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АНОТАЦІЯ 

 

Стецюк Є.І. Методика попередження надзвичайних ситуацій, 

пов’язаних з загрозою вибуху малогабаритного вибухонебезпечного 

предмету. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 21.02.03 – Цивільний захист. – Національний університет 

цивільного захисту України, Харків, 2019. 

Дисертаційна робота присвячена вирішенню важливої науково-

практичної задачі у сфері цивільного захисту – розробці методики 

попередження надзвичайних ситуацій, пов’язаних із загрозою вибуху 

малогабаритного вибухонебезпечного предмету, за пріоритетними 

наслідками, як то, кількість жертв та кількість постраждалих, що відповідає 

умові забезпечення відсутності ураження цивільних осіб та фахівців 

піротехнічних підрозділів елементами вибухонебезпечного предмету. 

У вступі обґрунтована актуальність напрямку досліджень за обраною 

темою; зазначено зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами; 

сформульована мета і завдання наукового дослідження; розкрита наукова 

новизна отриманих результатів і практична цінність роботи; наведені дані 

про особистий внесок здобувача і апробацію результатів дисертації. 

У першому розділі АНАЛІЗ ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦІЙ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ЗАГРОЗОЮ ВИБУХУ МАЛОГАБАРИТНОГО 

ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНОГО ПРЕДМЕТУ проведено аналіз літературних та 

інформаційних джерел щодо попередження надзвичайних ситуацій, 

пов’язаних з загрозою вибуху малогабаритного вибухонебезпечного 

предмету. Розглянуті особливості дій піротехнічного підрозділу ДСНС 

України щодо ліквідації малогабаритного вибухонебезпечного предмету. 

Показано, що у всіх розвинутих країнах, в тому числі в Україні, 

попередження надзвичайних ситуацій, пов’язаних з загрозою вибуху 

малогабаритного вибухонебезпечного предмету відбувається практично за 
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одними і тими ж схемами, а саме: пошук, виявлення, знешкодження, 

знищення. Різниця складається у використанні вузькопрофільних чи 

широкопрофільних спеціалістів. Виконана постановка задачі наукового 

дослідження – розробка нової методики попередження надзвичайних 

ситуацій, пов’язаних з загрозою вибуху. Це дозволить захистити від 

ураження цивільних осіб та фахівців піротехнічних підрозділів. 

У другому розділі РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, ПОВ’ЯЗАНИХ З 

ЗАГРОЗОЮ ВИБУХУ МАЛОГАБАРИТНОГО ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНОГО 

ПРЕДМЕТУ, І СТВОРЕННЯ НА ЇЇ ОСНОВІ МЕТОДИКИ 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, ПОВ’ЯЗАНИХ З 

ЗАГРОЗОЮ ВИБУХУ МАЛОГАБАРИТНОГО ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНОГО 

ПРЕДМЕТУ спочатку було проаналізовано фізичні умови локалізації 

надзвичайної ситуації за допомогою захисного пристрою куполоподібної 

форми у разі вибуху малогабаритного вибухонебезпечного предмету. Це 

дозволило визначити умови рішення окремих задач, які увійшли до загальної 

математичної моделі попередження надзвичайних ситуацій, пов’язаних з 

загрозою вибуху малогабаритного вибухонебезпечного предмету, яка уявляє 

собою систему з чотирьох аналітичних залежностей. Перша описує 

залежність кількості жертв від маси активних та пасивних засобів локалізації, 

швидкості проведення заходів піротехнічним підрозділом та експертної 

оцінки часу до детонації. Друга показує залежність кількості постраждалих 

від маси активних та пасивних засобів локалізації, швидкості проведення 

заходів піротехнічним підрозділом та експертної оцінки часу до детонації. 

Третя визначає рівень кількості осіб з порушенням умов життєдіяльності на 

об’єктовому рівні поширення надзвичайної ситуації від маси активних та 

пасивних засобів локалізації, швидкості проведення заходів піротехнічним 

підрозділом та експертної оцінки часу до детонації. Четверта дозволяє 

визначити умови відсутності постраждалих та жертв, як наслідків 

надзвичайної ситуації першого рівня пріоритетності, в залежності від 
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варіантів рішення задачі з визначення вагових характеристик активних та 

пасивних засобів локалізації вражаючих наслідків детонації малогабаритного 

вибухонебезпечного предмету. 

На основі останньої було створено нову методику попередження 

надзвичайних ситуацій, пов’язаних із загрозою вибуху малогабаритного 

вибухонебезпечного предмету. Розроблена методика передбачає послідовне 

виконання шести процедур, а саме:  експертизи малогабаритного 

вибухонебезпечного предмету, рішення задачі щодо особливостей 

використання захисного пристрою, прийняття керівного рішення, 

встановлення захисного пристрою, знешкодження малогабаритного 

вибухонебезпечного предмету у разі необхідності, оцінки придатності 

(спроможності) використання захисного пристрою у подальшому. 

У третьому розділі ПЕРЕВІРКА ДОСТОВІРНОСТІ РОЗРОБЛЕНОЇ 

МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ТА МЕТОДИКИ, ЯКА БУЛА СТВОРЕНА НА 

ЇЇ ОСНОВІ спочатку було описано лабораторну установку та методику 

проведення експериментів. Після чого проведено вибухові дослідження, за 

результатами яких перевірено укладання результатів натурних експериментів 

в довірчі інтервали. Отримані результати вкладаються в довірчий інтервал, 

розрахований з надійністю 0,95, що підтвердило достовірність математичної 

моделі попередження надзвичайних ситуацій, пов’язаних із загрозою вибуху 

малогабаритного вибухонебезпечного предмету, і створеної на її основі 

методики. 

У четвертому розділі ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ 

ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ виконано оцінку ефективності застосування 

розробленої методики, а також розроблено рекомендації по вдосконаленню 

діючих стандартних оперативних процедур у разі використання 

запропонованого захисного пристрою куполоподібної форми, реалізація яких 

забезпечить скорочення часу робіт по локалізації надзвичайних ситуацій, 

пов’язаних з малогабаритними вибухонебезпечними предметами, та 

недопущенню переростання їх до більш високого рівня без зниження рівня 
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безпеки особового складу Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій та цивільних осіб. Крім цього запропоновано науково-обґрунтовані 

нормативи для оцінювання у літній та зимовий час якості виконання типових 

операцій, які забезпечують реалізацію методики попередження надзвичайних 

ситуацій, пов’язаних із загрозою вибуху малогабаритного 

вибухонебезпечного предмету, за допомогою розробленого захисного 

пристрою куполоподібної форми. 

Наукова новизна отриманих результатів складається в тому, що 

вперше: 

- розроблено математичну модель попередження надзвичайних 

ситуацій, пов’язаних з загрозою вибуху малогабаритного 

вибухонебезпечного предмету, що уявляє собою систему з чотирьох 

аналітичних залежностей, які описують залежність кількості жертв та 

потерпілих, осіб з порушенням умов життєдіяльності, а також умов 

відсутності постраждалих та жертв від маси активних та пасивних засобів 

локалізації вражаючих наслідків детонації малогабаритного 

вибухонебезпечного предмет; 

- розроблено методику попередження надзвичайних ситуацій, 

пов’язаних з загрозою вибуху малогабаритного вибухонебезпечного 

предмету, реалізація якої передбачає послідовне виконання особовим 

складом піротехнічного підрозділу шести груп робіт, а саме: експертизу 

малогабаритного вибухонебезпечного предмету, рішення задачі щодо 

особливостей використання захисного пристрою, прийняття керівного 

рішення, встановлення захисного пристрою, знешкодження малогабаритного 

вибухонебезпечного предмету у разі необхідності, оцінка придатності 

(спроможності) використання захисного пристрою у подальшому; 

- розроблено лабораторну установку,  яка складається із захисного 

пристрою куполоподібної форми для запобігання надзвичайних ситуацій, 

пов’язаних з несанкціонованим вибухом малогабаритного небезпечного 

предмету, засобів вимірювання, вибухової речовини, засобів підриву та 
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майданчику вибухових робіт, і дозволяє перевірити достовірність 

розробленої математичної моделі і створеної на її основі методики 

попередження надзвичайних ситуацій, пов’язаних із загрозою вибуху 

малогабаритного вибухонебезпечного предмету. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у застосуванні 

розроблених моделі та методики до обґрунтування рекомендацій щодо 

скорочення часу проведення аварійно-рятувальних робіт піротехнічними 

підрозділами ДСНС України з урахуваннями попередження відповідних 

надзвичайних ситуацій за пріоритетними наслідками, як то, кількість жертв 

та кількість постраждалих, що відповідає умові забезпечення відсутності 

ураження цивільних осіб та фахівців піротехнічних підрозділів елементами 

малогабаритного вибухонебезпечного предмету. 

Таким чином, в дисертації вирішено актуальну науково-практичну 

задачу в галузі цивільного захисту – розроблено методику попередження 

надзвичайних ситуацій, пов’язаних із загрозою вибуху малогабаритного 

вибухонебезпечного предмету, за пріоритетними наслідками, як то, кількість 

жертв та кількість постраждалих, що відповідає умові забезпечення 

відсутності ураження цивільних осіб та фахівців піротехнічних підрозділів 

елементами вибухонебезпечного предмету. 

Ключові слова: малогабаритний вибухонебезпечний предмет; вибух; 

надзвичайна ситуація; попередження; захисний пристрій. 
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2018. Вип. №1(163). С.99-105. (Стаття у міжнародних наукометричних базах 

Scopus, Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory) 

Особисто здобувачем виконано аналіз особливостей попередження 

надзвичайних ситуацій, пов’язаних з загрозою вибуху малогабаритного 

вибухонебезпечного предмету 

7. Stetsiuk Y. Development of mathematical model of localization of an 

explosion of a small subject with the help of a specialized protective device. 

Technology audit and production reserves. Kharkiv, 2019. Issue 4(48). P.43-52. 

(Стаття у науковому фаховому виданні України, включеному до 

міжнародних наукометричних баз Scilit, Dimensions) 

Особисто здобувачем розроблено математичну модель попередження 
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надзвичайних ситуацій, пов’язаних з загрозою вибуху малогабаритного 

вибухонебезпечного предмету 

 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

8. Толкунов І.О., Стецюк Є.І. Дослідження засобів броне захисту. 

Проблеми та напрями вдосконалення підготовки військових фахівців з 

урахуванням досвіду антитерористичної операції у східних областях 

України. XV науково-методична конференція, 21 травня 2015 року. 

Житомир: ЖВІ, 2015. С.58,59. (Форма участі  заочна). 

Здобувач особисто приймав участь в проведенні експериментів з 

використанням розробленої лабораторної установки 

9. Стрілець В.М.,  Стецюк Є.І.,   Іванов Є.В. Обґрунтування 

нормативів для оцінювання рівня підготовленості піротехніків до одягання 

засобів індивідуального захисту саперів. Запобігання надзвичайним 

ситуаціям і їх ліквідація. Науково-практичний семінар, 07 лютого 2018 року. 

Харків: НУЦЗУ, 2018. С.165-167. (Форма участі  очна). 

Особисто здобувачем зроблені пропозиції щодо впровадження 

отриманих результатів 

10. Стрілець В.М.,  Стецюк Є.І.,   Іванов Є.В. Особливості розробки 

стандартних оперативних процедур з питань гуманітарного розмінування. 

Цивільна безпека як чинник розвитку виробничої та невиробничої сфер 

суспільства. Всеукраїнська науково-практична конференціїя, 20-21 квітня 

2018 року. Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2018. С.126-129. (Форма участі  

очна). 

Особисто здобувачем зроблені пропозиції щодо впровадження 

отриманих результатів 

11. Стрілець В.М.,  Стецюк Є.І.,   Іванов Є.В. Науково-практичні 

аспекти розробки стандартних оперативних процедур з питань гуманітарного 

розмінування. Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука практика. 

ХVI Міжнародна науково-методична конференція БЖДЛ-2018, 25-27 квітня 
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2018 року. Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2018. 

С. 82-84. (Форма участі  заочна). 

Особисто здобувачем розроблено методику попередження 

надзвичайних ситуацій, пов’язаних з загрозою вибуху малогабаритного 

вибухонебезпечного предмету 

12. Стрілець В.М.,  Стецюк Є.І.,   Іванов Є.В., Белюченко Д.Ю. 

Розробка науково-методичного апарату обґрунтування нормативів для 

оцінювання рівня підготовленості особового складу підрозділів оперативно-

рятувальної служби цивільного захисту. Стратегія реформування організації 

цивільного захисту. Том 1. Цивільний захист України: сучасний стан, 

здобутки, проблеми, перспективи розвитку. Науково-практична 

конференція, 16 травня 2018 року. Київ: ІДУЦЗ, 2018. С. 277-279. (Форма 

участі  заочна). 

Особисто здобувачем зроблені пропозиції щодо впровадження 

отриманих результатів 

13. Стрілець В.М.,  Стецюк Є.І.,   Іванов Є.В. Розробка пропозицій 

щодо підготовки особового складу піротехнічних підрозділів за результатами 

експлуатації засобів індивідуального захисту. Перспективи розвитку 

озброєння та військової техніки Сухопутних військ. Міжнародна науково-

технічна конференція, 17-18 травня 2018 року. Львів: Національна академія 

сухопутних військ, 2018. С. 287. (Форма участі  заочна). 

Особисто здобувачем зроблені пропозиції щодо впровадження 

отриманих результатів 

14. Стрілець В.М.,  Стецюк Є.І. Проблемні питання вдосконалення 

процесу гуманітарного розмінування. Сучасний стан цивільного захисту 

України та перспективи розвитку. 20 Всеукраїнська науково-практична 

конференція, 9-10 жовтня 2018 року. Київ: ДСНС України, 2018. С.415-416. 

(Форма участі  очна). 

Особисто здобувачем виконано аналіз особливостей попередження 

надзвичайних ситуацій, пов’язаних з загрозою вибуху малогабаритного 
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на території Донецької та Луганської областей. Забезпечення правопорядку 

на території проведення Операції  Об’єднаних Сил. Перший спеціалізований 

Всеукраїнський науково-практичний семінар, 12 жовтня 2018 року. 

Маріуполь, 2018. С.149-158. (Форма участі  очна). 

Особисто здобувачем розроблено лабораторну установку для 

перевірки достовірності математичної моделі та методики попередження 

надзвичайних ситуацій, пов’язаних з загрозою вибуху малогабаритного 

вибухонебезпечного предмету 

 

Наукові праці, які додатково відображають наукові результати 
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16. Пат. 91495, Україна, МПКG09B 23/18 (2006.01) Пристрій для 

моделювання повітряної ударної хвилі /Толкунов І.О., Стецюк Є.І., 

Убайдуллаєв Ю.Н., Попов І.І. (UA); патентовласник: НУЦЗУ (UA). – 

№ u201400127; опубл. 09.01.2014. 

Особисто здобувачем розроблено лабораторну установку для 

перевірки достовірності математичної моделі та методики попередження 

надзвичайних ситуацій, пов’язаних з загрозою вибуху малогабаритного 

вибухонебезпечного предмету 

17. Пат. 132849, Україна, МПК G09B 23/18 (2006.01) Установка для 

моделювання повітряної ударної хвилі вибуху / Толкунов І.О., Стецюк Є.І., 

Попов М.А., Толкунова В.І., Попов І.І. (UA); патентовласник: НУЦЗУ 

(UA). – № u201810411, опубл. 22.10.2018. 

Особисто здобувачем розроблено лабораторну установку для 
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ANOTATION 

 

Stetsiuk Y.I. Methods for preventing emergencies related to the threat of 

explosion of a small explosive object – Qualifying scientific work on the rights of 

the manuscript. 

Dissertation for obtaining a scientific degree of Candidate of Technical 

Sciences in specialty 21.02.03 - Civil Protection. – National University of Civil 

Defence of Ukraine, Kharkiv, 2019. 

The dissertation is devoted to solving an important scientific and practical 

problem in the field of civil defense - to develop a methodology for preventing 

emergencies related to the threat of explosion of a small explosive object, with 

priority consequences, such as the number of victims and the number of victims, 

and persons and specialists of pyrotechnic units with elements of an explosive 

object. 

The introduction substantiates the relevance of the research direction on the 

chosen topic; the connection of work with scientific programs, plans, topics; the 

purpose and tasks of scientific research are formulated; scientific novelty of the 

obtained results and practical value of the work are revealed; data on personal 

contribution of the applicant and approbation of results of the dissertation are 

given. 

In the first section, ANALYSIS OF EXTRAORDINARY SITUATIONS, 

RELATED TO THE EXPLOSION OF A SMALL EXPLOSION, the peculiarities 

of actions of the pyrotechnic unit of the SES of Ukraine on the elimination of a 

small explosive object are considered. The statement of the problem of scientific 

research is fulfilled. It is shown that in all developed countries, including in 

Ukraine, the prevention of emergencies related to the threat of explosion of a 

small-sized explosive object occurs in virtually the same schemes, namely: search, 

detection, disposal, destruction. The difference is the use of narrow-minded or 

broad-based specialists. The purpose of the scientific research task is to develop a 

new technique for preventing emergencies related to the threat of an explosion. 
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This will protect against the destruction of civilians and specialists of pyrotechnic 

units. 

In the second section, DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL 

MODELS PREVENTION OF EMERGENCY SITUATIONS INVOLVING THE 

THREAT OF EXPLOSION SIZED EXPLOSIVE DEVICES, AND CREATE ON 

ITS BASIS METHODS PREVENTION OF EMERGENCY SITUATIONS 

INVOLVING THE THREAT OF EXPLOSION MINIATURE MUNITIONS, first 

analyzed the physical location of emergency conditions by means of emergency of 

a dome-shaped device in the event of the explosion of a small explosive object. 

This allowed us to determine the conditions for the solution of individual 

problems, which were included in the common mathematical model of emergency 

prevention, related to the threat of explosion of a small explosive object, which is a 

system of four analytical dependencies. The first describes the dependence of the 

number of casualties on the mass of active and passive means of localization, the 

speed of activities of the pyrotechnic unit and the expert evaluation of time to 

detonation. The second shows the dependence of the number of victims on the 

mass of active and passive means of localization, the speed of events by the 

pyrotechnic unit and the expert evaluation of time to detonation. The third 

determines the level of the number of persons with impaired living conditions at 

the objective level of emergency, from the mass of active and passive means of 

localization, the speed of activities of the pyrotechnic unit and expert evaluation of 

time to detonation. The fourth allows to determine the conditions of absence of 

victims and victims as a consequence of an emergency situation of the first priority 

level, depending on the options for solving the problem of determining the weight 

characteristics of active and passive means of localization of the damaging effects 

of detonation of a small explosive object. 

On the basis of the latter, a new methodology for the prevention of 

emergencies related to the threat of explosion of a small explosive object was 

created. The developed methodology involves the sequential execution of six 

procedures, namely: examination of a small explosive object, solving the problem 
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of the features of the use of a protective device, making a decision, installing a 

protective device, disposal of a small explosive object, if necessary, suitability of 

the device (suitability for use). 

In the third section, THE VERIFICATION OF THE RELIABILITY OF 

THE DEVELOPED MATHEMATICAL MODEL AND METHODOLOGY, 

WHICH WAS BASED ON IT, was first described the laboratory installation and 

the method of conducting the experiments. After that, explosive studies were 

carried out and the results of field experiments were verified at confidence 

intervals. The obtained results fit into the confidence interval, calculated with a 

reliability of 0.95, which confirmed the validity of the mathematical model of 

emergency prevention associated with the threat of explosion of a small explosive 

object, and the method based on it. 

In the fourth section, THE PROPOSAL ON THE IMPLEMENTATION 

OF THE RESULTS, the efficiency of the application of the developed 

methodology is evaluated, as well as recommendations for improvement of the 

existing standard operating procedures in the use of the proposed protective device 

of the location explosive items and prevent them from escalating to a higher level 

without reducing the level of safety personnel of the State Emergency Service of 

Ukraine and civilians. In addition, scientifically sound standards are proposed for 

assessing in summer and winter the quality of typical operations that ensure the 

implementation of the method of emergency prevention related to the explosion of 

a small explosive object with the help of a developed dome-shaped protective 

device. 

The scientific novelty of the results obtained is that for the first time: 

- developed a mathematical model for emergency prevention related to the 

threat of explosion of a small explosive object, which is a system of four analytical 

dependencies, which describe the dependence of the number of victims and 

victims, persons with impaired living conditions, and active and passive means of 

localization of the damaging effects of detonation of a small-sized explosive 

object; 
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- developed a method of emergency prevention related to the threat of 

explosion of a small explosive object, the implementation of which involves the 

sequential execution of personnel of the pyrotechnic unit of six groups of work, 

namely: examination of a small explosive object, the decision of the task, 

installation of a protective device, disposal of a small-sized explosive object if 

necessary, assessment of suitability (ability) to use the protective device in the 

future; 

- a laboratory installation consisting of a dome-shaped protective device was 

developed to prevent emergencies related to the unauthorized explosion of a small-

sized dangerous object, measuring instruments, explosives, explosive devices and 

the site of explosive works, and to check its reliability and reliability. based on the 

method of emergency prevention related to the threat of explosion of a small 

explosive object. 

The practical significance of the results obtained is the application of the 

developed models and methods to the substantiation of the recommendations for 

reducing the time of emergency rescue works by pyrotechnic units of the SES of 

Ukraine taking into account the prevention of relevant emergencies by priority 

consequences, such as the number of victims and the number of casualties, the 

destruction of civilians and pyrotechnic units by the elements of a small-sized 

explosive object. 

Keywords: small explosive object; explosion; emergency; warning; 

protective device. 
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List of publications of degree-seeker Publications in which the main scientific 

results of the dissertation are published: 

 

Articles in the scientific professional editions of Ukraine, which are part 

of international scientometric bases: 

1. Valchenko O.I., Stecyuk Ye.I. (2013) Rozpodil pidrozdiliv pri 

provedenni ryatuvalnih robit u zoni nadzvichajnoyi situaciyi. Problemi 

nadzvichajnih situacij. 18, pp.17-21 (An article in the scientific professional 

publication of Ukraine included to Ulrich’s Periodicals Directory, Index 

Copernicus, Research Bib, Google Scholar international science-based databases) 

The applicant personally performed an analysis of the features of the 

prevention of emergency situations associated with the threat of explosion of a 

small explosive object 

2. Ivanec G.V., Stecyuk Ye.I., Ivanec  M.G. (2014) Individualnij zahist 
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prevention of emergency situations associated with the threat of explosion of a 

small explosive object 
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1. Czivi`l`nij zakhist Ukrayini: suchasnij stan, zdobutki, problemi, perspektivi 
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naukovo-praktichna konferenczi`ya. Kyiv, DSNS Ukrayini. October 9-10, 2018, 

pp. 415-416. [in Ukrainian]. (Form of participation – intramural). 

The applicant personally performed an analysis of the features of the 

prevention of emergency situations associated with the threat of explosion of a 

small explosive object 

15. Bevz A.M., Tolkunov I`.O., Steczyuk Ye.I`. (2018) Problemi 

gumani`tarnogo rozmi`nuvannya, yake zdi`jsnyuyet`sya pi`rotekhni`chnimi 

pi`drozdi`lami DSNS Ukrayini na teritori`yi Donecz`koyi ta Lugans`koyi  

oblastej. Zabezpechennya pravoporyadku na teritori`yi provedennya  

Operaczi`yi  Ob'yednanikh Sil. Pershij speczi`ali`zovanij Vseukrayins`kij  

naukovo-praktichnij semi`nar. Mari`upol`. October 12, 2018, pp.149-158.  

(Form of participation – intramural). 

Personally, the applicant developed a laboratory setup to verify the 

reliability of the mathematical model and methods of preventing emergency 

situations associated with the threat of explosion of a small explosive object 

 

Scientific works, which additionally reflect the scientific results of the 

dissertation: 

16. Patent 91495, Ukraine, MPKG09B 23/18 (2006.01) Pristrij dlya 

modelyuvannya povitryanoyi udarnoyi hvili / Tolkunov I.O., Stecyuk Ye.I., 

Ubajdullayev Yu.N., Popov I.I. (UA); patent holder: National University of  

Civil Defense of Ukraine. №. u201400127; at 09/01/2014.  

Personally, the applicant developed a laboratory setup to verify the 

reliability of the mathematical model and methods of preventing emergency 

situations associated with the threat of explosion of a small explosive object 

17. Patent 132849, Ukraine, MPKG09B 23/18 (2006.01) Ustanovka  

dlya modelyuvannya povitryanoy iudarnoyi hvili vibuhu / Tolkunov I.O., 

Stecyuk Ye.I., Popov M.A., Tolkunova V.I., Popov I.I. (UA); patent holder:  
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National University of Civil Defense of Ukraine. №. u201810411; at  

22/10/2018. 

Personally, the applicant developed a laboratory setup to verify the 

reliability of the mathematical model and methods of preventing emergency 

situations associated with the threat of explosion of a small explosive object 
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ВСТУП 

 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Внаслідок проведення 

масштабних бойових дій під час Першої та Другої світових війн, діяльності 

терористичних угруповань та агресії Російської Федерації значна частина 

території України забруднена вибухонебезпечними предметами. За 

попередніми оцінками загальна площа територій, забруднених 

вибухонебезпечними предметами складає понад 30 тис кв. км, у тому числі 

близько 7 тис кв. км. на території Донецької та Луганської областей. Згідно із 

законодавчими та нормативно-правовими актами виконання функцій щодо 

розмінування всієї території України покладено на Державну службу України 

з надзвичайних ситуацій, що є одним із пріоритетних напрямків її діяльності. 

Для забезпечення ефективної реалізації завдань та заходів у сфері 

гуманітарного розмінування в ній створено систему гуманітарного 

розмінування та забезпечено її ефективне функціонування.  

Оперативне реагування на випадки виявлення населенням 

вибухонебезпечних предметів та безпосереднє практичне виконання 

планових робіт з гуманітарного розмінування ділянок місцевості у системі 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій здійснюють 100 

самостійних команд з розмінування загальною чисельністю понад 600 осіб. 

На сьогодні існуюча система гуманітарного розмінування забезпечує 

виконання піротехнічними підрозділами всього комплексу завдань та заходів, 

пов’язаних із вибухонебезпечними предметами першої категорії (ліквідація 

відбувається після знешкодження на місці виявлення в заздалегідь 

визначених місцях), проте питання ліквідації вибухонебезпечних предметів 

другої категорії (ліквідація може бути здійсненою тільки на місці виявлення), 

а відповідно і питання локалізації надзвичайної ситуації, пов’язаної із 

загрозою вибуху, за пріоритетними напрямками, як то, кількість жертв та 

кількість постраждалих, відпрацьовані недостатньо. Особливо гостро це 
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питання стоїть по відношенню до малогабаритних вибухонебезпечних 

предметів, у тому разі в подіях, що пов’язані з можливими терористичними 

актами в місцях забезпечення життєдіяльності територій та об’єктів, а також 

на об’єктах з масовим перебуванням людей. Виходячи із цих позицій, 

актуальним завданням цивільного захисту є попередження надзвичайних 

ситуацій, пов’язаних з загрозою вибуху малогабаритного 

вибухонебезпечного предмету, за пріоритетними наслідками, як то, кількість 

жертв та кількість постраждалих, що відповідає умові забезпечення 

відсутності ураження цивільних осіб та фахівців піротехнічних підрозділів 

елементами вибухонебезпечного предмету. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу 

виконано відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 

квітня 2011 року № 368-р. «Про схвалення Концепції Загальнодержавної 

цільової соціальної програми захисту населення і територій від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру на 2012-2016 роки» та 

«Стратегії реформування системи Державної служби з надзвичайних 

ситуацій», схваленої Розпорядженням Кабінету Міністрів України  від 25 

січня 2017 р. №61-р., а також науково-дослідних робіт «Дослідження 

використання вибухового методу для попередження надзвичайної ситуації, 

пов’язаної з загрозою раптового руйнування цегляних будівель та споруд» 

(номер держреєстрації 0112U005670), «Розробка рекомендацій щодо 

підвищення рівня індивідуальної безпеки особового складу піротехнічних 

підрозділів при вилученні, транспортуванні та знищенні вибухонебезпечних 

предметів» (номер держреєстрації 0114U002245), «Розробка стандартних 

оперативних процедур (СОП) з питань гуманітарного розмінування 

відповідно до вимог міжнародних стандартів протимінної діяльності» (номер 

держреєстрації 0118U001014) та «Розробка оперативно-технічного способу 

локальної ліквідації малогабаритних вибухонебезпечних предметів» (номер 

держреєстрації 0119U001006), в яких автор брав участь у якості 

відповідального виконавця. 
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Мета і завдання дослідження. Метою роботи є розробка методики 

попередження надзвичайних ситуацій, пов’язаних із загрозою вибуху 

малогабаритного вибухонебезпечного предмету, за пріоритетними 

наслідками, як то, кількість жертв та кількість постраждалих, що відповідає 

умові забезпечення відсутності ураження цивільних осіб та фахівців 

піротехнічних підрозділів елементами вибухонебезпечного предмету. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі: 

1. Проаналізувати особливості попередженнянадзвичайних ситуацій, 

пов’язаних з загрозою вибуху малогабаритного вибухонебезпечного 

предмету; 

2. Розробити математичну модель попередження надзвичайних 

ситуацій, пов’язаних з загрозою вибуху малогабаритного 

вибухонебезпечного предмету, і на її основі створити методику 

попередження надзвичайних ситуацій, пов’язаних з загрозою вибуху 

малогабаритного вибухонебезпечного предмету; 

3. Перевірити достовірність розробленої математичної моделі і 

методики, створеної на її основі; 

4. Запропонувати пропозиції щодо впровадження отриманих 

результатів. 

Об'єкт дослідження – аварійно-рятувальні роботи піротехнічних 

підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій в умовах 

ліквідації надзвичайних ситуацій, пов’язаних з наявністю вибухонебезпечних 

предметів. 

Предмет дослідження – попередження надзвичайних ситуацій, 

пов’язаних з несанкціонованим вибухом малогабаритного 

вибухонебезпечного предмету. 

Методи дослідження. На основі системного підходу та системного 

аналізу було визначено чинники, які впливають на локальну локалізацію 

надзвичайних ситуацій, пов’язаних з малогабаритними вибухонебезпечними 

предметами, а також досліджено особливості реагування піротехнічних 
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підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій на 

надзвичайні ситуації об’єктового рівня. Розробка математичної моделі 

локалізації наслідків надзвичайних ситуацій у разі вибуху малогабаритного 

небезпечного предмету всередині захисного пристрою спиралась на 

Ейлерово-Лагранжевий підхід. Ймовірнісно-статистичні методи були 

використані для обробки та аналізу натурних та розрахункових 

експериментальних результатів. 

Наукова новизна отриманих результатів. У дисертаційній роботі 

вирішено важливу науково-практичну задачу в галузі цивільного захисту – 

розроблено методику попередження надзвичайних ситуацій, пов’язаних із 

загрозою вибуху малогабаритного вибухонебезпечного предмету, за 

пріоритетними наслідками, як то, кількість жертв та кількість постраждалих, 

що відповідає умові забезпечення відсутності ураження цивільних осіб та 

фахівців піротехнічних підрозділів елементами вибухонебезпечного 

предмету. 

У процесі виконання роботи вперше отримані наступні наукові 

результати: 

1. Розроблено математичну модель попередження надзвичайних 

ситуацій, пов’язаних з загрозою вибуху малогабаритного 

вибухонебезпечного предмету, яка уявляє собою систему з чотирьох 

аналітичних залежностей. Перша описує залежність кількості жертв від маси 

активних та пасивних засобів локалізації, швидкості проведення заходів 

піротехнічним підрозділом та експертної оцінки часу до детонації. Друга 

показує залежність кількості постраждалих від маси активних та пасивних 

засобів локалізації, швидкості проведення заходів піротехнічним підрозділом 

та експертної оцінки часу до детонації. Третя визначає рівень кількості осіб з 

порушенням умов життєдіяльності на об’єктовому рівні поширення 

надзвичайної ситуації від маси активних та пасивних засобів локалізації, 

швидкості проведення заходів піротехнічним підрозділом та експертної 

оцінки часу до детонації. Четверта дозволяє визначити умови відсутності 
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постраждалих та жертв, як наслідків надзвичайної ситуації першого рівня 

пріоритетності, в залежності від варіантів рішення задачі з визначення 

вагових характеристик активних та пасивних засобів локалізації вражаючих 

наслідків детонації малогабаритного вибухонебезпечного предмету. 

2. Розроблено методику попередження надзвичайних ситуацій, 

пов’язаних з загрозою вибуху малогабаритного вибухонебезпечного 

предмету, реалізація якої передбачає послідовне виконання особовим 

складом піротехнічного підрозділу шести груп робіт, а саме: експертизу 

малогабаритного вибухонебезпечного предмету, рішення задачі щодо 

особливостей використання захисного пристрою, прийняття керівного 

рішення, встановлення захисного пристрою, знешкодження малогабаритного 

вибухонебезпечного предмету у разі необхідності, оцінка придатності 

(спроможності) використання захисного пристрою у подальшому. 

 3. Розроблено лабораторну установку,  яка складається із захисного 

пристрою куполоподібної форми для запобігання надзвичайних ситуацій, 

пов’язаних з несанкціонованим вибухом малогабаритного небезпечного 

предмету, засобів вимірювання, вибухової речовини, засобів підриву та 

майданчику вибухових робіт, і дозволяє перевірити достовірність 

розробленої математичної моделі та створеної на її основі методики 

попередження надзвичайних ситуацій, пов’язаних із загрозою вибуху 

малогабаритного вибухонебезпечного предмету. 

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає у 

тому, що розроблено методику попередження надзвичайних ситуацій, 

пов’язаних з загрозою вибуху малогабаритного вибухонебезпечного 

предмету, яка дозволяє обґрунтувати рекомендації щодо скорочення часу 

проведення аварійно-рятувальних робіт піротехнічними підрозділами з 

урахуваннями попередження відповідних надзвичайних ситуацій за 

пріоритетними наслідками, як то, кількість жертв та кількість постраждалих, 

що відповідає умові забезпечення відсутності ураження цивільних осіб та 

фахівців піротехнічних підрозділів елементами малогабаритного 
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вибухонебезпечного предмету. Основні результати дослідження були 

впроваджені в Департаменті реагування на надзвичайні ситуації Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій (акт впровадження від 13.11.2019 

року), Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій у Луганській області (акт впровадження від 18.09.2019 року) та в 

Національному університеті цивільного захисту України (акт впровадження 

29.08.2019 року). 

Особистий внесок здобувача. Основні положення та результати 

дисертаційної роботи отримані автором особисто[1-17].У процесі проведення 

дисертаційного дослідження:  

- особисто здобувачем виконано аналіз особливостей попередження 

надзвичайних ситуацій, пов’язаних з загрозою вибуху малогабаритного 

вибухонебезпечного предмету [1-3,6,14]; 

- особисто здобувачем розроблено математичну модель попередження 

надзвичайних ситуацій, пов’язаних з загрозою вибуху малогабаритного 

вибухонебезпечного предмету [7]; 

- особисто здобувачем розроблено методику попередження 

надзвичайних ситуацій, пов’язаних з загрозою вибуху малогабаритного 

вибухонебезпечного предмету  [4,11]; 

- особисто здобувачем розроблено лабораторну установку для 

перевірки достовірності математичної моделі та методики попередження 

надзвичайних ситуацій, пов’язаних з загрозою вибуху малогабаритного 

вибухонебезпечного предмету  [15-17]; 

- здобувач особисто приймав участь в проведенні експериментів з 

використанням розробленої лабораторної установки [8]; 

- особисто здобувачем проведена обробка результатів експериментів  

[5]; 

- особисто здобувачем зроблені пропозиції щодо впровадження 

отриманих результатів [9,10,12,13]. 
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Апробація результатів дисертації. Науково-практична конференція 

«Проблеми та напрями вдосконалення підготовки військових фахівців з 

урахуванням досвіду антитерористичної  операції у східних областях 

України» (ЖВІ, м. Житомир, 21 травня 2015 р., форма участі – заочна), 

науково-практичний семінар «Запобігання надзвичайним ситуаціям» 

(НУЦЗУ, м. Харків, 07 лютого 2018 р., форма участі – очна), Всеукраїнська 

науково-практична конференція «Цивільна безпека як чинник розвитку 

виробничої та невиробничої сфери суспільств» (РВВ Луцького НТУ, 

м. Луцьк, 20-21 квітня 2018 р., форма участі – очна), ХVI Міжнародна 

науково-методична конференція «Безпека життя і діяльності людини – 

освіта, наука практика» (Національний університет «Львівська політехніка», 

Львів, 25-27 квітня 2018 р., форма участі – заочна), науково-практична 

конференція «Стратегія реформування організації цивільного захисту» 

(ІДУЦЗ, м. Київ, 16 травня 2018 р., форма участі – заочна), Міжнародна 

науково-технічна конференція «Перспективи розвитку озброєння та 

військової техніки Сухопутних військ» (НАСВ, м. Львів, 17-18 травня 2018 

р., форма участі – заочна), 20 Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Сучасний стан цивільного захисту України та перспективи розвитку» 

(ДСНС України, м. Київ, 9-10 жовтня 2018 р., форма участі – очна),   

Всеукраїнський науково-практичний семінар «Забезпечення правопорядку на 

території проведення Операції  Об’єднаних Сил» (м. Маріуполь, 12 жовтня 

2018 р., форма участі – очна). 

За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 17 наукових праць: 

7 статей у наукових фахових виданнях України (з них всі у виданнях, що 

входять до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus, Academic 

Research Index, Research Bib, Ulrich’s Periodicals Directory, Google Scholar, 

Root Indexing, Ulrich Web, Cite Factor, 1 стаття – у виданні, яке входить до 

міжнародної наукометричної бази Scopus), у тому разі 1 одноосібно; 8 тез 

доповідей на конференціях;  2 патенти на корисну модель. 
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Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

чотирьох розділів обсягом 168 сторінок, висновків, списку літератури з 148 

найменувань та двох додатків. Повний обсяг роботи становить 111 сторінок і 

містить 37 рисунків, 25 таблиць. 
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РОЗДІЛ 1 

 

 

АНАЛІЗ ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, 

ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ЗАГРОЗОЮ ВИБУХУ МАЛОГАБАРИТНОГО 

ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНОГО ПРЕДМЕТУ 

 

 

1.1. Попередження надзвичайних ситуацій, пов’язаних із загрозою 

вибуху малогабаритного вибухонебезпечного предмету 

 

1.1.1. Особливості гуманітарного розмінування за кордоном. 

Питання гуманітарного розмінування є актуальними у всьому світі. Так в 

країнах Центральної та Південної Америки вони найбільш гостро стоять в 

Нікарагуа [1] та на Фолклендських/Мальвінськіх островах [2]. Їх аналіз 

показує, що ця діяльність вимагає застосування комплексних заходів по 

боротьбі, в першу чергу, з протипіхотними мінами [3]. В [4] підкреслена 

важливість освіти не тільки населення, але й фахівців з розмінування  з 

мінної небезпеки, як це має місце, наприклад, в Еквадорі [5]. Внаслідок цього 

безпосередні роботи з розмінування виконуються за міжнародної підтримки 

[6,7] та у відповідності до прийнятих процедур знищення вибухонебезпечних 

предметів (ВНП) [8], які передбачають дії штатних піротехнічних підрозділів 

по знешкодженню небезпеки безпосередньо на місці знаходження міни з 

подальшим її підривом в заздалегідь визначених місцях. Ще більш показово 

ця ситуація стосується так званих «вільних від мін країн» (Коста-Ріки, 

Гватемала, Гондурас, Сальвадор, Суринам) [9], де проблемою є локалізація та 

знищення поодиноких, здебільшого малогабаритних ВНП. 

Дуже гостро питання розмінування стоять в Афганістані та прилеглих 

до нього країнах. Після десятиріччя радянської окупації та внутрішнього 

конфлікту, який мав місце після цього, видалення вибухонебезпечних 



36 

речовин (ВНР) стало складною проблемою. Систематичне очищення було 

складно здійснити внаслідок нестабільної ситуації. Завдяки співпраці між 

ООН та афганськими неурядовими організаціями операції по розмінуванню 

були успішно здійснені в 90-х роках здебільше закордонними спеціалістами 

[10]. Проте, на півночі країни ситуація остається дуже складною. До тайників 

з боєприпасами додається ще й проблема боротьби із саморобними 

малогабаритними мінами. З 2010 року роботу по обстеженню та 

розмінуванню здійснюють фахівці Fondation Suisse de Déminage 

(Швейцарського фонду протимінної діяльності або FSD) у відповідності до 

діючих міжнародних стандартів. Аналогічним чином фахівці Міністерства 

Оборони США у 2009 році допомагали узбецькій армії після вибухів 

боєприпасів в Кагані [11]. Запаси старіючих боєприпасів продовжують 

становити загрозу в Таджикистані. З 2009 року FSD співпрацює з 

міністерствами оборони та внутрішніх справ Таджикистану і його 

прикордонниками з метою утилізації за міжнародними стандартами 

надлишкової зброї і боєприпасів. Ці зусилля були профінансовані урядом 

Нідерландів [12]. Аналогічно в Азербайджані після виведення радянських 

військ боєприпасів велика частина південного регіону була заражена 

боєприпасами. Після невірної первинної оцінки і перешкоди через 

відсутність коштів було розпочато проект Салоглу, партнерство між НАТО, 

його Агентством з технічного обслуговування й постачання та Національним 

агентством з розмінування Азербайджану [13]. Проте, дуже складним у всіх 

цих країнах є питання протидії тероризму за допомогою малогабаритних 

вибухонебезпечних предметів [14]. 

В Азії та Тихоокеанському регіоні має місце своя специфіка. Країни з 

несильно розвиненою економікою спираючись на допомогу, у тому разі 

технічну, США (Шрі-Ланка, Непал, В’єтнам) [15,16,17] або Нідерландів 

(допомога Лаосу в розмінуванні касетних боєприпасів) [18] , розглядають 

можливості використання  щурів [19,20] або рослин [21]. В Камбоджі 

проблемою є підводне розмінування, яке вимагає як специфічного 
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обладнання, так і спеціальної підготовки рятувальників [22]. Більш розвинені 

країни використовують сучасні технології, наприклад мобільні географічні 

інформаційні системи [23]. 

Найбільш складною є ситуація на Близькому Сході. Міни, касетні та 

звичайні боєприпаси в Лівані в результаті 15-річної громадянської війни, що 

закінчилася в 1990 році, двох ізраїльських вторгнень в 1978 та 1982 роках і 

конфлікту в липні-серпні з Ізраїлем в 2006 році ускладнюють роботу по 

розмінуванню. Ліванський протимінний Центр дій (LMAC) визначив 2 598 

мінних районів, що покривають 191 000 000 кв.м. Після нетехнічних 

обстежень (NTS) та операцій з розчищення залишилося близько 30 316 080 

кв. м передбачуваної небезпечної площі [24]. Найбільш складною проблемою 

є розмінування і знешкодження касетних боєприпасів [25]. В Західній Сахарі, 

враховуючи складність обстеження, маркування, розмінування і 

знешкодження вибухонебезпечних предметів в зоні бойових дій і 

знешкодження вибухонебезпечних предметів, міжнародні зусилля направлені 

на підготовку національних кадрів до протимінної діяльності з 

малогабаритними вибухонебезпечними предметами [26,27].  

У 2013 і 2014 роках Центр міжнародної стабілізації і відновлення при 

Університеті Джеймса Медісона керував проектом, який фінансувався 

Управлінням по видаленню і скорочення озброєнь Державного департаменту 

США з надання відповідної освіти, пов'язаного з ризиком війни, як 

сирійським біженцям, які проживають в міських районах північної Йорданії, 

так і цивільним протимінним підрозділам [28]. Ще більш складною стала 

проблема сирійських біженців в Європі. Так, приплив біженців, які 

перетинають райони поблизу хорватсько-сербського кордону, викликає 

стурбованість з приводу того, що біженці, з одного боку, зіткаються із 

залишковим забрудненням в Хорватії (за оцінками Хорватського центру з 

розмінування в Хорватії залишилося більше 50 000 мін, які знаходяться на 

площі 496,8 кв. км, що охоплює 75 міст і муніципалітетів в 10 округах), а з 
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іншого, біженці можуть пронести до Європи малогабаритні 

вибухонебезпечні предмети із своєї країни [30]. 

На цей час найбільші вибухонебезпечні небезпеки становлять велику 

загрозу для цивільного населення в Сирії. Швидке повернення переміщених 

осіб зазвичай відбувається, як тільки район оголошується знову зайнятим. 

Протягом цього періоду існує обмежена можливість знешкодження медичних 

і вибухових пристроїв, хоча існує високий ризик виникнення 

вибухонебезпечних явищ, включаючи міни-пастки і саморобні вибухові 

пристрої [30], які оставляють угрупування ІГІЛ після спроб розширення на 

захід від його фортеці в Сирті [31]. 

Спадщина бомб епохи Другої світової війни є постійною загрозою 

громадської безпеки у всій Європі, особливо в Німеччині. Великі бомби, що 

вимагають евакуації і утилізації (а це коштувало в деяких випадках сотні 

тисяч євро), виявляються щотижня, в основному в Німеччині [32]. Після 

підписання Дейтонських мирних угод 14 грудня 1995 року сформований уряд 

Федерації Боснії і Герцеговини звернувся до ООН з проханням створити 

програму з розмінування та керувати нею. З 1998 року в постконфліктних 

країнах Південно-Східної Європи запрацював Міжнародний цільовий фонд з 

розмінування «Підвищення безпеки людини». Однак незабаром стало ясно, 

що уряд повинен взяти на себе відповідальність і відповідальність за 

програму розмінування [33,34]. Так, в країнах СНД пріоритетом стало 

очищення від наслідків поточного конфлікту, а не залишків Другої світової 

війни [35], а це спонукало збільшення уваги до розмінування малогабаритних 

вибухонебезпечних предметів. 

Аналіз особливостей гуманітарного розмінування за кордоном показав, 

що останнім часом має місце тенденція, коли процес очищення території 

відбувається за міжнародними стандартами як своїми силами, так і 

міжнародними фахівцями. При цьому відповідальність за здійснення 

програми розмінування несе уряд конкретної країни. Найбільшу складність 

має процес розмінування від малогабаритних вибухонебезпечних предметів, 
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у тому разі мін-пасток, які необхідно знищувати безпосередньо на місці 

виявлення. 

 

1.1.2. Аналіз нормативних та керівних документів, які 

регламентують попередження надзвичайних ситуацій, пов’язаних з 

загрозою вибуху малогабаритного вибухонебезпечного предмету. У 

міжнародному контексті питаннями безпеки при поводженні із 

вибухонебезпечними предметами (ВНП) займається Служба Організації 

Об’єднаних Націй з питань протимінної діяльності (ЮНМАС) [36], офіс якої 

розташований у Нью-Йорку (США). ООН несе загальну відповідальність за 

створення умов і сприяння ефективному управлінню програмами 

протимінної діяльності, з розробкою і підтримкою стандартів включно. Тому, 

Служба ЮНМАС є підрозділом у структурі ООН, що несе відповідальність 

за розробку і підтримку стандартів МСПМД. Підготовка стандартів МСПМД 

здійснюється за підтримки Женевського міжнародного центру гуманітарного 

розмінування  [37]. 

Одним із основних документів, який визначає порядок поводження із 

ВНП є [38], в якому визначається роль стандартів МСПМД та встановлені 

керівні принципи їх застосування. В деяких випадках в них також визначені 

міжнародні вимоги та специфікації [39]. 

Терміни та визначення основних понять, які застосовуються у 

міжнародному контексті зібрані в [40]. При цьому загальні принципи, а 

також особливості ефективного управління інформацією під час виконання 

програм протимінної діяльності визначені в [41]. 

Попри те, що в [42] сформульовані специфікації та рекомендації щодо 

втілення в життя системи акредитації організацій з розмінування та їх 

діяльності в польових умовах, концепцію цього стандарту можна 

застосовувати до діяльності зі знешкодження ВНП. Як і у випадку [43], де 

крім моніторингу діяльності організацій з розмінування служба ЮНМАС 

зосереджує увагу також на питаннях небезпеки та знищення ВНП. Стосовно 



40 

очищення місць ведення боїв це підкреслено в [44], де визначена система 

якості, яка необхідна, щоб встановити, що район очищено до прийнятних 

стандартів [45]. При цьому керівні принципи очищення із знешкодженням 

ВНП основані на попереджені небажаного вибуху [46], у тому разі під час 

знешкодження ВНП, які не вибухнули [47], а мінімальні вимоги щодо 

нетехнічного обстеження, технічного обстеження та/або розмінування в [48] 

визначаються Національним органом з протимінної діяльності. 

За результатами аналізу нормативних та керівних документів щодо 

гуманітарного розмінування в провідних країнах світу можна сказати, що 

урахування особливостей цього процесу в них доведено до рівня 

Міжнародних стандартів протимінної діяльності. Одночасно необхідно 

відмітити, що в цих стандартах недостатньо розглядаються питання 

ліквідації/локалізації вибухонебезпечних предметів, які не є можливим 

знищити в заздалегідь визначених місцях.  

 

1.1.3. Особливості здійснення оперативних процедур знищення 

вибухонебезпечних предметів. За підтримки Служби Організації 

Об'єднаних Націй з розмінування і Женевського міжнародного центру з 

гуманітарного розмінування технологічний семінар з розмінування 

проводиться два рази на рік в Женеві, Швейцарія, на початку вересня [48]. 

Основна увага останнім часом приділяється системі управління якістю в 

програмах протимінної діяльності [49] та здатність виявляти боєприпаси, що 

не розірвались, віддалено і точно підвищує безпеку і ефективність зусиль по 

знешкодженню [50]. Це викликало широке застосування безпілотних 

літальних апаратів для виявлення та визначення границь мінних полів [51,52] 

та адаптацію нових мобільних технологій для збору даних, обміну, аналізу, 

моніторингу та оцінки інформації [53], а також створення нових машин для 

підтримки гуманітарної діяльності, пов'язаної з розмінуванням вручну [54] та 

пошуку надійних методів знищення протипіхотних наземних мін та інших 

вибухонебезпечних предметів без застосування вибухових речовин [55,56]. 
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Проте за цими напрямками до 2000 року було витрачено близько одного 

мільярда доларів на фундаментальні і прикладні питання, дослідження з 

розробки нових технологій для вирішення мінної проблеми, але отримані 

результати вважаються недостатніми [57]. 

В [58] відмічається, що вибухонебезпечні речовини можуть бути 

знищені різними способами. Доцільно звернутися до більш дешевого і 

ефективного механічного розмінування [59]. Це дозволить, до речі, 

використовувати 3-D друку для покращення підготовки піротехніків шляхом 

використання цифрових файлів для створення імітованих наземних мін, у 

тому разі з шарами розплавленого пластику [60]. 

Руйнування на місці з використанням заряду вибухової речовини 

зазвичай є кращим засобом. Це надійний, технічно простий і часто 

найбезпечніший варіант. Проте ці способи на сьогоднішній день вимагають 

свого вдосконалення та адаптації до місцевих умов. В першу чергу це 

стосується імпровізованих малогабаритних вибухових пристроїв, які не є 

новими в протимінній діяльності, оскільки саме вони сприяли забрудненню 

вибухонебезпечними боєприпасами в постконфліктних ситуаціях з моменту 

початку гуманітарного розмінування майже 30 років тому [61]. Новим є те, 

що систематичне розгортання імпровізованих вибухових пристроїв 

збройними групами відбувається сьогодні в більш широкому масштабі. 

Поширеність застосування цієї зброї має місце такими добре помітними 

групами, як Ісламська держава [62].  

Все це викликає необхідність застосування  нових процедур та 

відповідного коригування міжнародних стандартів з протимінної діяльності 

[63]. Тим більше, що в Міжнародних стандартах протимінної діяльності 

[64,65] про засоби індивідуального захисту сказано, що «основним засобом 

запобігання вибухових травм на робочому місці є контрольоване 

використання інструментів і процесів розмінування, які знижують 

ймовірність ненавмисного детонації». Там також стверджується, що ЗІЗ 
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«повинні бути остаточної захисною мірою після того, як було докладено всіх 

зусиль з планування, навчання і процедурного зниження ризику».  

Тобто, до здійснення оперативних процедур знищення 

вибухонебезпечних предметів залучаються фахівці-піротехніки 

вузьконаправленої спеціалізації. Має місце підвищена увага до створення 

засобів колективного захисту, які б одночасно забезпечували можливість 

локалізації та знищення малогабаритного вибухонебезпечного предмету на 

місці виявлення, а також до розробки відповідних оперативних способів їх 

використання.  

 

1.1.4. Аналіз існуючого науково-методичного апарату до 

визначення оперативно-технічних характеристик локальних засобів 

захисту. Визначення рекомендацій щодо оперативних дій, пов’язаних з 

локалізацією вибухонебезпечних предметів, розглядають або з точки зору 

аналізу існуючих алгоритмів бойової роботи особового складу 

піротехнічного підрозділу [66], або з точки зору вибухового ураження 

піротехніків [67,68], коли вони застосовують засоби індивідуального захисту 

саперів різного класу [69,70]. Питання роботи із спеціалізованими захисними 

пристроями колективного користування не розглядаються. В першу чергу це 

пов’язано з тим, що на сьогоднішній день самі великі трудності виникають 

[71] під час виявлення та нейтралізації вибухового пристрою. 

При цьому, використання вибухових речовину всьому світі при 

проведенні терористичних актів відродило інтерес як до дослідження  

вибухів, так і до вивчення способів запобігання або пом'якшення шкоди від 

застосування вибухових речовин [72]. Емпіричний шлях вирішення задач в 

цій області [73] підтвердив, що в цій галузі існують серйозні проблеми. 

Теоретичні дослідження в області захисту від вибуху можуть бути розділені 

на дві області. Це, по-перше, розуміння того, як поширюються навантаження 

від вибухових і ударних хвиль при проходженні їх через середовище, що має 

як різний фізичний склад [74,75], так і різноманітні геометричні форми 
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[76,77]. І, по-друге, вивчення пом'якшуючих механізмів для мінімізації 

збитку від удару і вибухового навантаження [78]. 

В [79] відзначено, що в основі конкретних оперативних рекомендацій, 

як правило, повинні лежати результати математичного моделювання 

складних сценаріїв вибуху. У той же час, більшість існуючих математичних 

моделей [80,81] засновані на вирішенні рівняння збереження Ейлера для 

маси, енергії та імпульсу. Складна взаємодія вибухових і ударних хвиль з 

матеріальними конфігураціями і структурами вимагає використання 

комп'ютерів із поліпшеними обчислювальними потужностями [82,83], в тому 

числі для прогнозування ефектів вибуху за допомогою штучних нейронних 

мереж [84]. При цьому кожен раз створюється фактично новий пакет 

прикладних програм для вирішення розробленої математичної моделі. 

Видно, що використання вибухових речовин у всьому світі в локальних 

військових конфліктах, а також при проведенні терористичних актів 

відродило інтерес як до дослідження  вибухів, так і до вивчення способів 

запобігання або пом'якшення шкоди від застосування вибухових речовин. 

Урахування особливостей гуманітарного розмінування доведено до рівня 

Міжнародних стандартів протимінної діяльності,  проте в них недостатньо 

розглядаються питання ліквідації вибухонебезпечних предметів, які не є 

можливим знищити в заздалегідь визначених місцях [85], оскільки основні 

дослідження пов’язані з виявленням та нейтралізацією вибухового пристрою 

[86], у тому разі за допомогою роботизованих систем [87], та його безпечного 

перевезення [88]. Ліквідація вибухонебезпечних предметів на місці 

виявлення супроводжується великими ризиками для підтримання 

життєдіяльності [89] об’єктів, на яких має місце надзвичайна ситуація, 

особливо у випадках терористичних актів та з масовим перебуванням людей 

[90]. 

Таким чином, процедура попередження надзвичайних ситуацій, 

пов’язаних із загрозою вибуху малогабаритного вибухонебезпечного 

предмету, в розвинутих країнах світу передбачає виконання пошукових робіт 
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щодо виявлення та обстеження вибухонебезпечного предмету з послідуючим 

його знешкодженням та/або ліквідацією. При цьому передбачається 

вузьконаправлена спеціалізація задіяних фахівців-піротехніків. 

 

 

1.2. Характеристика дій піротехнічного підрозділу Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій під час ліквідації 

малогабаритного вибухонебезпечного предмету 

 

Внаслідок проведення масштабних бойових дій під час Першої та 

Другої світових війн, діяльності терористичних угруповань та агресії 

Російської Федерації значна частина території України забруднена 

вибухонебезпечними предметами. За попередніми оцінками загальна площа 

територій, забруднених вибухонебезпечними предметами складає понад 10 

тис кв. км, у тому числі близько 7 тис кв. км. на території Донецької та 

Луганської областей [91]. 

Згідно із законодавчими та нормативно-правовими актами виконання 

функцій щодо розмінування всієї території України покладено на Державну 

службу з надзвичайних ситуацій України, що є одним із пріоритетних 

напрямків її діяльності [92]. Для забезпечення ефективної реалізації завдань 

та заходів у сфері гуманітарного розмінування ДСНС створено систему 

гуманітарного розмінування та забезпечено її ефективне функціонування. 

Комісія з питань гуманітарного розмінування визначає пріоритетні 

напрямки діяльності, команда менеджерів Служби забезпечує організацію та 

контроль за виконанням завдань, команди розмінування постійно виконують 

практичну роботу [93,94].  

Для забезпечення оперативного реагування на випадки виявлення 

населенням вибухонебезпечних предметів та безпосереднього практичного 

виконання планових робіт з гуманітарного розмінування ділянок місцевості у 

системі ДСНС України діють 100 самостійних команд з розмінування 



45 

загальною чисельністю понад 600 осіб [95]. До складу однієї команди 

розмінування входить 5−7 осіб, які оснащенні спеціальним обладнанням для 

проведення робіт розмінування, що забезпечує, за виключенням питань 

підводного розмінування [96], виконання всього комплексу завдань та 

заходів,  у сфері гуманітарного розмінування. У відповідності до цього всі 

вони комплектуються відповідно до [97-99], аналіз яких показує, що правові 

основи щодо захисту особового складу піротехнічних підрозділів при 

вилученні, транспортуванні та проведенні робіт зі знищення ВНП в Україні 

базуються на нормативних документах, які втратили свою актуальність, а 

питання ліквідації/локалізації поодиноких МВНП другої категорії не 

конкретизуються,  хоча саме їх розмінування є найбільш складним 

елементом в роботі піротехнічних підрозділів.  

За підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні [100] спільно з 

фахівцями Женевського міжнародного центру гуманітарного розмінування 

[101] з 2015 року у ДСНС впроваджено та забезпечено функціонування 

Системи управління інформацією у протимінній діяльності ІМСМА [102]. На 

сьогоднішній день система IMSMA діє на всій території України. 

З питань гуманітарного розмінування ДСНС активно співпрацює з 

багатьма міжнародними організаціями, у тому разі із Сполученими Штатами 

Америки, Німеччиною, Норвегією, Японією та іншими країнами [103], що 

дозволяє максимально використовувати у діяльності напрацьований 

іноземними колегами досвід з розмінування та найкращі світові практики.  

Проте, там питання ліквідації/локалізації поодиноких малогабаритних 

вибухонебезпечних предметів другої категорії не конкретизуються, хоча саме 

їх розмінування є найбільш складним елементом в роботі піротехнічних 

підрозділів ДСНС України. 

Таким чином, дії піротехнічного підрозділу ДСНС України під час 

попередження надзвичайних ситуацій, пов’язаних із загрозою вибуху 

малогабаритного вибухонебезпечного предмету, є найбільш складним 
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елементом в роботі особового складу. При цьому існуюча система підготовки 

фахівців передбачає широкопрофільний характер.  

 

1.3. Постановка задачі наукового дослідження 

 

Розгляд  сучасних підходів, які мають місце у сфері цивільного захисту 

[104-106], до визначення природи виникнення НС різного характеру показав 

доцільність концепції, виходячи з якої НС, пов’язана із несанкціонованим 

вибухом небезпечного предмету, – це передусім умовний рівень перебігу 

надзвичайної події, який досягається за одним або кількома домінуючими 

ознаками, з погляду рівня  загрози, та/або можливостей протидії 

піротехнічних підрозділів ДСНС України. Виходячи з аналізу ступеня 

небезпеки, що безпосередньо надходить від малогабаритних 

вибухонебезпечних предметів (МВНП), домінуючими наслідками [107] слід 

вважати: - кількість жертв та кількість постраждалих, як наслідок першої 

групи пріоритетності; - кількість осіб з порушенням умов життєдіяльності та 

розмір заподіяної шкоди – наслідки другої групи пріоритетності; - площа 

поширення небезпеки НС та затрати на ліквідацію наслідків НС – наслідки 

третьої групи пріоритетності. 

Досягнення межі переростання надзвичайної події (НП) в НС 

зазначеного типу може за двох послідовно настаючи умов. Умова І рівня 

небезпеки настання НС у разі вибуху ВНП – ураження осколками цивільних 

осіб, які знаходяться або евакуюються з приміщення об’єкту з масовим 

перебуванням людей, внаслідок несанкціонованого підриву ВНП. Умова ІІ 

рівня небезпеки настання НС у разі вибуху ВНП – це ураження осколками 

фахівців піротехнічних підрозділів, як у разі санкціонованого підриву ВНП, 

якщо останній за причин безпеки недоцільно переміщати з місця його 

виявлення, так і у разі транспортування ВНП до місця його безпечного 

знищення.  
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Принциповою різницею умов І та ІІ рівнів небезпеки є лише умови 

ініціалізації та протікання НП, яка пов’язана з вибухом ВНП. Принципи 

забезпечення безпеки залишаються однаковими та полягають у наступному. 

Реалізація методики попередження НС, пов’язаних із загрозою вибуху 

МВНП, повинна забезпечити у разі його вибуху непереростання НП за межі, 

які визначають настання НС та, виходячи з пріоритетності наслідків, 

забезпечити відсутність ураження як цивільних осіб, так і фахівців 

піротехнічних підрозділів осколками.  

Виходячи з цього, умовою ефективності запобігання надзвичайної 

ситуації, пов’язаної із загрозою вибуху МВНП, є недопущення розвитку 

надзвичайної події до рівня надзвичайної ситуації за пріоритетними 

наслідками, як то, кількість жертв та кількість постраждалих, що відповідає 

умові забезпечення відсутності ураження цивільних осіб та фахівців 

піротехнічних підрозділів елементами ураження вибухонебезпечного 

предмету. 

При наявності МВНП 2-го класу, який вимагає свого знешкодження на 

місті виявлення, це можна досягнути шляхом використання спеціалізованого 

локального захисного пристрою. Крім цього, застосування такого пристрою 

буде сприяти зменшенню наслідків другої та третьої груп пріоритетності, у 

тому разі, коли необхідно проводити аварійно-рятувальні роботи, пов’язані з 

малогабаритними вибухонебезпечними предметами 1-го класу.  

Таким чином, задачею наукового дослідження є розробка методики 

попередження надзвичайних ситуацій, пов’язаних із загрозою вибуху 

малогабаритного вибухонебезпечного предмету, реалізація якої дозволить 

забезпечити захист від ураження цивільних осіб та фахівців піротехнічних 

підрозділів, а також переростання надзвичайної ситуації з об’єктового до 

більш високого рівня.  
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Висновки за першим розділом 

 

1. Процедура попередження надзвичайних ситуацій, пов’язаних із 

загрозою вибуху малогабаритного вибухонебезпечного предмету, в 

розвинутих країнах світу передбачає виконання пошукових робіт щодо 

виявлення та обстеження вибухонебезпечного предмету з послідуючим його 

знешкодженням та/або ліквідацією. При цьому передбачається 

вузьконаправлена спеціалізація задіяних фахівців-піротехніків. 

2. Дії піротехнічного підрозділу Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій під час попередження надзвичайних ситуацій, 

пов’язаних із загрозою вибуху малогабаритного вибухонебезпечного 

предмету, є найбільш складним елементом в роботі особового складу. При 

цьому існуюча система підготовки фахівців передбачає широко профільний 

характер.  

3. Задачею наукового дослідження є розробка методики 

попередження надзвичайних ситуацій, пов’язаних із загрозою вибуху 

малогабаритного вибухонебезпечного предмету, яка дозволить забезпечити 

захист від ураження цивільних осіб та фахівців піротехнічних підрозділів, а 

також переростання надзвичайної ситуації з об’єктового до більш високого 

рівня.  
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РОЗДІЛ 2 

 

 

РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ЗАГРОЗОЮ ВИБУХУ 

МАЛОГАБАРИТНОГО ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНОГО ПРЕДМЕТУ, І 

СТВОРЕННЯ НА ЇЇ ОСНОВІ МЕТОДИКИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ЗАГРОЗОЮ 

ВИБУХУ МАЛОГАБАРИТНОГО ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНОГО 

ПРЕДМЕТУ 

 

 

Другу задачу наукового дослідження будемо виконувати наступним 

чином. Насамперед розробимо математичну модель попередження 

надзвичайних ситуацій, пов’язаних з загрозою вибуху малогабаритного 

вибухонебезпечного предмету. Потім на її основі створимо нову методику 

попередження надзвичайних ситуацій, пов’язаних з загрозою вибуху 

малогабаритного вибухонебезпечного предмету. 

 

 

2.1. Математична модель попередження надзвичайних ситуацій, 

пов’язаних з загрозою вибуху малогабаритного вибухонебезпечного 

предмету 

 

Розробку математичної моделі [108] будемо виконувати наступним 

чином: По перше проаналізуємо фізичні умови локалізації НС за допомогою 

захисного пристрою куполоподібної форми у разі вибуху МВНП. По друге, 

знайдемо граничні умови окремої задачі з визначення граничних умов 

рішення окремої задачі з  визначення міцності технічного засобу локалізації 

елементів ураження за умов імпульсного навантаження. По третє, знайдемо 



50 

умови рішення задачі оцінки міцності технічного засобу локалізації 

елементів ураження за умов циклічного навантаження. В четверте, вирішимо 

окрему задачу з визначення маси додаткового навантаження засобу 

локалізації. По п’яте, вирішимо окрему задачу з визначення маси пасивних 

елементів засобу локалізації. І на завершення опишемо розроблену 

математичну модель. 

 

2.1.1. Фізичні умови локалізації надзвичайної ситуації за 

допомогою захисного пристрою у разі вибуху малогабаритного 

вибухонебезпечного предмету. Виходячи з гіпотези, що за допомогою 

мобільного захисного пристрою куполоподібної форми з додатковим 

навантаженням, яке відповідає тротиловому еквіваленту малогабаритного 

вибухонебезпечного предмету, можна попередити надзвичайну ситуацію, 

пов’язану із загрозою вибуху, відповідна схема фізичної моделі локалізації 

наслідків вибуху МВНП за допомогою захисного пристрою має вигляд, який 

наведено на рис.2.1. 

 

 

Рисунок 2.1 – Схема  фізичної моделі локалізації наслідків вибуху МВНП за 

допомогою захисного пристрою 



51 

На рис.2.1 маємо наступні визначення: А1 – малогабаритний 

вибухонебезпечний предмет масою mвнп; В – додаткове навантаження 

загальною масою m2; Г – осколкопоглинач загальною масою m3; r1–

найбільша довжина від умовної вісі, що проходить до краю  

осколкопоглинача Г; Д – поверхня, на якій знаходиться МВНП; hпод – висота 

підльоту технічного засобу з додатковим навантаженням внаслідок вибуху 

МВНП; А2 – детонаційний пристрій масою mдп; h1 – висота пристрою Б; h3 – 

найменша висота сколкопоглинача Г; hвнп – висота ВНП. 

Відповідно, умовою ефективності застосування захисного пристрою є 

строге виконання системи рівнянь  
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(2.1) 

 

де 321 q,q,q – відповідно наслідки НС за рівнем пріоритетності; m  – 

загальна маса засобів, необхідних для запобігання НС внаслідок загрози 

вибуху МВНП; v  – швидкість виконання заходів для запобігання НС; t  – 

загальний час проведення заходів оперативного характеру для запобігання 

НС; 
р.об

3
q – кількісні характеристики показників наслідків НС третьої групи 

пріоритетності, що відповідають об’єктовому рівню. 

Діапазони варіації вхідних параметрів )t,v,m( залежать від умов 

(таблиця 2.1) як оперативного, так і технічного характеру. 

Аналіз таблиці 2.1 показує, що попередження НС внаслідок загрози 

вибуху МВНП вимагає розробки відповідної оперативно-технічної методики, 

реалізація якої повинна забезпечити недопущення розвитку надзвичайної 

події до рівня НС за пріоритетними наслідками, як то, кількість жертв та 

кількість постраждалих. 
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Таблиця 2.1 – Вплив умов на ефективність ліквідації надзвичайної ситуації 

внаслідок загрози вибуху малогабаритного вибухонебезпечного предмету 

Вид впливу 

Параметр 

m  v  t  

Технічні 

умови 

Потужність МВНП; 

міцність захисного 

пристрою Б; габарити 

пристрою Б; 

різнохарактерність 

поведінки поверхні Д, 

на якій знаходиться 

МВНП 

Нормативне 

додаткове 

навантаження на 

піротехніка 

Експертна оцінка 

технічного стану 

та небезпеки 

МВНП 

Оперативні 

умови 

Нормативно 

допустима вага 

корисного 

навантаження 

Стан фізичної 

готовності 

особового складу 

Кількість 

особового складу 

піротехнічного 

підрозділу, яка 

задіяна 

 

Визначення рекомендацій щодо скорочення часу локалізації наслідків 

НС у разі вибуху МВНП за допомогою захисного пристрою вимагає 

отримання математичної моделі локалізації осередку НС МВНП на основі 

формування вагових характеристик відповідних оперативно-технічних 

засобів з урахуванням низки наступних припущень: 

- вся маса оперативно-технічних засобів повинна бути доставлена 

в осередок можливого вибуху 

 

321 mmmm  ,                                          (2.2) 
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де 1m та 2m  – маса активних засобів, яка залежить від маси МВНП, 

маси можливого дистанційного пристрою, а також міцностних характеристик 

засобу захисту та поверхні, на якій знаходиться МВНП; 3m  – маса пасивних 

елементів засобу локалізації, які відповідно залежать від висоти 

вертикального переміщення активних засобів та є фактично умовою 

визначення їх ваги. Тобто їх можна визначити виходячи з габаритних 

параметрів технічного засобу захисту Б; 

- інші технічні умови та умови оперативного характеру є умовами 

граничного типу, що дозволяють отримати кінцеве рішення моделі, яка 

формується у вигляді сукупності рішень окремих задач відповідно до 

кожного вагового компоненту (2.2). 

Виходячи з цього, методика попередження надзвичайних ситуацій, 

пов’язаних із загрозою вибуху малогабаритного вибухонебезпечного 

предмету повинна забезпечити визначення рекомендацій щодо скорочення 

часу локалізації наслідків надзвичайної події без зниження рівня безпеки 

цивільних та особового складу піротехнічного підрозділу за допомогою 

мобільного захисного пристрою на основі аналізу математичної моделі 

попередження надзвичайних ситуацій, пов’язаних із загрозою вибуху 

малогабаритного вибухонебезпечного предмету. 

 

2.1.2. Визначення граничних умов рішення окремої задачі з  

визначення міцності технічного засобу локалізації елементів ураження за 

умов імпульсного навантаження.  Розрахункова схема (рис.2.2) формується 

з припущення, що МВНП знаходиться на складній поверхні з коефіцієнтом 

проникнення, що дорівнює 1, та висотою поверхh , яка визначається  

 

мвнп1поверх hhh          (2.3) 

 

та відповідає рис.2.1. 



54 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Розрахункова схема 

 

Обрана схема розміщення МВНП є найгіршим випадком з боку 

виникнення деформацій та збиткової напруги в засобі захисту Б. Отримані за 

схемою, яка наведена на рис.2.5, висові значення засобу Б забезпечать умову 

його міцності і за менш складних умов апріорі. 

Для вирішення першої частини окремої задачі міцності технічного 

засобу локалізації осколків було використано метод кінцево-елементного 

моделювання, який реалізовано в кінцево-елементному пакеті «ANSYS» 

[109]. На сьогодні даний комплекс дозволяє моделювати поведінку 

різнорідного середовища під впливом імпульсного навантаження. Оскільки 

розрахункова схема (рис.2.2) містить як газоподібне середовище у вигляді 

продуктів детонації МВНП і повітря, яке знаходиться під поверхньою засобу 

захисту Б, а також тверду металеву поверхню, моделювання за допомогою 

кінцево-елементного комплексу «ANSYS» доцільно проводити за допомогою 

Ейлерово-Лагранжевого підходу. 

Слід відмітити, що розширення продуктів детонації в загальній 

постановці описується рівнянням Джонса-Уілкінса-Лі [110] 
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,      (2.4) 

 

де V,E,p 0  – тиск, внутрішня енергія та відносний об’єм 

відповідно. ,R,R,B,A 21  – емпіричні константи. 

Це рівняння входить до бібліотеки комп’ютерного комплексу 

ANSYS/AUTODYNта дозволяє вирішити задачу визначення міцності 

конструкції засобу захисту Б під час вибуху і тим самим визначити 

геометричні обмеження для засобу Б. 

Зазначене рівняння (2.4) слід доповнити рівнянням ізоентропічного 

розширення Орленка Л.П. [111] 

 

Г
0

k
0S pCpBp  ,                                        (2.5) 

 

де k,C,B 00  – параметричні константи рівняння; Г  – коефіцієнт 

Грюнайдена. 

Такий підхід дозволяє охопити весь спектр вибухонебезпечних 

речовин, як промислових, так і саморобних. 

Значення коефіцієнта Г коливається в межах від 0,25÷0,35 для малих 

значень густини 16001000p  кг/м3 до 0,7÷1 для 10000p  кг/м3. 

Параметри k,C,B 00 визначаються через параметри детонаційної хвилі 

в точці Чапмена-Жуге [110] наступним чином  
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де Q  – теплота вибухового перетворення заряду [Дж/кг]; D  – 

швидкість руху детонаційної хвилі по заряду [м/с]; ннн Е,,p   – тиск [Па], 

густина [кг/м3] та енергія [Дж] на фронті детонаційної хвилі. 

Відповідні параметри на фронті детонаційної хвилі визначаються за 

допомогою наступних залежностей  
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де 0  – початкова густина вибуху. 

В наведеній постановці (2.4)÷(2.9) задача розрахунку міцності корпусу 

в зазначеному кінцево-елементному пакеті не вирішується. У зв’язку з цим 

введемо припущення, що корпус засобу захисту Б виготовлено з урахуванням  

 

0k h3h  ,                                      (2.10) 

 

де kh  – товщина корпусу; 0h  – мінімальна товщина, яка дозволяє 

витримати вибух МВНП, еквівалентний 200 г тротилу. 
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З урахуванням цього модель розрахунку напружено-деформованого 

стану уявляє собою крайову задачу теорії упру гості, яку повністю визначає 

система рівнянь рівноваги Новьє  

 

 3.2.1j,i0Fij,ij  ,                             (2.11) 

 

де j,ij  – компоненти тензора напруги; iF  – компоненти вектору 

об’ємних сил, які визначаються виходячи з рішення рівняння (2.4) для 

відомих промислових зразків вибухонебезпечної речовини або з рішення 

системи рівнянь (2.5)÷(2.9) для вибухонебезпечних речовин непромислового 

виготовлення. 

Формули Коші, які встановлюють зв'язок між компонентами вектору 

переміщення U та тензору деформації Е, мають вигляд 

 

   3.2.1j,iUU2/1Е i,jj,iij    (2.12) 

 

та фізичні співвідношення  

 

 
 3.2.1j,i
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                              (2.13) 

 

доповнюються граничними умовами  

 

 Fin,ijiv Sхp
j

 ;                         (2.14) 

 

 Ui0ii SхUU  ,                           (2.15) 
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де  ijEW  – енергія пружної деформації; jn – направляючі косинуси 

зовнішньої нормалі до межі області; US  та FS – ділянки межі, на котрих 

задані граничні умови в переміщеннях та навантаженнях відповідно; ivp – 

компоненти вектору поверхневих сил. 

Відповідно задача у варіаційній постановці з умови мінімуму варіації 

повної енергії  

 

  0UЭ                                               (2.16) 

 

може бути представлена у вигляді 

 

     

V V S

iiUiiij

F

dSUPdVUFdVEWUЭ               (2.17) 

 

де  UЭ  – повна енергії всієї пружної області. 

З урахуванням залежностей Костельянко стосовно питомої потенційної 

енергії  
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                                       (2.18) 

 

рівняння (2.17) приймає вигляд 
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           (2.19) 

 

де T  – операція транспонування. 
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Відтак, система рівнянь (2.4), (2.5), (2.9) та (2.19) з урахуванням 

виконання вимог (2.10), (2.14) та (2.15) визначає умови розрахунку на 

міцність від миттєвого навантаження внаслідок підриву МВНП. Тобто, 

рішення окремої задачі ММБ  дозволяє оцінити розмір мінімальної товщини 

0h , яка дозволяє витримати вибух МВНП, еквівалентний 200 г тротилу, та з 

урахуванням матеріалу засобу захисту Б, а саме сталь 20 з параметрами 

p 7850 кг/м3; E 210 Гпа;  0,33; Т 288 МПа; tЕ 1 Гпа. Відповідно, 

можна визначити мінімальну вагу захисного пристрою Б з урахуванням 

геометрії перекриття зони вибуху МВНП. 

 

2.1.3. Визначення умов рішення задачі оцінки міцності технічного 

засобу локалізації елементів ураження за умов циклічного 

навантаження. За припущення, що циклічне навантаження імпульсного 

характеру на межі максимально допустимого може призвести до виникнення 

втомної тріщини, поява останньої може стати причиною виникнення 

концентратору напруги та відповідно руйнування засобу локалізації Б. 

Загальний вираз для розрахунку повної довговічності пдN захисного 

пристрою Б до руйнування від втоми має вигляд  

 

 ,NNN N ВТМТдТпд 
     

(2.20) 

 

де дТN  – кількість циклів навантаження до виникнення малої тріщини; 

МТN  – кількість циклів навантаження під час росту малої тріщини; ВТN  – 

кількість циклів навантаження під час росту великої тріщини. 

Введемо два припущення:  

1) велика тріщина це люба тріщина, яка визначається візуально. 

Внаслідок цього подальше використання засобу локалізації Б є небажаним, 
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оскільки виникає можливість його руйнування в процесі локалізації МВНП. 

Тобто 0NВТ  ;  

2) внаслідок першого імпульсного навантаження на внутрішній 

поверхні засобу локалізації Б утворюється мікротріщина, а відтак 1NдТ  . 

Отже для виразу (2.20) маємо 

 

 .N1 N МТпд 
        

(2.21) 

 

Для визначення показника величини МТN  використаємо модель 

Паріса-Герцберга. В цьому випадку з урахуванням факту зміни границі 

витривалості е  на  , що відповідає поточному рівню навантаження у 

відповідності до модифікованої діаграми Кічагави-Такагаші, тріщина має 

величину  
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(2.22) 

 

де   – геометричний фактор (для крайової наскрізної тріщини 

дорівнює 1,122); tnK  – розмах порогового коефіцієнту інтенсивності 

напружень 

 

,KUK fftn
1

tn 
           (2.23) 

 

де U  – коефіцієнт закриття тріщини ( 1U  ), який приймає вигляд 

 

,l/dU 0
              

(2.24) 
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де d  – поточний розмір тріщини; 0l  – розмір втомної тріщини, який 

відповідає границі витривалості та дорівнює  
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(2.25) 

 

де 6  – вектор Бюргера. 

З урахуванням (2.23) та (2.25) вираз (2.22) приймає вигляд 
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(2.26) 

 

Процес росту тріщини описується наступним рівнянням 
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(2.27) 

 

Відтак маємо 
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(2.28) 

 

Відповідно вираз для розрахунку повної довговічності з урахуванням 

(2.28) приймає вигляд  
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(2.29) 
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Вираз (2.29) слід доповнити умовами безпеки під час застосування 

засобу локалізації Б та виконання ним цільових функцій. Тобто, вираз (2.29) 

має місце за умови відсутності візуальних дефектів по внутрішній поверхні 

засобу Б після підриву МВНП. Якщо попередня експертиза МВНП вказує на 

пограничне значення потужності або на її перевищення, приймається 

уточнюючий коефіцієнт довговічності  
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(2.30) 

 

де перК  – відсоток перевищення розрахункової потужності. 

З урахуванням (2.30) маємо 
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(2.31) 

 

Фактично вираз (2.31) не визначає габаритні характеристики засобу 

локалізації Б, а є  умовою, маючи за мету виконання системи рівнянь (2.1), 

його безпечного застосування та доповнює умови (2.10), (2.14), (2.15) 

рішення задачі  ММБ . 

 

2.1.4. Рішення окремої задачі з визначення маси додаткового 

навантаження засобу локалізації. Визначення маси 2m  (рис. 2.1) 

додаткового навантаження засобу локалізації Б спирається на рівняння 

збереження енергії, а саме рівняння переходу енергії на фронті детонаційної 

хвилі, яка визначається рівнянням (2.9), у потенційну енергію підняття 

засобу локалізації Б з додатковим навантаженням на висоту h , достатню для 

витоку газоподібних продуктів детонації МНП. Потенційна енергія засобу 
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локалізації Б, який переміщено на висоту підh  підльоту з умови вільного 

витікання газоподібних продуктів вибуху, розраховується наступним чином   

 

  ,hgmmW під21П 
      

(2.32) 

 

де g  – прискорення вільного падіння. 

Виходячи з припущення еквівалентності енергій  

 

,WЕ ПН       (2.33) 

 

що є допустимим для вибуху малогабаритних ВНП внаслідок їх малої 

потужності, однорідності стану газоподібного середовища в межах засобу 

локалізації Б, однорідності структури поверхні, на якій розміщено 

малогабаритний ВНП. 

Наступним припущенням є реалізація умови направленості вибуху у 

верхню полусферу  

 

,1Кповерх      
(2.34) 

 

що на практиці відповідає поверхні, на якій відсутнє проникнення 

результатів вибуху. Це відповідає підлозі більшості об’єктів з масовим 

перебуванням людей (станції метрополітену, холи та переходи торгівельних 

та розважальних центрів тощо). 

У разі зміни параметрів поверхні у діапазоні 1÷0,6 частина кінетичної 

енергії вибуху МВНП буде використана на деформацію поверхні, що 

зменшить енергію на фронті детонаційної хвилі на значення, яке відповідає 

коефіцієнту поверхні. 

Враховуючи вирази (2.32)÷(2.34), отримаємо  
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(2.35) 

 

при виконанні умов 
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(2.36) 

 

Враховуючи умови ергономічності та безпеки праці, 
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за умови 
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(2.38) 

 

де 
i
2m  – маса i -го елементу додаткового навантаження; 2n – кількість 

елементів додаткового навантаження; нач
maxm – максимальна вага елементу 

додаткового навантаження, виходячи з умов безпеки праці та 

ергономічності; пірК – кількість піротехніків, які задіяні для перенесення i -го 

елементу додаткового навантаження. 

Відтак рішення системи рівнянь (2.35), (2.37) за умови виконання 

вимог (2.36) та (2.38) дозволяє отримати рішення окремої задачі днзл  з 

визначення маси додаткового навантаження засобу локалізації Б. 

 

2.1.5. Рішення окремої задачі з визначення маси пасивних 

елементів засобу локалізації. З розгляду схеми локалізації, яка наведена на 
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рис. 2.1, видно, що основними вимогами до елементів пасивного захисту 

засобу локалізації Б, є: 

- висота пасивних елементів повинна забезпечити перекриття висоти 

підльоту засобу локалізації, яка визначається з умови півкратного перекриття 

підh   

 

підm h
2

3
h

3
 ;           (2.39) 

 

- ширина пасивних елементів повинна забезпечити надійне не 

проникнення небезпечних фрагментів МВНП за периметр пасивних 

елементів засобу локалізації. 

Для рішення задачі з визначення маси пасивних елементів будемо 

вважати, що коефіцієнт поверхні дорівнює 1 (найгірший випадок), за якого 

всі осколки у разі вибуху МВНП будуть розлітатися у верхню півсферу 

вибуху, яка прикрита активним засобом. В зону, що є незахищеною, у разі 

підльоту засобу локалізації можуть попасти поодинокі осколки, які 

відрикошетились від внутрішньої поверхні засобу локалізації.  

Для розрахунку значення їх сукупної енергії використаємо методику, 

яка запропонована в [111]. У відповідності до нього прямокутна область 

підS , яка в свою чергу поділяється на рівні комірки площею ijS , визначається 

як 

 

.hr2S підiпід 
    

(2.40) 

 

Сукупна енергія кількості ijn осколків, які з деякою ймовірністю 

потрапляють у відповідну комірку ijS , визначається як   
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де функція  kij p – визначає, потрапив чи ні k –ий осколок в комірку 

 ij  
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km – маса k –ого осколку; kU – швидкість k –ого осколку в момент 

падіння. 

Щільність осколочного поля ijП  розраховується як 
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Відповідно, вираз щодо сукупної енергії осколків в межах однієї 

комірки  
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 .     (2.44) 

 

Враховувати потрібно лише ті комірки поля, в межах якої сукупна 

енергія перевищує критичний поріг Е . Ця умова обумовлює  
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В результаті  
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Відтак, умовою визначення необхідної енергії пасивних засобів 

локалізації є рівняння енергетичної рівноваги 

 

ij
.оск.терij FЕ  .    (2.47) 

 

де 
ij

.оск.терF – втрати енергії на тертя та тепловиділення осколків в 

межах ijS  комірки поля осколків. В загальному вигляді вони визначаються як  

 

 00
ij

.оск.тер pSNF  .   (2.48) 

 

де 0 – істинний коефіцієнт тертя; S– загальна площа контакту 

осколків межах комірки ijS ;  N – сила нормального тиску; 0p – додатковий 

тиск, який є викликаним силами молекулярного тяжіння. 

Фактично виконання системи (2.47), (2.48) визначає різницю 

приведених радіусів (рис. 2.1) 12 rr  . З урахуванням технологічних обмежень 

до пасивних елементів засобу локалізації Б приймаємо наступну умову  
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Тоді рівняння щодо визначення необхідного об’єму плV  пасивних 

засобів локалізації має вигляд  

 



68 

  










 1

12
12підпл r

2

rr
2rrh3V  .  (2.50) 

 

Відповідно, маса 3m  пасивних засобів локалізації вибуху МВНП 

дорівнює  
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де пл – щільність матеріалу пасивних засобів локалізації. 

Як і у випадку рішення окремої задачі днзл , рішення окремої задачі з 

визначення маси пасивних елементів засобу локалізації пзл  передбачає 

врахування умов ергономіки та безпеки праці, а саме 
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(2.52) 

 

за умови  

 

пір
нач
max

i
з Кmm  ,   (2.53) 

 

де i
зm – маса i-го елементу пасивних засобів локалізації; зn – кількість 

пасивних елементів локалізації. 

Відтак, рішення системи рівнянь (2.51) та (2.52) за умови виконання 

вимог (2.47), (2.49) та (2.53) дозволяє отримати рішення окремої задачі пзл  

з визначення маси пасивних елементів засобу локалізації наслідків вибуху 

МВНП. 
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2.1.6. Опис розробленої математичної моделі попередження 

надзвичайних ситуацій, пов’язаних із загрозою вибуху малогабаритного 

вибухонебезпечного предмету.  У відповідності до 2.1 процес локалізації 

негативних наслідків НС, яка викликана вибухом МВНП описується 

системою рівнянь  
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      (2.1) 

 

Умови розв’язання задачі (2.2) враховуються наступним чином: 

- по відношенню до варіації  маси засобу локалізації  

 

;mmmm 321      (2.54) 

 

- по відношенню до варіації часу та швидкості проведення заходів 
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де шлl – максимальний шлях, який необхідно подолати;  
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(2.56) 

 

де V – середня швидкість переміщення піротехніків з урахуванням 

додаткового навантаження з урахуванням умов безпеки та забезпечення 

функціонування засобу локалізації Б; безпt – умовний час до 

несанкціонованого вибуху МВНП (експертна оцінка). 
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Формалізація вказаних параметрів призводить до вирішення трьох 

окремих задач. Перша включає до себе визначення маси активного засобу 

локалізації ММБ . Друга – визначення маси додаткового навантаження 

активного засобу локалізації днзл . Третя – визначення маси пасивних 

елементів засобу локалізації пзл .    

Рішення першої задачі доводить можливість розрахунку маси 

активного засобу локалізації за умов забезпечення трикратного коефіцієнту 

міцності як за одноразового імпульсного навантаження, так і за умов 

циклічного навантаження, яке дорівнює половині навантаження, 

розрахованого за критерієм забезпечення міцності засобу локалізації. 

Урахування вимог безпеки та ергономіки накладає додаткові обмеження на 

максимальну вагу активного засобу локалізації 

 

.mKm нач
maxпірi 

    
(2.57) 

Враховуючи габаритні розміри активного засобу локалізації, пірК  

дорівнює двом особам або, як виключення, трьом особам на окремих 

ділянках шлl . 

Рішення другої задачі дозволяє визначити вимоги до варіації 

додаткового навантаження активного засобу локалізації за умови, що висота 

підльоту підh  є достатньою для вільного витоку газоповітряного середовища 

детонації МВНП, але не більше 1/3 висоти зh  пасивних засобів локалізації. 

Рішення третьої задачі передбачає використання у вигляді пасивних 

елементів засобу локалізації параметризованих елементів, які за масою не 

перевищують максимально допустиме навантаження на одного піротехніка, а 

за розмірами та щільністю матеріалу забезпечують виконання вимог безпеки. 

Відтак, умову отримання ефективної локалізації (2.1) слід доповнити 

рівнянням  

         .,,fq,q пзлднзлММБ21 
      

(2.58) 
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З урахуванням вищевикладеного шукана математична модель уявляє 

собою систему залежностей (2.1), (2.2) та (2.58)  

 

 

 

 

 
        




















.,,,

;,,

;0,,

;0,,

21

.

3

2

1

пзлднзлММБ

роб

з

fqq

qtvmq

tvmq

tvmq

        

(2.59) 

 

Таким чином, математична модель попередження надзвичайних 

ситуацій, пов’язаних із загрозою вибуху малогабаритного 

вибухонебезпечного предмету, уявляє собою систему з чотирьох аналітичних 

залежностей. Перша описує залежність кількості жертв від маси активних та 

пасивних засобів локалізації, швидкості проведення заходів піротехнічним 

підрозділом та експертної оцінки часу до детонації. Друга показує залежність 

кількості постраждалих від маси активних та пасивних засобів локалізації, 

швидкості проведення заходів піротехнічним підрозділом та експертної 

оцінки часу до детонації. Третя визначає рівень кількості осіб з порушенням 

умов життєдіяльності на об’єктовому рівні поширення надзвичайної ситуації 

від маси активних та пасивних засобів локалізації, швидкості проведення 

заходів піротехнічним підрозділом та експертної оцінки часу до детонації. 

Четверта дозволяє визначити умови відсутності постраждалих та жертв, як 

наслідків надзвичайної ситуації першого рівня пріоритетності, в залежності 

від варіантів рішення задачі з визначення вагових характеристик активних та 

пасивних засобів локалізації вражаючих наслідків детонації малогабаритного 

вибухонебезпечного предмету. 

 

2.2. Методика попередження надзвичайних ситуацій, пов’язаних із 

загрозою вибуху малогабаритного вибухонебезпечного предмету 

 

Під методикою в загальному випадку розуміємо визначену 

послідовність взаємопов’язаних способів та прийомів виконання робіт, яку 

необхідно виконати для досягнення мети [112].  
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У відповідності до розробленої в 2.1 математичної моделі 

попередження надзвичайних ситуацій, пов’язаних із загрозою вибуху 

малогабаритного вибухонебезпечного предмету, керуючий алгоритм її 

реалізації в практичній діяльності буде мати вигляд, який наведено на 

рис.2.3. 

Він складається з трьох функціональних етапів. І етап – етап 

попереднього розрахунку маси активних засобів локалізації небезпечних 

продуктів вибуху МВНП. На цьому етапі визначається маса активного засобу 

локалізації, виходячи з розрахунку міцності під дією імпульсного 

навантаження з урахуванням умов циклічності. 

ІІ етап – етап послідовного розрахунку та забезпечення локалізації 

шляхом додаткового навантаження активного засобу локалізації, визначення 

та забезпечення необхідних вагових параметрів пасивних засобів локалізації 

наслідків детонації МВНП. 

ІІІ етап розглядається за умов виникнення планової (у разі небезпеки 

транспортування МВНП) або непланової детонації по закінченню часу безt . 

Його формують заходи, які передбачають візуальне обстеження та перевірку 

виконання умови забезпечення міцності захисного пристрою внаслідок 

циклічного навантаження у разі спрацювання МВНП. 

Алгоритм складається з 12 блоків, які розміщено на 3-х ієрархічних 

рівнях. 
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Рисунок 2.3 – Керуючий алгоритм реалізації математичної моделі 

попередження надзвичайних ситуацій, пов’язаних із загрозою вибуху 

малогабаритного вибухонебезпечного предмету, в практичній діяльності 

 

В результаті цього, керуючий алгоритм реалізації математичної моделі 

попередження надзвичайних ситуацій, пов’язаних із загрозою вибуху МВНП, 

діяльності буде мати наступні основні властивості: дискретність – за рахунок 

високого рівня деталізації процесу отримання формалізованих параметрів на 

підставі рішення окремих задач (2.59), що реалізують процеси різної 
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природи, але пов’язані однією головною метою; зрозумілість, визначеність та 

результативність за рахунок внутрішньої узгодженості розробленої 

математичної моделі з моделями прийняття управлінських рішень, які 

спираються на бойовий досвід провідних фахівців з розмінування та 

знешкодження ВНП різної природи; масовість за рахунок адаптації 

структури алгоритму до можливості ефективної протидії МВНП різної 

природи виготовлення та реалізації процесу детонації, що дозволяє охватити 

весь спектр можливих небезпек подібного характеру. Тобто, керуючий 

алгоритм реалізації методики попередження надзвичайних ситуацій, 

пов’язаних із загрозою вибуху малогабаритного вибухонебезпечного 

предмету, наведений на рис.2.3, є основою для визначення послідовності дій 

особового складу піротехнічного підрозділу. 

Враховуючи те, що метою особового складу піротехнічного підрозділу 

є запобігання появи жертв і постраждалих з числа цивільних осіб та 

працівників аварійно-рятувальних підрозділів ДСНС України, а також 

скорочення кількості осіб з порушенням умов життєдіяльності об’єктового 

рівня [113], реалізації методики попередження надзвичайних ситуацій, 

пов’язаних із загрозою вибуху МВНП, буде передбачати виконання 

наступних груп робіт:  

Перша група – експертиза малогабаритного ВНП та оцінка його 

потужності з подальшою формалізацією отриманих даних та визначенням 

можливості застосування захисного пристрою куполоподібної форми. 

З урахуванням особливостей застосування захисного пристрою 

куполоподібної форми для попередження надзвичайних ситуацій, 

обумовлених загрозою вибуху МВНП, група дій особового складу 

піротехнічного підрозділу, під час проведення експертної оцінки ВНП треба 

враховувати наступне [114,115] – потенціальну загрозу та великий ризик для 

життя і здоров'я пересічних громадян, що перебувають в зоні проведення 

бойових дій, несуть наступні чотири основні категорії ВНП:  
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- військові бойові припаси що залишені, загублені на місцевості при 

переміщенні військових формувань;  

- військові бойові припаси та їх залишки, які були приведені в дію, але 

за певних причин не вибухнули;  

- інженерні бойові припаси (протитанкові, протипіхотні міни), 

встановлені на місцевості в бойове положення;  

- саморобні вибухові пристрої. 

Аналіз військових бойових припасів показує, що мінометні міни 

(рис.2.9), реактивні снаряди (рис.2.10), артилерійські снаряди (рис.2.11) не 

відносяться до МВНП [116], в результаті чого розроблену методику 

використовувати недоцільно. В той же час, вона працює по відношенню  

гранат до протипіхотних гранатометів (рис.2.12), гранатометних пострілів 

(рис.2.13) та ручних гранат (рис.2.14), а також підривників і запалів 

детонаторів (рис.2.15). При цьому для гранатометних пострірів необхідно 

враховувати можливість їх розміщення під захисним пристроєм. 

 

 

 

Рисунок 2.9 – Мінометні міни 
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Рисунок 2.10 – Снаряди реактивної артилерії 

 

 

Рисунок 2.11 –  Артилерійські снаряди 
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Рисунок 2.12 – Гранати до протипіхотних гранатометів 

 

 

 

Рисунок 2.13 –  Гранатометний постріл 
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Рисунок 2.14 – Ручні гранати 

 

 

 

Рисунок 2.15 – Підривники і запали детонаторів 

 

Стосовно інженерних бойових припасів, по відношенню до 

протитанкових мін (рис.2.16) методику використовувати не можна, а по 

відношенню до протипіхотних мін (рис.2.17) – можна. 

 

 
 

Рисунок 2.16 – Протитанкова міна ТМ-89 
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Рисунок 2.17 – Протипіхотні міни 

 

Окремий та найнебезпечніший клас ВНП для роботи піротехнічних 

підрозділів складають саморобні вибухові пристрої (рис.2.18) [117].  

 

 

 

Рисунок 2.18 – Саморобні вибухові пристрої 

 

В основу конструкцій таких пристроїв покладений принцип створення 

схеми, яка призводить до поразки цілей вибухом, який може керуватися 

самими різноманітними способами, кількість яких обмежується лише 
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фантазією та навичками зловмисника. Велика небезпека таких пристроїв у 

значній мірі обумовлена непередбаченістю принципу їх дії та різноманітний 

камуфляж, який значно ускладнює їх своєчасне виявлення. Наступні 

характерні ознаки, вказують на можливу наявність вибухового пристрою та 

викликають необхідність максимального підвищення уваги:  

- виявлення в громадських місцях, транспорті сумок, валіз, пакунків, 

коробок та інших предметів, які залишені без нагляду власників;  

- наявність на виявленому предметі ознак стандартних бойових 

припасів, піротехнічних виробів, або їх частин;  

- виявлення елементів тари, упакування, оболонок, обгорток, етикеток 

від зарядів вибухових речовин та засобів підриву промислового виготовлення 

з відповідним маркуванням;  

- наявність на виявленому предметі частин та деталей, які не 

відповідають його прямому призначенню;  

- наявність на виявленому предметі мобільного телефону, радіостанції, 

або інших пристроїв, здатних приймати радіосигнали;  

- наявність на виявленому предметі електричних дротів, фрагментів 

електричних схем, антен, світлових індикаторів, ізоляційної стрічки, тощо, 

які не відповідають призначенню предмета, або функція яких незрозуміла;  

- наявність дроту, нитки або мотузки, яка відходить від виявленого 

предмета;  

- виявлення предметів які не відповідають навколишній обстановці, або 

походження яких незрозуміло;  

- підозрілі звуки, які лунають від виявленого предмета (звук ходу 

механічного годинника, звук роботи вібраційного механізму або дзвінка 

телефону, інші періодичні звуки);  

- наявність різкого запаху паливно-мастильних матеріалів, ацетону або 

інших хімічних речовин, що йде від виявленого предмета;  

- незвичайно велика маса предмета, яка викликає підозру;  
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- наявність електричних дротів, мотузок на воротах, дверях, вікнах і 

інших конструкціях, що відкриваються;  

- автотранспорт, припаркований в підозрілих місцях, залишений на 

занадто довгий час, перенавантажений автотранспорт;  

- місця локального ремонту дорожнього покриття та стін будівель, 

свіжопофарбовані, свіжоскопані місця, причину появи яких складно 

пояснити. 

При цьому зовнішній вигляд саморобного вибухового пристрою, часто, 

приховує його справжнє призначення. У якості маскування (рис.2.19) для 

вибухових пристроїв використовуються такі звичайні побутові предмети як 

пакети, коробки, сумки, згортки, іграшки, предмети побуту та ін. 

 

 

Рисунок 2.19 – Маскування саморобних вибухових пристроїв 

 

При цьому у відповідності до [117] за розмірами саморобного ВНП 

можна передбачити наскільки його віднести до МВНП. Так, їх відповідність 

пивній банці 0,33 л свідчить, що саморобний пристрій є МВНП, а вже 



82 

дипломат – ні. Тобто, у випадку застосування для локалізації кейсу або 

дорожнього чемодану розробленого захисного пристрою слід очікувати 

неможливість його використання в подальшому в результаті втрати 

руйнування оболонки.  

Крім цього, особлива увага приділяється оточуючій обстановці та 

знаходженню як цивільних осіб, так і рятувальників на завідомо небезпечних 

ділянках місцевості або поряд з ними. До небезпечних зон відносяться всі 

ділянки місцевості, на яких за думкою експерта можуть знаходитись ВНП, 

або ділянки будь-яким чином позначені як небезпечні, а саме:  

- місця, що були піддані артилерійським обстрілам, ракетним або 

авіабомбовим ударам; 

- місця проведення бойових зіткнень із застосуванням стрілецької зброї 

та техніки.  

- місця минулої або теперішньої дислокації збройних формувань 

незалежно від сторони конфлікту (блокпости, польові табори, укриття, 

фортифікаційні споруди, окопи, тощо). 

- мінні поля або зони що їх нагадують.  

- стратегічно важливі об'єкти та ділянки ландшафту (крупні 

адміністративно-промислові та військові об'єкти, стратегічні висоти, мости, 

дамби, тощо). 

- інші ділянки місцевості будь яким чином позначені як небезпечні. 

Для позначення вибухонебезпечної місцевості або предмету можуть бути 

використані як спеціальні позначки, так і підручні предмети. 

При цьому будь-яка позначка, що викликає сумніви повинна 

розглядатися як попередження про потенційну небезпеку. 

Друга група – рішення задачі використання захисного пристрою з 

урахуванням особливостей його застосування в результаті розв’язання 

окремих задач. 

Третя група – прийняття керівного рішення щодо виконання заходів із 

забезпечення безпеки та маршрутизації захисного пристрою. 
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Четверта група – встановлення захисного пристрою поверх МВНП та 

підготовка його до застосування. 

П’ята група – знешкодження малогабаритного ВНП у разі необхідності. 

При цьому рекомендується застосування електровибухового способу підриву 

МВНП з урахуванням його переваг (в першу чергу вибух в точно визначений 

момент часу) по відношенню до вогневого.   

Шоста група – оцінка придатності (спроможності) використання 

захисного пристрою у подальшому.  

Таким чином, методика попередження надзвичайних ситуацій, 

пов’язаних із загрозою вибуху малогабаритного вибухонебезпечного 

предмету, передбачає послідовне виконання особовим складом 

піротехнічного підрозділу шести груп робіт, а саме: експертиза 

малогабаритного вибухонебезпечного предмету, рішення окремої задачі 

щодо особливостей використання захисного пристрою, прийняття керівного 

рішення, встановлення захисного пристрою, знешкодження малогабаритного 

вибухонебезпечного предмету у разі необхідності, оцінка придатності 

(спроможності) використання захисного пристрою у подальшому.  

 

 

Висновки по другому розділу 

 

1. Математична модель попередження надзвичайних ситуацій, 

пов’язаних із загрозою вибуху малогабаритного вибухонебезпечного 

предмету, уявляє собою систему з чотирьох аналітичних залежностей. Перша 

описує залежність кількості жертв від маси активних та пасивних засобів 

локалізації, швидкості проведення заходів піротехнічним підрозділом та 

експертної оцінки часу до детонації. Друга показує залежність кількості 

постраждалих від маси активних та пасивних засобів локалізації, швидкості 

проведення заходів піротехнічним підрозділом та експертної оцінки часу до 

детонації. Третя визначає рівень кількості осіб з порушенням умов 

життєдіяльності на об’єктовому рівні поширення надзвичайної ситуації від 
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маси активних та пасивних засобів локалізації, швидкості проведення заходів 

піротехнічним підрозділом та експертної оцінки часу до детонації. Четверта 

дозволяє визначити умови відсутності постраждалих та жертв, як наслідків 

надзвичайної ситуації першого рівня пріоритетності, в залежності від 

варіантів рішення задачі з визначення вагових характеристик активних та 

пасивних засобів локалізації вражаючих наслідків детонації малогабаритного 

вибухонебезпечного предмету. 

2. Методика попередження надзвичайних ситуацій, пов’язаних із 

загрозою вибуху малогабаритного вибухонебезпечного предмету, передбачає 

послідовне виконання особовим складом піротехнічного підрозділу шести 

груп робіт, а саме: експертиза малогабаритного вибухонебезпечного 

предмету, рішення задачі щодо особливостей використання захисного 

пристрою, прийняття керівного рішення, встановлення захисного пристрою, 

знешкодження малогабаритного вибухонебезпечного предмету у разі 

необхідності, оцінка придатності (спроможності) використання захисного 

пристрою у подальшому. 
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РОЗДІЛ 3 

 

 

ПЕРЕВІРКА ДОСТОВІРНОСТІ РОЗРОБЛЕНОЇ 

МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ТА МЕТОДИКА, ЯКА БУЛА СТВОРЕНА 

НА ЇЇ ОСНОВІ 

 

 

Перевірку достовірності розробленої математичної моделі 

попередження надзвичайних ситуацій, пов’язаних із загрозою вибуху 

малогабаритного вибухонебезпечного предмету, і створеної на її основі 

методики попередження надзвичайних ситуацій, пов’язаних із загрозою 

вибуху малогабаритного вибухонебезпечного предмету, будемо виконувати 

наступним чином. Першочергово розглянемо розроблену лабораторну 

установку та методику проведення експерименту. Після чого розглянемо 

результати виконання експериментальних досліджень та виконаємо оцінку 

отриманих результатів. 

 

 

3.1. Характеристика лабораторної установки і методики 

проведення експериментів 

 

3.1.1. Захисний пристрій для запобігання надзвичайних ситуацій, 

пов’язаних з несанкціонованим вибухом малогабаритного небезпечного 

предмету.  При визначенні тактико-технічних вимог до захисного пристрою 

було враховано, що на теперішній час в області вибухозахисної техніки 

використовується широкий спектр пристроїв, призначених для 

транспортування, знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів 

[118-121]. Найбільш часто це контейнери і вибухові камери, які 

виготовляються з високоміцних матеріалів і призначені для локалізації 
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осколково-фугасної дії продуктів вибуху при можливому спрацьовуванні 

ВНП певної потужності і маси [122-125]. Загальними недоліками відомих 

пристроїв є складність їх конструкцій і висока матеріаломісткість для 

забезпечення необхідного запасу міцності. Ці обставини визначають високу 

вартість їх виготовлення і експлуатації, а також велику вагу, яка  ускладнює 

можливість їх мобільного використання [126], а саме це, про що було 

відмічено в р.1, є нагальною проблемою не тільки в нашій країні, але й в 

інших країнах світу.  

Виходячи з гіпотези, що за допомогою мобільного захисного пристрою 

можна локалізувати надзвичайну ситуацію, пов’язану із загрозою вибуху 

малогабаритного вибухонебезпечного предмету, у якості основних тактико-

технічних вимог до засобу захисту було визначено: 

- під малогабаритним вибухонебезпечним предметом розглядаються 

вибухові предмети з масою тротилового еквіваленту до 120 г, що відповідає 

більшості можливих ситуацій [127]. Так, у найбільш поширеному випадку, 

коли необхідно локалізувати або знищити на місці ручну гранату РГ-6, маса 

її тротилового еквіваленту дорівнює 60 г; 

- необхідно забезпечити захист особового складу піротехнічної групи, 

цивільних та навколишнього середовища не тільки від вибухової хвилі, але й 

від самого захисного пристрою (це зумовлює необхідність 

розвантажувальних отворів у корпусі) та осколків (це серед іншого зумовлює 

те, що конструкція всередині захисного пристрою повинна не допустити 

виліт осколків через розвантажувальні отвори); 

- захисний пристрій повинен мати кріплення для розвантажувальних 

робіт у разі перевезення штатним вантажним автомобілем піротехнічного 

підрозділу, якщо той має відповідний маніпулятор; 

- захисний пристрій від вантажного автомобіля піротехнічної групи, 

який привіз засіб захисту до місця надзвичайної ситуації, до місця 

знаходження небезпечного предмету може  доставити особовий склад у 

засобах індивідуального захисту у кількості 2-3 особи. Виходячи з цього, з 



87 

урахуванням вимого з охорони праці щодо максимальної маси (до 50 кг), яку 

може переносити один піротехнік, маса повинна бути порядку 100 кг, а це 

зумовлює необхідність ручок на корпусі захисного пристрою для його 

перенесення особовим складом; 

- з урахуванням того, що шароподібна конструкція забезпечує 

найвищій рівень захисту у порівнянні з іншими захисними пристроями [128], 

захисний пристрій повинен мати куполоподібну форму, яку можна 

реалізувати на виробництві. При цьому діаметр захисного пристрою повинен 

бути менше 90 см. Це забезпечить його пронесення через дверні пройоми 

[129] піротехніками, у тому разі, коли небезпечний предмет знаходиться 

всередині споруди, що є характерним для випадку терористичної загрози 

[130]. 

Виходячи з цього, задачею засобу локалізації елементів ураження у разі 

вибуху малогабаритного небезпечного предмету є забезпечення можливості 

багаторазового використання пристрою [131,132], у тому разі для 

транспортування та знищення вибухонебезпечних предметів різних 

потужностей, за рахунок підвищення запасу міцності, підвищенні 

мобільності пристрою, спрощення  конструкції та зниження вартості його 

виготовлення і експлуатації.  

Даний технічний результат досягається за рахунок того, що захисний 

пристрій має корпус у вигляді ковпака з можливістю розміщення під ним 

вибухонебезпечних предметів, поручні для зручності  перенесення та 

установки і збільшувач ваги, розміщений по периметру основи корпусу для 

щільного прилягання до поверхні, згідно винаходу, корпус має форму 

близьку до напівсферичної та утворений плоскими металевими 

рівнобедреними пластинами трапецієвидної та трикутної форми, які з’єднані 

між собою високоміцними зварювальними швами з підсилювачами та 

розміщені у два яруси таким чином, що пластини трапецієвидної форми 

утворюють нижній ярус, а пластини трикутної форми – верхній, причому 

пластини трапецієвидної форми своїми бічними сторонами з’єднані між 
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собою таким чином, що основу пристрою складає правильний багатокутник, 

гранями якого є нижні основи пластин трапецієвидної форми, до яких 

високоміцними зварювальними швами приєднано збільшувач ваги, а 

пластини трикутної форми своїми основами з’єднані з верхніми основами 

пластин трапецієвидної форми і між собою  - бічними сторонами таким 

чином, що їх вершини з’єднані в одній точці. При цьому кожна пластина має 

у центрі отвір, який захищений з середини корпусу від вильоту осколків. У 

якості пристрою для захисту від вильоту осколків може бути використаний 

заглушений з боку впливу ударної хвилі вибуху металевий фланець з 

радіальними отворами на бічній поверхні, який встановлюється на отвір у 

центрі кожної пластини із середини корпусу і форма якого визначається 

формою отвору у центрі кожної пластини [133]. 

Наведена сукупність ознак забезпечує можливість багаторазового 

безпечного використання засобу локалізації елементів ураження у якості 

захисного пристрою за функціональним призначенням за рахунок 

підвищення його запасу міцності, а спрощення конструкції дозволяє знизити 

вартість його виготовлення та експлуатації і спростити процес 

транспортування, що дає можливість підвищити мобільність пристрою.  

На рис. 3.1 наведено загальний вигляд захисного пристрою, на рис. 3.2 

– вид за А-А рис. 1, на рис. 3.3 – тривимірна модель захисного пристрою для 

локалізації елементів ураження. 

Захисний пристрій для локалізації елементів ураження складається з 

корпусу 1 з поручнями 2 для зручності ручного перенесення і установки 

пристрою та можливістю розміщення під ним вибухонебезпечних предметів, 

що знищуються або транспортуються. Корпус 1 має збільшувач ваги 3, 

розміщений по периметру основи корпусу 1 для більш щільного контакту з 

поверхнею, на якій розміщується пристрій, та складається з плоских 

металевих рівнобедрених пластин 4 та 5 трапецієвидної та трикутної форми 

відповідно. Пластини з’єднані між собою високоміцними зварювальними 

швами 6 із підсилювачами 7 і мають  в центрі кожної пластини 4 і 5 отвір 8 
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для часткового скидання надлишкового тиску у фронті ударної повітряної 

хвилі вибуху. Отвір 8 кожної пластини 4 та 5 захищений з боку впливу 

ударної хвилі від вильоту осколків пристроєм, в якості якого 

використовується металевий фланець 9 з радіальними отворами 10 на бічній 

поверхні. Фланець встановлено на отвір 8 на внутрішню поверхню корпусу 1 

та заглушено з боку впливу ударної хвилі заглушкою 11.  

 

 

 

Рисунок 3.1 – Захисний пристрій 

для локалізації елементів ураження 

 

 

Рисунок 3.2 – Вид захисного 

пристрою за А-А 

 

 

Рисунок 3.3 – Тривимірна модель захисного пристрою 

 



 
 

Засіб локалізації елементів ураження працює наступним чином. За 

допомогою поручнів 2 вручну пристрій встановлюється над 

вибухонебезпечним предметом, що знищується або підлягає 

транспортуванню, таким чином, що корпус 1 повністю ізолює його від 

оточуючого середовища. Для більш щільного контакту з поверхнею, на яку 

встановлюється пристрій, використовується збільшувач ваги 3, виготовлений 

у вигляді металевих пластин прямокутної форми, що закріплюються за 

допомогою зварних швів по всьому периметру основи корпусу 1. При 

необхідності масу збільшувача ваги 3 можна додатково наростити вантажем, 

у якості якого можуть бути використані ґрунт, пісок або інші сипучі 

матеріали в мішках. Вибір форми корпусу 1 захисного пристрою для 

транспортування та знищення вибухонебезпечних предметів обумовлений 

необхідністю рівномірного розподілу впливу ударної хвилі вибуху та 

осколків на внутрішню поверхню пристрою. Заявлена близька до 

напівсферичної форма корпусу 1 дозволяє забезпечити рівноміцність 

конструкції у всіх напрямках дії продуктів вибуху як у разі знищення, так і у 

випадках несанкціонованого спрацьовування вибухонебезпечних предметів 

при їх транспортуванні, коли ударна хвиля та осколки вибуху впливають на 

всю внутрішню поверхню корпусу 1, що послаблює їх руйнівну дію за 

рахунок взаємодії та відбивання металевими пластинами 4 і 5. При цьому 

близька до напівсферичної форма корпусу 1 забезпечує рівномірний розподіл 

впливу тиску у фронті ударної хвилі та осколків вибуху на внутрішню 

поверхню корпусу 1, що разом із високоміцними зварювальними швами 6 з 

підсилювачами 7 запобігає локальним розривам. Піковий надлишковий тиск 

у фронті ударної хвилі частково скидається в атмосферу крізь отвори 8 в 

центрі кожної пластини. Це додатково поменшує енергію вибуху, що впливає 

на поверхню корпусу 1, збільшуючи час до його руйнування, та забезпечує 

разом із збільшувачем ваги 3 відносно нерухомий стан корпусу 1 під час 

вибуху. Заглушений з боку впливу ударної хвилі заглушкою 11 фланець 9, 

що встановлений на отвір 8 із середини корпусу 1, запобігає можливому 
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вильоту осколків в оточуюче середовище крізь отвори 8 у центрі пластин, 

забезпечуючи частковий скид тиску у фронті ударної хвилі крізь отвори 10 

на бічній поверхні фланця 9. 

Двох’ярусне розташування пластин 4 і 5 забезпечує необхідну міцність 

конструкції корпусу 1 з урахуванням мінімально можливої кількості зварних 

з'єднань. При цьому еквівалентній півсфері рівень захисту та запас міцності 

може забезпечити конструкція корпусу 1 з шести пластин 4 і 5 кожної форми 

з однаковою довжиною бічних сторін. Розміри пластин для двох'ярусної 

конструкції в цьому випадку можуть визначатися за співвідношеннями [134]: 

 

l= 0,765·R;      (3.1) 

 

a= 2R· sin(180◦/n);     (3.2) 

 

b= 1,53R· sin(180◦/n),    (3.3) 

 

де: n – загальна кількість пластин 4 і 5; 

l – довжина бічних сторін пластин 4 і 5; 

a – довжина нижньої основи пластин трапецієвидної форми 4 нижнього 

ярусу; 

b – довжина основи пластин трикутної форми 5верхнього ярусу та 

верхньої основи пластин трапецієвидної форми 4 нижнього ярусу; 

R – радіус описаної навколо корпусу 1 півсфери. 

Товщина пластин 4 та 5, розміри отворів 8 і 10 та радіус R описаної 

навколо корпусу 1 півсфери визначаються в залежності від потужності і 

калібру (розмірів) вибухонебезпечних предметів, що знищуються або 

транспортуються, та кількості енергії вибуху, що повинна бути стравлена 

крізь отвори з середини корпусу 1 для забезпечення вимог щодо 

встановлених умов функціонування  заявленого пристрою. 
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3.1.2. Вимірювання тиску всередині захисного пристрою. Для 

визначення надлишкового тиску під час проведення натурних досліджень на 

засобі локалізації  було змонтовано у відповідності до рис.3.2 додаткове 

обладнання, яке дозволило отримати показники надлишкового тиску, що 

виникали всередині захисного пристрою, та зафіксувати їх відтерміновано. 

Використовувався  манометр типу МТ-УХЛЗ. 

 

 

Рисунок 3.4. Схема отримання експериментальних результатів (1 – манометр; 

2 – зворотній клапан; 3 – захисний пристрій) 

 

3.1.3. Вибухова речовина. У якості вибухової речовини під час 

експериментальних досліджень використовувався  тротил  (тринітротолуол), 

оскільки, незважаючи на те, що він у чистому вигляді останнім часом 

використовується рідко, саме його без будь-яких угод і конвенцій вважають 

практично офіційним еквівалентом руйнівної сили вибухових речовин. 

 

3.1.4. Засоби підриву. Під час проведення експериментальних 

досліджень захисного пристрою для запобігання надзвичайних ситуацій, 

пов’язаних з несанкціонованим вибухом МВНП, використовувався один з 

найбільш поширених способів контрольованого підриву вибухової 

речовини – електровибуховий, оскільки він забезпечував можливість 

здійснення вибуху в точно визначений момент часу.   
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3.1.5. Майданчик вибухових робіт. Дослідження проводились на 

навчальному полігоні Навчального центру Оперативно-рятувальної служби 

цивільного захисту ДСНС України, який було створено для атестації 

піротехнічних підрозділів. Він включає ділянки для відпрацювання вправ: - з 

очищення території від мін та вибухонебезпечних предметів, - з виявлення 

металевих предметів, - по роботі з засобами пошуку, - зі знищення 

вибухонебезпечних предметів, - з очищення території від ВНП встановлених 

на розтяжку, - з очищення від ВНП будівель та споруд, - з підриву різних 

елементів та конструкцій.  

На полігоні створено умови наближені до реальних (проведення 

піротехнічних робіт, робіт з гуманітарного розмінування та очищення від 

вибухонебезпечних предметів колишніх районів ведення бойових дій) та 

забезпечено можливість виконання особовим складом  піротехнічного 

підрозділу  комбінацій різноманітних дій, які підтверджують наявність 

практичних та теоретичних навичок. 

Місцем для проведення експериментальних досліджень, пов’язаних з 

проведенням вибухових робіт, була ділянка для відпрацювання вправ зі 

знищення вибухонебезпечних предметів, основу якої складають навчальне 

поле для знищення ВНП (рис.3.5) та конструкції стаціонарного захисту 

особового складу під час проведення робіт зі знищення ВНП (рис.3.6). 

Окрім місця для проведення безпосереднього підриву 

вибухонебезпечних предметів та захисних споруд для персоналу (у тому разі 

окопу із дахом для захисту від уламків та вибухової хвилі, з бетонними або 

дерев’яними стінами, які гарантують безпечний візуальний контроль ділянки 

з точкою підриву), на майданчику розміщені контейнер для збору металевих 

уламків та тимчасовий склад для вибухових речовин та засобів підриву (на 

відстані 100 м від місця для підриву МВНП), де здійснюється підготовка 

вибухової речовини до експерименту у відповідності до обраного плану його 

проведення. 
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Рисунок 3.5 – Навчальне поле для знищення вибухонебезпечних предметів 

 

 

 

Рисунок 3.6 – Елементи захисту особового складу при проведенні робіт зі 

знищення вибухонебезпечних предметів 

 

В результаті цього майданчик для проведення вибухових робіт не 

тільки забезпечує  можливість відпрацювання на ділянці порядку виконання 

підривних робіт обраним (в нашому випадку електричним) способом, 



95 

виготовлення засобів підриву, підриву боєприпасів першої та другої 

категорії, але й підрив малогабаритних вибухонебезпечних предметів 

всередині запропонованого захисного пристрою. 

 

3.1.6. Методика експериментального дослідження. Методика 

проведення експерименту передбачала наступну послідовність робіт: 

- визначення показника, за яким є можливість експериментально 

перевірити достовірність розробленої математичної моделі попередження 

надзвичайних ситуацій, пов’язаних із загрозою вибуху малогабаритного 

вибухонебезпечного предмету; 

- підготовка майданчика вибухових робіт; 

- теоретична підготовку особового складу, який був задіяним до 

проведення експериментів; 

- отримання в тимчасовому складі та підготовка вибухової речовини 

визначеної маси; 

- прокладка ділянкових проводів; 

- підбір електродетонатору по опору; 

- прокладка та перевірка справності магістральних проводів, 

вимірювання їх опору та обладнання підривної станції; 

- отримання в тимчасовому складі електродетонатора; 

- виготовлення, прокламування, перевірка справності, визначення 

опору ділянкової мережі та під єднання до неї електродетонатора; 

- перенесення захисного пристрою до майданчику для знищення 

вибухонебезпечних предметів; 

- перенесення додаткового навантаження до майданчику для знищення 

вибухонебезпечних предметів; 

- підключення магістральних проводів до ділянкової мережі та 

здійснення перевірки провідності мереж; 

- виставляння зціплення; 
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- розміщення вибухової речовини на майданчику для знищення 

вибухонебезпечних предметів; 

- виготовлення заряду та встановлення в нього електродетонатору; 

- встановлення захисного пристрою поверх заряду вибухового заряду; 

- улаштування додаткового навантаження на захисний пристрій; 

- улаштування захисного обвалування захисного пристрою; 

- перевірка джерела струму і приєднання магістрального проводу до 

джерела струму; 

- безпосередні вибухові випробування захисного пристрою; 

- фіксація обраного для дослідження показника; 

- отримання статистичної вибірки; 

- оцінка довірчого інтервалу, що покриває обраний для аналізу 

показник. Враховуючи можливість отримання обмеженої кількості 

експериментальних результатів по ходу вогневих вибухових випробувань, 

доцільно користуватись результатами, представленими в кодованому вигляді 

 

iфакт

iфактiрозр

i
Х

ХХ
)Х(x


 ,                                        (3.4) 

 

де iрозрХ  – i-ий розрахунковий показник обраної для перевірки 

характеристики захисного пристрою, який було отримано за результатами 

використання розробленої математичної моделі попередження НС, з тими 

вихідними даними, які відповідають i-му вибуховому випробуванню; iфактХ – 

фактичний показник обраної для перевірки характеристики захисного 

пристрою, який було отримано за результатами результату i-го вибухового 

випробування. 

Це дозволяє визначити достовірність результатів, отриманих за 

результатами залучення розробленої математичної моделі попередження НС, 

за стандартною процедурою [135] перевірки укладання результатів натурних 
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експериментів в довірчі інтервали, які розраховані з надійністю 0,95 за 

результати застосування математичної моделі,  

 

,
n

96.1xx x                                           (3.5) 

 

де n – кількість вогневих випробувань захисного пристрою для 

запобігання НС, пов’язаних з несанкціонованим вибухом МВНП, за 

результатами здійснення яких визначались математичні очікування x  та 

середньоквадратичні відхилення x в кожній із серій експериментального 

дослідження. 

- досягнення на основі укладання (попадання) результатів 

експериментального дослідження в розрахований з  вірогідністю 0,95 

довірчий інтервал висновку щодо достовірності математичної моделі 

попередження надзвичайних ситуацій, пов’язаних із загрозою вибуху 

малогабаритного вибухонебезпечного предмету, і створеної на її основі 

методики попередження надзвичайних ситуацій, пов’язаних із загрозою 

вибуху малогабаритного вибухонебезпечного предмету, за розглянутим під 

час експериментальних досліджень із застосуванням розробленої 

лабораторної установки показником. 

Заходи із забезпечення безпеки: 

- визначення та позначання границь району проведення 

експериментального дослідження та рубежів дослідного майданчика; 

- підв’язування електродетонаторів до кілків; 

- перевірка вимірювальних приладів перед роботою з ними на 

безпечний струм; 

- приєднання проводів на ділянці до магістральних, вставляння 

електродетонаторів в заряди вибухової речовини, підключення мережі до 

підривних машинок тільки по команді керівника експериментальних робіт; 
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- видача підривної машинки особам, які приймають участь в 

дослідженні, тільки по особистому наказу керівника вибухових робіт; 

- виконання команд керівника вибухових робіт та заходів безпеки  

всіма особами, які приймають участь в дослідженні. 

Таким чином, розроблені лабораторна установка і методика проведення 

експериментальних досліджень з її використанням дозволяють перевірити 

достовірність математичної моделі попередження надзвичайних ситуацій, 

пов’язаних із загрозою вибуху малогабаритного вибухонебезпечного 

предмету, і створеної на її основі методики попередження надзвичайних 

ситуацій, пов’язаних із загрозою вибуху малогабаритного 

вибухонебезпечного предмету.   

 

 

3.2. Перша серія експериментальних досліджень щодо висоти підльоту 

захисного пристрою без додаткового навантаження в результаті вибуху 

малогабаритного вибухонебезпечного предмету 

 

У відповідності до тактико-технічних вимог, визначених в 2.1.1, із 

броньованої сталі 20 було виготовлено засіб локалізації елементів ураження у 

разі вибуху малогабаритного небезпечного предмету всередині захисного 

пристрою. Реальна маса запропонованого засобу захисту склала фактично 

130 кг, що відповідає ергономічним вимогам до його перенесення трьома 

піротехніками[136]. 

Пілотне випробування експериментального зразка, коли за його 

допомогою здійснювалась локалізація вибуху вибухонебезпечного предмету 

з тротиловим еквівалентом 50 г, показало (рис.3.7), що захисний пристрій 

підлетів на висоту 2,6 м.  

За його результатами були визначені конкретні показники ґрунту в 

місці підриву у відповідності до (2.35) з урахуванням того, що навантаження 

(m2=0) відсутнє: Кповерх=0,74.  
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Рисунок 3.7 – Пілотне випробування захисного пристрою 

 

Це дозволило розрахувати, згідно до (2.35), висоту підльоту захисного 

пристрою у разі використання МВНП різної маси без навантаження.  

 У відповідності до мас ( m ) тротилового еквіваленту МВНП, за якими 

визначалась висота підльоту ( розрахh ), було проведено експериментальні 

вибухові випробування.  

Отримані результати ( фактh ) з урахуванням їх переводу до кодованого 

вигляду ( x ) та визначених довірчих інтервалів ( minx  та maxx ) наведені в 

таблиці 3.1.  

Порівняння результатів вибухових випробувань, наведених в стовбцях 

6 та 9 і 10 показує, що експериментальні результати укладаються в довірчий 

інтервал, розрахований з надійністю 0,95. 
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Таблиця 3.1 – Оцінювання достовірності математичної моделі попередження 

НС, пов’язаних із загрозою вибуху малогабаритного вибухонебезпечного 

предмету, за результатами першої серії експериментальних досліджень щодо 

висоти підльоту захисного пристрою без додаткового навантаження 

№ 

експерименту 
г,m  м,hрозрах  м,hфакт  x  x  x  minx  maxx  

1 30 1,50 1,52 0,99 

1,00 0,01 0,99 1,01 
2 40 2,05 2,07 0,99 

3 50 2,60 2,60 1,00 

1,00 0,01 0,99 1,01 4 60 3,15 3,12 0,99 

5 70 3,70 3,66 0,99 

 

Крім цього, аналіз результатів, наведених в стовбцях 4 та 5, показує, що 

розроблений захисний пристрій (експериментальний зразок діаметром 

близько 90 см та масою 130 кг було виготовлено із броньованої сталі 20)у 

разі його використання без додаткового навантаження несе небезпеку для 

навколишнього середовища, особливо у випадку його використання 

всередині приміщень, та особового складу піротехнічної групи, який може 

бути ураженим осколками ВНП, наприклад у випадку використання ручних 

гранат. Все це підтверджує вірність вихідних положень, у відповідності до 

яких в р.2 було розроблено математичну модель попередження НС, 

пов’язаних із загрозою вибуху МВНП, в основі якої лежить застосування 

захисного пристрою із додатковим навантаженням на корпус та захисним 

обвалуванням, висота якого повинна бути більше висоти підльоту захисного 

пристрою з додатковим навантаженням, та створену на основі цієї ММ 

методики попередження НС, пов’язаних із загрозою вибуху МВНП. 
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Таким чином, результати експериментального дослідження висоти 

підльоту захисного пристрою без додаткового навантаження в результаті 

вибуху малогабаритного вибухонебезпечного предмету входять в довірчий 

інтервал, розрахований з надійністю 0,95, що підтверджує достовірність 

розробленої математичної моделі та методики попередження надзвичайних 

ситуацій, пов’язаних із загрозою вибуху малогабаритного 

вибухонебезпечного предмету, яка була створена на її основі.   

 

3.3. Друга серія експериментальних досліджень щодо збиткового 

тиску всередині захисного пристрою з додатковим навантаженням в 

результаті вибуху малогабаритного вибухонебезпечного предмету 

 

Для перевірки достовірності математичної моделі попередження НС, 

пов’язаних із загрозою вибуху МВНП, була проведена друга серія 

експериментальних досліджень щодо збиткового тиску всередині захисного 

пристрою з додатковим навантаженням в результаті вибуху малогабаритного 

вибухонебезпечного предмету, із застосуванням розробленої ММ (р.2.1) було 

виконано розрахунок надлишкового тиску (таблиця 3.2), який має місце 

всередині засобу локалізації за різних значень маси заряду в межах її 

визначення як малий вибухонебезпечний предмет (а саме в діапазоні від 30 

до 120 г тротилового еквіваленту). 

 

Таблиця 3.2 – Результати розрахунку надлишкового тиску всередині 

захисного пристрою 

m, г 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

,pрозр кПа 1,57 2,09 2,60 3,09 3,57 4,05 4,52 4,99 5,44 5,90 6,36 

 

В ході проведення експериментальних досліджень щодо збиткового 

тиску всередині захисного пристрою з додатковим навантаженням в 

результаті вибуху малогабаритного вибухонебезпечного предмету було 
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проведено 15 вибухів всередині захисного пристрою малих 

вибухонебезпечних предметів (рис.3.8) за схемою, яка наведена в таблиці 3.3.  

Отримані експериментальні результати наведені в таблиці 3.4. 

 

 

 

Рисунок 3.8 – Випробування захисного пристрою з навантаженням 

 

Таблиця 3.3 – Схема проведення вибухів всередині захисного пристрою 

Маса 

тротилового 

еквіваленту, 

г 

Схема підриву 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

50 1 2   5 6 7 8 9 10      

60    4            

70            12 13   
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Продовження табл. 3.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

100   3        11   14  

120               15 
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Таблиця 3.4 – Експериментальні результати визначення надлишкового тиску 

всередині захисного пристрою під навантаженням 

№ 

експерименту 
1 2 3 4 5 6 7 

,pфакт кПа 3,13 3,07 5,5 3,61 3,54 3,53 3,61 

x  1,01 0,99 1,01 1,01 0,99 0,99 1,01 

№ 

експерименту 
8 9 10 11 12 13 14 15 

,pфакт кПа 3,55 3,52 3,52 5,4 4,1 4,02 5,52 6,4 

x  1,00 0,99 0,99 0,99 1,01 0,99 1,01 1,01 

         

Узагальнені оцінки в кодованому вигляді 

x  1,000 

x  0,010 

minx  1,01 

maxx  0,99 

 

Порівняння результатів вибухових випробувань в кодованих перемінних, що 

наведені в таблиці 3.4,  з граничними значеннями minx  та maxx  показує, що 

експериментальні результати укладаються в довірчий інтервал, розрахований 

з надійністю 0,95.  
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Більш наочним є приведення отриманих експериментальних результатів до 

розрахункового показника надлишкового (таблиця 3.5) тиску всередині 

захисного пристрою, який відповідає масі заряду в 20 г тротилового 

еквіваленту, та аналіз того (рис.3.9), наскільки вони попадають в інтервал 

5% відносно аналогічних розрахункових результатів (таблиця 3.6).  

 

Таблиця 3.5 – Значення приведеного показника надлишкового тиску 

всередині захисного пристрою, отримані за експериментальними 

результатами 

№ 

експерименту 
1 2 3 4 5 6 7 

min

факт

p

p




 1,99 1,96 3,50 2,30 2,36 2,35 2,39 

№ 

експерименту 
8 9 10 11 12 13 14 15 

min

факт

p

p




 2,37 2,35 2,35 3,60 2,61 2,68 3,64 4,08 

 

 

Таблиця 3.6 – Розрахункові значення приведеного показника надлишкового 

тиску всередині захисного пристрою та межі інтервалу ± 5%. 

m, г 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 

min

розр

p

p




 1 1,34 1,66 1,97 2,27 2,58 2,88 3,18 3,47 3,77 4,06 

α=-0,05 0,95 1,26 1,57 1,87 2,16 2,45 2,74 3,02 3,29 3,57 3,85 

α=+0,05 1,05 1,40 1,74 2,07 2,39 2,71 3,02 3,34 3,64 3,95 4,25 
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Рисунок 3.9 – Перевірка укладання експериментальних результатів в інтервал 

 5% по відношенню до розрахункових показників 

 

Крім цього, важливо відмітити, що висота підльоту (контролювалась 

засобами автоматичної фото та відео фіксації) захисного пристрою, який був 

додатково навантажений у відповідності до розробленої в другому розділі 

методики, не перевищувала висоти пасивного обвалування (навантаження). 

Також під час зовнішнього огляду захисного пристрою після кожного вибуху 

(рисунок 3.10) його ушкоджень виявлено не було. 

Таким чином, результати експериментальних досліджень збиткового 

тиску всередині захисного пристрою з додатковим навантаженням в 

результаті вибуху малогабаритного вибухонебезпечного предмету входять в 

довірчий інтервал, розрахований з надійністю 0,95, що підтверджує 

достовірність розробленої математичної моделі та методики попередження 

надзвичайних ситуацій, пов’язаних із загрозою вибуху малогабаритного 

вибухонебезпечного предмету, яка була створена на її основі 
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Рисунок 3.10 – Вид захисного пристрою всередині після вибуху 

.   

Висновки по третьому розділу 

 

1. Розроблені лабораторна установка і методика проведення 

експериментальних досліджень з її використанням дозволяють перевірити 

достовірність математичної моделі попередження надзвичайних ситуацій, 

пов’язаних із загрозою вибуху малогабаритного вибухонебезпечного 

предмету, і створеної на її основі методики попередження надзвичайних 

ситуацій, пов’язаних із загрозою вибуху малогабаритного 

вибухонебезпечного предмету.   

2. Результати експериментального дослідження висоти підльоту 

захисного пристрою без додаткового навантаження в результаті вибуху 

малогабаритного вибухонебезпечного предмету входять в довірчий інтервал, 

розрахований з надійністю 0,95, що підтверджує достовірність розробленої 

математичної моделі та методики попередження надзвичайних ситуацій, 

пов’язаних із загрозою вибуху малогабаритного вибухонебезпечного 

предмету, яка була створена на її основі.   
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3. Результати експериментальних досліджень збиткового тиску 

всередині захисного пристрою з додатковим навантаженням в результаті 

вибуху малогабаритного вибухонебезпечного предмету входять в довірчий 

інтервал, розрахований з надійністю 0,95, що підтверджує достовірність 

розробленої математичної моделі та методики попередження надзвичайних 

ситуацій, пов’язаних із загрозою вибуху малогабаритного 

вибухонебезпечного предмету, яка була створена на її основі.   
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РОЗДІЛ 4 

 

 

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ОТРИМАНИХ 

РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

 

Пропозиції щодо впровадження отриманих результатів будемо 

реалізовувати наступним чином. Першочергово виконаємо оцінку 

ефективності застосування розробленої методики попередження 

надзвичайних ситуацій, пов’язаних із загрозою вибуху малогабаритного 

вибухонебезпечного предмету. Після чого запропоновано пропозиції щодо 

вдосконалення стандартних оперативних процедур щодо ліквідації 

малогабаритних вибухонебезпечних предметів. Потім обґрунтовано 

нормативи для забезпечення підготовки особового складу піротехнічних 

підрозділів до використання запропонованого захисного пристрою. 

 

 

4.1. Оцінка ефективності застосування розробленої методики 

 

4.1.1. Розкриття закономірностей діяльності піротехніків під час 

локалізації МВНП за допомогою захисного пристрою. Розглядалось 

виконання особовим складом основних операцій, які забезпечують 

реалізацію розробленої методики піротехнічним підрозділом. Зокрема були 

розглянуті особливості виконання операцій по одяганню піротехніками 

засобів індивідуального захисту, перенесенню захисного пристрою та 

додаткового навантаження (у якості одиниці додаткового навантаження 

використовувався мішок з піском масою 50 кг), а також улаштування 

захисного пристрою безпосередньо на місці локалізації надзвичайної ситуації 

поверх вибухонебезпечного предмету. 
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В експериментальних дослідженнях [137,138] брали участь 

випробовувані, які навчаються піротехнічній справі, з числа курсантів 

Національного університету цивільного захисту України та Навчального 

центру Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Державної 

служби з надзвичайних ситуацій України.  

Отримані результати по кожному виду робіт, оскільки у кожному 

випадку використовувалися вибірки з об'ємом 3024n  , були перевірені на 

нормальність розподілу за критерієм Шапіро-Уілкі [139]. 

Для цього, наприклад, стосовно до одягання випробовуваними 

бронежилету Модуль – 4С в літній час (таблиця 4.1) спочатку були 

розраховані середнє значення часу одягання бронежилету  

 

n

t

t

n

i
C4

C4

i
 ,                                               (4.1) 

 

де 
iC4t – час одягання бронежилету Модуль – 4С i-имдосліджуваним,с; 

середньоквадратичне відхилення  

 

 



n

1i

2
C4C4t tt

n

1
iC4

,                                 (4.2) 

 

та 

  42,759ttmn
n

1i

2
C4C42 i

 


,                           (4.3) 

 

де 2m – вибірковий центральний момент другого порядку. 
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Оскільки оцінки 
iC4t є результатом обробки незалежних спостережень, 

вони були розташовані в порядку неспадання і позначені символами 

20n21 C4C4C4 t ,...,t ,t


. 

 

Таблиця 4.1 – Результати одягання бронежилету Модуль – 4С в літній час 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

iC4t , c 44,37 
39,7

3 

34,4

7 

38,9

2 

28,4

4 
33,3 

25,4

2 

22,3

2 
32,22 26,64 

 2C4C4 tt
i


 

123,3

7 

64,1

1 

46,0

6 

46,0

6 

24,8

7 

23,9

8 
7,60 5,23 1,58 1,46 

n 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

iC4t , c 28,53 
35,9

5 

31,1

4 

26,6

4 

32,6

7 

30,6

7 

42,7

3 

43,6

5 
32,17 38,56 

 2C4C4 tt
i


 
0,57 0,02 1,09 6,37 

26,3

5 

30,1

7 

39,7

3 

86,5

5 

104,5

1 

119,7

5 

           

C4t , c 33,43 

C4 , c 6,32 

2mn   759,42 

 

В таблиці 4.2 приведена впорядкована серія отриманих значень часу 

одягання бронежилету Модуль – 4С. Це дозволило обчислити проміжну суму 

S по формулі: 

 

98,26)tt(aS
k

i
iC4)1in(C41in   ,                         (4.4) 

 

де k – індекс, який має значення від 1 до 122/n  ; 1ina  –коефіцієнт, 

який має спеціальні значення для обсягу вибірки n (його значення, що 

наведені в таблиці 4.2, взяті з таблиці 10 [140]). 
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Таблиця 4.2 – Упорядкована серія отриманих значень часу одягання 

бронежилету Модуль – 4С 

k 
)1k20(C4t 

,  

с 

kC4t ,  

с 
k

)1k20(

C4

C4

t

t






,
 

с 

1kna   
)(

a

kл)1kn(л

1kn








 

1 44,37 22,32 22,05 0,4493 9,907065 

2 43,65 25,42 18,23 0,3098 5,647654 

3 42,73 26,64 16,09 0,2554 4,109386 

4 39,73 26,64 13,09 0,2145 2,807805 

5 38,92 28,44 10,48 0,1807 1,893736 

6 38,56 28,53 10,03 0,1512 1,516536 

7 35,95 30,67 5,28 0,1245 0,65736 

8 34,47 31,14 3,33 0,0997 0,332001 

9 33,3 32,17 1,13 0,0764 0,086332 

10 32,67 32,22 0,45 0,0539 0,024255 

S 26,98 

S2 728,04 

 

Таблиця 11 [130] для рівня значимості =0,05 та n=20 дає 

значення 905,0Wтабл  . Оскільки розподіл у відповідності до [140] 

вважається нормальним. 

 

 

905,0W959,0
42,759

04,728

mn

S
W табл2

2




 ,                         (4.5) 

 

Розрахунки, аналогічні (4.1)-(4.5), були виконані [141] також для 

аналізу часу одягання засобів індивідуального захисту піротехніків інших 

модифікацій (в літній та зимній час), а також бронежилету Модуль – 4С в 
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зимній час. В узагальненому вигляді отримані результати наведені в 

таблиці 4.3 та на рис. 4.1. 

 

Таблиця 4.3 – Узагальнені результати експериментальних досліджень по 

одяганню засобів індивідуального захисту 

 
4С 

(літо) 

4С 

(зима) 

БЖ 

(літо) 

БЖ 

(зима) 

БЖЗТ-71 

(літо) 

БЖЗТ -71 

(зима) 

t , 

с 
33,43 47,68 84,18 92,57 47,71 101,56 

 , 

с 
6,32 8,16 20,31 23,80 11,19 15,94 

 

Аналіз результатів (див. таблиця 4.3 та рис. 4.1) показує, що 

закономірністю часу одягання захисного одягу піротехніками є нормальна 

функція розподілу показника, що розглядається, незалежно від модифікації 

бронежилетів та пори року, коли здійснюється операція, яка розглядається. 

 

 

Рисунок 4.1 – Розподіл часу одягання захисного одягу піротехніками в 

залежності від модифікації та пори року виконання операції, що 

розглядається 



113 

Наявність оцінок математичних очікувань і середньоквадратичних 

відхилень часу одягання піротехніками захисного одягу різних модифікацій 

дозволило виконати перевірку того, наскільки значимо різняться середні 

значення, отримані по двох незалежних вибірках дослідження часу одягання 

захисного одягу, використовуючи t-критерій Стьюдента [142]. 

В цьому випадку, наприклад для ситуації, коли порівнюється час 

одягання бронежилету Модуль – 4С літом та зимою, розглядалась гіпотеза 

 

)зима(t)літо(t:H C4C40                                       (4.6) 

 

та її альтернатива  

 

)зима(t)літо(t:H C4C41  ,                                       (4.7) 

 

яка доводить відмінність середніх значень. 

З метою вибору конкретної методики розрахунку t-критерію [142] 

спочатку була перевірена гіпотеза про рівність дисперсій. У якості 

критерію для перевірки нуль-гіпотези  

 

)зима()літо(:H C4C40                               (4.8) 

 

був обраний F-критерій 

 

67,1
94,39

59,66
F

2
2

2
1 



 ,                                           (4.9) 

 

де 
2
1  – більша з оцінок дисперсій в двох вибірках. 

При цьому критичне значення крF , яке при рівні значимості  = 0,05 

та числі ступенів свободи 

 

191n)літо( літо4С  , 191n)зима( зима4С  ,              (4.10) 
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где 20nn зималіто  – кількість досліджуваних, у яких визначалася 

оцінка часу одягання захисного одягу, дорівнює 

 

15,2FF таблкр  .                                            (4.11) 

 

Видно, що в розглянутих випадках правомірною визнається нуль-

гіпотеза (4.6) та допускається рівність дисперсій при виконанні робіт, що 

виконуються в однакових модифікаціях захисного одягу за різної пори року. 

Виходячи з цього, стандартна помилка різниці С4S , з урахуванням 

того, що вибірки малого розміру (<30), та число ступенів свободи  при 

обчисленні t-критерію розраховуються [143] наступним чином  

 

;31,2
20

1

20

1

22020

59,66)120(94,39)120(
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1
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)1n()1n(

S
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2
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2
літоліто
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         (4.12) 

 

382nn зималіто  .                            (4.13) 

 

В результаті 

 

17,6
31,2

68,4743,33

S

)зима(t)літо(t
t

C4

C4C4
набл 





 .         (4.14) 

 

Оскільки 

 

04,2)05,0(t17,6t таблнабл  ,                     (4.15) 
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можна говорити, що при рівні значимості =0,05 результати, 

отриманні під час одягання бронежилету Модуль – 4С в літній та зимовий 

час відрізняються. 

Тобто, закономірністю часу одягання захисного одягу піротехніками є 

нормальна функція розподілу показника, що розглядається, незалежно від 

модифікації бронежилетів та пори року, коли здійснюється операція, яка 

розглядається, а також їх значима відмінність між собою. 

Аналогічним чином були визначені закономірності розподілу 

швидкостей перенесення захисного пристрою (таблиця 4.4 та таблиця 4.5, 

відповідно літньої та зимньої пори) та одиниці додаткового навантаження 

(таблиця 4.6 та таблиця 4.7), руху в засобах індивідуального захисту 

(таблиця 4.8 та таблиця 4.9), а також часу встановлення захисного пристрою 

поверх МВНП (таблиця 4.10 та таблиця 4.11), часу улаштування одиниці 

додаткового навантаження у відповідності до розробленого способу 

(таблиця 4.12 та таблиця 4.13) та часу улаштування захисного обвалування за 

допомогою шести одиниць додаткового навантаження (таблиця 4.14 та 

таблиця 4.15) в бронежилетах Модуль–4С.  
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Таблиця 4.4 – Експериментальні результати перенесення захисного пристрою 

в бронежилеті Модуль – 4С в літній час та їх оцінка 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

)(4 літоv
iC

, м/c 

0,28

2 

0,30

0 

0,29

7 

0,33

2 

0,29

6 

0,29

5 

0,32

6 

0,32

3 

0,35

5 

0,28

1 

n 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

)(4 літоv
iC

, м/c 

0,30

3 

0,30

2 

0,30

0 

0,28

9 

0,28

3 

0,27

7 

0,29

5 

0,28

7 

0,28

8 

0,27

2 

 

)(4 літоv C , 

м/c 
0,298 

C4 , м/c 0,0179 

2mn   0,0061 

S2 0,0055 

W 0,9070 

 

 

Таблиця 4.5 – Експериментальні результати перенесення захисного пристрою 

в бронежилеті Модуль – 4С  в зимній час та їх оцінка 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

)(4 зимаv
iC

, м/c 

0,10

8 
0,11 

0,12

8 

0,09

6 

0,12

1 
0,12 

0,13

1 

0,10

9 

0,12

5 

0,11

6 

n 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

)(4 зимаv
iC

, м/c 

0,11

1 

0,11

2 

0,11

5 

0,11

1 

0,10

9 

0,10

9 

0,12

1 

0,12

9 

0,11

6 

0,12

2 

 

)(4 зимаv C

, м/c 
0,116 

C4 , м/c 0,00869 

2mn   0,001435 

S2 0,001371 

W 0,9556 
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Таблиця 4.6 – Експериментальні результати перенесення одиниці 

додаткового навантаження  в бронежилеті Модуль – 4С в літній час та їх 

оцінка 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

)(4 літоv
iC , 

м/c 
0,282 0,300 0,297 0,332 0,296 0,295 0,326 0,323 0,355 0,281 

n 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

)(4 літоv
iC , 

м/c 
0,303 0,302 0,300 0,289 0,283 0,277 0,295 0,287 0,288 0,272 

 

)(4 літоv C , 

м/c 
0,298 

C4 , м/c 0,0179 

2mn   0,0061 

S2 0,0055 

W 0,9070 

 

 

Таблиця 4.7 – Експериментальні результати перенесення одиниці 

додаткового навантаження  в бронежилеті Модуль – 4С в зимній час та їх 

оцінка 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

)(4 зимаv
iC , 

м/c 
0,315 0,257 0,295 0,288 0,358 0,255 0,428 0,296 0,330 0,310 

n 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

)(4 зимаv
iC , 

м/c 
0,287 0,434 0,457 0,347 0,347 0,230 0,330 0,297 0,357 0,309 

 

)(4 зимаv C , 

м/c 
0,326 

C4 , м/c 0,0596 

2mn   0,0675 

S2 0,0616 

W 0,9129 
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Таблиця 4.8 – Експериментальні результати руху без навантаження в 

бронежилеті Модуль – 4С в літній час та їх оцінка 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

)(4 літоv
iC , 

м/c 
0,527 0,592 0,523 0,515 0,534 0,547 0,53 0,537 0,524 0,571 

n 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

)(4 літоv
iC , 

м/c 
0,550 0,529 0,581 0,540 0,462 0,593 0,506 0,500 0,535 0,542 

 

)(4 літоv C , 

м/c 
0,537 

C4 , м/c 0,0313 

2mn   0,1887 

S2 0,1788 

W 0,9477 

 

 

Таблиця 4.9 – Експериментальні результати руху без навантаження в 

бронежилеті Модуль – 4С в зимній час та їх оцінка 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

)(4 зимаv
iC , 

м/c 
0,366 0,472 0,356 0,407 0,297 0,407 0,338 0,465 0,347 0,437 

n 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

)(4 зимаv
iC , 

м/c 
0,437 0,404 0,380 0,385 0,453 0,393 0,406 0,422 0,380 0,412 

 

)(4 зимаv C , 

м/c 
0,398 

C4 , м/c 0,0442 

2mn   0,0371 

S2 0,0357 

W 0,9624 
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Таблиця 4.10 – Експериментальні результати встановлення захисного 

пристрою в бронежилеті Модуль – 4С в літній час та їх оцінка 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

)(4 літоt
iC , c 39,25 33,52 22,15 29,12 29,03 26,08 40,76 43,46 36,51 31,48 

n 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

)(4 літоt
iC , c 31,54 43,89 38,35 32,95 38,84 33,74 33,18 32,3 47,4 44,19 

 

)(4 літоt C , c 35,387 

)(4 літоC , c 6,5821 

2mn   823,16 

S2 800,21 

W 0,9721 

 

 

 

Таблиця 4.11 – Експериментальні результати встановлення захисного 

пристрою в бронежилеті Модуль – 4С в зимній час та їх оцінка 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

)(4 зимаt
iC , c 54,25 72,25 73,05 78,15 54,49 58,9 57,9 53,35 53,02 52,41 

n 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

)(4 зимаt
iC , c 53,65 51,43 73,55 51,8 43,67 62,66 71,3 70,4 65,24 45,2 

 

)(4 зимаt C , c 59,834 

)(4 зимаC , 

c 
10,2329 

2mn   1989,53 

S2 1861,22 

W 0,9355 
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Таблиця 4.12 – Експериментальні результати улаштування одиниці 

додаткового навантаження в бронежилеті Модуль – 4С в літній час та їх 

оцінка 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

)(4 літоt
iC , c 11,14 13,70 14,00 12,67 17,79 12,63 12,40 14,50 19,87 15,42 

n 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

)(4 літоt
iC , c 16,04 12,03 15,54 14,39 14,70 14,46 12,55 16,74 17,13 14,88 

 

)(4 літоt C , c 14,629 

)(4 літоC , c 2,1655 

2mn   89,10 

S2 84,48 

W 0,9482 

 

 

 

Таблиця 4.13 – Експериментальні результати улаштування одиниці 

додаткового навантаження в бронежилеті Модуль – 4С в зимній час та їх 

оцінка 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

)(4 зимаt
iC , c 43,09 41,17 42,77 38,44 45,66 40,81 43,54 39,38 42,25 38,28 

n 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

)(4 зимаt
iC , c 40,36 44,4 40,43 41,16 35,7 39,18 39,79 42,23 41,56 32,19 

 

)(4 зимаt C , c 40,620 

)(4 зимаC , c 3,0401 

2mn   175,61 

S2 160,52 

W 0,9141 
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Таблиця 4.14 – Експериментальні результати улаштування захисного 

обвалування в бронежилеті Модуль – 4С в літній час та їх оцінка 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

)(4 літоt
iC , c 39,25 33,52 22,15 29,12 29,03 26,08 40,76 43,46 36,51 31,48 

n 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

)(4 літоt
iC , c 31,54 43,89 38,35 32,95 38,84 33,74 33,18 32,3 47,4 44,19 

 

)(4 літоt C , c 40,811 

)(4 літоC , c 5,1126 

2mn   496,64 

S2 480,05 

W 0,9666 

 

 

Таблиця 4.15 – Експериментальні результати улаштування захисного 

обвалування в бронежилеті Модуль – 4С в зимній час та їх оцінка 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

)(4 зимаt
iC , c 44,1 52,78 51,75 54,36 56,08 42,32 48,39 60,35 49,83 47,18 

n 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

)(4 зимаt
iC , c 56,85 51,74 56,5 48,03 57,78 45,77 51,29 56,13 47,25 44,38 

 

)(4 зимаt C , c 51,143 

)(4 зимаC , c 5,1556 

2mn   505,02 

S2 491,71 

W 0,9736 

 

В узагальненому вигляді отримані результати наведені на рис. 4.2÷4.5. 
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Рисунок 4.2 – Розподіл швидкості перенесення захисного пристрою в 

бронежилетах Модуль–4С в залежності від пори року 

 

 

Рисунок 4.3 – Розподіл швидкості перенесення одиниці додаткового 

навантаження в бронежилетах Модуль–4С в залежності від пори року 
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Рисунок 4.4 – Розподіл часу встановлення захисного пристрою поверх 

малогабаритного вибухонебезпечного предмету в бронежилетах Модуль–4С 

в залежності від пори року 

 

 

Рисунок 4.5 – Розподіл часу улаштування захисного обвалування з шести 

одиниць додаткового навантаженняв бронежилетах Модуль–4С в залежності 

від пори року 
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Крім цього, було виконано порівняння показників, які характеризують 

час (швидкість) виконання типових операцій піротехніками під час реалізації 

розробленого способу в залежності від пори року. В таблиці 4.16 наведені 

порівняння цих показників під час роботи особового складу в бронежилетах 

Модуль – 4С в літній та зимовий час. 

 

Таблиця 4.16  – Порівняння показників виконання типових операцій в 

бронежилетах Модуль – 4С в літній та зимовий час 

Типова операція F  крF  S    наблt  
)05,0( 

таблt
 

Одягання засобу 

індивідуального захисту 
1,67 2,3 2,31 46 6,17 2,01 

Перенесення захисного 

пристрою 
0,46 2,3 2,31 46 8,96 2,01 

Перенесення одиниці 

додаткового навантаження 
1,02 2,3 2,31 46 6,57 2,01 

Рух особового складу в 

засобах індивідуального 

захисту 

0,96 2,3 2,31 46 4,23 2,01 

Встановлення захисного 

пристрою поверх МВНП 
0,56 2,3 2,31 46 8,11 2,01 

Улаштування одиниці 

додаткового навантаження 
1,72 2,3 2,31 46 5,95 2,01 

Улаштування додаткового 

обвалування 
1,68 2,3 2,31 46 7,57 2,01 

 

Видно, що вони суттєво відрізняються для всіх можливих типових 

операцій, які необхідно виконати в процесі реалізації розробленого способу 

локалізації надзвичайної ситуації за допомогою захисного пристрою 

куполоподібної форми.  
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Тобто, закономірністю показників, які характеризують час 

(швидкість) виконання типових операцій піротехніками під час реалізації 

розробленого способу, є нормальна функція розподілу показника, що 

розглядається, незалежно від модифікації бронежилетів та пори року, коли 

здійснюється операція, яка розглядається, а також їх значимі відмінності між 

собою. При цьому функції розподілу часу (швидкості) виконання окремих 

операцій отримані з рівнем значимості 0,05, що дозволяє їх використовувати 

для оцінки ефективності розробленого способу локалізації надзвичайної 

ситуації. 
 

4.1.2. Оцінка ефективності. Представивши [144] бойову роботу 

піротехнічного підрозділу під час локалізації малогабаритного 

вибухонебезпечного предмету у вигляді графічної моделі, математичне 

очікування брt  її тривалості як у випадку застосування розробленої методики 

(рис.4.6), так і у випадку застосування існуючого способу, коли за 

допомогою мішків з піском навколо МВНП утворюється обвалування 

висотою 2,5 м, можна визначити  у вигляді суми it окремих операцій бойової 

роботи, що належать критичному крL  шляхові  

 


крL

iбр tt ,                                                 (4.16) 

а дисперсію 
2
бр  у вигляді суми відповідних дисперсій 

2
i  часу 

виконання окремих операцій бойової роботи 

 


крL

2
i

2
бр .                                              (4.17)   

 

Для складних варіантів бойової роботи піротехнічного підрозділу, що 

містять досить велику кількість різноманітних операцій, які підлягають 

виконанню (а аналіз графічної моделі, наведеної на рис.4.6 свідчить про це), 

відповідно до центральної граничної теореми [145] можна вважати, що закон 

розподілу часу бойової роботи буде нормальним незалежно від закону 
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розподілу часу виконання окремих операцій. У якості прикладу для 

порівняльної оцінки розглядався випадок, коли у якості МВНП буде ручна 

граната Ф-1з тротиловим еквівалентом 60 г. В цьому випадку для реалізації 

методики необхідно задіяти 7 мішків з піском (масою 50 кг кожний) у якості 

додаткового навантаження та 6 мішків для встановлення захисного 

обвалування. 

З урахуванням  того, що транспортний засіб піротехнічного підрозділу 

(вантажний автомобіль, який привезе захисний пристрій та мішки з піском 

для додаткового навантаження та встановлення захисного обвалування) 

повинен знаходиться на відстані не менше 50 м, розрахунки у відповідності 

до графічної моделі (рис.4.6) показують, що середній час локалізації в 

бронежилетах Модуль-4С надзвичайної ситуації, пов’язаної з МВНП масою 

60 г в тротиловому еквіваленті, за допомогою захисного пристрою літньої 

пори буде складати 2185,4 с (зимньої – 4082,2 с), а середньоквадратичне 

відхилення – 52,6 с літньої пори (128,7 с – зимньої). Застосовуючи правило 

трьох сигм, можна очікувати, що навіть зимою час локалізації надзвичайної 

ситуації, яка розглядається, не буде більше 75 хвилин. 

В той же час, у випадку застосування діючого підходу до локалізації 

МВНП тільки середній час тільки перенесення 6 тон піску (а це 100 мішків з 

піском на борту вантажного КАМАЗу) на відстань 50 м займе 12317 с (205 

хвилин) в літній час та 22622с (377 хвилин) в зимній (відповідно 

середньоквадратичні відхилення будуть дорівнювати 127,6 с та 317,9 с). 

Видно, що навіть літом цей час буде не менше 198 хвилин. Тобто, тільки за 

часом перенесення піску в мішках фактично на порядок скорочується час 

локалізації малогабаритного вибухонебезпечного предмету. 

Таким чином, з рівнем значимості =0,01 можна стверджувати, що 

застосування розробленої методики в інтересах попередження надзвичайних 

ситуацій, пов’язаних із загрозою вибуху малогабаритного 

вибухонебезпечного предмету, значно скорочує час роботи піротехнічного 

підрозділу. 
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Рисунок 4.6 – Графічна модель локалізації надзвичайної ситуації, пов’язаної з малогабаритним вибухонебезпечним 

предметом, за допомогою захисного пристрою куполоподібної форми 

 
Наведені на графічній моделі роботи мають наступний фізичний смисл: 

0-1– одягання засобів індивідуального захисту піротехніків; 1-2 – підготовка МВНП до ліквідації; 1-3 – перенесення захисного 

пристрою від автомобіля піротехнічної групи до місця знаходження МВНП; 1-4 – перенесення одиниці додаткового навантаження до місця 

знаходження МВНП; 2-6 (3-6)– фіктивна робота, яка відображає той факт, що підготовка МВНП (робота 1-2) або перенесення захисного 

пристрою (робота 1-3), а також а також перенесення додаткового навантаження (1-6) можуть виконуватись незалежно друг від друга, але до 

початку наступної роботи (6-7) обов’язково повинні закінчитися; (4-5) – фіктивна робота, яка відображає той факт, що перенесені не всі 

елементи додаткового навантаження, які необхідно задіяти для реалізація способу; (4-6) – фіктивна робота, яка відображає факт перенесення 

до місця знаходження МВНП всіх елементів додаткового навантаження; (6-7) – встановлення захисного пристрою; (7-8) – встановлення 

елементу додаткового навантаження на захисний пристрій; (8-9) – фіктивна робота, яка відображає той факт, що на захисний пристрій 

встановлені  не всі елементи додаткового навантаження; (8-10) – фіктивна робота, яка відображає факт розміщення на захисному пристрої 

всіх елементів додаткового навантаження; (10-11) – встановлення захисного обвалування; (11-12) – завершальні операції (повернення 

піротехнічної групи до транспортного засобу та розміщення в укритті). 



 
 

 

4.2. Вдосконалення стандартних оперативних процедур щодо 

ліквідації малогабаритних вибухонебезпечних предметів 

 

У [114] відмічено, що акредитація операцій з протимінної діяльності 

вимагає знання оцінок часу локалізації НС, на протязі якого буде задіяним 

особовий склад піротехнічного підрозділу. У випадку НС, пов’язаної з 

МВНП другої категорії, це буде фактично час до його підриву на місці 

знаходження. Наявність математичної моделі локалізації за допомогою 

захисного пристрою наслідків НС у разі вибуху малогабаритного 

небезпечного предмету, а також отриманих закономірностей діяльності 

піротехніків та графічної моделі (рис.4.6) дозволяють отримати залежності 

того, як змінюється час локалізації НС в залежності від маси тротилового 

еквіваленту МВНП у разі реалізації розробленого способу та пори року.  

Крім цього, під час залучення сил та засобів ЄДСЦЗ України до 

виконання загального комплексу, пов’язаного з ліквідацією НС, в першу 

чергу тих, що забезпечують відновлення життєдіяльності об’єкта, де було 

знайдено вибухонебезпечний предмет, необхідно знати мінімальні та 

максимальні оцінки бойової роботи безпосередньо піротехнічного підрозділу 

. Їх можна отримати, використовуючи правило трьох сигм, за результатами 

оцінювання середнього часу попередження НС, пов’язаної з МВНП як літом, 

так і зимою. 

В узагальненому вигляді такі залежності наведені на рис.4.7. Аналіз 

отриманого результату  показує, що він стає дієвим інструментом штабу 

робіт по ліквідації НС для оцінювання прогнозних оцінок та планування 

всього комплексу робіт, який здійснює ЄДСЦЗ України в цілому.  

Крім цього, під час навчання населення ризикам небезпек від 

малогабаритних вибухонебезпечних предметів та оцінювання можливостей 

ЄДСЦЗ, необхідно передбачати практичне відпрацювання питань щодо 

знаходження населення та задіяних елементів системи цивільного захисту в 
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безпечному місці на достатній відстані (більше 200 м) на протязі не менше 

2,5 годин. Відповідно, не можна говорити і про надання інформації громадам 

щодо протимінної діяльності, передачу очищеної території та відновлення 

життєдіяльності об’єкту раніше ніж через 2,5 години.  

 

 

Рисунок 4.7 – Залежність оцінок часу локалізації надзвичайної ситуації, 

пов’язаної з малогабаритним вибухонебезпечним предметом, від маси його 

тротилового еквіваленту 

 

Також, у разі оснащення ПП розробленим захисним пристроєм 

куполоподібної форми стандартна оперативна процедура, що регламентує 

порядок оцінки відповідності та акредитації піротехнічних підрозділів 

ДСНС, повинна включати перевірку того, що штатний вантажний автомобіль 

обладнано маніпулятором, який є придатним здійсняти підйом-спуск 

захисного пристрою. На базі постійного розміщення ПП повинен бути 

незменшуваний (див. таблиця 3.3) запас піску в кількості не менше ніж 21 

мішок (масою порядку 50 кг кожний). 
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Організація навчального процесу особового складу піротехнічних 

підрозділів в системі ДСНС повинна спиратись як на отримані 

закономірності (р.4.1.1) в повсякденній діяльності, так і на виділення не 

менше 2,5-3 годин у разі проведення тактико-спеціальних навчань, 

пов’язаних із загрозою вибуху малогабаритних вибухонебезпечних 

предметів.  

Таким чином, розроблено рекомендації по вдосконаленню діючих 

стандартних оперативних процедур у разі використання запропонованого 

захисного пристрою куполоподібної форми, реалізація яких забезпечить 

скорочення часу робіт по локалізації надзвичайних ситуацій, пов’язаних з 

малогабаритними вибухонебезпечними предметами, та недопущенню 

переростання їх до більш високого рівня без зниження рівня безпеки 

особового складу ДСНС та цивільних осіб. 

 

 

4.3. Обґрунтування нормативів для підготовки піротехніків до 

застосування захисного пристрою 

 

У розглянутому випадку під нормативом розуміється фактична 

величина часу виконання типової операції особовим складом піротехнічного 

підрозділу, яка служить підставою для віднесення випробовуваних до однієї з 

класифікаційних груп і є показником якості розглянутої системи «піротехнік 

– технічні засоби виконання робіт – надзвичайна ситуація з ВНП». Оскільки 

розробка нормативів має в своїй основі порівняння результатів одних 

випробовуваних з результатами інших випробовуваних, то порівняльні 

норми можуть бути побудовані шляхом віднесення відповідного відсотка 

розглянутого особового складу до нормативу, який він здатний виконати 

[147]. 

З вищевикладеного випливає, що на початковому етапі розробки 

нормативу необхідно однозначно визначити не тільки параметри розподілу 
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часу одягання захисного одягу, так і отримати оцінки ймовірностей 

виконання розглянутого нормативу в заданий час. Обраним варіантом 

останнього є розрахунок середньозважених оцінок ( 2345 ,,, PPPP


) відповідних 

часток (частот) всіх можливих результатів. Ці оцінки відповідають, як це 

прийнято в більшості підрозділів у даний час, «відмінній», «добрій» , 

«задовільній» або «незадовільній» оцінці [148]. 

Параметри, наприклад, розподілів часу одягання захисного одягу були 

отримані в процесі розкриття закономірностей виконання цієї операції (див. 

р.4.2) , які виконують піротехніки. Так, для одягання бронежилету Модуль –

4С(див. рис.4.2) функція щільності розподілу має вигляд 
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За аналогією з підходом, який застосовується при обґрунтуванні 

фізкультурних нормативів [135], припустимо, що відмінній оцінці відповідає 

10% позитивних результатів, а добрій та задовільній по 40% наступних. Тоді 
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З урахуванням вимог кратності і запам`ятовуваності [135] 

рекомендуються (див. рис. 4.8) такі нормативи 

 

c.40t c; 35t c; 25t 555                               (4.22) 

 

 

 

Рисунок 4.8 – Визначення нормативів для оцінювання якості одягання 

бронежилету Модуль – 4С літом 

 

Аналогічним чином були визначені нормативи для оцінювання якості 

одягання бронежилету Модуль–4С зимою та засобів індивідуального захисту 

піротехніків інших модифікацій (таблиця 4.17), а також встановлення 

захисного пристрою поверх малогабаритного вибухонебезпечного предмету, 

улаштування одиниці додаткового навантаження у відповідності до 

розробленого способу та улаштування захисного обвалування з шести 

одиниць додаткового навантаження в бронежилеті Модуль–4С літом та 

зимою (таблиця 4.18). 
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Таблиця 4.17 – Визначення нормативів для оцінювання рівня підготовленості 

піротехніків до одягання засобів індивідуального захисту сапера 

 4С 

(літо) 

4С 

(зима) 

БЖ 

(літо) 

БЖ 

(зима) 

БЖЗТ-71 

(літо) 

БЖЗТ -71 

(зима) 

1 2 3 4 5 6 7 

Розрахункова оцінка нормативу 

«5» 25,33 37,22 58,15 62,07 33,37 81,13 

«4» 33,43 47,68 84,18 92,57 47,71 101,56 

«3» 41,53 58,14 110,21 123,07 62,05 121,99 

Запропонована оцінка нормативу 

«5» 25 37 60 60 35 80 

«4» 35 47 85 90 45 100 

«3» 40 57 110 120 60 120 

 

Таблиця 4.18 – Визначення нормативів для оцінювання рівня підготовленості 

піротехніків до застосування розробленого захисного пристрою в 

бронежилеті Модуль–4С 

Оцінка 

нормативу 
«5» «4» «3» 

Пора року літо зима літо зима літо зима 

Встановлення захисного пристрою 

Розрахункова 

оцінка 
27,16 47,05 35,39 59,83 43,62 72,61 

Запропонована 

оцінка  
27 47 35 60 43 73 

Улаштування елементу додаткового навантаження масою 60 кг 

Розрахункова 

оцінка 
11,93 36,83 14,63 40,62 17,33 44,41 

Запропонована 

оцінка  
12 37 15 40 18 43 

Улаштування захисного обвалування з восьми елементів додаткового 

навантаження масою 60 кг 

Розрахункова 

оцінка 
34,43 44,71 40,81 51,14 47,19 57,57 

Запропонована 

оцінка  
34 45 41 51 48 57 

 

Таким чином, запропоновано науково-обґрунтовані нормативи для 

оцінювання у літній та зимовий час якості виконання типових операцій, які 

забезпечують реалізацію розробленої методики попередження надзвичайних 
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ситуацій, пов’язаних із загрозою вибуху малогабаритного 

вибухонебезпечного предмету, за допомогою запропонованого захисного 

пристрою. 

 

 

Висновки по четвертому розділу 

 

1. З рівнем значимості =0,01 можна стверджувати, що застосування 

розробленої методики в інтересах попередження надзвичайних ситуацій, 

пов’язаних із загрозою вибуху малогабаритного вибухонебезпечного 

предмету, значно скорочує час роботи піротехнічного підрозділу. 

2. Розроблено рекомендації по вдосконаленню діючих стандартних 

оперативних процедур у разі використання запропонованого захисного 

пристрою куполоподібної форми, реалізація яких забезпечить скорочення 

часу робіт по локалізації надзвичайних ситуацій, пов’язаних з 

малогабаритними вибухонебезпечними предметами, та недопущенню 

переростання їх до більш високого рівня без зниження рівня безпеки 

особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій та 

цивільних осіб. 

3. Запропоновано науково-обґрунтовані нормативи для оцінювання у 

літній та зимовий час якості виконання типових операцій, які забезпечують 

реалізацію розробленої методики попередження надзвичайних ситуацій, 

пов’язаних із загрозою вибуху малогабаритного вибухонебезпечного 

предмету, за допомогою запропонованого захисного пристрою. 
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ВИСНОВКИ  

 

 

Вирішено актуальну науково-практичну задачу в галузі цивільного 

захисту – розроблено методику попередження надзвичайних ситуацій, 

пов’язаних із загрозою вибуху малогабаритного вибухонебезпечного 

предмету, за пріоритетними наслідками, як то, кількість жертв та кількість 

постраждалих, що відповідає умові забезпечення відсутності ураження 

цивільних осіб та фахівців піротехнічних підрозділів елементами 

вибухонебезпечного предмету. 

При виконанні дисертаційної роботи отримані наступні висновки: 

1. У всіх розвинутих країнах, в тому числі в Україні, попередження 

надзвичайних ситуацій, пов’язаних з загрозою вибуху малогабаритного 

вибухонебезпечного предмету відбувається практично за одними і тими ж 

схемами, а саме: пошук, виявлення, знешкодження, знищення. Різниця 

складається у використанні вузькопрофільних чи широкопрофільних 

спеціалістів. Задачею даного наукового дослідження є розробка нової 

методики попередження надзвичайних ситуацій, пов’язаних з загрозою 

вибуху. Це дозволить захистити від ураження цивільних осіб та фахівців 

піротехнічних підрозділів. 

2. Розроблено математичну модель попередження надзвичайних 

ситуацій, пов’язаних з загрозою вибуху малогабаритного 

вибухонебезпечного предмету, яка уявляє собою систему з чотирьох 

аналітичних залежностей. Перша описує залежність кількості жертв від маси 

активних та пасивних засобів локалізації, швидкості проведення заходів 

піротехнічним підрозділом та експертної оцінки часу до детонації. Друга 

показує залежність кількості постраждалих від маси активних та пасивних 

засобів локалізації, швидкості проведення заходів піротехнічним підрозділом 

та експертної оцінки часу до детонації. Третя визначає рівень кількості осіб з 

порушенням умов життєдіяльності на об’єктовому рівні поширення 
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надзвичайної ситуації від маси активних та пасивних засобів локалізації, 

швидкості проведення заходів піротехнічним підрозділом та експертної 

оцінки часу до детонації. Четверта дозволяє визначити умови відсутності 

постраждалих та жертв, як наслідків надзвичайної ситуації першого рівня 

пріоритетності, в залежності від варіантів рішення задачі з визначення 

вагових характеристик активних та пасивних засобів локалізації вражаючих 

наслідків детонації малогабаритного вибухонебезпечного предмету.  

Методика попередження надзвичайних ситуацій, пов’язаних з загрозою 

вибуху малогабаритного вибухонебезпечного предмету, яка розроблена на 

базі цієї математичної моделі, передбачає послідовне виконання шести 

процедур, а саме: експертизи малогабаритного вибухонебезпечного 

предмету, рішення задачі щодо особливостей використання захисного 

пристрою, прийняття керівного рішення, встановлення захисного пристрою, 

знешкодження малогабаритного вибухонебезпечного предмету у разі 

необхідності, оцінки придатності (спроможності) використання захисного 

пристрою у подальшому. 

3. Результати експериментів, які було виконано на спеціально 

створеній лабораторній установці по спеціально розробленій методиці 

вкладаються в довірчий інтервал, розрахований з надійністю 0,95, що 

підтверджує достовірність математичної моделі попередження надзвичайних 

ситуацій, пов’язаних із загрозою вибуху малогабаритного 

вибухонебезпечного предмету, і створеної на її основі методики. 

4. Розроблено рекомендації по вдосконаленню діючих стандартних 

оперативних процедур у разі використання запропонованого захисного 

пристрою куполоподібної форми, реалізація яких забезпечить скорочення 

часу робіт по локалізації надзвичайних ситуацій, пов’язаних з 

малогабаритними вибухонебезпечними предметами, та недопущенню 

переростання їх до більш високого рівня без зниження рівня безпеки 

особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій та 

цивільних осіб, а також запропоновано науково-обґрунтовані нормативи для 
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оцінювання у літній та зимовий час якості виконання типових операцій, які 

забезпечують реалізацію розробленої методики попередження надзвичайних 

ситуацій, пов’язаних із загрозою вибуху малогабаритного 

вибухонебезпечного предмету, за допомогою запропонованого захисного 

пристрою куполоподібної форми. 
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