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зАсновник тА видАв81ф |ьвБськтй 1нсптг1тпо;т<ет<но|безпект-: ("ц]тБ ),9щ}{$|1Б \{3€ }лща1гп;

зА Рв€стРовАн о 7]ержавним ком,тетом |нфорптап|йно] пол!тик:; телебачення
та рад|омовлен}]я !кра|ни 01 .05.2002 р. [ер1я кв -}ф 6132

вкл}очвно вАк до пвРвл!ку ФАхових видАнь в гАлуз| тп,хн1чних нАук'
в яких можуть публ1куватись результати дисертац!йних роб|т на злобуття наукових сцлен!в доктора
|кандидата наук (!1оспзанова БА1{ в1ё 12 червня 2002 року }х{е 1-05/б)

Рвкоп{вндовАно до видАнЁ5[ р1тпенням 3чено1 рали |1[{Б йБ€ }кра|ни
(протпокол в/ё 10.}0.2002 р')

"т[!терацрний редактор падик ['\4.
Редактор англ1йсько| мов:д 1уз Р.|!.
1ехн|чний редактор та комп'ютерна верстка 1'{ап (.Б.

АдРвсАРвдАкц|т: .]11[{Б,вул.(лепар!вська,буд.35,пл.)1ьв|в,79000
[{онтакттл!те;тефони: (0з22)зз-24-79тел|факс33-00-88
Б-тпа!|: пта11(@1!р6.1у|у.ша

[1!ановн1 читач| та дописуван|
зб!рника наукових праць " |{охсеясна безпека''!

Б1тасмо Рас з по.шою новог0 др}кованого нау(ового в]цан1'1. Ёа стор|нках натшого зб!рника
тш]а}тусться губйкрати статг{ з насц.т:но] тептапаки на}кових досл|дя<етть: форшцъаътня дерх<авно|
|1Ф:т{тики, розроблетштя правовтос ! орган!заш1йто-1правл|нськ:о< заход!в та стандартизац|| у гащз|
пох<ежно] безпеки' розробка, досл1джетпзя, в;тпроб1ванн'{ та вщовац)кен}]'1 вош{егасн].о( речовин'
удосконалення технолог|й ]х застосування; розробка, досл!дження' випробування та
впровадження поже}(но-техн]чного озбросння, техн|нних засоб|в пожежогас!ння та
прот1-{пожежного зах}1сту; досл|дження пожеж та встановлення причин ]х виникнення'
вдоскон€ш]енн'1 способ1в ! такгттч+пос пртйом1в пожежогасйня;досл]джег*я показнтйв пожехсто|
небезпеки речов}4н' ьпатер|ап|в, вироб1в та вогнест!йкост1 бул|вельн]'( констр}кц1й; п!двищення
р!вътя забезпечен}{'{ пожежно] безпеки об'ект|в та населен}о( гц+ткг:в; проблеми п|дготовки
спец|ал!ст]в .{ерх<авно] пожежно| охорони; д|я',:ьн|сть громадських орган!зац!й у справ1
профйакпаки пожеж; мйнародне сп|вроб!тни|цво у гащз! ттохсежно] безпеки.

йасмо над|ю на пл!дну сп|впрашто науковц|в вс!х кра!н, яким не байдуж| проблеми
приборкання вогню. 3ичимо Бам здоров'я, усп!х|в у натп1й справ|, творчих здобутк|в.

|оловнцй ре0акгпор Б. 1(овстсцтацн

€в1доцтво про державну рессщац1ю друкованого
засобу ь,:асово] 1нформац|!

€ер1я (Б ].]"ч 6132
видане 07.05.2002 р.

3а точн]сть наведсних факт|в. економ!ко_статистичних та
1нших даних' а також за використання в|домостсй, що не
рскомсндован] ло в!лкрито! публ|кац1|, в]дпов|дальн|сть нссугь
автори опубл|кованих матср!ал!в. [!ри псрсдруковуванн|
ь;атср1ал1в. посилання на зб!рник "[}о:ксжна бсзпска'' обов'язковс.

Ёак-цад: 200.

|



за]д}]1!{о{_о ь{атериала может состав!,ть (при условии' что крит!{ческая температура стали в}{а11]е}{ слу{ае составляет 500 "с) 0,065 пт.
1акипт образоьт, полг{енньтй ьтатергтат },1ожет бьтть пргтштенен для огнезащитьт металли-ческ|{х строительнь1х констРРсциЁт'

удк 796-37.037:355

А'Б' [{овальнук, кан0. наук з ф!з. вшх. 1 спортпу , Ф.Р!, Анупосцк!в, в.к. Бабак

хАРАктвРистикА Р{в}ш{ Ф]зично1 пгдготовлвност| упРодовжп00Р|цого свм[стРу нАвчАнн'' куЁсднт1в пвР|шого куРсульв{вського !нституту по}квжно[ Бшзп88ки мвс укРА1ни
9 статт! проведено анал1з р1вня ф!зинно| п|дготовленост1 курсант1вподальщого визначення шл.чх!в удосконалення профес!йно_приЁаднот

рем|нного складу -}1ьв1вського 1нституц пожежно| безпеки мвс мкратни

набору 200|-2002 р. шчя
ф|зинно| п[дготовки пе-

Актуальн|сть' €щасн1 способи гас|нгтя по)кеж з застосРанням р!зноптан|тно| пожежно|техн|ки вимага}оть в|д особового складу {ер>кавно| пожежно| охорони мвс 9кра1ни високо|профес1йно[ майстерност|, складовою-:а_с]ино}о яко| с ф1зинна ,|д.'''","11сть. {е пов,язано1з необх|дн|стго (Ёаказ мвсу в|д2|^.10.2000 р. /:1'э 759; ]т'.* мвсу 
";д 

т!.ов.:001 р' .]\ъ 690)||' 2]'Ф1зична п|дготовлен1сть с складовр1м компонентом генетичних задатк|в | набрих яко-стей та навик!в [3]' 3 позиц1: терм1ново| адаптац!| рщов! завдання' 
"*; 

.й*о;нован1 в одномузанятт| не викликатоть глибоких зм|н у п|двище",{'р1"," ф1зинно|'п'д.о]овленоот1 крсант1влгпБ мвс 9кра{ни' Б результат| в|дс}тн|й необх1дЁий оперативний ефект, ! як, н3сл|док' -адаптац|йний зв'язок з формранням п|двт'щеного р1вня тренутоно| рухово1 якост| [4]. |омусл!д проанал!зрати зм1ни р1вня ф|згтнно| п|дготовленост| крс''';, лгттБ мвс 9кра|ниупродов)к пер{]"1ого сеп'1естру навчання з ]\'1ето}о визначенн" *'"*1" п|двищення р|вня ф|зинно!п1дготовленост! перем|нного складу л[пБ йБ[ }кра|ни.
йета досл|дження _ аналтз зм1ни р|вня ф1зинно| п|дготовленост| крсант|в .|{]|{Б мвс9кра|ни !пРодов:к перп]ого семеотру навчання та визначення штлях|в його п!двищення.3адач1 досл!дхсення:

{!

11-

1е

1. |{роанал{зраттт зм!ну р|вня ф1зинно1 п!дготовленост1 кщсант|в л1пБ \4Б€ !кра|ниупродов)к пер1шого семесщу навчання.
2. Бизначити 1{.!лях}{ п|двищення

!кра|ни.
р|вня ф|зияно| п|дготовленост| крсант1в -|{1|{Б мвс

Фрган!зац|йна частина
Ёа початку та у к1нц| пер1пого навчального сеп{естру у /|ьв1вському 1нститщ{ по>кех<но|

!.езпеки чвс 9кра|ни ,р''..''"'но 200 крсант|в , 6;.и,"от п|дготовки, зг|дно з вимогамиЁаказу мвс }кра?ни в|д 2\.10.2000 р. м /эя. Бони бу'и ,'д1'ен| на в|с1ь, навчальних гр}тв середньому по 25 чолов1к' 1естрання проводилось на баз1 навчально-спортивного ко}у1пле_ксу ! воно вкл}оча-г:о щ}1 контрольних нормативи:
_ б]г 100 тут;

_ б1г 1000 м;
*п1дтяграння на перекладин|.
Результати показано утаблиц| \.

1оэюеэусна безпека м9 2, 20о2
\73



л!пБ !+,[Б€ !кра1'нш

>ъ

(.)

2

Ф1
э,
'!н

лъ
н.в.

х.с *, бал *,6ал #_, хв х
-.,

бал
1 13,11 19) \3,33 з,6 3,76 _3,37-
2 13,69 4,03 1з,36 3,8 3,24

-3,34э 12,65 3,62 1з,28 з,4 1)1
- 

з,41

4 12,7в 3,69 1'з'42 4,1 з,з6 з,3б

5 73,22 4,02 13,21 3,66 3,41 3,33

6 13.48 3,98 1з,5] 3,]з - --э'э / 3,39

7 \3,52 3,88 13,58 з,]8 1)) з,39

8 13,42 3,83 1з,5] э'о., 3,19 3,31

у 13,23 з,87 \3,42 з,7| з,27 3,3б
!
Ф
2

о5
зЁ

.--

1 10,25 з59 |з,91 3,89 1, 1'7 4,9з

2 10,82 3,89 14,05 з,1з 3,28 4,95

-1 11,87 4,27 14,28 з,07 3,26 4,97

4 1,\,42 4,з7 14,15 3,15 3,31 4,75

5 10,77 3,18 14,29 3,03 3,29 4,92

6 11,18 4,\2 |4,08 175 з,21 4,19

7 12,31 4,79 1з.96 3,82 1)') 4,85

8 12,23 4,7\ 13.83 3,98 3,24 4,87

у 11,35 4,19 1,4,07 3,55 3,26 4,88

|аблъ:ця 1. Резу:тьпа11111 !11еспування на почап!ку 11ер!|1о2о семес7пру навчання курсанп!в

Результати тестранн'1 на початку пер!пого семесщу навчан1{'{ показали, що р1вень

ф|зинно| пфотовленост1 крсант{в середн1й. Разом з тим, 23 крсант!!, 1{Ф ск.,1ада€ 1.|,5 оА в|д
загатльно] к|лькост| крсант1в, за результатами тестРант{'{ ощима_г:гт оц1нку "незадов|;ъно''. {е
св|днить, про необ'сктивн|сть тестранн'1 кандидат1в на навчанн'| комт1лекц'ючими органами.

|1ор1вняльний анат1з результат{в здан{ конщольних норматив{в на початку та у к1нш!

пер1пого семесщу навчання показав, що середн! показники з п1дтяграння пог!ртшились на

|4,2 оА, з б1гу на 100 м пог|ртпились на 4,8 7о; з б!гу на 1000 м покращ'{лись на |,3 оА.

[аний анатл|з показус' що необх|дно зосередити рагу на комплексност| проведення
навчальних занять загально-ф]зичного спрямрання, розвитку основних ф|зияних якостей:
оили1 гпвидкост|, бисщоти.

|[1двищення р1вня ф|зинно! п!дготовленост| крсант|в пожехсно-техн|чних навчальних
заклад|в мвс }кра|ни в прошес| профес|йно-прикладно| ф|зинно| п|дготовки забезпечусться
визначеними {пляхами.

|[ертший 1шлях 
- ш|леспрямоване форьцъання профес|йно важ]|ивих навичок 1 розвттток

ф1зинних якостей прац1вника дпо мвс 9кра|ни в процес1 профес1йно-прикладно! ф1зинно{
п|дготовки, дрщий 1плях - зб|льгпення обсягу 1 васу занять профес1йно-прикладно| ф1зинно|
п1дготовки, трет|й - активн| 1 пасивн| засоби оздоровлення р{ов профес1йно| д1яльност].

Формрання профес|йних навичок | розвиток ф1зинних якостей повинно зд1йснюватись

у процес| тако] д|яльност|, що за сво|м зм|стом близьк1 до оперативно-слуокбово{ д|яльност|;
причому краще не в одн|й, а у Аек|лькох ![ видах, обов'язково аналог1чних за сщ}кт}?ою
[5,6]. у зв'язку з цим необх1дно при формранн1 ! розвитку профес1йно ва)к.]1ивих нав11чок.

ф|зиннттх якостей кщсант|в л1пБ йБ€ !кра{ни в процес1'профес1йно-прикладно| ф1зинно|

_ ,!,,

{\\:

ф;

9:
1и



;'#ж1*'"""тц-,н:1ж?*т;###.#,н:нж""#;#.;ж|засоби
Ё{а формрання профес1йних г{авичок ! розвиток 61'',,"* якостей кщсант!в л1пБ мвс9кра|нтт с|\риятливо впливас |хн{т1 1нтерес до обрано| профес||, бажання',]',"'.'.'' систе[1а-тичгт1сть планрання | проведення занять з профес|йно-прикладно| 

ф|зттнно| п|дготов ки |7).
8исновки

. 3ни:кегптя р1вгш ф1зинно1 п|дотовленосг1 перешт|нного складулгш мвс }ща|ни обртовленез^'11ною ре,'(имудня' зм|ною побщовто< )^'1ов, додатковим психолог|.пптм нава}г'га)кен}бтм.Фдним {з ва>кливих р{ов п1двйщення р1вня ф!зинно| працездатност| крсант1в -|{{|1Б\4Б€ 9кра|ни е покращення якост| навчально|, самост|йно| | спортивно| д!яльност| в систем|профес1йно-прикладно| фтзинно| п|дготовки осв|ти.
€л{д використов}ъати !нлив1луу]зований дттференц|йний п1дх1д до навч&цьно-виховного процесу крсант|в л]пБ мвс 9кра|ни, , р'.р,*у,ком |ндив|дуально| величини

ж;жт##ъ;:ж:х:'ажень ! запланов,, 
"* р.!у";;;';;;йягом усього часу

[[отр1бно переглян}ти { доповнити
сг{асних вимог' а саме:

1снуточу програму ф1зинно| п1дготовки в|дпов|дно до
_ необх!дн|стто дотримання динам|нно| р|вноваги м1ж важливими сторонами рщово|функц!! _ формранням рР(ових рт|нь, навичок | розвгттком ф1зитних якостей;_ б!льгш як|сн|ше використоврати час в|дведений на самоп|дготовку.

ст1исок л|твРАтуРи1. Ёаказ А.{Б€| в!ё 2 1.10.2000 р. "мё 759. ^ ' ! {|

2. [{аказ 74Б€! в!ё ] 5.0в.2001'р. }Ф б90.3' |шнець ]4'А4' Фсновсц л;етпоо)кш ро3в1!п1ку рухлцвцх якосп1ей. 
-!ьв!в; !!!пабар, 1997. 

-207 с.4' 1'цапоонов Б.[{. Аёапптацця в ,'Бр*'. -_к.; 3ёоров,я, 19&8' _ 211 с.5' 1латттонов Б'А4" Булатпова А4.й. Ф!зцчна п!ёеоптовка спор/пс.ь1ена.- [!авч. пос!бнсск. 
- к.;Фл1'утп!йська л!пэерагпура, 1995. 

- 320 с.б' !-[[тсян Б' 1ь{'' !/ апуш:а Б'|' 7еор!я ф!зшнноео в1!хова!!ня' 
- 7ерноп!ль; 3брун, 2000. 

- ] &3 с.7' [|1аёрссков Б'!' !1сс:хо'.,,," о'"й'.т!ьносп1/! сс сгаособнос/п1.! человека. - 
^,{.; 

"\оеос' 199б. - 3 18 с.

удк - 614.84

А.А. !|!а0р!н

до питАнн'{ твРм{нолог|1 у пож00жн{й сшРАв|
[1ропонована стаття 

.поРуцус проблему адекватност1 визначень (леф!н!и!и) терм!н!в з! сферггпожежно] справи сут1 | зм|сц означених. н|!ми понять у в!лпов|лно.'; ,;;;;;;..р"|"''*'.ства !лог!ки' 9 статг! даються приклади лог|ко-семан''',Б.' анал!зу та реформування визначень де-яких базових терп:|н|в з гатуз! пожежно| справи. 

!ч!|,'' !в Р!у9Р{цубс1нн

€ьогодн| в }кра|н|, як в багатьох кра|нах св|ту лержава прид1ляс багато 
'ваг|1розвитку

вс1х напрямк1в боротьби з небезпечн им|1 явищами' в тому числ1 з по>кежаьти. 9 ц!й
:;;н::]' 

найб!льтп ефективними д1ями с координаш|я зусиль нац1оналльних прот!1по)ке)кних

9скравим прикладо],{ такого м!жнародного стт1вроб!тництва в галуз1 по>ке>кно| справи €проведена в 2001 р' у 'т1ьвов| на баз1 -[ьв|вського 1нс'итру по)ке)кно| безпеки мвс 9кра{ни

1оасеэюна безпека.ф 2. 2002
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[.{1. !{равеиь {4]1т'пкгатое!з
Розрахунок стру:с|в короткого замикання з (]3 Ассошп{ о| сшггеп1з о{ з1тоЁ с1гсш11з :м|т1т т}те

}{ето}о проф{:тактики поже:т( рцгпо5е ргой1а[с1с о{ !,гез

{.{. {оеагпосшв&!, Б.Ф. Бй!нськцй ь й 6. 6о9о!аз!от!!], в. Б!|!пз*у}

[труктурна оптттм1зац1я заход|в з охорони Ё3 тьев1гцс{шга1ор1|тп1:а{!опо{ас11опзо[{}тейге-

праш| припроведенн1по)кея(но-тактичних таст!са1тга|п1п9ап6з1ц61ез

навчань та занять

Б.!. }1тобл!н $] 1(!-шь|[тл

Адпц|н|стративна в|дпов|дальн1сть за право- (]3 тье а6тп!п]в1га1|те тезропз|б11|ту |ог о{|епсез

,'ру1д."!" в сфер1 забезпечення пох<ея<но| 1п зр!еге о{тта|п1епапсе о[ {]ге за{е1у

безпеки

Б.А.,\ащ [}' 1(|озАсп

Бикористання {нформац|йно-вим|рювальних Ё1 1_}зе о[ |п{оггпа1|оп-гтеазшЁп9 1ес|по1о91ез |п

|.9. -1[стец.ь

Фг--тя: сучасних систе]!{ моб1льного зв'язку

технолог|й в пох(ежно_прикладному спорт1 {!ге-арр1|е6 зроп

задач] [ерша ргоб1етп

Ф. |[а!е!з
&еу|ету о{ тпо6егп зуз1егпз о[ гпо611е сотп1пш_

п|са1|оп

9.$. Ршлсар п;} о. Р1'тпаг

!отиин| напру}(ення для л!н!йного контакц (|,]3 1ап9епс1а| з1га|п {ог 1|пе соп1ас1о| {|те |еЁа|ап

с:) А.5йа4у!п
Ё]3 дь',1 1ье 1еггп о[ [:ге Бгапс}:

6;а 5. Ропоптауеу
(],3 Ала1уз1з о[ уаг{ап1з о[ звБз111ш!!оп о{ о2опе

аер1ет;п9 ва5еоц$ йте-ех|!п9ш1з|л|п9 зц6з1апв-

ез {ог а11еп'та1|уе есо1о9|са11у ва{е опез шзе6 1п

{1с|а1 1ауегз о| з1геп9{1те-п|п9 сотег1п9з о[ 6е-

га|1з о{йге-еп9{пе уе}л|с1ез :м|11т шзе 1|е ргоба-
6!1!ту арргоас1т

Ё, |оуоп!п, Б. $!оеэс|оеп*о, Ё. 9!е}п!*'
11 [ч{ап]*азйу]|]

€а1сш1а1|оп о[ т|е |е:прега1шге йе1с]з 1п 11те Ёге

рто1ес1|оп тпа{ег|а1 оп 1}те 6азе о[гцБб!з}т Бцпэ-

|,8

А. 1{ оъ,а! с ]о ц *, 1. А п!о з А *[т, 14 Б ссБ а *
€|тагас1ег1з1|с о[ т1те 1еуе1 о{ р}лув1са1 ргерага-
с1оп 0шг1п911те в1ш6у1п9 о[т}:е !гь| зегпез{ег о|
са6те1з о[т1те 1]гз{ сошгзе 1п 1у|у !пзс|тцсе о[[тге

зесшЁту гпс[ц[га|пе

зув|е:пз [ог йге рго1ес1!оп о[оБ.|ессз

Аппо!а/1опз

А.!. !{узик, Б.Р1. $$зевшн, [та -4. 1{иау*,11 [адсеу!с&

}4оделювання ф1зинних характеристик у по- [1']!1 йо0е111п9 о{р1тув!са1с1тагас!ейз-1|сз 1п 5!рег-

верхневих 1парах зпд|цнтогочих покритт1в де-
талей по)кежних автомоб|л|в з використан-

ням !мов!рн|сного п{лхолу

Б.3. !ороннн, Ё.|Ф. 11|евнегско,

Ё.]!. 9лейттик, 3. |, |{атоцкаоц вцл тд

Расчет тем'1ературнь1х полей в огнезащ1'1т_

ном матер14але |1а основе отходов мусоро_

сжиган|{я

А. Р1, 1{о в а-ц ьну к, 19. Р1. Ан тп о соок! в,

Б.!{. Бабак
{арактеристика р|вня ф|зтанно| п|дготовле-

ност| упродовх( пер1шого семестру навчання
курсант|в пер{пого курсу |ьв|вського 1нсти-

цту пожежно! безпеки йБ€ }кра?ни

А.А. [а0р!н
,(о питання терм|нолог|| у пожея<н1й справ1

(,Б. !/оно.|1арьов
Анал|з вар|ант|в зам1ни в системах протипо_

же)}шого захисту об'скт|в озоноруйн1вних
газових вогнегасних речовин на альтерна-
тивн| еколог1чно безпечн]

Анопсоц![
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