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[1!ановн! читач| та дописуван!
зб!рника наукових праць " |{о:кенсна безпека''!

Б!тасмо Бас з повото новог0 др}кованого на}.кового в}цанн'{. Ёа стор!нках наш:ого зб|рника

т1ланусться г|убйщъатрт статг1 з наст1.гпто] тематики нФков]о( досл|джетъ: форпт1ват*ш дер;кавно|

пол1тики, розроблег*тя лравов}'( | орган|зафйно-управлйськтос заход]в та стандартизац|| у.га.цз1
пожежно{ безпеки: розробк4 дос-ц!дхсеттт*я, випробранн'{ та впровад)*(ен]'я вогнегасн}п( речовин,

удосконалення технолог]й ]х застосування; розробка, досл!дх<ення' випробування та

впровадження по)(е)1(но-техн!чного озбросння, техн1нних засоб|в пожежогас]ння та

протипожежного зах}1сц: дос-:!:ження по)1(еж та встанов.цення причин ]х виникнення'

вдосконш]енн'{ способ]в ! такгттч:*о< пр:йом|в пожежогасйтш; досл1ддет*ш показнтп<|в пох<еясто]

небезпекд речовин' птатер|ат!в, вироб1в та вогнест!йкост! бул|велгьн}о( констр}кц!й; п!двил1енття

р|вття забезпеченн'[ похсехсто] безпектт об'ск-т|в та населен!п( гщ;кг1в; проблеми п!дготовки

спец!ал]ст!в !ерясавно! по;кежно] охорони' д|яльн|сть громадських орган!зац!т! у справ!

профйакгики пожеж; птйнародне сп!вроб!тнитгво у гащз! пожежно] безпекта.

\4асмо над]то на пл;дну сп1впраню науковц1в вс!х ща1н, яким не байдуж] проблепли

приборкання вогн}о. 3ичимо Бам здоров'я, усп!х1в у натп|й справ!, творчих з]обутк!в.

|оловнцй ре0акгпор Б. Ёовсццпдлцн

€в{доцтво про державну ресстрац1ю друкованого
засобу масово1 1нформаш{|

€ер|я (3 ф 61з2
видане 07.05.2002 р.

3а точн|сть наведсних факт!в' сконом|ко_стат}'!стичних та
1нших даних, а також за використання в1до:':остсй, що не

рскомсндован,; ло в!лкрито} публ|кап11, в]дпов|дапьн!сть несуть
автори опубл1кованих птатср!ал1в. при псрсдр}'ков1'ванн!
птатср!ап|в, посилання на зб|рник "|1ожсжна фзпска'' обов'язкове.

' Ёак'пад: 200'
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Розрахунок стрря!в короткого замикання , @ 'Ё{::;":;с::геп{5 о[ з!отт с|гсш!{з ту1т}т с}:е
мето}о проф!лактики по)кех( р.,*'й-р.'л:*к';. о{ йгез

!.8. Р[а,тець
8гляд сг{асних систем пяоб{льного зв'язку

|.|| [оеаптссслвй1, Б.Ф. Б["ц!нськцй { 6.сщ,[аэ!отЁ[!, Б. $!|!пз*у}
€труктурна оптим1зац!я заход]в з охорони [.3 тье зйсшга1ор{!гп1аа{!оп о{ ас1|опз о{ с}:е Ёге_
прац1 при проведенн| пожежно-тактичних [ас1|са1 сга{п!п/ ап6 з616|ез
навчань та за|1ятъ

Б.!. )1тобл!н {$ [:.!,шб!1п
Адм1н1стативна в!дпов|дальн{сть за право- [3 тье асгп!п{з|га1!те гевропз|611{ту [ог о[Ёпсез
пору11]енн'{ в сфер1 забезпечення похсех<но| |п зр|ете о[ гпа1п1епапсе о|йге заЁту
безпеки

Б.А. 'т!ащ [7) ]1,[аэ]тсй
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Ф.7|. Рзьмар г;}} 9. Рт.гпаг
!отинн1 напру)кенн я для л|н1йного конта*ц [13 1ап_йпс|а1 з1га{п {ог 11пе соп1ас1о[11те 1те:1а!ап
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верхневих 1парах зм|цнгогочих пощитт|в де- йс!а1 1ауег5 ог5[еп811те-п!п9 сотег|п9з 

'/а.-талей пожежних автомоб1л1в з використан- та11в о| йге-епд1пе ,Ёь1.1., тн1т}: шве т|е ргоБа-ням 1мов|рн!сного п!дходу 6111ту арргоас}:

Ё.Б. [ороншн, Ё.!Ф. !1!евиенко,
Ё.]1. 9лейннк, Б.|. Ёанцкасцвцлц
Расчет температ}рньтх полей в огнезащ}'т-
ном материале на основе отходов }1усоро-
Фк'1[ ания

А. Р1. 1{о в аэтьну к, 19. Р[. А н тп о ццк! в'
Б.!{. Бабак
[арактеристика р|вня ф|зинно| п1дготовле-
ност1 упродов)*( пер1|]ого семестру навчання
курс ант1в пер|1]ого курсу,т]ьв 1 всь кого ] нсти -

цту пожет(но| безпеки йБ€ !ща1ни

А.А. !11а0р!н

{о питання терм1нолог|| у поже:кн!й справ1

(.3. |[оно'ц{|рьов
Анал{з вар|ант1в зам1ни в системах протипо-
жежного захисту об'скт1в озоноруйн1вних
газових вогнегасних речовин на альтерна-
тивн| еколог!чно безпечн|

Анотпац[[

6

га А.5Ааёг[п
[3 АБоц1 1}:е 1еггп о|11ге Бгапс1т

['а 5. Ропо.тпагеу
(, Ала|у51$ о1 уапап15 о[ вш6зс1шт!оп о{ о7опе

0ер1ес1п9 8а5еош5 йге-ех1!п9ш1з1т|п9 зшбз1апв-
ез {ог а11егпа1|уе есо1о9!са11у ва[е о*пеэ цзе6 |п
5у5{ег:т$ {ог !ге рго1ес1|оп о[ об.!естз

Аппо/а[!опз

Ф. /}{а!е!з
Реу|ету о{ гпо6егп зуз1егпз о[гпо611е сотп1пш-
п|са1!оп

рго61егп

Ё. 0оуоп!п, Б. 8*еос}теп*о, Б, 8!е}п1*,
[4, !ч{ап!*аз!оу!!!
€а1сш1ат|оп о[ т}:е 1егпрега|шге Ёе16з 1п 1|е йге
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1п8
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зацитг{ого п'|атериа''1а ]\'1ожет состав}'ть (прг: ус-тови1.{. что крит'{ческая температ}ра стал!{ вна1пем слу{ае составляет 500 .'с) 0,065 ь:.
1акишт образом, полг{енньтй штатертта.:1 }т{Ф){{9] бьтть приштенен д.ця огнезащить! },{еталли-ческих стро!{тельнь1х констр)кци'-{.

удк 796_37.037:355

А.01. [{ов*цьнук, кан0. наук з ф!з. втсх. ! спор'пу ,[8.*1. Анупосцк!в, в.к. Бабак

хАРАктвРистикА Р{вн'{ Ф|зично| плдготовлБг{ост{ упРодовж
пвР1{|ого св,мв,стРу нАвчАнн'{ куРсАнт!в пвР1шого куРсульв|вського !нституту по)квж{но1 Бвзпвк}1 мвс укРАтни
9 статг! проведено анат!з р[вня ф|зинно| п|дготовленост! курсант!в набору 200\-2002 р. дцяподш1ьшого визначенн'1 шлях!в }досконалення профес!йно-прикладнот ф!зинйот п!дготовки пе-

рем!нного складу ]{ьв|вського |нстицц поже:кно| безпеки йБ[ !кра|ни.

Актуальн1сть' €у*асн| способи гас1ння по}(еж з застосранням р1зноман|тно] по;ке>кно{
техн|ки вимагатоть в|д особового складу {ержавно| похсежно| охорони йБ€ 9кра?ни високо{
профес1йно{ маг!стерност|, складовото частино}о яко| е ф!зинна п1дготовлен|сть. 1_{е пов,язано
|з необх|дн|стго (Ёаказ мвсу в|д2]1.10.2000 р. }{э 759; Ё{аказ мвсу в|д 15.08.2001 р. .}|9 690)
[|, 2]'Ф1зична п|дготовлен|сть е складовим компонентоп{ генетичних задатк|в | набщих яко-стей та навик1в [3]. 3 позиц11 терм1ново[ адапташ|| р1хов! завдання' як| скомб1нован| в одному
заттятт! не викликатоть глибоких зм]н у п1двище*''|-р|"'" ф1зинно| п1дготовленост1 крсант|вл1пБ мвс }кра|ни' Б результат| в1дсугн1й необх|дйий оперативний ефект, 1 як, насл|док, -адаптац|йний зв'язок з формранням п|двищеного р|вня }ренроно1 рцовот якост1 [4]. 1омусл|д проанал!зуваттт зпт|ни р|вня ф|зинно! п1дготовле''.!| *р.',';! л1пБ йБ€ }кра|ни
упродовж пер{шого се}{естру навчання з мето|о визначення:плях1в п|двищення р|вня ф1зйвно|п|дготовленост| перешт1нного складу л1пБ мвс 9кра{ни.

|у1ета досл|дження _ анал|з зьт|ни р|вня ф|зинно| п1дготовленост| крсант!в .]-{{|1Б мвс}кра|ни !пРодовж пер|шого се|\'есту навчання та визначення:плях|в його п!двищення.
3адач| досл{дження:
1" |1роанал|зрати зпт1ну р1вня ф1зинно| п|дготовленост| крсант1в -|1{|{Б мвс

}пРодовх< пер1шого се[.{есту навчання.
2' 3изначити |1]лях,{ п|двищення р!вня ф|зттино| п|дготовленост1 крсант|в .|{1|{Б мвс!кра|ни.

8рган!зац!йна частина

- Ёа початку та у к|нц1 пер1пого навчального семестру у !{ьв1вськопяу |нститщ| пох<е>кно|
б_езпеки мвс 9кра?ни протестовано 200 к1рсант|в з ф|зинно| п1дготовки, зг!дно з вимогами
Ёаказу мвс }кра|ни в|д 21.10.2000 р. -}{ъ 759. Бони були под1лен{ на в|с|пт навчальних гр).11
в середньому по 25 чолов1к. ?естрання проводилось на баз1 навча.гтьно-спорт}1вного ко1,1пле-
ксу | воно включало ти контрольних нормативи:

_ б1г 100 пт;

- б|г }000 м;
_п|дтяграння на перекладин!.
Результати показано утаблиц| 1.

}кра|ни

!7 оасеэюна безпека,ф 2'



л!пБ А4Б€ !кра|ни

з
2
9

Ф1

?Ё

]\ъ

н.в.

}{аймегтування норп{ативу

|[!дтяг\'вання Б1г 00м Б|г 1000 м

1'с 7,6* 7,р* $, бал )(_, хв *, быт

1 13,11 19) 13,33 3,6 3,16

2 13,69 4,03 \з,36 3,8 з,24 з,з4

5 12,65 3,62 |з.28 з,4 ?1) з,41

4 12,78 3,69 |з,42 4,\ 3,з6 з,36

5 |з,22 4,02 !3,21 3,66 з,41

6 13.48 3,98 13.5 7 3,73 э'э ! 3,38

7 |з,52 3,88 115я 3,78 1)) з,з9

8 13,42 3,83 |з,57 3,63 3,\9 3,31

у 13,23 3,87 1 э,+ /. 3,71 3,2'7 3,36

!
Ф
ёФ-

.=0

! 10,25 ?50
!'е/ 1з,91 3,89 1э7 4,9з

2 10,82 3,89 14,05 3, /3 з,28 4,95

-) 11,87 4,27 14,28 3,07 з,26 4,97

4 ]],42 4,з7 14,15 3,15 з,37 4.15

5 10,11 з,78 \4,29 3,03 ?19 4,92

6 11,18 4,12 14,08 3,15 3,27 4,79
1 12.31 4,79 1з,96 з,82 1)) 4,85

8 12,23 4,77 13,83 3,98 3,24 4,87

у ] 1,35 4,19 14,07 3,55 3,26 4,88

|аблшця 1. Резу.,тьпа/11н }?1ес?у|ування на 11очап1ку пер[цо2о се.\,{ес!пРу н(]вчання курсанпэ!в

Результати тест}ванн'[ на початку пер11]ого семесщу навчанъ{я показа][и, що р1вень

ф1зинно| п|'цотовленост1 крсант|в середн{й. Разом з тим, 23 крсанти' що складас ||,5 оА вщ

загатьно| к1лькост| кщсант|в, за результатами тестранн'{ ощимати ош!нку "незадов1льно''. {е
св{днить, про необ'сктивн1сть тестРанн'{ кандидат|в на навчан}1я коттш1лекгуючими органами.

|{ор1вняльний анал|з результат|в здач| конщольних норп{атив!в на початку та у к1нц1

пер!шого семесщу навчання показав' що середн! показники з п!дтягування пог|ргшились на

|4,2уо,зб|гуна100мпог|ртпилисьъ|а4,8%о:зб{гуна1000м покращилисьтла\,3оА.

[аний анал|з показус. що необх1дно зосередит1'1 Рагу на комплексност! проведення
навчальних занять загально_ф|зичного спрям}вання, розвитку основних ф|зинних якостей:
сили' тпвидкост!, бисщоти.

|1|двищення р|вня ф1зинно| п|дготовленост| крсант|в по;кех<но-техн1чн|.1х навча]1ьних

заклад!в мвс 9кра|ни в прошес| профес1йно-прик-'тадно{ ф|зинно| п1дготовкт.т забезпечусться
визначеними 1шляхами.

|[ертпий шлях 
- ц|леспрямоване форпцъання профес!йно важ.т1ивих навичок 1 розвгтток

ф1зинних якостей праш1вника [|{Ф мвс !кра|ни в прошес| профес1йно-прикладно{ ф|зинно?
п|дготовки, !!рий шл'1х - зб|льгшення обсягу 1 насу занять профес|йно-прик]тадно| ф|зинно{
п!дготовки, щет|й - 

3ц1ц3ц! 1 пасивн| засоби оздоровлення р{ов профес|йно] д|яльност|.
Формрання профес|йнттх навичок | розвиток ф1зттнних якостей повинно зд|йснтоватись

у процес| тако{ д|яльност|' що за сво]м зм|стом близьк! до оперативно-сл1экбово| д1яльност|;
причому краще не в одн|й, а у лек|лькох {1 видах' обов'язково аналог1чних за структурою

[5'б]. у зв'язку з цим необх1дно пртт формранн1 1 розвитку профес1йно важливих навичок'

ф1зинних якостей крсант|в лтпБ мвс 9кра|ни в процес| профес1йно-прикладно| ф{зинно|

\14 0оэк'еэкна безпека 
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п1дготовки необх|дно викор!1стов}ъати паралельно чи посл|довно р|зн! штетоди | засобгт
ф|зинного виховання' що модел{оють особлртвост1 оператг;вно-сл}экбово| д1яльност|'$а формрання профес!йних навичок { розвиток 6!',,''* якостей к1рсант!в л1пБ мвс9кра1ни сприятливо впливас ?хн|й |нтерес до обра""т'"р"о..1! а;;;;;;'*''*.'^''..' систеь{а-тичн!сть планрання | проведення занять з профес1йно_прикладно| ф|зинно| п|дготовки [7].

Бисновки
3нгтжегцтя р|вня ф|зинно[ п|дготовленост1перем1нного складул{гБ мвс }ща|ни обртовленезм|ною ре)кип'гудн'{, зм|ною побщовгос р{ов' додатковим псттхолог|.*тим наван.га)кен{{'тм.
Фдним 1з важливих р{ов п|двищення р|вня ф!зинно| працездатност! крсант1в ,111|{Б\4Б€ 9кра!ни е покращення якост| навчально|, самост|йно| | спортивно| д|яльност| в систем|профес|йно-прикладно| ф|зинно| п|дготовки осв1ти.
€л|д використов}вати ;цдив1л|9-1зований дгтференц|йний п1дх!д до навчально-вр1ховного процесу крсант|в л{пБ мвс !кра|ни, з розрахунком 1ндив|дуальнот величининавантах(ення тренра'[1ьних наванта)кень { запланованих результат|в протягом усього часунавчання за 1снутоною методико1о.
[1отр1бно переглян}ти { доповнити |снуючу програму ф|зинно| п|дготовки в|дпов!дно досг|асник вимог' а саме:
_ необх1дн!стго дотригиання динаьл|чно| р|вноваги пт1ж важливими сторонами рухово[функц1| _ формранням рР{ових р:|нь, *''*'"'^ 1 розвитком ф|зинних якостей;_ б{ль:п як|сн1ште викор{{стов}ъати час в|дведени'-{ на самоп1дготовку.
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А.А. !1!а0р!н

до питАн1{'1 тЁ,Рм{нолог1| у пожвжшй спРАв1
|{ропонована стаття порушус проблему адекватност1 в!|значень (леф!н!ш|й) терш:!н!в з! сферг:пожежно| справи сут| | зм!сц о3начених ни!\'1и гтонять у в!лпов1дно.'[ до ,"*о! терш:|нознавства !лог|ки' ! статг! даються приклади лог[ко-семан.",,''' анал[зу та реформу.ванн'1 визначень де-яких базовр:х тершт!н|в з галуз| пожежно] справи.

€ьогодн| в }кра|н!, як в багатьох кра|нах св{ту держава прид|ляс багато Раги розвиткувс1х напрямк{в боротьби з небезпечним|{ явищами' в тому числ1 з по>кежами. } ц|й
д|яльност1 найб|льгш ефективнимтт д|ями с коорд[{нац1я зусиль нац|ональних протипох{ея{них
сп|льнот.

{скравипт прикладо|у1 такого м|жнародного сп{вроб1тництва в галр{ похсех<но1 оправт4 с
проведена в 2001 р. у -1_1ьвов1 на баз1 ,|[ьв|воького !нститру поже)кно| безпеки мвс }йра!ни
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