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ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ 
Українського науково-дослідного інституту пожежної безпеки 

МНС України за період 2005–2010 роки 
 
 

 
 
 

 Науковий вісник Українського науково-дослідного інституту 
пожежної безпеки: Науковий журнал. – Київ: УкрНДІПБ. 

 
Заснований у 2000 році (св-во КВ № 3943 від 11.01.00). 
Виходить 2 рази на рік. 
Журнал внесено до Переліку фахових видань у галузі технічних наук, в яких 
можуть публікуватись результати дисертаційних робіт на здобуття наукових 
ступенів доктора і кандидата наук. 

 
 
 

 Пожежна безпека та аварійно-рятувальна справа: стан, 
проблеми і перспективи: Матеріали VII Всеукраїнської науково-
практичної конференції рятувальників. – Київ: УкрНДІПБ, 2005. 

– 384 с. 
 
Розглядаються останні досягнення у галузі пожежної безпеки та аварійно-
рятувальної справи. Обговорюються проблеми нормативно-правового, 
організаційно-управлінського та інформаційного забезпечення діяльності 
МНС України, а також підготовки кадрів для виконання покладених на 
Міністерство функцій та задач. 
Збірник призначений для широкого кола фахівців у сфері цивільного 
захисту та пожежної безпеки, у тому числі для управлінського, інженерно-
технічного складу, науковців та робітників проектних організацій. Матеріали 
можуть використовуватись у навчальному процесі навчальних закладів 
МНС України. 

 
 
 

 Вибухобезпека зберігання та перероблення продукції 
сільськогосподарського виробництва. Теорія та практика / 
Д. Откідач, В. Альбощий. – Київ: УкрНДІПБ, 2006. – 288 с. 

 
Викладено теоретичні й практичні основи вибухобезпечних умов зберігання 
та перероблення продукції сільськогосподарського виробництва. 
Призначено для фахівців і науковців, які здійснюють практичну і наукову 
діяльність у сфері пожежної безпеки. 
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 Профілактика горіння целюлозовмісних матеріалів. Теорія та 
практика / В. Жартовський, Ю. Цапко. – Київ, 2006. – 248 с. 

 
Викладено теоретичні й практичні основи вогне- та біозахисту целюлозо-
вмісних матеріалів. 
Призначено для фахівців і науковців, які здійснюють практичну і наукову 
діяльність у сфері пожежної безпеки. 

 
 
 

 Експлуатація вогнегасників: Практичний посібник / М. Откідач, 
А. Антонов, В. Кавецький та ін. – Київ: УкрНДІПБ, 

Пожінформтехніка, 2007. – 112 с. 
 
Викладено вимоги до експлуатації вогнегасників (вибору, транспортування 
та розміщення, технічного обслуговування й дотримання безпеки під час 
експлуатації), а також наведено дані про вогнегасники, що експлуатуються. 
Призначено для осіб, відповідальних за пожежну небезпеку об’єктів та 
експлуатацію вогнегасників, а також спеціалістів, які працюють у сфері 
забезпечення пожежної безпеки. 

 
 
 

 Український науково-дослідний інституту пожежної безпеки: 
становлення, діяльність, перспективи. 2-ге вид. / Під заг. ред. 
М. Откідача. – Київ: УкрНДІПБ, Українське видавництво, 2007. – 

240 с. 
 
Друге видання доопрацьовано і доповнено інформацією про діяльність 
УкрНДІПБ за період з 2003 по 2007 роки, початок якого співпав з 
перепідпорядкуванням інституту від МВС до МНС України. Використано 
фотоматеріали та документи з особистих архівів ветеранів інституту, СНДЛ 
і Київської філії ВНДІПО МВС СРСР, а також архівні фонди музею інституту. 
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 Рекомендації щодо гасіння лісових та торф’яних пожеж / 
М. Откідач, В. Чеповський, В. Орел та ін. – Київ: УкрНДІПБ, 2007. 
 
Рекомендації охоплюють усі основні напрямки робіт з виявлення та гасіння 
лісових пожеж на території України. 
Під час розроблення Рекомендацій були використані основні положення 
раніше діючих Указаний по обнаружению и тушению лесных пожаров (1976 
і 1995 рр.), а також Правил пожежної безпеки в лісах України. 

 
 
 

 Методи дослідження пожеж: Методичний посібник. – Київ: 
УкрНДІПБ, 2009. 

 
Наведено фізико-хімічні методи визначення осередків пожеж і 
встановлення причин їх виникнення, зокрема, внаслідок аварійних режимів 
роботи електроустановок; особливості дослідження пожеж на 
автотранспортних засобах. Розглянуті умови та підстави призначення 
пожежно-технічної експертизи, приклад її оформлення. 
Розраховано на фахівців, які займаються питаннями дослідження пожеж і 
встановлення причин їх виникнення, а також курсантів, студентів, слухачів 
вищих навчальних закладів МНС. 

 
 
 

 Методи випробувань будівельних конструкцій та виробів на 
вогнестійкість: Довідник / С. Новак, Л. Нефедченко, О. Абрамов. 

– Київ: УкрНДІПБ, Пожінформтехніка, 2010. – 132 с. 
 
Наведено сучасні підходи до оцінювання вогнестійкості будівельних 
конструкцій та виробів, основні вимоги до методів випробувань на 
вогнестійкість будівельних конструкцій та виробів конкретних типів. 
Призначено для фахівців і науковців, які здійснюють наукову і практичну 
діяльність у сфері пожежної безпеки, а також може використовуватись 
викладачами і слухачами (студентами) навчальних закладів за напрямом 
підготовки «Будівництво» та навчальних закладів МНС України. 



 4

 
 

 Методика натурних вогневих випробувань теплоізоляційно-
оздоблювальних систем зовнішніх стін будинків і споруд на 
поширення вогню / С. Новак, А. Довбиш, Ю. Долішній та ін. – 

Київ: УкрНДІПБ, 2010. 
 
Призначено для оцінювання поширення вогню теплоізоляційно-
оздоблювальних систем (ТОС) зовнішніх стін будинків і споруд згідно з 
вимогами 6.8.3 ДБН В.2.6-33. 
Поширюється на ТОС, які за конструктивним рішенням належать до класу А 
згідно з ДБН В.2.6-33 та ДСТУ Б В.2.6-34. 

 
 

 Рекомендації щодо зниження небезпеки впливу лісових пожеж 
на арсенали, бази і склади боєприпасів, що розташовані в 

лісових масивах. – Київ: УкрНДІПБ, 2010. 
 
Призначено для застосування підрозділами пожежної охорони баз 
зберігання боєприпасів, спеціалізованими лісогосподарськими підрозділами 
Міністерства оборони України (підрозділами пожежної охорони військових 
лісгоспів, лісництв), підрозділами оперативно-рятувальної служби 
цивільного захисту МНС та підрозділами лісової пожежної охорони 
Держкомлісгоспу України. 

 


