАния и мштодь1

исг{ь|тАний''
-[,{зложень: основнь!е положсния проекта

национапьного стандарта 9краинь: ''3арядьт к водянь}м
и водопеннь1м огнетушителяп,1 и системам водяного и
пенного по)!{ароцшения. Фбщие техничсские
требования и методь| испь|таний'', ршработанного по
результатам ана-,1иза
эксперимента1ьнь|х даннях.

гегечуа1 о[ врес1а! ,гог& аб!1!су ь;з::тд 4!!1ег*п{ г.]пс!та]
1'ас!!1г!ео. 11,е со:ттра:е сцс}: ц:еапз а5 1есоуегу гпа5-{а€е апс
равв!те г95| ап6 г!-:е|г ]п1]оепсе о;! Ёье 6!оо6 с!ато|а{.о:-:
|;Роп !:0Р*г ех{гэ!а![:.е3' [е;тлраг!п6 с,1езе !ас|11:!ез ::Ё т|эе

'есоуегу' 
|}е ао!!ог госо:т;глетц6з 1-:!з о*'и ;пе{&ог1ст1с3у *|

!|-;с арр!|са1!оп о{ 11-:с, ;т:а:;а9е 1''1уз.

! . Ап1озй*Ёт, €окё!4аее о! 5сЁевссв
( Р!сэ: в !с а1 еа!!с 4'ь 7' вп6 вр в г!в )

АшА[у5|5 *р'т[{в вв50}-т5 оР сФнта{}1
н{}вм5 *к, т$яв 5Р8сгА1 РЁ[?БэсА;,

Рк8РАквош5$$ св'сА9нт5 Ф$ Ё"утт $9,.!-{8
ь]н|увк$|ту ог у1тА', Астау!ту $Ав.&ту

1]!'[}вк' уАк!о1-тБ вхвсшт[0н с0шв1т1оч5

?1-:е гевц11* о{ 1тпр|егпеп1а{{оп о{ с;,:л{го!з п0гш9 о{'1пе
ьрес1а! р1туз|са! ргерагес1пезв с{ са6еЁэ о[ !у]у 5;а:е
'.';'п!тегв!;у о{ ?]{а1 Асс!т||у 5а[е{у шп6ег таггс:цн
соя-т0{|!опз аге апа1уаеё !п с}:!в ас*!с1е' ?}:е ътауя о[;!з!;э5 о{
зрес1а1 с!зув|са1 !га|п|пд 1еуе! аге ргорозе6.

{.2ау 4о т"|у, {ата$!,ёв!с о! 5 с!е гэс с в (Р!сувЁса!. ес1тасс:!!гзхз

апё врот!в), 1,8ауате
гоп.мАт1он ов, *'в$с{-твв" РкоРв55!ФнА1
5к!115 ву мвАнБ ог 5к1 РкюРА*4т!он

?}е а!п': о[ вог1с: то 4ете|ор гесогп:т:спс!а[!опь !ог
рег[ес11оп о1'ргоЁезь!опа1 з&11!в с;{;}эе гевсшег Бу ;пеапв о|
в(,! ртерагас|оп. 1}:е з|3п!|1сапсе о,{ з&| ргерага{!оп |о; г!":е

о[[!сег о[ гезсце эегу]сс {з апа!уае0 !п с}пе гевеа-гс!.:.
Реа|цгез о[ сапу!п9 оц{ Ёпе ]еззопв оп д}| !п ${гшс;ц1е ог
ргера-га[|оп о[ са.0е1в ап4 э1ш4еп!в !п 1т!31тег еёзг:а!!опа]
1пвс!!;;!]опь о{ т1:е й1п|зтгу о{ Ёгг:ег9епс!ез о{ ";._]1сга!пе вге
апа1уае0. &_есогптпеп4а[1опв аьоц{ соп[ел15 :тпс]
ог9ап1аа1!оп о[ !езвопв оп в[! ргерага|]оа аге ргорове0.

|'{ " |{о ау а г, | 
" 
8 о г с ц *от, € спй|11ас е о! 5 с !е пс е

( Б п 3 |п е е т|п9), А, Ап!о хооо, { оп4!4а1 е о"{ 5 с!е п с е
(Ёп31пее г!п9), 5 епйг 8.е с еатс1ь Азв!х!ап\ |. 1{омо!уз !ауп,

€апё!4.а!е о{ 3с!епсе (Ё,га1!пеегЁпф, 5епФг 8"евеогсА
Авс*!ап!

мА[н Ркооу!5!ог{5 (}г,тнв Рк0"пвст 0ш'
шАт}ошА! 5тА!{}Ак} ош, {]кк.А!}|в'''$нв'!,$

гок'1{Ат0к Анп \тАт8кгоАм г!Рв
вхт1|чс0|5нвв5 Ашп $у5твм5 ог \тАтвкд:\г*
!'0Ап1 вхт1хс{.}1Бн!шс. св|{вк'А] твсгл{|с,1],
квош]квмв}.|т5 Аг.{} мвтн0р$ ов, т3$т!,ч€.

\4а1п ргот|в|опв о{ с|пе рго]ес1 о5 ваЁша[ *:*а# с$
1-}&га|пе ''5[е1!в 1ог ъ.уа{ег апё *уасетЁоятв &е еш!:*ь'
ап6 зу:[ептс о[ ша{'ег а*ё €щш е;хпп$]-{Ё+Ё 6свв*
{сс[п!са1 гечв!гегпевЁ* ат# шс:а&о{з о{ ыа!|' {фЁ
ассог6|п3 !о ге5ц1{5 оЁ !Ё_:егат1- 8€ я!т5;# 4*ь *
ехронп6е0.
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АнАл1з Р[зультАт|в контРольних ноР1!1Атив1в
€ ||Б{| А:_1ьно! Ф!з1|чно! птдготовлвно ст! куРсАнт|в

льв1 вс ь ко г о дв,Рх{Авног о ун1вБР с итвту Бв,зпп,ки )китт €д1яльно ст1
в Р1зних умовАх виконАння

3 да:.,||!! статт| проанал|зовано ре3ультати в1|конання деяк1'|х контрольн1{х нор]\'ат!1в|в

спец|ально'т с|;!'згтнг*о!'птдготовленост! курсант!в лду Бжд 9кра|нт: в р|знгтх умовах

|[остановк:т проблеми. Анац!з стат!1стичних даних по мнс 9кра|ни св|д.тить про те
!]1о 74 от6 рятувальт{их роб;т проводяться у вен!рн|й та н|.тний 9ас, т литде 26 7с таких роб1т
проводяться у св1тлу частит{у доби. 1нгш1 дан1 св|д.тать про те. шдо п|д час 64 7о по>т<е;т<.

праш1вьтики п|лрозл1л1в }у1Ё€ 9кра?ни викор!1стову}оть апарати на стиснутошту пов|тр] Асв-2.
?атс| дан{ д&ци нам п!дгрунтя для проведення тестування норьтатгтв1в спец]альь:о| с[|зттнно|

п1дготовтси в умовах. як| [,1аксима.г1ьно моделто}оть реальн| б6йов! у]\,!ови виконання
оператив]{о рятув;]льг1их завдань.

}1ета досл|д;кення: поляга€ у в!дзначенн{ р|вня спец{ально! ф|зитно! п!дготовленост1
курсант|в лдуБжд в умовах наб.црттт<ених до ре&ць1{их та визначенн] тплях1в !| п|двицет-тня'

3:твданхля досл!д;кентдя :

1. [1роанал1зувати р!вень спец|ально| ф1зинно| п|дготовленост| курсант1в ,т1!} Б[| в

умовах набли;:<енр1х до реа'1ьн}1х.
2. Бизна.тити шляхи п:двитцення р|вня спец!атьно| ф|зинно| п]дготовленост1 курсант|в

лдуБжд.
Р1етодрлк:: досл!д>кеплня. Б дос.п!д>тсенн! взяли у!тасть к)/рсанти в|кошт в!д 18 до 2 1 рок{в,

га=_5 ос[б' !{рите1э|сшт вибору са}{е цих ктрсант|в с ]х достатньо високий р|вень спец|ацьно[
с}|зи.тно! п1дготовленост|. який вони виявили п|д час тестувань !з трьох контрольних
норматгтв1в г1]. Аан1 цих тестувань подан1 у 'габ-п. 1 | опрацьовувались за допомого}о
ь{ате|у{ати!!но [ статистики [3 ] .

|'стб.тъст1;т !

Ре3у"|с'тэ'у4п11; пзес]11увс|7|{, спец!а!!ьт;о1'с|;!зъснгто! уз!ёеопаов.1е11ос111!

:э с 1э е.зс ! т 
-т 

т+ с; е о с ;;.п ст 0 у л !| Б )к! у с :ээ сс т : 0 ст р пэ/! 11х у'11 0 в с!х

|пд
^д

100 м сп
Результат Фц|нка Результат 0ц|гпка Результат Фц!нка

х э\ 
'п 5 26,42 4 24.80 4.8

!пп!п 2| 'о\ 5 11 11, 3 11 11 4
9тпах 28.14 5 з 1,54 5 )1 \^ 5

(; .). !+ 0 4. |6 1 2,65 0

у \!.+| 0 15,74 ?5 пп 10,69 9'з2
п1 ().6з 0 0'8з 0.20 0.5з поо

}птовпт! скорочення:
ш1ц - тт\дйоьт по тштуръповтй ьрабштп ъ ъ\т<но 4-то поверху'.
АА - п1д11ом по автодрабиът| на висоту 20 м;
100 м сп _ подолання 100-метрово| смуги з пере1пкодами для по)1(е)1(них

0!с'!с!!т; л-7)' Б)^д, .\,|! | 2007 57
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1ак, оереАне значення результату виконання контрогьно! тестово] вправи ,,п|дйом по

тштурмов|й лрабин1 у в1кно четвертого поверху навчально| веж!'', у стандар'гних умовах дано]

вибфки ос1б, становить 25,2$ о' а середнь0квадратичне в1дхилен}{я - 0,63; серелн€ значення

оц|нки при виконанн| даного нормативу утримувалось на найвищому р1вн! 5 бал1в, а

середньоквадратичне в!дхилення 0.

€ередн. .''".'''я результату виконання контрольно| теотово] вправи ,'п|дйом по

^'''др.6'н1 
на висоту 20 м'', становить 26,42 о, а середньоквадратичне в|дхилення 0,83;

оередне значення. оц1нки при виконанн! даного нормативу дор1внтос 4'0 6ала' а

оередньоквадратичне в|дхилення -. 0,20.

11ри анал|з! результату виконання контрольно| тестово{ вправи ,,подолання 100_

штетрово| смуги з пере1пкодами д'{'| по}1(ех(них'', оередне значення дор|внтовало 24,80 с, а

середньоквадратичне в1дхилення _ 0,53; середнс значення оц1нки виконання виб!ркого дано|

вправи становило 4,80 6ала, а середньоквадратичне в!дхилення _ 0,09'

{з вище наведених шоказник|в видно' що наш| доол1джуван1 курсанти бездоганно

волод1тоть профео|йними навичкаш1и та упл|н*тями щодо виконання ними вшрав !з спец|атьно]

ф|зиино{ п!дготовки в стандартних умовах._ 
|{|д час проведення експерименту було запропоновано зм1ну умов виконан}{я вправ,

внесення додатково збива:очих чинник|в та 1нтпе (рио' 1)'

|1!дйопц по:.шцрмов1й
лрабин! в в1кно 4-го

поверху

[!!дйом по автодрабин1 на
висоц 20 м

|[одолання 100- метровоп
смуги з пере1шкодами

для по)ке)кних

Ртяс, ]. (хема (з[1кот|ат!ня упесп!овшх вправ !з спец!ально[ ф!зынно[ п|0аоуповкн в р!зншх у-мо6ах

.{,к показано на рио. 1 
' 
курсанти виконували нормативи з| опец1ально| ф!зинно|

п|дготовки у р1зних умовах, а саме:
- здавали нормативи в умовах задимленост|, яка отвор1овалась за допомого}о димових

1ша1шок д1ш_1 1, кощ1 були розставлен| по вс|й дистанц!| виконання тест!в (трива":т|оть

димо}творення 12 хвилитт);
- здава,'1и нормативи в вет|рн|й та н!чний нас, тобто

- здав^ли нормативи з апаратом на стисненому

колектор' редуктор, два ба:тони по 8 к|лограм1в)'

Айагт1з результат!в виконання тестових вправ |з

змодельованих умовах показав значне пог1ргпення

нормативах.
[к бачимо з рис. 2, резулътати

пог|ртшилися 1, як ттасл!док, оц1нка

в темну пору доби;
пов|тр| Асв-2 (панорамна маска,

спец|а'пьно! ф|зинно] п!дготовк:а у
часових параметр!в у вс|х трьох

вртконання тестово{ вправи в р|зних умовах' г!ом1тно

виконання тестово| вправи. '1ак середне значення

Биконання норматив1в спец!ально]

ф!зинно! п!дготовки

3 апаратом на стисщ/тому
гтов|тр!Асв-2

Б умовах вен[рнього та
н|нного иасу

3 умовах задимленоот!
м!сця виконання

нормативу
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результату виконання контрольнот тестово! вправи, в \ъ.{овах диму становить *?6,95 о, а
середньоквадратичне в!дхилення - 0,14; у в|дсотковому зна!тен1 результат пог|ртшився на 46
?о. ('ерелне значенн'1результату виконання конщольно| тестово| вправи в }ъ4овах вен!рнього
та н|чного часу ста}говить 38,83 с, а середньоквадрати.гне в!дхилення _ 0,42; у даних умовах
Результат пог|ртпився на 154 ?о. [{ри анал|з| результату виконання вшрави з використанням
апФата на стис!тщому пов;щ| Асв-2, середнс значення дор!внгос 37 '\8 с, а
ееродньоквадратичне в|дхиленн я * Ф 31 : результат пог|ртшивс я на $7 1о.

т]'-]:: :''*

Рез Фц. Рез. Фц' Рез. Фц. Рез. оц.
темна пооа' в апаратах

доби

Ръсс. 2 (ерес}н! 3начення результпаш!в тпа оц!нк1] внконання п|ёйому по 
'|{/?'уря!ов!й 

ёра6нн!
в в|ктсо че!пвер1по2о поверху навч&цьно1'веэ+с!' в 3алеэюностп| в!ё у.мов вцконання

|1роводяяи ан'ал1з рис. 3' резупьтат1в виконання теотово| вправи п1дйом по автсдрабин|
ва висоту 20 м в р!зних умовах тако}к виз}{ачились суттев1 пог!ртшенття.

1ак середне значення результату контрольнот вправи в умовах диму станов?1ть 32,67, а
€редньоквадратичне в1дхилення - 0,|1; у даних р1овах результат пог1ртшився на 24 7о.
€ерелне значення результату виконання контрольно| тестово| вправи в }ъ{овах вет|рнього та
в!чного часу становить з4,о1 с, а середньоквадратичне в1дхилення _ 0,78; результат
пог1р:шиво я на 29 ?о. [|рът виконанн! тестово] вправи з використанн'лм ат:ар?{ц на стисненому
пов!тр! 

^св'2, 
оередне значен}тя результату дор|внтовало 4|,'73 с' а середньоквадратичне

в?дхилення -. 0,56; у даних умовах результат пог|рштивсяна 58 ?о'

45,00

40,00

з5'00

з0'00

25,00

20,00

15,00

10,00

5,00

0,00
фз' Фц.

стандартн! умови

40'0о

35,оо

з0'о0

25,00

20,00

15,00

10,о0

5,00

0,00

стандартн! у}4ови задимлення

Рез. Фц.

задимлення

Рез. Фц.

темна пора доби

фз. Фц,

в апаратах
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г

[з анат|зу результат1в виконання тестово| вправи подоланн'1 100-метрово| см1ти з

перо1шкодами для по}ке'/кних в р1зних р{овах рис. 4 пом!тний процес значного пог|ртпення
часових параметр|в виконання вправи !, як насл|док, оц1нки тестово] вправи'

45,00

40,00

з5,00

3о'00

25'о0

20,00

15,00

10,00

5,00

о,00 Рез. оц.

темна пора
доби

Рез' Фц.
стандартн!

умови

Рез. оц.

в апаратах

Ршс. 4. €ереёъа! значення резуль7п(}7п;в па'оц!нкц в1]'конання пооолання 100-тиетпрово,' с^4у?ш

3 пере1/1коёамш ёля по}ю.еэюн1]х, в 3ш'|еэюнос?п! в!а умов вцконання

Ёиявлено, що оереднс значення результату виконання контольнот тестово| вправи, в

р{овах задимлення отановить 33,33 с, а середньоквадратичне в!дхилення - 0,18; середн€

значення ре3ультату пог!ртпилооь на 34?о. €ерелне значе1{ня результату виконан!1я

контрольно? тестово| вправи в }ъ.{овах веч|рнього та н1чного часу становить 4|,83 с, а
оередньоквадратичне в!дхилення - 0'60; данцй ре3у]1ьтат пог|рштився на 67 7о. [1ри анал1з|

результату виконання вправи з використанням а]]арату на стисненому пов|тр| 
^св-2,середнс значення дор1внговало 4|,39 с, а середньоквадратичне в!дхилення _ 8,46; в даних

умовах результат пог|ртшився на 67 7о.

Бисновки:
1' |{роанал|зував1ши результати 

' 
тестувань з спец|ально] ф|зинно! п!дготовки,

проведених у змодельованих умовах' як1 за вс1ма ознаками в1дпов1да}оть реа_т1ьним умовам
виконання ошеративно_рятувальних завдань' виявлено значне пог|рптення результат{в в

мея{ах 24-61 7о. 3ьах<ахоч|4 ъ1а достов1рне змен1пення результат|в, вважаемо за доц|льне в

навчально-тре}{увальний процес внести зм|ни, як| б в|добрая(а_т1и умови пох(ежн0-рятувально!

д1яльност1. Фск!льки дан1 резулътати не були досл|ркенн| до нас, тому дана тематика
потребус б]льтш глибокого вивчення.

2..(л|д переглянути 1 доповнити 1снуточу прощаму профес|йно-прикладно{ ф!зинно|
п!.дготовки к1рсант|в вн3 мнс 9кра[ни вйпов,|дно до сг{асних вимог та завдань, як| стоять
перед пох{ех(но-рятувш|ьно1о службото {21. Бидаеться рац|ональним у навчально*
тренува-1ьному процео| б1ль:пу увагу прид1ляти розвитку опец|ально| ф|зиннот
п|дготовленост| 1ш.т1'!хом вдоскона'!1ення спец!альних ф!зи.тних якостей та спешиф1чних
профес!йггих навичок, модел}ованням реальних умов' котр| покращу[оть ефект ст|йкост|
орган!зму л}одини до р1зних ситуац|й у як| найнаот!1ше потрапля}оть у повсякденн!й робот1
прац1вники по}ке}!(н о -рятувацьно{ слу:кби [ 4] .
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ФоРмувАння пРоФшс1йних вм1нь РятувАльникА
зАсоБАми ли}кно1 п|дготовки

Р|етою роботи с розробка рекоменАат{1] щодо вд0сконадення методики формування

профес1йних вм1нь рятува.,]ьника засобами лижно] п|дготовки. } досл|дженн! проанат!зовано

3на({ення ли>кно1 п1дготовки для прац|вника ряцвально? служби' Розглянуто особливост|

проведення занять на лижах у струкцр1 п!дготовки курсант1в | стулекг!в у вищих навч?шьних

закладах йЁ€ !кра|ни. ||одано рекомендац|т щодо зм!сту, &1етодики ! орган!заш!{ занять з лижно|

п!дготовки

Актуальн!сть. Активний зипдовий в|дтотинок, зокрема лижний спорт' отас усе б1льп:

популярним в останн; роки. 1_{е найб1ль1п актуально д]ш рег|ону }кра{нських (арпат.

ш{оро*у зростас к|льк|ст{ туриот|в | в1дпочива1очих на г1рськолижних курортах | спортивних

базах в |ьв!вськ|й, 1вано-Франк|вськ|й, 3акарпатськ|й областях. 3одночас, туристи чаото

!гнорутоть 1нструкш|| з дотримання безпеки п|д час катання на лижах. €ерел пору1пень можна

вид1лити так|: вих|д на трасу за несг1риятливих погодних р{ов, катання у недозволених

м|сцях, 1гнорування ре€страц!| в контрольно-рятува_гтьн1й служб! перед зд!йсненням лижн0го

походу, низький р|вень техн{чно!' п|дготовленост!, дисципл|ни, }{алий досв!д пересрання у
г!рськ|й м|сцевос!1. |{ри виникненн1 критинних ситуац|й пошук ! рятування турист1в повинн|

забезпетувати заго}{и мнс. Рятування л|одей у зимовий пер1од у л1с| чи горах вимагас в|д

прац1вника \4Ё€ виоокого р1вня ф!зивно!, техн1чнот, психолог|чно], тактично]

"]д.'''*'*ност1, 
вм|ння прогнозувати небезпе.тн| явища, здатност| д\ятул колективно.

3абезпечення безпеки лтодей в туризм| взагал! й у люкному туризм| зокрема с

найва:клив|тлим. Фоновото цього завдання е 3аходи проф1лакти!{ного характеру. [оловне

оеред них * навчання туристоьким навичкам, зна}1ням | 1ъл|нням ус1х' хто в1дправляеться в

пох0ди, в|д новачк1в до унасник1в 1 кер!вник1в складних поход|в, а також( перев!рка

готовност! груп перед виходом на мар1шрут. по тас перев1рок мар1прутно_квал1ф1каш1йн1

ком!с|| 1 п1лрозл1ли контрольно_рятувально1.сдужби (кРс) повинн| переконат|4ся в знанн|

теоретичних ос!{ов 1 практичних ум1нь турист1в'
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