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29 Рибак О КХ Давнальна програма для національних шкіл по-
чаткової підготовки водіїв-автогонщиків (з додатками): метод, вказів-
ки для студ. ЛД1ФК спортивної спеціалізації "Автомобільний спорт" 
О. Ю. Рибак. - Л„ 2004. - 74 с. 

НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ БЕЗПЕКИ ЗМАГАЛЬНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ В СПОРТИВНО-ТЕХНІЧНИХ ТА 

ПРИКЛАДНИХ ВИДАХ СПОРТУ 
Олег Рибак, Львів, ЛДУФК 

Стрімкий розвиток спортивно-технічних та прикладних видів 
спорту в усьому світі та в Україні, поява нових недосвідчених орга-
нізаторів, різке збільшення кількості його прихильників, зростання 
швидкісних можливостей сучасних спортивних транспортних засо-
бів [1-3] і змагальна діяльність спортсменів з близькими до гранич-
них технічними, фізичними і психічними параметрами [4] зробили ці 
види спорту ще небезпечнішими для самих спортсменів, а також суд-
дів, глядачів, обслуговчого персоналу та довкілля. Тому більшість фа-
хівців [5-10] підкреслюють, що питання безпеки змагальної діяльнос-
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ті спортсменів є важливішими від спортивних, конструкторських, фі-
нансових чи інших, вважаючи першочерговим завданням організато-
рів запобігання травматизму учасників, глядачів та обслуговчого пер-
соналу Незважаючи на багаторічну роботу міжнародних і національ-
них ф е д е р а ц і й у цьому напрямку, кількість серйозних аварій та не-
щасних випадків на змаганнях і під час тестів невпинно зростає [10]. 

Проте досі не розроблено єдиної класифікації заходів безпеки, 
не розкрито їхньої повної структури, недостатньо досліджено ме-
ханічні та психічні змагальні навантаження на організм спортсме-
нів, не розроблено способів їхнього запобігання та профілактики. 
Суперечливими є рекомендації щодо посадки спортсменів у сучас-
них спортивних транспортних засобах, не конкретизовано критерії 
та методику їхнього відбору. Не описано технології застосування в 
організації безпеки змагань зі спортивно-технічних та прикладних 
(СТП) видів спорту та в спеціальній підготовці спортсменів сучас-
них інформаційних технологій позиціонування і штучного керую-
чого середовища. Недостатньо обґрунтовано навчально-тренувальні 
програми підготовки спортсменів, вони не пов'язані зі системою 
багаторічного спортивного вдосконалення, не досліджено пробле-
му підготовки кадрів для цих видів спорту, не розроблено питан-
ня об'єктивного контролю та оцінювання якості організації безпеки 
змагань. Досліджено лише окремі елементи безпеки змагальної ді-
яльності, не враховуючи їх взаємозв'язку та взаємовпливу, правових 
основ цієї проблеми тощо. 

Аналіз аварій, а також планів безпеки змагань, звітів спостеріга-
чів та іншої спеціальної документації свідчить, що головна увага ор-
ганізаторів спрямована на заходи пасивної безпеки змагальної діяль-
ності спортсменів, тоді як можливості активної безпеки, особливо ті, 
що стосуються людського фактора, використовують дуже обмежено. 

Отже, виявлено важливу науково-прикладну проблему невідпо-
відності наявного рівня безпеки змагальної діяльності практичним 
вимогам і реаліям сучасних СТП видів спорту. Тому розроблення 
теоретико-методичних засад організації, керування та контролю за ак-
тивною й пасивною безпекою змагальної діяльності в цих видах спор-
ту є важливим та актуальним. 

Мета роботи полягає в теоретико-методичному обґрунтуванні ор-
ганізації, управління та контролю безпеки змагальної діяльності в 
( ' Ч видах спорту. 
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Відповідно до мети було визначено головні завдання дослідження. 
1. Визначити структуру заходів безпеки змагальної діяльності в су-

часних СТП видах спорту. 
2. Виявити системоутворювальні зв'язки між окремими заходами 

безпеки змагання, розробити знакову модель системи заходів оезпе-
ки в С Т П видах спорту та здійснити її з м і с т о в о - і н ф о р м а ц і й н е напо-
внення. 

3. Обґрунтувати шляхи удосконалення системи безпеки змагальної 
діяльності в СТП видах спорту. 

4. Визначити характер і величини змагальних навантажень та інер-
ційних перевантажень на організм спортсменів у в СТП видах спорту 
й обгрунтувати засоби їхньої профілактики. 

5. Визначити чинники, розробити завдання забезпечення безпеки 
змагальної діяльності спортсменів у СТП видах спорту й обгрунтува-
ти критерії їхнього відбору та допуску до змагань на різних етапах ба-
гаторічного спортивного удосконалення. 

6. Обґрунтувати застосування штучного керуючого середовища та 
сучасних інформаційних технологій позиціонування для підвищення 
рівня безпеки змагальної діяльності в СТП видах спорту. 

7. Розробити змістові модулі програм підготовки кадрів для СТШ 
видів спорту з проблематики безпеки змагальної діяльності. 

8. Обгрунтувати вибір критеріїв і методичних засад кваліметрич-
ного оцінювання якості організації та проведення змагань зі СТП ви-
дів спорту як запоруки підвищення рівня їхньої безпеки. 

Об'єкт дослідження - змагальна діяльність в СТП видах спорту. 
Предмет дослідження - безпека змагальної діяльності в СТП ви-

дах спорту. 
Методи дослідження. Для виконання сформульованих завдань 

були застосовані такі методи теоретичного й емпіричного дослі 
дження: а) теоретичні (аналіз спеціальної літератури, WEB-сторінок 
мережі INTERNET, документальних джерел- навчальних планів 
навчально-тренувальних програм підготовки фахівців зі СТП видів 
спорту та спортсменів - представників цих видів, планів безпеки, зві 
тів спостерігачів і колегій спортивних комісарів змагання, регламент 
них документів, законодавчих актів, інструкцій та діяльності мініс 
терств і служб, які залучаються до організації та реалізації безпеки 
змагань тощо; вивчення й узагальнення передового вітчизняного та 
зарубіжного досвіду організації та реалізації планів і заходів безпеки 
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порівняння, абстрагування та ідеалізація при вивченні явищ з індиві-
дуальними рисами; класифікація заходів безпеки змагань зі СТП ви-
дів спорту, систематизація отриманих під час дослідження теоретич-
них та експериментальних даних; індукції під час побудови логічних 
висновків на основі переходу від властивостей окремих заходів без-
пеки до загальних закономірностей системи, а також дедукції в про-
цесі виведення властивостей окремих заходів безпеки, на основі відо-
мих загальних закономірностей; теоретичне, математичне та фізич-
не моделювання змагальної діяльності в СТП видах спорту, системи 
заходів безпеки і планів безпеки змагань, трас, штучного керуючого 
середовища для тестування та підготовки спортсменів; конкретиза-
ція теоретичного знання щодо реальних досліджуваних явищ, випад-
ків чи об'єктів, прогнозування спортивного результату, проектування 
систем і планів підготовки, а також конструкцій приладів, тренажерів; 
систематизація практичного досвіду планування, організації та прак-
тичної реалізації безпеки, підготовки спортсменів, застосування пере-
дових технологій тощо); б) емпіричні (педагогічне спостереження за 
змагальною діяльністю спортсменів у СТП видах спорту; бесіди, ан-
кетування спортсменів, тренерів, фахівців, суддів, експертне оціню-
вання рейтингу окремих розділів і підрозділів, оцінювання організації 
та проведення змагань, узагальнення педагогічного досвіду передо-
вих шкіл та окремих фахівців - організаторів змагань, тренерів, ліка-
рів та ін., метод рейтингу при оцінюванні планування, підготовки, ор-
ганізації, практичної реалізації та контролю за різними заходами без-
пеки, експериментальний метод для констатації наявних фактів, влас-
тивостей чи конкретних кількісних характеристик, констатувальні пе-
дагогічні експерименти із залученням спортсменів, суддів, обслугов-
чого персоналу тощо). У дослідженні також застосовували методи те-

I орії ймовірностей і математичної статистики. 
Уперше: 

- виявлено закономірності функціонування системи організації та 
І Управління безпекою змагань з СТП видів спорту в структурному та 
І Функціональному аспектах; 

~ розроблено знакову модель системи безпеки змагання з СТП ви-
I Дів спорту та виявлено п'ять головних системоутворювальних взаємо-
I 38 язків між її окремими заходами, науково обгрунтовано шляхи удо-
I Ск°налення системи безпеки змагальної діяльності у цих видах та роз-
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- встановлено величину й напрямок штатних та екстремальних ме-
ханічних і функціональних змагальних навантажень, а також екстре-
мальних інерційних перевантажень на організм спортсменів у СІП 
видах спорту; 

-визначено чинники, що зумовлюють необхідність корекції та 
введення додаткових завдань етапів багаторічного спортивного вдо-
сконалення спортсменів у СТП видах спорту, а також закономірності 
укладання й записування швидкісних ралійних стенограм як знакових 
моделей трас спеціальних ділянок. 

Удосконалено: 
- класифікацію заходів безпеки змагальної діяльності в СТП ви-

дах спорту; 
- методику укладання планів безпеки змагань; 
- низку важливих індивідуальних параметрів посадки в сучасному 

спортивному автомобілі; 
- методику спеціальної підготовки спортсменів у СТП видах спор-

ту із застосуванням штучного керуючого середовища та сучасних ін-
формаційних технологій; 

- підхід до розробки практичних завдань творчого конкурсу д п 
абітурієнтів вишів галузі фізичної культури і спорту спортивної спе-
ціалізації "СТП види спорту"; 

- методику оцінювання якості організації та проведення змагань гіі 
СТП видів спорту і рівня їхньої безпеки зі застосуванням методів пе-
дагогічної кваліметрії. 

Набули подальшого розвитку: 
- положення щодо критеріїв відбору спортсменів - представників 

СТП видів спорту за психо-фізіологічними якостями, найбільш відпо-
відними їхній змагальній діяльності; 

- теоретико-методичне підґрунтя нових змістових модулів із пи-
тань безпеки змагальної діяльності в СТП видах спорту і програм під-
готовки кадрів для цих видів. 

Практичне значення роботи полягає в укладанні посібників, 
навчально-тренувальних програм підготовки, перепідготовки та спе-
ціального відновлення опорно-рухового апарату (ОРА) спортсменів у 
СТП видах спорту, навчальних посібників і методичних рекоменда-
цій для професійної підготовки та професійної діяльності фахівців зі 
СТП видів спорту, методики моделювання окремих елементів І ЦІЛІС-
НОЇ системи заходів безпеки змагальної діяльності у цих видах, ме-
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тодики та критеріїв оцінювання змагань, порядку використання но-
вітніх інформаційних технологій позиціонування на етапах плануван-
ня, організації та реалізації планів безпеки змагань, а також службо-
вих і посадових інструкцій, методики та системи підготовки й атеста-
ції судців і персоналу служб, залучених до реалізації заходів безпеки 
змагань зі СТП видів спорту. 

Отримані результати, передусім, спрямовані на підвищення рівня 
активної безпеки змагальної діяльності в СТП видах спорту шляхом 
запобігання виникненню аварійних ситуацій. 

Для кількісного оцінювання якості планування, організації та прак-
тичної реалізації безпеки змагань розроблено кваліметричну рейтин-
гову систему, тести експертного оцінювання індивідуальної та групо-
вої підготовленості суддів, обслуговчого персоналу і служб до про-
фесійного виконання покладених на них обов'язків, спрямованих на 
профілактику, запобігання та полегшення наслідків можливих аварій-
них ситуацій і нещасних випадків на змаганнях. 

Сформульовані на підставі узагальнення результатів досліджен-
ня положення і висновки дали змогу обґрунтувати шляхи подальшо-
го удосконалення системи безпеки змагальної діяльності в СТП видах 
спорту та детальну програму їхньої практичної реалізації. 

Результати роботи і висновки, отримані нами на різних етапах на-
укового пошуку, впроваджені в практику роботи комітетів та інших 
підрозділів Автомобільної федерації України, автомобільних клубів і 
партнерських організацій федерації, а також навчальних закладів га-
лузі фізичного виховання і спорту. 

Нами запропоновано нове розв'язання важливої науково-приклад-
ної проблеми невідповідності наявного рівня безпеки змагальної ді-
яльності практичним вимогам і реаліям сучасних СТП видів спорту, 
яке грунтується на системному підході до окремих заходів безпеки з 
розширенням охоплених напрямків та акцентуванням профілактики 
аварійності й підвищення ролі людського фактора. 

Заходи безпеки змагальної діяльності в СТП видах спорту (на тра-
сах, на спортивних транспортних засобах і тих, що стосуються люд-
ського фактора) належать до однієї з таких груп: спрямованих на 
профілактику та запобігання аваріям і нещасним випадкам (актив-
НУ безпеку), і на пом'якшення наслідків інцидентів, що сталися (па-
сивну безпеку). До активної безпеки зараховують запобігання мож-
ливим аваріям і професійним захворюванням спортсменів, що за-
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безпечуються відповідними вимогами до трас і спортивної техніки, 
регламентними обмеженнями й інструкціями, а також спеціальною 
підготовкою до змагальних навантажень, контролем підготовленос-
ті й допуску до змагань та ергономічною посадкою або стійкою са-
мих спортсменів. До пасивної безпеки належать заходи, спрямовані 
на пом'якшення наслідків аварій і на відновлення ОРА після змагаль-
них навантажень - зони гальмування, конструкція захисних споруд 
на трасі, наявність та готовність рятувальних служб і засобів, безпеч-
на конструкція транспортних засобів, їхнє оснащення захисними еле-
ментами, незаймисті безпечні індивідуальні захисні засоби й споря-
дження спортсменів тощо. 

Головними системоутворювальними взаємозв'язками між окре-
мими заходами безпеки змагальної діяльності є часові, управлінські, 
територіально-міжвідомчі, інформаційні та фінансові, які дають змо-
гу логічно об'єднати ці заходи у єдину систему. Успішність функціо-
нування кожного з них полягає в їхньому об'єднанні в єдину систему 
з чіткими взаємозв'язками без слабких ланок, так як зниження рівня 
комплексованості системи викликає ситуаційну невпевненість опера-
торів під час управління нею. Дослідження знакової моделі організа-
ції безпеки змагальної діяльності у вигляді плану безпеки змагання 
дало змогу сформулювати перелік і зміст його складових з детальним 
розшифруванням їхнього змісту й призначення (концептуальні доку-
менти, інструкції та формуляри і копії дозвільних документів). 

Удосконалення системи безпеки змагальної діяльності в СТП ви-
дах спорту має розпочинатись із заходів активної безпеки, пов'язаних з 
людським фактором (якісний відбір, фахова підготовка, перепідготовка 
й атестація самих спортсменів, педагогічних кадрів, організаторів, суд-
дів та обслуговчого персоналу), подальшого відродження на нових за-
садах безпечного дитячо-юнацького спорту та якісної початкової підго-
товки спортсменів, адаптації до міжнародних стандартів національних 
регламентних вимог до трас, спорядження, спортсменів, суддів, безпе-
ки дорожнього руху спортивних транспортних засобів, охорони праці 
персоналу та навколишнього середовища, фахового медичного забез-
печення, попередньої та поточної роботи з місцевим населенням, гля-
дачами та журналістами, превентивних протипожежних заходів тощо. 
Удосконалення заходів пасивної безпеки стосується вимог до оснащен-
ня засобами пасивної безпеки трас, спортивних транспортних засобів, 
спортсменів та обслуговчого персоналу, упорядкування роботи центрів 
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керування змаганнями та рятувальними операціями, створення служ-
би спеціальних рятувальних комплексів першого втручання, організа-
ції поблизу трас змагань медичних центрів і польових госпіталів, надій-
ного багатоканального зв'язку тощо. 

Механічні змагальні навантаження на тіло спортсмена в автомо-
більному та суміжних видах спорту в штатних режимах (поздовжні до 
5 g, поперечні - до 1,2 g та вертикальні - до 5-7 g) у 3-4 рази більші, 
ніж при цивільній їзді на серійному автомобілі. Приземлення після 
стрибка з висоти 1,5-2,0 метри викликає вертикальні перевантажен-
ня на ОРА значеннями 8-10 g, а швидке обертання транспортного за-
собу - доцентрові прискорення 6-9 g, що може призвести до важких 
травм При виході з ладу підсилювачів керма та гальм, пошкоджен-
ні підвіски тощо, робочі зусилля на кермі зростають до 500-800 Н, а 
на педалі гальма - до 700-2000 Н, до яких спеціально не підготовле-
ні водії не готові. 

Змагальна ЧСС спортсменів - представників СТП видів спорту 
(180-200 скор./хв) значно вища, ніж при подоланні траси на тренажері-
симуляторі, що може бути викликане постійною м'язовою концентра-
цією, обумовленою свідомо керованими й умовно-рефлекторними 
нервово-м'язовими реакціями організму спортсмена для підготовки 
до очікуваних механічних перевантажень при взаємодії транспортно-
го засобу з нерівностями траси, а також високим рівнем психічних 
змагальних навантажень, які викликають відповідну фізіологічну ре-
акцію організму, вимагаючи високого рівня його функціональної під-
готовленості до такого типу перевантажень. 

Посадка спортсмена в сучасному спортивному транспортному за-
собі для забезпечення належної точності його керуючих дій, знижен-
ня втомлюваності й негативного впливу змагальних навантажень та 
авар ійних перевантажень на його організм, повинна відповідати та-
ким вимогам: нахил осі керма сучасного спортивного автомобіля від 
^Ризонталі в межах 24-26°, нахил спинки сидіння водія назад - 12-
'4а (для штурманів - до 20°), висота сидіння, що забезпечує висоту 
BlCl керма на 5 -7 см нижче від центрів плечових суглобів, віддаль кер-
Ма До сидіння, що при прямолінійному русі забезпечує кути в ліктьо-
вих сущобах 85-90°, горизонтальний нахил основи сидіння назад до 

>1^о забезпечує віддаль між підколінними впадинами ніг і сидінням 
5 см. Доцільність розроблених рекомендацій підтверджена резуль-
а м и педагогічного експерименту. 
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Засоби спеціальної фізичної підготовки та спеціального віднов-
лення опорно-рухового апарату спортсменів у СТП видах спорту піс-
ля механічних змагальних навантажень і перевантажень призначені 
для зниження кількості й важкості можливих травм і патологій, про-
філактики виникнення ускладнень, підвищення рівня функціональної 
міцності організму та ефективного відновлення після травм, які не є 
серйозною загрозою для життя. Вони передбачають формування ра-
ціонально розвинутого м'язового корсета, що утримує хребет в ана-
томічному положенні, посилення кровообігу в ділянці хребців для ак-
тивізації обміну речовин, відновлення рухової активності й адаптацію 
організму до специфічних змагальних навантажень. 

Об'єктивний відбір спортсменів у СТП видах спорту та допуск до 
змагань повинен передбачати оцінювання рівня розвитку провідних 
для їхньої змагальної діяльності психо-фізіологічних якостей - умін-
ня концентрувати та поділяти увагу, безпомилково визначати віддаль 
до об'єктів і швидкість руху, точно диференціювати свої зусилля, 
швидко оволодівати новими руховими завданнями та деяких інших. 

Чинниками, що вимагають корекції та введення додаткових за-
вдань окремих етапів багаторічного спортивного удосконалення 
спортсменів - представників СТП видів спорту різного віку - з ураху-
ванням шляхів їхнього залучення до цього виду та вимог безпеки зма-
гальної діяльності упродовж усієї спортивної кар'єри, є рівень роз-
витку визначальних для цих видів спорту психофізіологічних якос-
тей спортсменів, оптимізація їхніх керуючих дій у різних ситуаці-
ях, охорона праці та безпека змагальної діяльності, складна техніка, 
службова документація, навігація та їзда за стенограмою в ралі, під-
вищена небезпека та висока вартість полігонної та трасової підготов-
ки, обов'язкова комплексна контраварійна підготовка, знання правил 
дорожнього руху, стійкі навички оперативного рятування потерпілих 
і надання їм першої допомоги, високі штатні змагальні навантажен-
ня та екстремальні перевантаження, перехід пілотів з малопотужних 
низьких у вищі класи спортивних транспортних засобів тощо. 

Укладання й записування швидкісних ралійних стенограм як зна-
кових моделей трас спеціальних ділянок не прив'язане до конкрет-
них традицій чи екіпажів, а грунтується на передовому досвіді пред-
ставників кращих світових ралійних команд, принципах однознач-
ності, лаконічності та практичності. Вимоги до укладання й запису-
вання стенограм, які належать до системи кодування інформації та 
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укладання стенограми (зміст) та до способу її запису (форма), покла-
дені в основу об'єктивних критеріїв їхнього оцінювання. Типовими 
помилками в стенограмах українських ралійних екіпажів є: відсут-
ність інформації про довгі повороти, місця можливого зрізання пово-
ротів узбіччями, можливих викидів автомобіля та важливої додатко-
вої інформації; повороти, що йдуть один за одним, не об'єднуються у 
зв'язки, відсутність полів, запис відстаней і категорій складності по-
воротів цифрами однакової висоти, сторінки не закінчуються значни-
ми відстанями, не виділені важливі місця тощо. 

Тренажерна підготовка спортсменів у СТГТ видах спорту дає змогу 
моделювати різноманітні траси, типи їхнього покриття, погодні умо-
ви, довільні спортивні транспортні засоби та їхні несправності або 
аварійні ситуації без коштовних виїздів на тестові ділянки, їхнє пере-
криття та охорона, залучення рятувальних та медичних підрозділів, а 
також без будь-якої небезпеки для спортсменів та довкілля. Сконстру-
йоване нами штучне керуюче середовище, яке призначене для педаго-
гічного процесу, забезпечує в масштабі реального часу імітацію умов 
виконання майбутніх змагальних рухових дій, відповідну робочу 
позу, а також реальні ситуаційні обставини під час долання дистанції 
в умовах дефіциту часу, забезпечує пілота повною та відповідною до 
його керуючих дій візуальною, слуховою, а також ключовою шкірно-
тактильною та вестибулярною зворотною інформацією для правиль-
ного оцінювання поведінки спортивного транспортного засобу. 

Побудовані за технологіями "Google Earth" та "Ozi Explorer" плани 
перекриття дають змогу точніше оцінити необхідність перекривати ту 
чи іншу ділянку траси змагання, раціональніше й ефективніше засто-
сувати засоби та персонал перекриття, а графічні моделі швидкісних 
ділянок трас дають змогу об'єктивно перевіряти та коригувати ралій-
ні стенограми на відповідність реальній конфігурації траси; вказані 
технології позиціонування доцільно також широко застосовувати для 
контролю за рухом спортивних об'єктів і в наукових дослідженнях. 

Сформований перелік модульних блоків і тем, що розкривають 
проблему безпеки змагальної діяльності в СТП видах спорту та їхнє 
змістове наповнення рекомендовано до введення в навчальні програ-
М и з І іМОВС та СПВ для студентів відповідних спортивних спеціалі-
зацій. Навчальні програми доцільно укладати за віковим принципом 
1 В'Д простих до складних дисциплін СТП видів спорту); інженерно-
'схнічну підготовку перевести в "режим користувача", наголосити на 
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удосконаленні людського фактора, практичні нормативи повинні від-
повідати діям в екстремальних та аварійних ситуаціях; широко впро-
вадити сучасні інтенсивні педагогічні технології тощо. З позицій без-
пеки до програми практичних випробувань творчого конкурсу для 
абітурієнтів відповідних спортивних спеціалізацій доцільно додати 
тестування найважливіших для спортсменів - представників СТП ви-
дів спорту - психо-фізіологічних якостей, а традиційні практичні за-
вдання, пов'язані з використанням смортивних транспортних засобів, 
замінити завданнями на тренажері-симуляторі. 

Питання безпеки змагальної діяльності внесені до різних розділів і 
підрозділів системи оцінювання якості організації та проведення зма-
гань зі СТП видів спорту (на прикладі змагання з авторалі), а окре-
мий розділ, що стосується дотримання вимог безпеки, отримав найви-
щий рейтинг - 10. З безпекою пов'язано 43,33 % усіх підрозділів оці-
нювання, з яких 83,92 % стосуються активної безпеки. Максималь-
на оцінка вказаних підрозділів сягає 43,50 % від сумарної максималь-
ної оцінки якості організації та проведення змагання (37,45 % - пи-
тання активної, та 6,04 % - пасивної безпеки відповідно). Розподіл 
пов'язаних з безпекою підрозділів оцінювання за окремими розділа-
ми нерівномірний, що зумовлене їхнім змістом, проте порівняння під-
сумкових оцінок якості організації та проведення різних етапів чемпі-
онату України з ралі 2011 року та підсумкових оцінок цих етапів, роз-
рахованих лише за підрозділами, що стосуються безпеки, показало, 
що між ними існує тісний статистичний взаємозв'язок (г = 0,961741 
при р < 0,05), що дає змогу за підсумковою оцінкою конкретного зма-
гання об'єктивно й однозначно оцінювати рівень їхньої безпеки. 
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ПЕЧЕРИ ПРИДНІСТРОВСЬКОГО ПОДІЛЛЯ 
ЯК ОБ'ЄКТИ СПЕЛЕОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ 

Мирон Савчин, Львів, ЛДУФК 

Гігантські печерні лабіринти Поділля відомі давно. Ще в двадця-
тих роках минулого століття було відкрито і обладнано для турис-
тичних цілей одну з найбільших тоді печер - Кришталеву (с. Ниж-
нє Кривче Борщівського р-ну). Майже 23 кілометри підземних кори-
дорів, залів, щедро оздоблених кристалами, Приваблювали численних 
туристів з різних країн світу. 

V сиву давнину сягають перші відомості про 8-ми кілометровий пе-
черний лабіринт "Вертеба" (с. Більче Золоте, Борщівського р-ну). Також 
Давно була відома і "Попова Яма" (с. Стрілківці Борщівського р-ну) -
®ИН1 відома як 130 кілометрова печера "Озерна", заново відкрита у 

Році львів'янами, і яка дос) досліджується тернопільськими спеле-
ологами. Одночасно відкриваються і зовсім нові підземні лабіринти: у 

Році тернопільські спелеологи відкрили печеру "Млинківська" (с. 
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