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ВІТАЛЬНЕ СЛОВО

учасникам 16 Всеукраїнської науково-практичної 
конференції рятувальників

Шановні рятувальники, науковці, виробники аварійно- 
рятувальної техніки і спорядження 

та учасники конференції!

Щиро вітаю вас з відкриттям 16 Всеукраїнської 
науково-практичної конференції рятувальників!

Проведення щороку цього заходу надає нам можливість комплексно обговорити 
проблеми захисту населення і території від надзвичайних ситуацій, поділитися думками і 
ідобутками, разом знайти шляхи вирішення найгостріших питань цивільного захисту.

Ma сьогодні створено багатофункціональну систему органів та підрозділів (до 
рпйоиу включно), які забезпечують оперативне реагування на будь-які надзвичайні ситуації 
техногенного, природного та воєнного характеру.

У міжнародних організаціях неодноразово зазначалося, що система цивільного 
мімісту в Україні є однією із найефективніших, вирішується питання щодо приєднання 
України до Механізму цивільного захисту Європейського Союзу. За результатами 
Міжнародних атестаційних навчань з проведення пошуково-рятувальних робіт в умовах 
Міг пі нідмоиідно до норм та стандартів ООН (ІНСАРАГ) команда Державного підприємства 
чМоСІІлі.пміі рятувальний центр ДСНС України» успішно пройшла атестацію як команда 
інііккого класу та отримала відповідний сертифікат.

Досягнуті нами позитивні результати, які базуються на патріотизмі, 
ііідіюнідшн.пості та професіоналізмі особового складу, вселяють оптимізм, але не дають
ПІ.1ІІІІОДУ ДЛЯ '.ШСГІОКОЄННЯ в р о б о т і .

І її.... но галопною метою на сучасному етапі є подальше вдосконалення діяльності
Ііідрівділіо ДС1ІС України, державного управління у сфері цивільного захисту і 
фуіікіііомушінмя єдиної державної системи цивільного захисту, впровадження у повному 
ітоШИІ положень Кодексу цивільного захисту України. Розглядаючи актуальні наукові та 
Н|'Н!-пі.||(і проблеми у сфері цивільного захисту України, необхідно значну увагу приділити 
.іік В діинш о дій органів управління та сил і засобів цивільного захисту у надзвичайних 
Ш  УШІи* і урахуванням подій цього року та питанням їх всебічного забезпечення.

Переконаний, що ефективне функціонування системи безпеки можливе тільки на 
(НЧмНіі іінкорсюжіїш новітніх наукових досягнень та передових технологій у системах 

регіонального, місцевого та об’єктового рівнів управління цивільним захистом.
І'Оіуш.тіггн обговорення проблемних питань мають стати основою для прийняття 

Й.ЧІІИМІ.НИн.ч у і іршиї інсі.ких рішень, спрямованих на подальший розвиток та удосконалення
уф#|ІИ ................ .тхнету держави і підвищенню рівня безпеки громадян у нашому
к і ИіМіьГ і НІ

ІІИшиа исім учасникам Конференції цікавої та плідної роботи, нових професійних 
ИігЧІ ІІИІІІ. ііп (нішо Українського народу!

і інніщ Д> р'іинтіїї с її v жбн України
і Iiftilійй'їміііінн і нгупній С. Бочковський
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С Е К Ц ІЯ  №1

НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПОБІГАННЯ, РЕАГУВАННЯ 8 
ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Л и е п ш с н н  ІІ .Г .

РОЗРОБКА СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ГОТОВНОСТІ СИЛ ТА ЗАСОБІВ ДСНС

'Тактична підготовка курсантів, студентів і слухачів до гасіння пожеж і 
дікиїдації наслідків надзвичайних ситуацій має на меті підготувати грамотного 
Кйріцника гасіння пожежі й проведення аварійно-рятувальних і інших 
ІН'Ііідкладшіх робіт. Для цього підготовка ведеться по трьох напрямках:
І Вироблення у слухачів стійкості при проведенні рятувальних робіт в 
§}№Трі}м<шьиих умовах, уміння швидко адаптуватися до роботи в зоні
Шід.ііиі'іт'іти ситуації; 2. Вироблення в курсантів уміння й навичок
:!Ні‘ійгушніия технічних засобів гасіння пожежі та ведення рятувальних робіт; 3. 
іН||і(іО,ііоии)і вмінь і навичок керування підлеглими підрозділами при гасінні 
ДІиЖШ проиодоініі рятувальних робіт у різних умовах [1]. На практиці процесу 

\ НІІІНШИІні ні напрямки повинні інтегруватися в уміння приймати правильні 
ріІШШіїи Цьому у великому ступені сприяють практичні заняття ігрового 
’М|Ш'ІУру< икі проводяться, як у класі так і на місцевості. Для більше якісного 
ИІЯІІВІНІК іншії, киасио-групові заняття проводяться із застосуванням 
Шші іщміиі.ч іроннжсриі. які дозволяють моделювати різні ситуації та вимагають 
(йі( ! ч'. ";!ічін иріипініїя конкретних рішень. Дані тренажери призначено для

ціннії ................... їх знань та організаційних навичок випускників
ИІІН іМііьіПІ ч ііііі'іііліи і» гемами, що охоплюють питання організації гасіння 
іііі'іі;!; і а 11( а пні 111 и і н ііиаріііііо-ря гуоальних робіт [2]. Для цього в тренажерах 
Ні; і ін’імні і.1 нмріїнеііи пін іуині задачі:

;<іІЯ;ИіірПЯ!НЦ рііііпі пінні, і а умінь оцінки обстановки, прийняття рішенні та 
•ІіЯрШНіНКН І І ІДИ Ч  і і і д і н ч  н и м  підрозділам. З мстою реалізації цієї задачі 

|і(!р(,ідіііічінч 11 її 11 к< 11 іаі 111» окремих етапів аварійно-рятувальних 
Ції ИШІНМУ «ніш ніл курсанта (студента) вимагається уміння збирати 

|і)фи|>МіІі(І)и чим оцінки снгуаці'іта прийняття рішення.
V ' . ' . ; | і | н ш і  номпжмнм іасобами та способами зв'язку, уміння
> ? Н >5 “ 1,1 Iі і (іі ( і і ч і | і і і т і  і і нч іГ> \ і 11111 м п службами на місці аварії. Уміння

і>фицпиу інформанті ін передавати до керівних органів.
;М сі і м<"і"'Нііи ї ї ' іи іі ' іи і ічіііи ч навантаження на курсанта (студента) в 

і Й Ш ійсЦ йіі іі і Iі: аіііічічіи ііикіїріи: мини нілео сю ж етів, моделювання ситуацій, 
Ф;; ЦЦН'ІІ ’Рі: (г іІріНІ!!" 11 н її' " |іа ін іч р ін і\ і н н ми їдких рішень.
' «ІН'ЇЧІРІ ИрІІІг|МІи ш морилку оцінювання знань курсантами

Г{ ї й ' ; - 1 1 І і* іірііі рмИІІІІ' 111* • І и /14 | «и ч персібачено окреме оцінювання 
РЩЙЙРЙЙЙ“! і'і 'і Мі пін ш и 111, а І.іко* ни чіачепня заі альпого ріння 
іг і5|їїз . 11 • їй "її11 унпіп



можна виключити можливість виникнення аварій, що призводять до поразки 
виробничого персоналу. Аналіз структури підприємств, що виробляють або що 
споживають СДОР, показує, що в їхніх технологічних лініях обертається, як 
правило, незначна кількість токсичних хімічних продуктів.

Всі ці обставини слід враховувати при можливому виникненні 
надзвичайних ситуацій на підприємствах хімічної промисловості, в результаті 
чого може сприяти викиду різноманітних отруйних речовин та привести до 
отруєння робочого персоналу, населення та відповідної території.
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Д О С Л ІД Ж Е Н Н Я  Н ЕА В ТО  КЛАВ Н О ГО  П ІН О Б Е Т О Н У  НА 
В И С О К Т Е М П Е Р А Т У Р Н У  ДН О  ТА ДНО у - В И П РО М ІН Ю В А Н Н Я

Вибухи на атомних та теплоелектростанціях, завжди супроводжуються 
високими температурами та радіоактивними впливами великої інтенсивності. 
Прикладом таких аварій, є: Чорнобильська катастроофа, аварія па
Фукусімській АЕС та Вуглегірська ТЕС, які призвели до людських жерти, 
великих матеріальних та економічних збитків.

Основними будівельними матеріалами, які використовують у спорудах :і 
підвищеним тепловиділенням та іонізуючим випромінюванням (захисні 
оболонки реакторів атомних електростанцій, спеціальні споруди (могильники, 
підприємства), заклади охорони здоров’я тощо), є бетон, залізобетон та важкий 
метал. Безумовно, одними з найбільш складних за температурними умовами <: 
атомні електростанції. На цих об’єктах найбільш вразливими з точки зору 
температурних впливів є конструкції біологічного захисту. Найчастіші; 
біологічні захисні оболонки являють собою споруду, у якій розміщується 
атомний енергетичний реактор та інше технологічне обладнання, що с 
джерелом іонізуючого випромінювання.

Сучасний розвиток будівництва спонукає до застосування ік.ншх 
матеріалів (пінобетону, газобетону тощо), що надали б змогу зменшити 
матеріалоємність та собівартість будівництва, а також покращити тепло- ті! 
іонізуючий захист і при цьому бути екологічними, ефективними та достатньо 
міцними.

Враховуючи позитивні (мала вага, добра звуко та теплоізоляція) ти 
негативні властивості (низька міцність, велике водопоглинапня) пінобетону.:
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проведені експериментальні дослідження щодо можливості йог о застосування у 
сфері будівельної індустрії, пов'язаної з атомними електростанціями.

Дослідження проводились з метою встановлення можливості 
використання пінобетону в якості вогнезахисного матеріалу та матеріалу що 
з дате н погл и пати у- в и п ром ін ювання.

Для проведення експериментальних досліджень були розроблені ДВІ 
методики:

- визначення воі незахисної здатності пінобетону;
- визначення величини поглинання у - випромінювання пінобетону [1 ,2 , 3].
Дослідні зразки виготовлялись із пінобетону марки 0700  - 01200. Для

визначення коефіцієнта послаблення у - випромінювання до пінобетону 
додавались барій, свинець та графіт. Визначення коефіцієнта послаблення у - 
випромінювання проводилось ізотопом кобальту-60 (Со-60) [1, 2, 3],

Отже, в о г н е з а х и с н а  з д а т н іс т ь  п ін о б е т о н у  м а р к и  В 8 0 0
с т а н о в и л а :

- товщина пінобетону 2 см -  не менше 130 хв;
- товщина пінобетону 4 см -■ не менше 150 хв;
- товщина пінобетону 6 см -  не менше 150 хв.
Величині! поглинання у - випромінювання різними видами бетонів:
- вищі коефіцієнти послаблення у  - випромінювання, ніж у звичайного 

бетону (у 1,3-5-1,6 рази) є у дрібнозернистого бетону з барієм та свинцем. Вони 
співрозміриі з коефіцієнтом послаблення у - випромінювання падеажкоіо 
бе тону (бетон на важких природних та штучних заповнювачах з густиною 2700 
кг/м ), який становить 0,120-5-0,140. Це свідчить також про те, що 
дрібнозернисті бетони з барієм та свинцем ефективніші від звичайного бетону 
(у 1.6 ' 1,8 разів) через суттєво меншу вагу;

- інші зразки мають коефіцієнти послаблення у - випромінювання на 
порядок нижчі ніж звичайний бетон, що підгае-рджус тс, що більш легкий матеріал 
менше захищає від у ■■ випромінювання;

- пінобетон з об’ємною вагою 1200 кг/м3 показав коефіцієнт послаблення 
у - випромінювання аналогічний до дрібнозернистого бетону з графітом (з об’ємною 
іі.іі ою 1800 кг/м3), т о  вказує на його значну ефективність по вазі (у 1,5 рази);

- і.» подальшому, можна рекомендувати виконувати дослідження пінобетону з 
(іпрігм та свинцем, що зробить його ефективнішим від звичайного бетону.

Проведені дослідження пінобетону на предмет Бопіезахисту металевих 
мшс грукцііі та його здатності поглинати у - випромінювання показали ного 
(ч|к-и і шипеть та підтвердили можливість використання в конструкціях захисних 
(їЛолопок.
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6 ДЬН В .!. 1 -7-2002 Пожежна безпека об’єктів будівництва.

Долгий М.Л., Терешп’сва A.B., Волинський П.Б.

ДО  П И Т А Н Н Я  П ІД ГО Т О В К И  О С ІБ  К Е РІВ Н О Г О  СКЛА ДУ 
Ц И В ІЛ Ь Н О Г О  ЗА ХИ СТУ

Прорахунки при прийнятті управлінських рішень в умовах надзвичайних 
ситуацій (НС). як правило, породжені протиріччям і дублюванням деяких 
законодавчих положень з питань цивільного захисту та відсутністю 
достатнього досвіду і необхідних знань у керівників усіх відповідних ланок 
управління.

Нові реалії висувають нові вимоги до якості освіти, зокрема дії 
універсальності підготовки державних службовців, підвищеним ІИ: ■ 
управлінської культури, також їх адаптації до соціальних умов, особпсіісііої 
орієнтованості навчального процесу, його інформатизації, визначаЛІіШІР 
важливості освіти у забезпеченні розвитку державної служби [1J.

Для забезпечення безперервності навчання осіб керівного складу га ниііЦч , 
управлінських кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту проводи і 
навчально-методичні збори та тренування за планами реагування ни 11C jit 
ліквідації аварій. На жаль, сьогодні г випадки ігнорування особами ксрІІмІШ'Іі 
складу цього навчання, тому проблему людського чинника, а отже і t'ui»n«ui 
людини, часто вирішують особи, причетність яких визначається M tif 
адміністративно-посадовими ознаками, а не освітою та досвідом.

Таким чином, створена в Україні єдина система підготовки осіб і<е|ІІШШІЙ1|| 
складу цивільного захисту діє здебільшого формально.

Па даний час вступив в дію Кодекс цивільного захисту Укріїїмн |« | .■ ДіЕ'Іа 
чітко прописані повноваження центрального органу виконавчої илпіш, ИИіШІ 
забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері пшч іі іш м  - 
захисту, у т.ч.:

організовує навчання з питань цивільного захис ту ім«:ііД0|Иі£ н<!?!. . 
центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів Mii il ііін-ї і:
самоврядування і суб 'єктів  господарювання, організовує
розглядає та затверджує програми з навчання населення діям у нид: іи .ч .И іЛ  ■■



ситуаціях, організовує та контролює їх виконання;
встановлює порядок підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту;
здійснює функції з організації та навчально-методичного забезпечення 

навчання (підвищення кваліфікації за цільовим призначенням) керівних кадрів і 
фахівців центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ та організацій, на яких поширюється дія 
законів у сфері цивільного захисту, затверджує навчальні плани і програми 
післядипломної професійної освіти.

Організація навчання державних службовців (підвищення кваліфікації), 
як засіб забезпечення професійної компетенції, розглядається як одне з 
першочергових завдань діяльності Держ авної служби України з надзвичайних 
ситуацій, без розв'язання якого неможливо забезпечити ефективність 
державного управління щодо створення сучасної системи попередження та 
(Мій ушшия на НС.

Цс завдання покладено на Інститут державного управління у сфері 
цииііи.иоіо захисту, який є єдиним в Україні галузевим навчальним закладом 
ІііїШяднпломної освіти, в якому підвищення кваліфікації проходять державні 
ічіужОоиці У-УІІ категорій, керівний склад підприємств, установ та організацій 
,/(>■(</ц<1 имої служби України з надзвичайних ситуацій.

ІЦиічшши :і підвищення кваліфікації державних службовців здійснюється 
ИІДііонідно до професійної програми (стандартної програми), розробленої 
ЙІДІІОІіІДіїО до останніх вимог Нацдержслужби України.

іііі наш погляд, традиційна модель підвищення кваліфікації державних 
■ ііулїїпішіїї потребує оптпмізації в контексті збільшення часу безпосередньо на 
і’їМУ н‘Иу икішдову професійної програми. Так, за рахунок питань загальної 
' і '(н імині, ні.і не пои'и ілпі безпосередньо з механізмом виконанням конкретних 
і і ііИІІП У псиній сфері діяльності і які можна вивчати на тематичних постійно 

чи тема нічних короткострокових семінарах, ми пропонуємо 
§й!ф"И‘МНПі V ппіічши.ішіі процес імітаційні технології (ігрові та дискусійні 
ФЧ'нН прінніиміії), ісхіїологіїо "кейс-методу" та методику вілсотренінгу 

миЛнижі ніс и. до реальності). Тобто запровадити тренінгові 
її І, І мини і. ш- и і ік у перспективу застосування в процесі підвищення 

. ІІІІЮІфіїпПІІІ 1111 .ті ні 111 \ і пужбоїщів.
• Міцьщі у сфері ' к ипи  трепіпги, спрямовані на формування і розвиток

і,: .( є і;.І і іІрім|м , ні....... і'мпеїенції. с одним з провідних засобів професійного
ІГ .: :;шіі:| | І і

' ' ) Ліг п її і к і і реніні у слухачі мають можливість практикуватися,
мнденнніаиі ситуацію, перевіряти свої висновки, 

: й4ї4'*і*-;*ч’ і і | .імі щ  іН'ііии під і омуна ш павички спілкування, комунікативну
{ш}Н ■ .......... . іі'їніі.сн приймати правильні управлінські рішення

^ > '' ' ’ і ні; НІ ‘

У ’ ИИ* їй Ннріпурі ї
я іі * {І* і і' >н N і 1 і (ні 11*і ич "Ори іоиаііил XXI ьека и качество ж изни / Ю.
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