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ВІТАННЯ 

учасникам 19 Всеукраїнської  

науково-практичної конференції  

“Сучасний стан цивільного захисту 

України та перспективи розвитку” 

 
Шановні колеги! 

 
Вітаю вас із початком роботи 19 Всеукраїнської науково-практичної 

конференції. 
Проведення такого наукового заходу стало вже традиційним та 

використовується для обговорення найактуальніших проблем у сфері 
цивільного захисту. І це не випадково. 

Нові виклики та загрози техногенного і природного характеру 
зумовлюють необхідність подальшого вдосконалення та розвитку єдиної 
державної системи цивільного захисту як складової національної безпеки 
України, розбудови сучасної та потужної рятувальної служби, зокрема з 
урахуванням змін у територіальній організації влади, потребують вжиття на 
цих напрямках додаткових організаційних і практичних заходів, передбачених 
Стратегією реформування Державної служби України з надзвичайних ситуацій 
на 2017-2020 роки. 

Побудова ефективної системи цивільного захисту можлива тільки на 
основі використання новітніх наукових досягнень і передових технологій у 
системах управління цивільним захистом на державному, регіональному, 
місцевому та об’єктовому рівнях, всебічної підготовки управлінських кадрів і 
населення до дій в умовах надзвичайних ситуацій, оснащення аварійно-
рятувальних підрозділів сучасною технікою та обладнанням.  

Проведення цієї науково-практичної конференції дасть змогу спрямувати 
наукові дослідження у практичну площину, запропонувати шляхи 
удосконалення системи цивільного захисту України.  

Переконаний, що результати нашої спільної роботи буде використано у 
практичній діяльності органів державного управління та сил цивільного 
захисту з метою подальшого підвищення безпеки населення і територій. 

Бажаю усім ефективної роботи, активного обміну думками та досвідом. 
 
 
 

Голова Державної служби України 

з надзвичайних ситуацій 

  

М. Чечоткін 
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психомоторного мислення працівника, яке є домінантним в складних умовах 
професійної діяльності порівняно з словесно логічним і образним видами 
мислення. 

Обстеження в кабінеті психологічного тестування займає приблизно 
1годину. 

Також проводиться індивідуальна бесіда з фахівцем-наркологом щодо 
досвіду обстежуваного, пов’язаного зі вживанням алкоголю і, можливо, 
наркотичних речовин.  

Час бесіди − приблизно 1 година 20 хвилин 
Узагальнюючи викладене слід зазначити, що працювати рятувальниками 

можуть тільки психологічно стійкі особи з відмінною реакцією, які 
вмотивовані на порятунок людей.  

Такі особи визначаються саме психофізіологічним відбором.  
 
Цитована література 
1. Закон України “Про охорону праці” від 19 січня 2016 року. 
2. Наказ МОЗ від 21.05.2007 № 246 “Про затвердження Порядку 

проведення медичних оглядів працівників певних категорій”. 
3. Теорія і практика психофізіологічного відбору. Навчальний посібник. 

М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк. – К.: Ніка-центр, 2012 р. 
 

Гаврилюк А.Ф.  
 

МОДЕЛЮВАННЯ ІСКРОВИХ РОЗРЯДІВ БОРТОВИХ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ ЯК ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА ПОЖЕЖНУ 

НЕБЕЗПЕКУ ТРАНСПОРТИРНИХ ЗАСОБІВ 
 

Однією із причин виникнення пожеж на транспортних засобах є 
нагрівання провідників бортових електромереж, яке спричинене іскрінням, що 
може утворюватися з різних причин [1]. Нерідко під час експлуатації 
транспортних засобів виникають внутрішні, невидимі розриви струмопровідної 
жили, яка знаходиться всередині ізоляції, внаслідок чого у місці розриву 
виникають іскри з достатньо високою енергією, яка здатна нагріти провідник 
та ізоляцію до температур, які за певних умов можуть спричинити пожежу.  

Питаннями дослідження аварійних режимів роботи електричних мереж 
займалася низка вчених. Зокрема, питання дослідження нагрівання провідників 
струмами перенавантаження описано у роботах [2, 3]. У роботі [4] розглянуто 
комплексний підхід до пожежної небезпеки транспортних засобів, а саме 
бортову електромережу з точки зору потенційної небезпеки. Автори праці [5] 
наводять результати досліджень провідників бортової електромережі 
транспортних засобів для ідентифікації та виявлення причини загоряння, що 
призвело до виникнення пожежі. Питання впливу нагрітих провідників на 
ізоляційний матеріал бортової мережі наведено у роботі [6].  

Напруга в іскровому проміжку залежить від параметрів контура, в якому 
він виникає. В загальному випадку іскра є нелінійним динамічним активним 
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опором, тому напруга іскри змінюється в часі стрибкоподібно. В момент 
дотику контактів напруга дорівнює нулю, а з початком розриву напруга 
стрімко зростає, оскільки струм в наслідок розриву контактів зменшується і в 
момент досягнення напругою значення пробивної напруги відбувається 
іскровий розряд. В момент виникнення іскри струм іскри наростає зі сталю 
часу, яка залежить від індуктивності та активного опору контура, а також 
опору дуги. Причому напруга в тай самий час стрімко спадає з тією самою 
сталю часу. Вираз, який визначає енергію в іскровому розряді можна записати 
у вигляді: 
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Для прикладу, на рис. 1 шляхом чисельного експерименту виразу (1) 
наведено зміну енергії іскрового розряду з часом у разі пошкодження 
струмопровідної жили, яка живить систему обігріву скла заднього виду 
потужністю 480 Вт автомобіля Volkswagen Passat B7 GP. 

 

 
Рис. 1. Зміна енергії іскрового розряду від часу його горіння 
 
Енергія іскрового розряду визначає температуру нагрівання 

струмопровідної жили провідника бортової електромережі.  
Наведена аналітична залежність дозволяє визначити енергію іскрових 

розрядів у бортових електромереж, як чинників впливу на пожежну небезпеку 
транспортирних засобів. 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ УТВОРЕННЯ 
МІСЦЕВИХ ПОЖЕЖНИХ КОМАНД ЗА ДОСВІДОМ РОБОТИ 

УПРАВЛІННЯ ДСНС УКРАЇНИ В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
 
Особливості фізико-географічних умов Тернопільської області, наявність  

промисловості, у тому числі з небезпечними видами виробництва, значна 
кількість транспортних комунікацій, ступінь зносу об’єктів виробничого і 
житлово-комунального фонду створюють складну техногенно-екологічну 
обстановку. 

Сталий соціально-економічний розвиток територіальних громад та 
зростання добробуту їх населення напряму залежить від вирішення питань 
безпеки життєдіяльності людини, її захисту від пожеж і надзвичайних 
ситуацій. 

Враховуючи велике техногенне навантаження та кількість надзвичайних 
ситуацій і пожеж, що виникають щороку, кожна об’єднана громада з перших 
днів свого існування має ґрунтовно планувати свою безпеку, свій захист від 
ймовірних надзвичайних ситуацій. 

Для прикладу можуть служити наступні історичні факти. 
На територiї Тернопільської області України, яка з 1795 року входила до 

складу Австроугорської iмперiї, до 1863 року пожежної охорони, як такої не 
iснувало. Вiдповiдальнiсть по гасiнню пожеж покладалась на гiмнастично-
спортивнi товариства “Сiч” та “Сокiл”, на озброєннi яких знаходились ручнi 
помпи австрiйського виробництва. Тiльки в 1865 роцi в малопольщi 
органiзується перша пожежна охорона в м. Краковi, яка пiзнiше була узаконена 
державною владою. 

До 1939 року в Тернопiльськiй областi нараховувалося 670 добровiльних 
пожежних команд з особовим складом 10945 осіб. Найкращий стан пожежної 
охорони на Тернопiльщинi по кiлькостi команд був до 1939 року: 

· 1920 рік - 29 команд 578 осіб; 
· 1921 рiк - 30 команд 596 осіб; 


