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ВСТУП 
Начальна дисципліна «Безпека життєдіяльності та охорона праці» є базовою нормативною 

дисципліною, що викладається на ІІ курсі в IV-му семестрі в обсязі 72 годин, з них лекцій - 51 година, 

самостійна робота - 21 година. Формою підсумкового контролю є залік. 

На змістовний модуль «Безпека життєдіяльності» протягом семестру відводиться 43 години, з 

них лекцій – 30 годин, самостійна робота - 9 годин. 

Метою безпеки життєдіяльності є теоретична та практична підготовка майбутніх фахівців щодо 

створення безпечних умов діяльності і життя, опанування принципів гармонійного розвитку особистості і 

сталого розвитку суспільства.  

Завданням безпеки життєдіяльності є виявлення умов позитивного та негативного впливу на 

життєдіяльність та здоров’я людини зовнішніх та внутрішніх факторів, обґрунтування оптимальних умов та 

принципів життя. 

Об’єктом вивчення безпеки життєдіяльності є людина у всіх аспектах її діяльності (фізичному, 

психологічному, духовному, суспільному). Предметом вивчення безпеки життєдіяльності є вплив на 

життєдіяльність та здоров’я людини зовнішніх і внутрішніх факторів. 

Вимоги до знань та вмінь – після вивчення начальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» 

студенти повинні: 

1) Знати: 
 основні принципи формування безпечної життєдіяльності людини;  

 характеристики зовнішніх та внутрішніх негативних факторів;  

 вплив психофізіологічних особливостей людини на формування її безпеки;  

 класифікацію і нормування шкідливих та небезпечних факторів, що негативно впливають на здоров’я 

людини;  

 методи виявлення шкідливих та небезпечних факторів;  

 законодавчі акти та нормативні документи з питань безпеки життєдіяльності людини;  

 основні принципи колективної безпеки;  

 принципи гармонійного розвитку людини та сталого розвитку людства. 

2) Вміти: 
 аналізувати та оцінювати небезпечні ситуації;  

 оцінити середовище перебування стосовно особистої безпеки, безпеки колективу;  

 самостійно приймати рішення про вжиття термінових заходів у разі виникнення екстремальних ситуацій;  

 забезпечити особисту безпеку в екстремальних ситуаціях;  

 розробляти й впроваджувати систему заходів, спрямованих на збереження здоров’я людини та її 

гармонійний розвиток;  

 визначити психофізіологічні особливості людини та їх роль у забезпеченні особистої безпеки;  

 оцінювати негативні фактори середовища перебування та визначати шляхи усунення їх дії на людину;  

 надати першу медичну допомогу в екстремальних ситуаціях собі та іншим потерпілим;  

 визначити вимоги законодавчих актів у межах особистої та колективної відповідальності. 

Начальна дисципліна «Безпека життєдіяльності» займає базове місце в структурно-логічній 

схемі підготовки фахівця за освітньо-кваліфікаційним рівнем „бакалавр з геології”, оскільки є 

дисципліною, що використовує досягнення та методи фундаментальних та прикладних наук, 

зокрема: філософії, біології, фізики, хімії, психології, соціології, екології, економіки, менеджменту 

й тісно пов’язана з практичною діяльністю людини. Навчальна дисципліна «Безпека 

життєдіяльності» має світоглядно-професійний характер. 

Зв'язок з іншими навчальними дисциплінами - при вивченні дисципліни “Безпека 

життєдіяльності” студентам необхідні знання з біології, фізики, хімії, екології, психології, 

валеології, філософії, соціології, правознавства тощо. 

Система поточного, модульного та підсумкового контролю з начальної дисципліни 

«Безпека життєдіяльності». Поточний контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою 

системою та передбачає усне експрес-опитування під час лекцій – 8 балів, проведення 1 письмової 

модульної контрольної роботи – 12 балів та виконання письмової самостійної реферативної 

роботи – 10 балів. Максимальна кількість балів, отриманих протягом семестру, становить 30 балів. 

Мінімум залікових балів з змістовного модуля «Безпека життєдіяльності» при яких студент 

допускається до заліку становить 18 балів. 

Підсумковий контроль з навчальної дисципліни «Безпеки життєдіяльності та охорони 

праці» проводиться у формі заліку із виконанням письмових і усних завдань. Можлива 

максимальна кількість балів, отриманих на заліку, складає 40 балів. Для отримання оцінки 

«зараховано» необхідно набрати не менше 60 балів. 
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Контроль знань з змістовного модуля «Безпека життєдіяльності» 

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. 
 

Оцінювання за формами контролю: 

Поточний         
 - усне експрес опитування під час лекцій -   8 балів; 

- 1 письмова модульна контрольна робота   12 балів; 

 - письмова самостійна реферативна робота  10 балів; 

Разом       30 балів; 

 

Підсумковий з навчальної дисципліни «Безпеки життєдіяльності та охорони праці» 

– комплексний підсумковий модуль (залік)  40 балів; 

Всього       100 балів; 

Мінімум залікових балів при яких студент допускається до заліку 36 балів; 
 

 

Формули и порядок розрахунку оцінок змістовних модулів 

та підсумкової комплексної роботи (заліку) 
 Змістовний 

модуль 1 

«Безпека 

життєдіяльності» 

(ЗМ1) 

Змістовний 

модуль 2 

(ЗМ1) 

«Охорона 

праці» 

Комплексний 

підсумковий 

модуль  

(КПМ) - 

залік 

Підсумкова  

оцінка  

(ПО) 

Вагові 

коефіцієнти 

(%) 

30% 

k1 = 0,3 

30% 

k1 = 0,3 

40% 

kзал = 0,4 

 

100% 

Максимальна 

оцінка в балах 

100 100 100 100 

 

Оцінка (бали) 30 30 40 100 

 
Підсумкова оцінка в балах з дисципліни (ПО) розраховується за накопичувальною 

системою як сума балів, отриманих студентом за змістовні модулі (ЗМ) та комплексний 

підсумковий модуль (КПМ): 
 

ПО = ЗМ1 + ЗМ2 + КПМ; 
 

При цьому, кількість балів відповідає оцінці: 

1-59 - «незадовільно» з можливістю повторного складання; 

60-64 – «задовільно» («достатньо»); 

65-74 – «задовільно»; 

75-84 – «добре»; 

85-89 – «добре» («дуже добре»); 

90-100 – «відмінно». 

Шкала відповідності 

За 100-бальною 

шкалою 

Оцінка за національною  

шкалою 

90 - 100 5 відмінно зараховано 

85 - 89 4 добре 

75 - 84 

65 - 74 3 задовільно 

60 - 64 

1 - 59 2 незадовільно не зараховано 

 

Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю студент отримав середнє 

арифметичне за два змістовні модуля, яке менше ніж 60 балів (тобто в сумі менше 36 

підсумкових балів), то студент не допускається до заліку і вважається таким, що не виконав всі 

види робіт, які передбачаються навчальним планом на семестр з дисципліни «Безпека 

життєдіяльності». 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 

змістовного модуля № 1 «Безпека життєдіяльності» 
 

№ 

лекції 

Назва лекції Кількість годин 

лекції самостійна 

робота 

контрольна 

модульна 

робота 

1. Безпека життєдіяльності (БЖД) як галузь 

знань та нормативна дисципліна. Історія 

розвитку й сучасний стан БЖД людини в 

Україні. 

Об’єкт, предмет, мета та завдання БЖД. 

Життєдіяльність людини, принципи і 

проблеми її забезпечення. 

2 0,5  

2. Небезпеки та їх класифікація. Оцінка 

ризику небезпек та концепція прийнятного 

ризику. 

2 0,5  

3. Людський фактор у проблемі БЖД. 

Правові засади управління в галузі БЖД. 

2 0,5  

4. Загальна класифікація надзвичайних 

ситуацій. Надзвичайні ситуації 

техногенного характеру. 

2 0,5  

5. Екстремальні природні явища. 2 1  

6. Геологічні небезпечні явища. 2 1  

7. Природі пожежі. Гідрологічні небезпечні 

явища. Метеорологічні стихійні явища. 

2 1  

8. Інфекційна захворюваність людей та 

тварин, ураження рослин. 

1 1  

9. Надзвичайні ситуації соціально-

політичного характеру. 

1 1  

10. Природне середовище та його 

компоненти. Забруднення навколишнього 

природного середовища. 

2 1  

11. Загальні положення та основні принципи 

захисту населення і територій. Єдина 

державна система запобігання і 

регулювання на надзвичайні ситуації 

техногенного та природного характеру. 

2 1  

12. Державне управління, сили та засоби 

захисту населення від надзвичайних 

ситуацій. 

2 1  

13. Організація й управління польовими 

експедиційними дослідженнями. 

 

2 1  

14. Орієнтування й організація руху в 

польових умовах. 

2 1  

15. Спорядження для польових досліджень. 

Харчування в польових умовах.  

2 0,5  

16. Охорона здоров’я в польових умовах.  2 0,5  

 Модульний контроль №    2 

 ВСЬОГО 30 13 2 

 

Загальний обсяг 43 години, у тому числі: 

Лекцій – 30 годин; 

Самостійна робота – 13 годин. 
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ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ № 1. «БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ» 

 

Вступ. Тема 1. Теоретичні основи БЖД. 

Лекція 1. Безпека життєдіяльності (БЖД) як галузь знань та нормативна 

дисципліна. Історія розвитку й сучасний стан БЖД людини в Україні. Об’єкт, 

предмет, мета та завдання БЖД. Життєдіяльність людини, принципи і проблеми її 

забезпечення  – 2 години. 
Безпека життєдіяльності – це галузь знань, у котрій вивчають небезпеки, що загрожують 

людині в повсякденному житті (вдома, на роботі, на відпочинку тощо) і при надзвичайних 

ситуаціях (аварії, техногенні й природні катастрофи тощо) та методи захисту від них. Як складна 

категорія, вона охоплює життя i діяльність людини у взаємодії з навколишнім (природним i 

штучним) середовищем. Життєдіяльність - це складна система, яка здатна забезпечити i 

підтримати в середовищі буття певні умови життя та всі види діяльності людей. Безпека, згідно 

Держстандарту України «Охорона праці. Терміни та визначення» (ДСТУ 2293-99) – це «стан 

захищеності особи та суспільства від ризику зазнати шкоди». 

Як нормативна дисципліна БЖД вивчає загальні закономірності виникнення небезпеки та 

громадсько-політичні, соціально-економічні, правові, технічні, природоохоронні, медико-

профілактичні та освітньо-виховні засоби та заходи, спрямовані на забезпечення здорових і 

безпечних умов існування людини в сучасному навколишньому середовищі. Вона тлумачить 

проблеми охорони здоров’я та безпеки людини в надзвичайних ситуаціях, виявляє та ідентифікує 

небезпечні та шкідливі фактори, розробляє методи та засади захисту людини шляхом зниження 

небезпечних та шкідливих факторів до допустимих значень, тобто вона вивчає небезпеки та захист 

від них. 

БЖД використовує досягнення та методи фундаментальних і прикладних наук, зокрема: 

філософії, біології, фізики, хімії, психології, соціології, екології, економіки, менеджменту й тісно 

пов’язана з практичною діяльністю людини. Крім того, БЖД як навчальна дисципліна, об’єднала в 

єдине ціле питання, що вивчались в курсах «Валеологія», «Ергономіка» (від грець. ergon - робота й 

nomos - закон) - галузь науки, що вивчає людину та її діяльність в умовах виробництва з метою 

вдосконалення знарядь, умов і процесу праці), «Соціоекологія», «Охорона праці», «Цивільна 

оборона», «Промислова екологія» тощо. 

Проблема захисту людини від небезпек постала водночас з появою на Землі людства. 

Первісна людина була тісно пов’язана з природою й саме перша група небезпек - природні 

небезпеки спочатку становили головну загрозу для людства. Друга група небезпек - дії інших 

людей (війни, збройні конфлікти, вбивства, терористичні акти та інші акти насильства) 

супроводжували і в наш час ще продовжують супроводжувати розвиток суспільства. 

Третьою на Землі з’явилась група небезпек, що походять від об’єктів створених людьми, так 

званих антропогенних чинників – машин, хімічних і вибухових речовин, джерел різного роду 

випромінювань тощо.  

У сучасну епоху науково-технічного прогресу людина більш усього страждає від небезпек, 

яка сама ж і створила. Вона перманентно живе і діє в умовах потенціальних небезпек, що постійно 

змінюються. 

Сучасне становище безпеки людей в Україні в порівнянні з іншими країнами є вкрай 

незадовільне. Щорічно від різних нещасних випадків, природних катастроф та техногенних аварій 

виникає понад 50 тис. пожеж, під час яких гинуть сотні людей; ще вищим є показник загибелі від 

дорожньо-транспортних аварій гине від 50 до 85 тис. осіб, у тому числі 10-15% з них припадає на 

дітей різного віку. Підвищення ризику виникнення надзвичайних ситуацій в Україні зумовлено 

проблемами, пов’язаними з енергетичними ресурсами, занепадом експлуатаційних служб 

комунального господарства і великих підприємств у зв’язку з амортизаційним зносом обладнання 

та відсутністю коштів на його відновлення, заборгованістю державного бюджету перед 

підприємствами тощо. Ступінь ризику отримати травму або загинути в Україні на один-два щаблі 

вища, ніж у країнах Центральної та Західної Європи і ймовірність цієї величини наближено 

складає біля 1∙10
-3

. Значна кількість людей гине через несвоєчасність допомоги, неузгодженість 

дій відповідних державних структур, недостатню кваліфікацію рятувальників, відсутність 

сучасного матеріального забезпечення рятувальних служб, низький рівень систем зв’язку та 

інформованості, а також погана підготовка населення до дій під час виникнення надзвичайних 

ситуацій. 
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Об’єктом вивчення БЖД є людина у всіх аспектах її діяльності (фізичному, психологічному, 

духовному та суспільному), а предметом вивчення - є вплив на життєдіяльність та здоров’я 

людини зовнішніх і внутрішніх факторів. 

Метою БЖД є забезпечення комфортних умов діяльності людини на всіх стадіях її 

життєвого циклу і нормативно-допустимих рівнів дії негативних чинників на людину й природне 

середовище. 

Головним завданням БЖД є виявлення умов позитивного та негативного впливу на 

життєдіяльність та здоров’я людини зовнішніх і внутрішніх факторів, обґрунтування оптимальних 

умов і принципів життя. 

Життєдіяльність - це специфічна форма активності людини, що охоплює всю 

різноманітність взаємодії людини i середовища існування. Практика дає всі підстави для 

висування аксіоми, що всяка діяльність людини є потенційно небезпечною. 

До основних принципів забезпечення життєдіяльності відносяться: 

1) безперервне забезпечення фізіологічних процесів організму людини (повітря, вода, 

продукти харчування, світло, тепло, одяг, взуття тощо); 

2) взаємодія i взаємозалежність із навколишнім середовищем (забезпечується навколишнім 

середовищем - параметрами споживання, енергоресурсами, корисними копалинами тощо; впливає 

на середовище - змінює параметри споживання, виснажує енергоресурси, змінює рослинний та 

тваринний світ, забруднює навколишнє середовище). 

Небезпека для життя людини може виникнути як при надзвичайних ситуаціях, так i при 

звичних умовах буття, тому проблема забезпечення безпеки життєдіяльності має бути забезпечена 

як у нормальних умовах середовища життя, так i в надзвичайних умовах. 

До першої групи можна віднести вирішення проблем, які виникають у нормальних умовах 

середовища життя, за такими напрямками: 

 охорона здоров’я; 

 охорона прав людини та громадського порядку; 

 охорона праці; 

 захист навколишнього природного середовища. 

До другої групи можна віднести вирішення проблем, які виникають при надзвичайних 

ситуаціях: 

 захист населення в надзвичайних ситуаціях; 

 запобігання або зниження наслідків надзвичайних ситуацій. 

 

Завдання для самостійної роботи – 2 години: 

1. Сучасне становище безпеки людей в Україні. 

2. Основні принципи забезпечення життєдіяльності. 

Література [1,3,4,5]. 

 

Лекція 2. Небезпеки та їх класифікація. Оцінка ризику небезпек та концепція 

прийнятного ризику – 2 години. 
Під поняттям небезпека розуміють такі впливи, котрі можуть наносити збитки здоров'ю 

людини, створювати загрозу життю та утруднювати функціонування різних органів організму 

людини. 

Під поняттям безпека (населення, господарських об’єктів, природного довкілля) у 

надзвичайних ситуаціях розуміють стан захищеності населення, господарських об’єктів i 

природного довкілля від небезпеки в надзвичайних ситуаціях. 

Всі небезпеки життєдіяльності людини за способом дії поділяються на постійні та 

випадкові. 

У свою чергу, постійні небезпеки в залежності від джерела їх виникнення поділяються на 

техногенні та антропогенні. 

Техногенні небезпеки є результатом помилок, закладених при проектуванні та експлуатації 

окремих приладів, устаткування та технічних систем у цілому. Вони здійснюють не тільки 

прямий, а й опосередкований вплив на результати діяльності людини. 

Антропогенні небезпеки виникають при промисловому забрудненні навколишнього 

природного середовища. 

Соціально-політичні небезпеки є результатом нестабільної політичної ситуація в країні, 
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економічного спаду виробництва, міжнаціональних сутичок. Наслідками їх впливу можуть бути 

втрата економічних зв’язків, напружена соціальна ситуація в суспільстві, громадянські війни 

тощо. 

Техногенно-антропогенні небезпеки проявляються при аваріях на енергетичних, біологічних 

об'єктах, транспортних комунікаціях, вони пов’язані з катастрофічними змінами в навколишньому 

середовищі в результаті господарчої діяльності людини та науково-технічного прогресу. 

Природні небезпеки є результатом стихійних лих: землетрусів, повеней, снігових лавин, 

гроз, злив, зсувів тощо. Вони в більшості випадків діють періодично i викликають короткострокові 

небажані наслідки. 

Наслідком прояву небезпек є нещасні випадки, аварії, катастрофи, які супроводжуються 

смертельними випадками, скороченням тривалості життя, школою здоров’я, шкодою природному 

чи техногенному середовищу, дезорганізуючим впливом на суспільство або життєдіяльність 

окремих людей. 

Найбільш важливими кількісними характеристиками небезпек є квантифікація й ризик 

небезпеки. 

Квантифікація небезпеки [(від лат. quantum - скільки та від facio - роблю) - кількісний вираз, 

вимірювання якісних ознак (наприклад, оцінка в балах майстерності спортсменів)], або кількісна 

оцінка збитків, заподіяних нею, залежить від багатьох чинників, наприклад, від кількості людей, 

що знаходились у небезпечній зоні, кількості та якості матеріальних (у тому числі природних) 

цінностей, що там перебували, природних ресурсів тощо. 

З метою уніфікації будь-які наслідки небезпеки визначають як шкоду. Кожен окремий вид 

шкоди має своє кількісне вираження (наприклад, кількість загиблих або хворих, площа зараженої 

території, вартість зруйнованих споруд тощо). Найбільш універсальним кількісним засобом 

визначення шкоди є вартісний засіб – визначення шкоди в грошовому еквіваленті. 

Ризик – це міра можливості виникнення небезпеки або частота з якою вона може 

проявлятися. Ризик (R) визначається як відношення кількості подій з небажаними наслідками (n) 

до максимально можливої їх кількості (N) за конкретний період часу (рік, місяць, годину тощо): 
 

R = n/N 
 

Наведена формула дозволяє розрахувати розміри загального та групового ризику. При 

оцінці загального ризику величина N визначає максимальну кількість всіх подій, а при оцінці 

групового ризику – максимальну кількість подій у конкретній групі, що була вибрана із загальної 

кількості за певною ознакою (наприклад, люди, що належать до однієї професії, віку або статі; 

транспортні засоби одного типу тощо).  

Будь-яка система, яка надає деякій рівень переваг (особистих, соціальних, технологічних, 

наукових або промислових), містить обов’язковий елемент ризику. Існує ризиковий баланс між 

відомими перевагами та недоліками, наприклад, харчових консервантів, радіації для медичної 

діагностики тощо. Отже, безпека є відносним поняттям - абсолютної безпеки для всіх умов та 

обставин не існує.  

З метою ідентифікації небезпек і вибору заходів захисту від їхнього впливу проводиться 

якісний аналіз небезпек. Аналіз починають з визначення потенціальних джерел небезпеки, які 

можуть спричинити аварію. Потім виявляються небезпеки мало вірогідні, які не можуть або 

практично не можуть привести до аварій i не здійснюють суттєвого впливу на навколишнє 

середовище. 

Завдання або оптимальна надійність (ступінь ризику) визначається в залежності від затрат 

на технічні системи безпеки. Надійність технічних систем знижується із-за дефектів, які 

виникають у процесі виробництва комплектуючого обладнання, порушення специфікаційних 

режимів роботи, проведення нештатних робіт та помилок операторів. 

Однак усяка діяльність людини, яка направлена на створення матеріальних благ, 

супроводжується використанням енергії, забезпечити нульовий ризик у діючих системах 

неможливо й тому абсолютної безпеки не існує. 

Суть концепції допустимого ризику полягає в прагненні до такої величини безпеки, котру 

сприймає суспільство в даний проміжок часу. 

Сприйнятий ризик поєднує в собі технічні, економічні, соціальні, політичні аспекти i 

становить собою компроміс між рівнями безпеки i можливостями її досягнення.  

Фактично ми всі щодня приймаємо рішенця про співвідношення ризику з вигодою – 

наприклад, як переходити вулицю, їхати на машині або йти пішки, відносяться до того ж типу. Як 
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правило, ми згодні погодитись на відому долю ризику, як ціну за вибраний нами спосіб життя. 

Усе це дозволяє сформулювати аксіому про постійну небезпеку діяльності - будь-яка 

діяльність потенційно небезпечна. 

 

Завдання для самостійної роботи – 2 години: 

1. Кількісні характеристики небезпек. 

Література [1,3,4]. 
 

Лекція 3. Людський фактор у проблемі БЖД. Правові засади управління в галузі 

БЖД. – 2 години. 
На людину постійно діє безперервний потік зовнішніх подразників, а також різноманітна 

інформація про процеси, які відбуваються в середині організму i поза ним. Прийняти цю 

інформацію i правильно зреагувати на велику кількість подій людині дають змогу її органи чуттів: 

очі, вуха, язик і ніс. 

Кожен вид рецепторів сприймає тільки один вид подразнень i передає його в певну кору 

головного мозку по нейронах. 

Людина здійснює безпосередній зв'язок з навколишнім середовищем та отримує дані про 

свій стан за допомогою каналів приймання інформації, об'єднаних у загальну групу аналізаторів. 

Нормальне функціонування всіх аналізаторів робить людину менш вразливою для різних 

небезпек. 

Зоровий аналізатор. Понад 90% інформації про навколишнє оточуюче середовище ми 

отримуємо через зоровий аналізатор – це велика сукупність утворень, що виконують функції 

побудови світлового зображення на світлочутливих елементах, трансформацію енергії світлового 

зображення на світлочутливих елементах, трансформацію енергії електромагнітного 

випромінювання в нервове збудження, кодування й перекодування інформації про зоровий образ 

та його пізнання. 

Слуховий аналізатор. Виникнення слухових відчуттів у людини пов'язано з коливанням 

повітря. 

Слуховий аналізатор становить спеціалізовану систему для сприйняття звукових коливань, 

формування слухових відчуттів i впізнання звукових образів. Вухо є допоміжним апаратом 

периферичної частини аналізатора. 

Важливими з позиції безпеки життєдіяльності також є: 

Вестибулярний аналізатор - функціонування якого пов’язані з відчуттям положення i 

переміщення тіла в просторі, а також відповідні їм реакції з боку скелетної мускулатури i 

внутрішніх органів. 

Нюховий аналізатор - суб’єктивний образ одного з явищ реальної дійсності, яке полягає в 

дії молекул летких речовин на орган нюху, а також смаковий, руховий та шкірний аналізатори. 

Пам’ять – це закріплення й збереження в мозку того, що відбувалося в минулому досвіді 

людини. 

Пам'ять необхідна при прийнятті правильного рішення при виникненні нестандартних чи 

аварійних ситуацій. 

Залежно від того, що запам'ятовує людина, можна виділити такі види пам’яті: 

Увага - це концентрація свідомості на якому-небудь об’єкті чи діяльності з одночасним 

відверненням від усього іншого. 

Однією з ключових причин людських помилок е неуважність. Найчастіше увага знижується 

при втомі. 

Психологічні причини створення небезпечних ситуацій. 

У кожній дії людини відокремлюють три функціональні частини: мотиваційну, орієнтовну 

та виконавчу. Порушення в якій-небудь із цих частин тягне за собою порушення дії в цілому. 

Таким чином, у психологічній класифікації причин виникнення небезпечних ситуацій та нещасних 

випадків можна визначити три класи: 

1. Порушення мотиваційної частини дії (проявляється в небажанні виконувати визначені 

дії). Порушення може бути відносно постійним (людина недооцінює небезпеку) та тимчасовим. 

2. Порушення орієнтовної частини дії (проявляється в незнанні правил безпеки). 

3. Порушення виконавчої частини (проявляється в невиконанні правил безпеки внаслідок 

невідповідності психічних та фізичних можливостей людини). 

Чинники зниження життєдіяльності людини. 
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1) Конфлікти - психічна травма, отримана внаслідок конфлікту, виводить людину з 

нормального психофізіологічного стану, що може призвести до суттєвих змін у життєдіяльності 

людини. 

2) Наркотики i наркоманія - виникнення наркоманії пов'язане з ейфорією, приемно-

збуджуючим ефектом наркотику. Чим сильніший ефект ейфорії, тим швидше настає звикання. 

3) Алкоголь i алкоголізм - велика кількість нещасних випадків i аварій пов'язана із 

вживанням спиртних напоїв. Алкоголь дуже впливає на нервову систему та психофізіологічні 

процеси людини. 

4) Нікотин i нікотиноманія - паління тютюну - одна з найпоширеніших шкідливих звичок, 

що негативно впливає на здоров’я я курця i оточуючих його людей, сприяє розвитку хвороб серця, 

судин, легень та шлунка, крім того, тютюновий дим містить канцерогенні речовини. 

5) Втома i перевтома. 

6) Хворобливі стани. 

Шляхи підвищення життєдіяльності людини. 

1) Оздоровча фізична гімнастика. 

2) Медико-біологічні засоби. 

3) Психологічні засоби. 

Шляхи підвищення особистої безпеки людини. 

Особиста безпека заснована, головним чином, на трьох важливих фундаментальних 

принципах: знанні, спостережливості та обережності. 

Знання не обов'язково мають базуються виключно на власному досвіді - в основі майже всіх 

сучасних знань лежить досвід минулих поколінь людей. Більшість кризових ситуацій мають 

типовий характер i цей досвід треба вивчати. 

Спостереження - це активний, свідомий процес, який може передати нашій свідомості 

істинну, детальну картину навколишнього світу.  

Обидві ці якості - знання та спостережливість - обов’язково повинні бути доповнені третьою 

– обережністю, яка базується на об’єктивній оцінці фактів i передбачає прийняття відповідного 

даній ситуації рішення.. Тільки при такому сполученні система особистої безпеки може бути 

дійсно ефективною. 

Всі ці три фундаментальні принципи, на котрих базується особиста безпека людини, 

можливо об’єднати в одне поняття - пильність. Пильність - це стан духу, друга натура обережної 

людини, що дозволяє рідше попадати в небезпечні, кризові ситуації, вчасно їх прогнозувати та 

обходити стороною.  

Джерелами права на безпечні умови життєдіяльності є нормативні акти, що містять правові 

норми, призначені для регулювання правовідносин у галузі безпеки життєдіяльності. 

 

Завдання для самостійної роботи – 2 години: 

1. Шляхи підвищення життєдіяльності людини. 

Література [1,3,4,5]. 
 

Тема 2. Надзвичайні ситуації техногенного характеру. 

Лекція 4. Загальна класифікація надзвичайних ситуацій. Надзвичайні ситуації 

техногенного характеру – 2 години. 
Класифікація надзвичайних ситуацій – це система, згідно з якою надзвичайні ситуації 

поділяються на класи i підкласи в залежності від їх характеру (згідно з Постановою Кабінету 

міністрів України від 15 липня 1998 р. «Про порядок класифікації надзвичайних ситуацій» та 

«Положення про класифікацію надзвичайних ситуацій»). 

Метою класифікації надзвичайних ситуацій є створення ефективного механізму оцінки 

події, що стала або може статися у прогнозований термін, та визначення ступеня реагування на 

відповідному рівні управління. 

Загальними ознаками надзвичайних ситуацій є: 

 наявність або загроза загибелі людей чи значне порушення умов їх життєдіяльності; 

 заподіяння економічних збитків; 

 істотне погіршення стану природного довкілля. 

Надзвичайна ситуація (НС) - це спричинена джерелом небезпеки ситуація, за якої на певній 

території, акваторії чи господарському об’єкті порушуються нормальні умови життя та діяльності 
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людей, виникає загроза їх життю чи здоров'ю, завдається шкода об’єктам економіки, особистому 

майну та природному довкіллю. 

Відповідно до причин походження подій, що можуть зумовити виникнення НС на території 

України, розрізняються: 

1. надзвичайні ситуації техногенного характеру; 

2. надзвичайні ситуації природного характеру; 

3. надзвичайні ситуації соціально-політичного характеру; 

4. надзвичайні ситуації венного характеру. 

Джерелами надзвичайних ситуацій бувають як невідворотні сили природи (землетруси, 

повені, епідемії, захворювання тощо) так i антропогенні чинники, пов'язані із сучасними рівнями 

розвитку промисловості, концентрацією енергетичних речовин, подальшим освоєнням природних 

ресурсів. 

Окремим джерелом надзвичайних ситуацій сьогодні виступають напруження в соціально-

політичній сфері (міжетнічні конфлікти, релігійні протистояння, територіальні претензії, 

тероризм, політична боротьба за владу, вплив зарубіжної культури на національну, недостатність 

чи відсутність інформації тощо). 

Отже, в цілому, джерело небезпеки – це аномальне природне явище, небезпечна подія 

техногенного походження, поширення інфекційних хвороб людей, сільськогосподарських тварин, 

рослин, а також застосування сучасних вражаючих засобів, зміна соціально-політичних відносин у 

суспільстві, внаслідок чого склалася чи може виникнути надзвичайна ситуація. 

За природними особливостями 85 % території України характеризуються складними 

інженерно-геологічними умовами, для яких притаманним є розвиток небезпечних природних та 

техногенних процесів і явищ. На території України можливе виникнення практично всього 

спектра небезпечних природних процесів – великі повені, катастрофічні затоплення, снігопади, 

землетруси, зсуви тощо. За даними Міністерства надзвичайних ситуацій (МНС) України тільки в 

період 1997-2001 рр. було зареєстровано близько 6,4 тис. надзвичайних ситуацій, у тому числі 

більше 2 тис. – техногенного характеру й майже 1 тис. – природного характеру. За цей період у 

надзвичайних ситуаціях загинуло близько 50 тис. чоловік; матеріальні збитки від дії надзвичайних 

ситуацій склали 3,1 млрд. грн., з них 2,9 млрд. грн. (93%) – збитки від природних надзвичайних 

ситуацій та 0,2 млрд. грн. (7%) – від техногенних. 

НС техногенного характеру – це транспортні аварії (катастрофи), пожежі, неспровоковані 

вибухи чи їх загроза, аварії з викидом (загрозою викиду) небезпечних хімічних, радіоактивних, 

біологічних речовин, раптове руйнування споруд та будівель, аварії на потенційно небезпечних 

об'єктах, інженерних мережах i спорудах життєзабезпечення, гідродинамічні аварії на греблях, 

дамбах тощо. 

Аварія – це небезпечна подія техногенного характеру, що створює на об'єкті, території або 

акваторії загрозу для життя i здоров'я людей i призводить до руйнування будівель, споруд, 

обладнання i транспортних засобів, порушення виробничого або транспортного процесу чи завдає 

шкоди довкіллю. 

Катастрофа – це великомасштабна аварія чи інша подія, що призводить до тяжких, 

трагічних наслідків. 

Антропогенні катастрофи (АЕК) - це катастрофи, які спричинені  людиною, її нерозумною 

діяльністю, яка закінчується не тільки аварією, а й значними змінами навколишнього середовища, 

що призводять відразу або в недалекому чи віддаленому майбутньому, до патологічних змін в 

організмі людини. 

За швидкістю розвитку АЕК поділяються на: 

 повільні - зумовлені акумуляцією (накопиченням) шкідливих речовин в організмі 

людини внаслідок поступового, іноді. скритого їх надходження з довкілля з наступним 

загостренням хронічних захворювань i смертю багатьох людей; 

 швидкі - розвиваються протягом приблизно 6 годин; 

 миттєві - при яких люди гинуть за короткий проміжок часу - до 1 години. 

У залежності від кількості людей, що загинули, розрізняють: 

 дрібні - викликають загибель не більше десяти людей; 

 великі - загибель більше десяти людей. 

АЕК також можуть бути ненавмисні (випадкові, спонтанні) i навмисні (знищення природи з 

метою позбавити противника свободи пересування, укриття місцевих джерел їжі, води тощо). 

Технологічні катастрофи. 
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Умови виникнення технологічних катастроф: 

 існування джерела ризику - підприємства, виробничі засоби або технологічні 

процеси, які передбачають використання небезпечних речовин та матеріалів, місця захоронення 

токсичних i промислових відходів; 

 дії факторів ризику - звільнення енергії (вибух, запалення) або токсичних речовин у 

кількостях або дозах, що являють безпосередню загрозу життю людей. 

Особливу небезпеку являють підприємства хімічного, металургійного, нафтогазового, 

енергетичного комплексів, наприклад, сьогодні на території України розміщується понад 1500 

хімічно небезпечних об'єктів. 

 

Завдання для самостійної роботи – 2 години: 

1. Класифікація надзвичайних ситуацій. 

Література [1,3,4,5]. 
 

Тема 3. Надзвичайні ситуації природного характеру. 

Лекція 5. Екстремальні природні явища – 2 години. 
НС природного характеру – це небезпечні геологічні, метеорологічні, гідрологічні, морські 

та прісноводні явища, деградація ґрунтів чи надр, природні пожежі, зміна стану повітряного 

басейну, інфекційна захворюваність людей, сільськогосподарських тварин, масове ураження 

сільськогосподарських рослин хворобами чи шкідниками, зміна стану водних pecypciв та біосфери 

тощо. 

Небезпечне природне явище – це подія природного походження або результат діяльності 

природних процесів, які за своєю інтенсивністю, масштабом поширення i тривалістю можуть 

вражати людей, об'єкти економіки та довкілля. 

Природні процеси – це процеси, які безперервно змінюючись розвиваються в природному 

середовищі під дією сонячної та внутрішньої енергії землі. Вони виникають в літосфері, 

атмосфері, біосфері i забезпечують розвиток природного середовища. 

Події природного походження або результат діяльності природних процесів (пилові бурі, 

селі та снігові лавини, паводки, зливи, зсуви, карст та землетруси), які за своєю інтенсивністю, 

масштабом поширення i тривалістю, можуть становити безпосередню небезпеку для здоров'я 

людини, відносяться до небезпечних (екстремальних) природних явищ або стихійних лих. 

Активізації й посиленню стихійних явищ сприяє значний видобуток корисних копалин, 

інтенсивне використання земельних, лісових, водних pecypciв, подальший розвиток зрошення та 

осушення земель, прокладання інженерних комунікацій, ліній електропередач та зв'язку, 

будівництво промислових об'єктів та штучних водосховищ. 

На території України найчастіше трапляються: 

 геологічно небезпечні явища - зсуви, обвали та осипи, осідання земної поверхні 

тощо; 

 стихійні погодні явища - зливи, урагани, сильні снігопади, ожеледиця, град; 

 гiдрологiчнi небезпечні явища - повені, паводки та iн.; 

 природні пожежі лісових та торф'яних масивів; 

 масові інфекції та хвороби людей, тварин та рослин. 

Деякі з небезпечних стихійних явищ розвиваються локально, інші - охоплюють великі 

регіони, окремі держави та материки. Незалежно від джерела зародження, стихійні явища 

характеризуються значною потужністю i різною тривалістю - від декількох хвилин до декількох 

годин, діб, місяців. 

Їх також можна поділити на прості, що включають один компонент (сильний вітер, зсув 

тощо) та складні, що включають декілька одночасно діючих компонентів (сильний вітер i дощ, 

сильна злива i паводок тощо) у поєднанні з техногенними факторами. 

Аварії природного характеру можна класифікувати за такими основними ознаками: 

 за масштабністю наслідків відповідно до територіального поширення; 

 за розмірами заподіяних економічних збитків та людських втрат; 

 за кваліфікаційними ознаками надзвичайних ситуацій. 

У випадку, якщо масштабність наслідків природних аварій дуже велика, на території 

України чи якоїсь її частини може бути об'явлена Зона надзвичайної екологічної ситуації. 

Зона надзвичайної екологічної ситуації – це окрема місцевість України, на якій виникла 



 13 

надзвичайна екологічна ситуація, при якій на окремій місцевості сталися негативні зміни в 

навколишньому природному середовищі (втрата, виснаження чи знищення окремих природних 

комплексів та pecypciв унаслідок надмірного забруднення навколишнього природного 

середовища, руйнівного впливу стихійних сил природи та інших факторів, що обмежують або 

виключають можливість життєдіяльності людини та провадження господарської діяльності в цих 

умовах), що потребують застосування надзвичайних заходів з боку держави. 

 

Завдання для самостійної роботи – 2 години: 

1. Екстремальні природні явища на території України. 

Література [1,3,4,5]. 
 

Лекція 6. Геологічні небезпечні явища – 2 години. 
Космічні катастрофи пов’язані з падінням на Землю крупних метеоритів, астероїдів і 

комет, які спричиняли до масового вимирання біоти. Вони й досі недостатньо вивчені, отже, 

найбільш небезпечні. 

Падіння небесних тіл зіграли важливу роль в історії Землі. За останні 600 млн. років 

відбулося приблизно 5 подій, внаслідок яких за порівняно стислий проміжок часу відбулися значні 

зміни фізичного та хімічного складу океану, атмосфери, що спричинило у свою чергу докорінні 

зміни флори й фауни Землі. В останні десятиріччя завдяки аеро- і космічному фотографуванню на 

поверхні Землі знайдено понад 100 кратерів ударного походження з розмірами до 200 км у 

діаметрі й з віком до 2 млрд. літ. 

Проте середній інтервал часу між падіннями таких значних об'єктів - приблизно 500 тис. 

років, і таку подію можна передбачити за кілька десятків років, використовуючи дані 

астрономічних спостережень. 

Землетрус – це раптове звільнення потенційної енергії земних надр у вигляді пружних 

подовжніх і поперечних хвиль, які розповсюджуються по всіх напрямках. Виникаючі коливання й 

деформації земної кори часто приводять до катастрофічних переміщень земної поверхні. 

Щорічно на Землі відбувається від 300 до 500 землетрусів, силою 7 балів і вище, з яких, у 

середньому, один землетрус є катастрофічним і десять сильно руйнівних. Першість за кількістю 

землетрусів утримують Японія та Чилі – понад 1000 у рік, або 3 на добу. 

Землетрус - це лихо з прямою й непрямою (вторинною) дією на природне середовище у 

вигляді обвалів, цунамі, снігових лавин тощо. Воно викликає величезне число жертв і великі 

матеріальні збитки. По числу жертв землетруси поступаються тільки повеням і ураганам. Усього в 

XX ст. у результаті землетрусів загинуло не менше 800 тис. чоловік.  

До теперішнього часу ще не вдається надійно передбачити місце, час і силу землетрусів, а 

оцінка вірогідності майбутніх поштовхів, особливо сильних, у багатьох регіонах виявляється 

далекою від реальності.  

По сейсмічному районуванню України близько 120 тис. км
2
 її території з населенням понад 

11 млн. чоловік знаходиться в зоні можливих землетрусів силою 6 - 9 балів (за шкалою MSK).  

У сейсмічному плані найбільш небезпечними областями в Україні є Закарпатська, Івано-

Франківська, Чернівецька, Одеська та АР Крим. 

Техногенна діяльність людини за останні роки призвела до суттєвої знижки сейсмічної 

стійкості понад 70% території України та збільшила сейсмонебезпеку за рахунок стимуляції 

схилових гравітаційних процесів, розвитку техногенного карсту, підтоплення тощо. 

Виверження вулканів - породжують стихійні лиха для всього живого, руйнують цілі міста, 

перетворюють рельєф і річкову мережу, впливають на грунтово-рослинний покрив і змінюють 

ландшафт тощо. 

У світі налічується приблизно 4 тис. вулканів, із них діє - 540. Прояв сучасного вулканізму 

приурочений до областей альпійської складчастості.  

На території України присутні тільки процеси грязьового вулканізму, які локалізовані в її 

південний частині – на Керченському півострові та прилеглій акваторії Азовського моря. Серед 

діючих грязьових вулканів виділяються два основні види – із постійним спокійним режимом 

виверження та з активними викидами на протязі кількох діб, що супроводжуються вибухами та 

локальними землетрусами. 

Цунамі (від японського слова, яке означає, "велика хвиля, що заливає бухту") є 

довгоперіодичними морськими гравітаційними хвилями, що володіють великою руйнівною 

силою. Виникнення цунамі частіше за все пов'язано із сильними підводними (90% від загальної 
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кількості цунамі) або прибережними землетрусами. Можуть бути й інші причини їх виникнення – 

це підводні вулканічні виверження, великомасштабні підводні або берегові зсуви й обвали, 

скидання в океан великих мас порід або льоду, підводні вибухи ядерних зарядів, падіння в океан 

гігантських метеоритів тощо. 

Близько 75% цунамі припадає на Тихоокеанське узбережжя, із районом Середземного моря 

пов'язано 12% випадків цунамі, з Атлантичним океаном - 9%, з Індійським океаном - 3%.  

Цунамі траплялися й на Кримському узбережжі України. У Чорному морі, наприклад, за 

відомостями різних джерел, за останні 2 тис. років било відзначено 26 випадків цунамі, більша 

частина яких була пов'язана із землетрусами.  

Узбережжя Криму є областю локальної підвищеної сейсмічності. За 1853-1966 рр. тут 

спостерігалося 82 землетруси з магнітудою від 5 до 9 за шкалою Ріхтера. Зона осередків 

землетрусів розташована уздовж континентального схилу безперервною смугою від Севастополя 

до Феодосії з максимальною активністю в Ялти. Учені вважають, що ймовірність виникнення на 

узбережжі Чорного моря сильного землетрусу (і як наслідок - цунамі) така: 7 балів буває раз в 100 

років, 8 балів - в 500 років і 9 балів - раз у тисячоліття. 

Зсуви – це зміщення на схилах гірських порід різного складу, будови й об'єму з 

переважанням механізму ковзання по наявній поверхні чи зоні (або той, що виникає в процесі 

руху), коли зсувні зусилля більше міцності порід.  

За особливостями геологічної будови значна частина України належить до зсувних зон (крім 

Поліської низовини). Згідно з регіональним картуванням зсувів та створеним за цими роботами 

кадастром, у межах України виділено більше 20 тис. зсувних геосистем. Крім цього зсуви 

поширені майже в 200 містах та селищах міського типу (тільки в м. Києві зсувні процеси 

охоплюють до 40 км
2
 зсувонебезпечних схилів, де зафіксовано 170 зсувів загальною площею 0,32 

км
2
), що створює постійну загрозу виникнення надзвичайних ситуацій та небезпеки для 

життєдіяльності населення. 

В основному, зсуви притаманні західним областям України, узбережжю Чорного та 

Азовського морів, характерні для зон тектонічних утворень, високих терас, ухилів ерозійних 

систем, правих берегів річок і водоймищ. 

Обвал – це обвалення окремих брил, блоків і крупних об'ємів гірських порід із крутих і 

прямовисних схилів, що долають свій шлях до місця падіння по повітрю (це частіше всього 

вивалення) або шляхом скачування по схилу, перекидання й розколювання (власне обвали). 

На ділянках розвитку обвалів постійно існує постійна загроза для життя й діяльності людей, 

для збереження та нормального функціонування інженерних споруд. 

На території України більшість сучасних обвалів (понад 80%) пов’язані з антропогенним 

фактором – вони виникають в основному при неправильному проведенню робіт, при будівництві 

та гірських розробках.  

Провали – це процеси, що пов'язані з обваленням покрівлі над карстовими печерами, 

суфозійними порожнинами в лесах або над гірськими виробками. 

Провали, перш за все, представляють безпосередню загрозу для інженерних споруд. У 

результаті провалів часто втрачаються цінні сільськогосподарські землі, утруднюється їх 

розорювання й ефективне використання сільськогосподарських машин, відомі навіть випадки 

провалу останніх і загибель людей. 

На території України поширення провалів техногенного походження пов’язане з розробками 

родовищ солей (Прикарпаття, Донбас), сірки (Передкарпаття), вугілля (Донбас), нафти та газу 

(Дніпровсько-Донецька западина), а також обумовлене гідромеліоративними роботами в межах 

поширення закритих форм карсту. 

Дефляція - це процеси пов'язані з видуванням піщаних, пилуватих і соляних часток ґрунту, 

їх перенесенням і накопиченням на суміжних територіях. Дефляційні процеси можуть 

реалізуватися або у вигляді пилових бур, які відносяться до групи катастрофічних процесів, або у 

вигляді довготривалого вітрового рознесення - вітрової ерозії, яку можна кваліфікувати як 

небезпечний процес. 

На території України понад 5,9 млн. га орних земель уражені вітровою ерозією ґрунтів. 

Пилові бурі, які за останні 100 років виникали в лісостеповій зоні України 23 рази, а за останні 40 

років - 16 разів, знесли мільйони тонн родючих ґрунтів у Луганській, Донецькій, Запорізькій, 

Дніпропетровській, Херсонській областях та в Криму. 
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Яружна ерозія – це процес розмиву тимчасовими водотоками зв'язних і пухких гірських 

порід на схилі з утворенням одиничних, витягнутих уздовж схилу глибоких крутосхильних форми 

рельєфу або цілої системи негативних форм рельєфу - ярів. 

Яружна ерозія найбільш широко поширена в лісостеповій і степовій зонах, у межах 

північно-західної частини Північного Причорномор'я, на правобережних крутосхильних ділянках 

долин Дністра, Південного Бугу, межиріччя Дунай-Дністер тощо, де щільність ярів змінюється від 

25 до 100 на 100 км
2
 із перевищенням на окремих ділянках цієї величини. Швидкість розвитку ярів 

не перевищує 1-2 м/рік.  

Сприяють утворенню ярів такі техногенні чинники, як розораність земель, вирубка лісу, 

підрізування схилів, масовий випас худоби тощо. У великих індустріальних містах зростання ярів 

відбувається швидше. 

Інтенсивною яружною ерозією уражено 18% території України (за даними Держкомзему, 

площа ярів становить 141 тис. га), переважно в Хмельницькій, Вінницькій, Чернівецькій, 

Одеській, Київській, Черкаській, Кіровоградській областях та АР Крим. 

Водна ерозія ґрунтів відбувається в результаті площинного змиву під дією тимчасових 

водних потоків і приводить до руйнування верхнього найродючішого гумусового горизонту 

ґрунтів.  

За останні 30 років площа еродованих земель в Україні зросла майже в 1,5 рази. 

Інтенсивною ерозією уражено 18% території країни, від водної ерозії та дефляції потерпає понад 

17 млн. га. У Донецькій області еродоване 70% ґрунту, у Луганській - 61,6%, в Одеській - 56%. У 

цілому збільшення площі еродованих земель складає щорічно близько 80 тис. га, а збитки через 

ерозію оцінюються понад 9 млрд. грн. Найбільш уражені водною ерозією землі в центральному та 

південно-східному регіонах країни.  

Карстовий процес полягає в розчиненні й вилуговуванні гірських порід підземними водами, 

що рухаються, з утворенням своєрідних поверхневих форм рельєфу і підземних порожнин у 

вигляді порожнин, каналів, галерей, печер тощо. Карстові процеси часто супроводжуються 

провальними явищами. 

На понад 60% території України поширені процеси карстоутворення, причому 27% території 

охоплені відкритими формами (вирви, колодязі, провали тощо). Карст розповсюджено на площах, 

де розвинуті гірські породи, що карстуються (карбонатні, сульфатні та соленосні), у межах 

Волинської, Рівненської, Донецької, Луганської, Хмельницької, Тернопільської, Вінницької, 

Миколаївської областей та АР Крим. 

Абразія - це процес руйнування берегів озер і морів під дією хвиль, течій, приливів і 

відливів, який приводить до зміни контурів берегової лінії та до її переміщення в бік суші.  

Прибережна смуга Азовського й Чорного морів у межах України займає до 2870 км (із них 

піддаються абразії до 60%), має виняткову рекреаційну цінність, відрізняється підвищеною 

щільністю населення та динамічним економічним розвитком. Берегова смуга внутрішніх 

водосховищ та інших поверхневих водних об'єктів України становить майже 15 тис. км, з яких 

більше 16% мають високий рівень ураженості абразійними процесами. Довжина берегів, вже 

зруйнованих абразією на Чорному морі, дорівнює 914 км, а на Азовському – 253 км, що загалом 

складає 40% від загальної довжини їх берегової лінії. 

Просідання - це здатність лесових порід зазнавати вертикальну деформацію під дією власної 

ваги породи або під спільним впливом ваги породи й додаткового навантаження від споруди при 

замочуванні водою. 

Процеси просідання можуть істотно змінити умови життєдіяльності людини через 

деформацію й ускладнення експлуатації інженерних споруд. 

В Україні лесові ґрунти займають більше 65% від території країни. Практично вся територія 

Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської, частково Харківської, 

Вінницької та Полтавської областей складена просідаючими ґрунтами. У зв'язку з просіданням 

лесових ґрунтів починається осідання поверхні землі, що викликає нерівномірне осідання 

фундаментів і, як наслідок, нерівномірні деформації, крени, недопустимі тріщини й навіть 

руйнування наземних конструкцій, будинків та споруд, нерідко створюючи критичні ситуації. В 

Україні дія процесів просідання призвела до деформації понад 10 тис. будинків і споруд. 

Суфозія (визначення ВНДІІБ Держбуду Росії) – це процес хімічного і механічного 

руйнування та виносу потоками підземних вод окремих компонентів і крупних мас дисперсних і 

зцементованих уламкових порід, у тому числі тих, що складають структурні елементи скельних 

масивів. 
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На території України суфозійні процеси розповсюджені на багатьох ділянках Подільсько-

Буковинської, Західно-Поліської, Південно-Східної, Донбаської та Рівнинно-Кримської карстових 

областей. Головна причина виникнення суфозійних деформацій на цих територіях – надмірний 

водовідбір або водовідлив при виконанні гірничих роботах. 

 

Завдання для самостійної роботи – 2 години: 

1. Зсуви на території України. 

Література [1,5]. 

 

Лекція 7. Природі пожежі. Гідрологічні небезпечні явища. Метеорологічні 

стихійні явища – 2 години. 
Природі пожежі. 

Пожежі в лісі виникають унаслідок дій деяких природних факторів. Часто трапляється, що 

ліс підпалює блискавиця. На території України блискавиці викликають біля 5% лісових пожеж. 

У залежності від виду матеріалу, що горить, пожежі в лісі бувають: 

 низові, 

 підземні (торф'яні), 

 верхові. 

Лісові та торф'яні пожежі становлять собою небезпечне стихійне явище, при котрому вогнем 

знищуються великі матеріальні цінності та можливе ураження людей.  

Небезпечними факторами є: 

 висока температура, яка викликає загорання предметів, які можуть горіти, та 

ураження людей; 

 задимлення великих районів, яке спричиняє подразливу дію на людей та утруднює 

боротьбу з пожежею; 

 обмеження видимості тощо. 

Гідрологічні небезпечні явища 

Повінь – це значне затоплення місцевості за рахунок підйому рівня води в річці або озері, 

частіше за все пов’язане зі сніготаненням або інтенсивними зливовими дощами й обумовлено 

своєрідним режимом опадів, які спостерігаються щороку в один і той же сезон. 

Повені завдають величезної шкоди біоті й людині, загрожуючи 3/4 поверхні Землі. За 

статистикою з 1000 повеней 100 мають катастрофічні наслідки. За даними ЮНЕСКО, від повеней 

у ХХ ст. загинуло 9 млн. чоловік.  

На більшості річок України спостерігається весняна повінь (березень-квітень). Найбільш 

вірогідними зонами можливих повеней на території України є: 

у північних регіонах – басейни річок Прип’ять, Десна та їх притоки. Площа повені лише в 

басейні р. Прип’ять може досягати 600-800 тис. га; 

у західних регіонах – басейни Верхнього Дністра (площа може досягти 100-130 тис. га), річок 

Тиса, Прут, Західний Буг (площа можливих затоплень 20-25 тис. га) та їх притоки; 

у східних регіонах – басейни р. Сіверський Донець із притоками річок Псел, Ворскла, Сула 

та інші притоки Дніпра; 

у Південному й Південно-Західному регіонах – басейни приток Нижнього Дунаю, р. 

Південний Буг та її притоки. 

Високі повені найбільш притаманні річкам Дніпро, Дністер, Дунай та Сіверський Донець. 

Вони супроводжуються затопленням значних територій та спричиняють необхідність часткової 

евакуації людей і тварин, завдають значних матеріальних збитків. 

Для річок Карпат і Кримських гір більш характерним є паводковий режим. 

Сели (від арабського слова, яке означає, "бурхливий потік") - це тимчасові грязекам’яні 

гірські руслові потоки, що характеризуються високим умістом твердого матеріалу (не менш ніж 

100-150 кг на 1 м
3
) і різким підйомом рівня. Відрізняються раптовим виникненням і швидким 

рухом (від 2 до 10 м/сек.).  

В Україні площа ураження селевими потоками становить понад 3% від усієї території. У 

Закарпатті селеві потоки поширені на 40% території, в Івано-Франківській області – на 33%, у 

Чернівецькій області – на 15% та в Криму – на 9%. Найбільшого розповсюдження селеві процеси 

набули в Карпатах (виявлено 219 селевих басейнів) та Кримських горах. Під вплив селевих 
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потоків у Карпатах і Криму підпадає понад 30 населених пунктів, шляхи сполучення та мережі 

комунікацій. 

Снігові лавини – це раптовий зсув великих мас снігу зі стрімких гірських схилів унаслідок 

порушення сталості снігу. 

Схід лавини, що приводить до загибелі людей або до значних екологічних наслідків, 

відбувається у світі в середньому не рідше одного разу на рік, із середнім інтервалом у кожному 

гірському районі не більше 20 років. Вони можуть бути наслідком або недостатньої вивченості 

чинників лавинної небезпеки, або усвідомленого ухвалення ризику, коли вартість протилавинних 

споруд виявляється більшою, ніж збитки від лавини. Особливо небезпечно раптове пробудження 

рідко діючих лавинних осередків, де сліди лавини на місцевості вже зникли.  

На території України снігові лавини поширені в гірських районах Карпат і Криму. 

Метеорологічні стихійні явища.  

Стихійні погодні явища - це метеорологічні явища, що за своїми кількісними значеннями, 

інтенсивністю та районами поширення наносять значні збитки народному господарству (сильні 

дощі, хуртовини, густі тумани, заморозки, пилові бурі, ожеледь). Як правило, стихійні явища 

спостерігаються в комплексі - сильні дощі (злива), гроза, град та штормовий вітер або хуртовина, 

сильний вітер та погіршення видимості. 

Найбільш поширені небезпечні погодні явища, що мають місце в Україні, такі: 

 . сильні зливи (Карпатські та Кримські гори); 

 . град (на всій території України); 

 . сильна спека (степова зона); 

 . суховії, посухи (степова та східна лісостепова зона); 

 . урагани, шквали, смерчі (більша частина території); 

 . пилові бурі (південний cxiд степової зони); 

 . сильні тумани (південний схід степової зони); 

 . сильні заметілі (південний cxiд степової зони); 

 . снігові заноси (Карпати); 

 . значні ожеледі (степова зона); 

 . сильний мороз (північ Полісся та схiд лісостепової зони). 

Протягом останнього десятиріччя в Україні зафіксовано понад 200 випадків виникнення 

катастрофічних природних явищ, метеорологічного походження зі значними збитками. Частіше 

всього повторюються сильні дощі, снігопади, ожеледі, тумани. Рідше бувають пилові бурі, 

крижані обмерзання. 

В Україні щорічно спостерігається до 150 випадків стихійних метеорологічних явищ. 

Найбільше від них потерпає степова зона, де помічені явища, притаманні як для теплої 

(сильна спека, пилові бурі, суховії, лісові пожежі), так i холодної (сильні морози, сильна ожеледь) 

пори року. 

Для Українських Карпат найбільш характерні сильні зливи, що спричиняють селеві та 

зливові потоки, град, сильні вітри, заметілі, сильні снігопади, тумани. 

 

Завдання для самостійної роботи – 2 години: 

1. Стихійні погодні явища на території України. 

Література [1,5]. 
 

Лекція 8. Інфекційна захворюваність людей та тварин, ураження рослин – 1 

година. 
Інфекційна захворюваність людей. 

Масове поширення інфекційних захворювань серед людей на значній території - це є 

епідемія. 

Збудниками інфекційних захворювань можуть бути хвороботворні (патогенні) 

мікроорганізми (або їх токсини - отрути), носіями яких можуть бути комахи, тварини, людина, 

середовище поширення (проживання). 

Важливою умовою захисту людей від епідемій є ефективні санітарно-епідеміологічні 

заходи, що спрямовані на зниження інфекційних захворювань i ліквідацію небезпечних хвороб. 

Зона епідемічного зараження включає район виникнення епідемії i район її поширення, а 

також характеризується довжиною, глибиною i площею. Територія, у межах якої виникли масові 



 18 

ураження людей та сільськогосподарських тварин, називається осередком біологічного ураження. 

Для запобігання поширення інфекції в осередку ураження встановлюється карантин. У 

районах, прилеглих до осередку біологічного ураження, вводиться режим обсервації. 

Карантин - це система протиепідемічних i режимних заходів, що спрямовані на повну 

ізоляцію осередку i ліквідацію в ньому інфекційних захворювань. Обсервація передбачає 

проведення ізоляційних лікувально-профілактичних заходів, що спрямовані на припинення 

розповсюдження інфекційних захворювань. Термін карантину i обсервації встановлюють за 

тривалістю інкубаційного періоду захворювання, з моменту госпіталізації останнього хворого i 

закінчення дезінфекції. 

Інфекційні захворювання сільськогосподарських тварин. 

Епізоотія - це значне поширення хвороб тварин, що перевищує рівень захворювання в 

даному регіоні. 

Найбільш поширені на території України такі епізоотичні хвороби, як туберкульоз великої 

рогатої худоби, лейкоз великої рогатої худоби, лептоспіроз, сальмонельози, сибірка, сказ, 

класична чума свиней тощо. 

Ураження сільськогосподарських рослин хворобами та шкідниками. 

Епіфітотії - масштабні захворювання рослин, що призводять до втрати 50 i більше % 

врожаю 

В Україні при посівах зернових культур має місце епіфітотія борошнистої роси, бурої 

листкової іржі та інших хвороб, а в степовій зоні відзначався масовий спалах розвитку 

найнебезпечнішого шкідника озимої пшениці - клопа-черепашки. 

 

Завдання для самостійної роботи – 3 години: 

1. Інфекційні захворювання сільськогосподарських тварин на території України. 

Література [1,5]. 
 

Тема 4. Надзвичайні ситуації соціально-політичного характеру. 

Лекція 9. Надзвичайні ситуації соціально-політичного характеру. – 1 година. 
Надзвичайні ситуації соціально-політичного характеру, пов'язані з протиправними діями 

терористичного i антиконституційного спрямування: 

 здійснення або реальна загроза терористичного акту (збройний напад, захоплення i 

затримання важливих об'єктів, ядерних установок i матеріалів, систем зв'язку та 

телекомунікація, напад чи замах на екіпаж повітряного або морського судна), 

 викрадення (спроба викрадення) чи знищення суден, 

 захоплення заручників, 

 установлення вибухових пристроїв у громадських місцях, 

 викрадення або захоплення зброї,  

 виявлення застарілих боєприпасів тощо. 

Форми спільної діяльності людей, що склалися історично i характеризують певний тип 

відносин між людьми, утворюють суспільство або соціум. 

Надзвичайні ситуації соціально-політичного характеру часто виникають при соціально-

політичних конфліктах. Конфлікт – це зіткнення протилежнім інтересів, поглядів, гостра 

суперечка, ускладнення, боротьба ворогуючих сторін різного рівня та складу учасників. 

Джерелами конфлікту є соціальна нерівність, яка існує в суспільстві та система поділу 

таких цінностей, як влада, соціальний престиж, матеріальні блага, освіта. 

Конфлікт передбачає усвідомлення протиріччя й суб’єктивну реакцію на нього. Якщо 

конфлікт виникає в суспільстві – це суспільний конфлікт. 

Існує три основні види соціальних конфліктів: 

1) політичні – конфліктують політичні системи; 

2) соціальні - конфліктують соціальні системи; 

3) економічні - конфліктують економічні системи (наприклад, корпорації); 

Будь-якій соціальний конфлікт, набуваючи значних масштабів, об’єктивно стає соціально-

політичним, якщо він зачіпає міжнародні, класові, міжетнічні, міжнаціональні, регіональні, 

демографічні та інші відносини. 

Існує дві форми перебігу конфліктів: 

 відкрита – відверте протистояння, зіткнення, боротьба; 
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 закрита або латентна, коли відвертого протистояння нема, але точиться невидима 

боротьба; 

Поняття «соціально-політичний конфлікт», як правило, використовується коли трапляються 

великомасштабні зіткнення всередині держав (громадянська війна, страйки) та між державами 

(війни, партизанські рухи). 

Війна – це збройна боротьба між державами (їх коаліціями) або соціальними, етнічними та 

іншими спільнотами; у переносному розумінні слова – крайня ступінь боротьбі, ворожих відносин 

між певними політичними силами.  

До соціально-політичних конфліктів належить виступ екстремістських угруповань (тобто 

тероризм). Тероризм – це форма політичного екстремізму, застосування чи загроза застосування 

найжорсткіших методів насилля, включаючи фізичне знищення людей, залякування урядів та 

населення для досягнення певних цілей. 

Тероризм здійснюється окремими особами, групами, що виражають інтереси певних 

політичних рухів або представляють країну, де тероризм піднесений до рангу державної політики.  

Існує три основних види тероризму: 

 політичний; 

 релігійний; 

 кримінальний. 

Окремо ще виділяють біологічний, ядерний, інформаційний тероризм тощо. 

Глобальна злочинність – ще одна гостра соціальна проблема сучасності. Кількість 

зареєстрованих у світі злочинів у середньому зростає на 5% щороку. 

Формування засад ринкової економіки створило в Україні принципово нову соціальну та 

економічну ситуацію, що у свою чергу, призвело до виникнення нових негативних чинників: 

 формування нової соціальної диференціації та відповідних критеріїв її оцінки 

свідчить про нездорові відносини в суспільстві; 

 надто різкий поділ на бідних та багатих; 

 процеси збіднення та збагачення мають деформований характер. 

За таких обставин різко зростають форми та розміри соціальних відхилень (злочинність, 

самогубство, наркоманія, алкоголізм тощо). 

 

Завдання для самостійної роботи – 3 години: 

1. Основні види соціальних конфліктів. 

Література [1,3,4,5]. 
 

Тема 5. Вплив забруднення природного середовища на умови життєдіяльності 

людини. 

Лекція 10. Природне середовище та його компоненти. Забруднення 

навколишнього природного середовища. – 2 години. 
Природне середовище в широкому розумінні – це космічний простір, а у вужчому – 

біосфера, зовнішня оболонка Землі, яка охоплює частину атмосфери, гідросферу й верхню частину 

літосфери, що взаємозв’язані між собою складними біогеохімічними циклами міграції речовин й 

енергії. 

Повітряна оболонка - атмосфера. 

Атмосфера – це газова оболонка Землі, що становить собою механічну суміш газів і 

обертається разом з нею.  

Основна маса атмосфери міститься в досить тонкому шарі  в якому густина повітря з 

висотою швидко зменшується. Тому 1 м
3
 повітря на рівні моря важить 1033 г, а на висоті 40 км - 

усього 4 г. 

З атмосферою пов’язані такі екстремальні природні явища, як снігопади, пилові бурі, 

урагани та смерчі, повені тощо. 

Тверда оболонка – літосфера. 

Літосферою називають зовнішню тверду оболонку Землі, яка включає земну кору з 

частиною верхньої мантії Землі і складається з осадових, вивержених і метаморфічних порід. 

Літосфера, як елемент екологічної системи, виконує важливі функції: 

 на її поверхні живе більшість рослинних i тваринних організмів; 

 верхня тонка оболонка літосфери на материках - це ґрунти рослинного шару, що 
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забезпечують умови життя для рослин i є основним джерелом отримання продуктів харчування 

для людей; 

 вона є середовищем усіх мінеральних ресурсів. 

З літосферою пов’язані такі екстремальні природні явища, як землетруси, зсуви, селі тощо. 

Водна оболонка – гідросфера. 

До надземної частини гідросфери, що вкриває 70% поверхні земної кулі, належать океани, 

моря, озера, річки, а також льодовики, у яких вода перебуває у твердому стані. Основна частина 

води (понад 80%) перебуває в глибинних зонах Землі – у її мантії. Підземна частина гідросфери 

охоплює ґрунтові, підземні напірні й безнапірні водоносні горизонти, тріщинні води і води 

карстових порожнин тощо. 

Усі форми водних мас переходять одна в одну в процесі перетворення. Вода перебуває в 

безперервному русі, бере участь у геологічному та біологічному кругообіг ах речовин. 

Вода виконує дуже важливі функції: 

 це головна складова частина всіх живих організмів; 

 за участю води здійснюються численні процеси в екосистемах; 

 води світового океану - основний клiматоутворюючий фактор, головний акумулятор 

сонячної енергії й «кухня» погоди для всієї планети. 

 вода - один з головних видів мінеральної сировини, основний природний ресурс, що 

споживається людством. 

З гідросферою пов’язані такі екстремальні природні явища, як шторми, підтоплення, повені 

тощо. 

Біосферна оболонка Землі. 

Згідно з визначенням В.Вернадського біосфера – це зовнішня оболонка землі, де поширене 

життя. До складу біосфери входять всі живі організми та елементи неживої природи, котрі 

формують середовище існування живих організмів. Потужність біосфери – 40-50 км. 

Біосферу, крім живих організмів, формують також продукти життєдіяльності живих 

організмів, продукти розкладення та переробки порід живими організмами, а також вода. Згідно з 

вченням В.Вернадського, зараз має відбуватися поступовий перехід від біосфери до її якісно 

нового стану - ноосфери. Ознакою ноосфери є збереження всіх природних характеристик, 

притаманних біосфері – це вищий ступінь розвитку біосфери, етап розумного регулювання 

відносин між людиною та природою. 

Людство за час свого розвитку замість біосфери створило техносферу – це регіон біосфери в 

минулому, перетворений людиною за допомогою прямого або непрямого впливу технічних 

засобів з метою найкращої відповідності своїм матеріальним і соціально-економічним потребам. 

Техносфера включає в себе регіони міста, промислової зони, виробничого і побутового 

середовища; умови проживання людини в містах і промислових центрах, виробничі, транспортні і 

побутові умови життєдіяльності. 

Забруднення навколишнього природного середовища. 

Серед важливих чинників умов проживання людини є забруднення природного середовища. 

Забруднення проявляється через концентрацію тих чи інших речовин або енергії вище природних 

норм; воно може спричинятися як природними, так і антропогенними чинниками. 

Існує багато форм забруднення, серед яких найважливішим є глобальне забруднення 

атмосфери, води та ґрунтів рослинного шару. 

Вплив забруднення води на умови життєдіяльності людини. 

Дефіцит води в Україні нині становить близько 4 млрд. м
3
. Практично всі поверхневі, 

ґрунтові й частково підземні води забруднені промисловими, побутовими, 

сільськогосподарськими стоками й за якістю не відповідають чинним санітарним нормам. 

Забруднення природних вод - це зміна складу i властивостей вод внаслідок господарської 

діяльності людини. Водні об’єкти України (річки, озера, ставки) забруднені переважно сполуками 

азоту, нафтопродуктами, фенолами, сполуками міді, цинку, марганцю, пестицидами. Це 

призводить до погіршення якості води та зміни умов життєдіяльності водних організмів. 

Джерелами забруднення води в струмках, річках та озерах є атмосферні опади (вони несуть 

маси вимитих з повітря забруднювальних речовин промислового походження); господарські 

(фекалії, миючі засоби тощо) та промислові стічні води; скиди нафтопродуктів водного 

транспорту; сільське господарство - отрухімікати, пестициди (змив з полів), частинки ґрунтів; 

вторинне забруднення викидами в атмосферу; скиди вод з теплових та атомних електростанцій, що 

призводить до теплового забруднення водойм, порушуючи їх термічний, гідрохімічний та 
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гідробіологічний режими. 

Серед забруднення розрізняють: фізичне, хімічне, біологічне та теплове. 

Якість води відіграє дуже важливу роль в житті людини. За даними епідеміологічної служби 

України, біля 20% водопроводів комунального господарства та третина відомчих, подають воду 

без достатньої очистки, у результаті чого вода не відповідає гігієнічним вимогам ні по хімічним, ні 

по бактеріологічним показникам. Це обумовлює високий рівень інфекційних i неінфекційних 

захворювань людей. Так, наприклад, тільки в 1998 р. в Україні було зареєстровано понад 140 тис. 

випадків гострих кишкових захворювань, зокрема, на черевний тиф, холеру, лептоспіроз i 

вірусний гепатит А. Це обумовлено виявленням збудників хвороб у навколишньому середовищі, 

невирішеністю проблем забезпечення населення гарантованим водопостачанням і каналізацією. 

Гострий дефіцит якісної води відчувається вже не тільки в містах Криму, Донбасу, в Одесі, 

Львові, Харкові, а й у Києві, Житомирі, Вінниці, Xepcoнi, Нікополі, Запоріжжі та інших містах. 

Якість питних підземних вод також постійно знижується. 

Серед великих річок України до найзабрудненiших належать Сіверський Донець i Дністер, у 

які щороку скидається близько 200 млн. м
3
 надзабруднених стоків. Більш як 800 сіл України 

втратили власні джерела питної води, i тепер вода або завозиться, або подається здалеку 

трубопроводами. Особливо нагальна ця проблема для Донбасу, Дніпропетровщини, Півдня 

України, Криму. 

Вплив забруднення атмосферного повітря на умови життєдіяльності людини. 

Коли до повітря надходять домішки, які не характерні для його постійного складу, 

відбувається забруднення атмосфери, що може призвести до істотних її змін. 

За день у середньому людина вдихає більше 9 кг повітря, тому контакт зі шкідливими 

речовинами через повітря відбувається значно частіше, ніж через воду, рослини та інші 

компоненти природи. 

Найпоширенішими домішками, які визначають забруднення повітря, є пил, вуглекислий газ, 

сірчистий ангідрид, окиси азоту, вуглеводні тощо. 

Основною причиною забруднення повітря є господарська діяльність людини. 

Головними джерелами забруднення повітря в Україні є підприємства електроенергетики 

(понад 30% загального обсягу викидів), металургійні, хімічні, нафтопереробні підприємства (біля 

50% від загального обсягу викидів) транспорт (автомобільний, залізничний, повітряний). 

Забруднення атмосферного повітря в Україні досягло таких розмірів, що практично в 

державі немає областей із чистим повітрям. Щорічно по всій Україні в повітря виділяється понад 

4,1 млн. тонн шкідливих речовин, тобто на кожну людину припадає біля 85 кг. 

Наслідки постійного забруднення повітря загрожують здоров'ю людей. Коли людина вдихає 

забруднене повітря, вона дуже шкодить своєму здоров'ю. Дим, кіптява та інші механічні частинки, 

сірчистий газ, викиди від автотранспорту можуть проникати в легені, що може призвести до 

загострення легеневих хвороб: бронхітів, астми, онкологічних захворювань тощо. Внаслідок цього 

зменшується тривалість життя людини. У різних регіонах впливу України спостерігаються різні 

види хвороб: навколо металургійних заводів - хронічні бронхіти; підприємств кольорової 

металургії - рак легенів, нафтопереробних та хімічних заводів - порушення обмінних процесів i 

рак легенів; алюмінієвих заводів – отруєння фтором тощо. 

Хвороби органів дихання займають перше місце в структурі поширення хвороб в України. 

Вплив забруднення ґрунтів рослинного шару на умови життєдіяльності людини. 

Головна причина забруднення ґрунтів – це безпосереднє застосування шкідливих речовин 

або внаслідок забруднення повітря та води, забруднювачі потрапляють в ґрунт (полив 

забрудненою водою, кислотні дощі, викиди підприємств). 

Головними джерелами забруднення ґрунтів є: 

 .масове застосування добрив; 

 .використання пестицидів; 

 .промислові та побутові відходи; 

 .викиди в атмосферу та скиди у воду забруднювальних речовин і радіаційне 

забруднення. 

Україна щороку втрачає близько 100 тис. га родючих ґрунтів. Рілля в Україні займає більш 

як 90% від площі степів i лiсостепiв, але вона вже надто виснажена, забруднена мінеральними 

добривами й пестицидами. Через надмірну експлуатацію та забруднення виведено з обороту 

майже 60% наших чорноземів. 

Вплив радіаційного забруднення на умови життєдіяльності людини. 
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Джерелами радіоактивного забруднення є як природні, так i штучно створені об'єкти.  

До основних джерел потенційної ядерної та радіаційної небезпеки на території України 

належать атомні електростанції, дослідницькі реактори, підприємства по видобуванню та 

переробці урану, підприємства, які використовують радіаційна небезпечні технології. 

У 1986 р. сталася ядерна катастрофа на Чорнобильській АЕС. Внаслідок вибуху на 4 блоці 

сталося радіоактивне забруднення - нагромадження i переміщення техногенних радіонуклідів – у 

природному середовищі. Забруднення України характеризується плямистістю, що зумовлене 

різним механізмом виносу радіонуклідів з реактора, а також метеорологічними умовами, рельєфом 

та ландшафтами. 

Основними джерелами радіаційної небезпеки на території України є радіонукліди, які 

містяться в ґрунтах та водах. 

Для зменшення негативного впливу радіації на організм людини, підвищенню його опору, 

треба велику увагу приділяти раціональному споживанню рослинних продуктів та вітамінів. 

Вплив шумового, вібраційного та електромагнітного забруднення на умови 

життєдіяльності людини. 

Шум – це набір звуків різної частоти та інтенсивності. Сильний шум не просто турбує 

людину, але й повільно погіршує слух, впливає на нервову систему. Тому звук треба розглядати як 

потенційний забруднювач довкілля. 

Головними джерелами шуму є рух транспорту (автомобільного, залізничного, повітряного), 

промислові та господарські подразнювачi. Дослідженнями було доведено, що шум до 30-35 дБ не 

турбує людину; шум до 40-70 дБ зумовлює значне навантаження на нервову систему, спричиняє 

погіршення самопочуття та зниження продуктивності розумової праці; шум понад 75 дБ викликає 

погіршення слуху; при дії шуму понад 140 дБ можуть статися розрив барабанних перетинок і 

контузія; шум понад 160 дБ може викликати смерть.  

До негативних фізичних чинників також належить вібрація. Вібрація – це механічні 

коливання, що виникають в пружних тілах або в тілах, що знаходяться під впливом змінного 

фізичного поля. Зазвичай вібрація розповсюджується від транспорту, техніки та промислових 

установок на відстань до 100 м. Найбільш потужне джерело вібрації – це залізничний транспорт. 

Коливання ґрунту поблизу залізниці перевищує землетрус силою 6-7 балів. У метро інтенсивна 

вібрація розповсюджується на 50-70 м. 

За умови співпадання частот власних коливань внутрішніх органів та частот зовнішніх 

збурювальних сил виникає резонанс. Резонанс тіла людини виникає при частотах понад 0,7 Гц. 

Вібрація справляє на людину наступні впливи: 

1. подразнювальний; 

2. зміщення органів; 

3. деформація тканин та клітин окремих органів. 

Наслідками впливу високочастотної вібрації є: 

1. зниження працездатності; 

2. порушення функцій центральної нервової системи; 

3. порушення функцій опорно-рухового апарату; 

4. порушення функцій статевих органів. 

Наслідками впливу низькочастотної вібрації є: 

1. змінює вуглеводний обмін; 

2. змінює біохімічні показники крові; 

3. призводить до порушення білкового, ферментативного, вітамінного та 

холестеринового обмінів. 

Наслідками впливу локальної вібрації при використанні ручного механічного інструменту є: 

1. судоми судин; 

2. порушення постачання кінцівок кров'ю; 

3. зниження чутливості шкіри; 

4. скостеніння сухожиль м’язів; 

5. відкладення солей у суглобах пальців та кистей. 

Несприятливо впливають на організм людини й електромагнітні випромінювання 

промислової частоти (50 Герц) та частот радіохвильового діапазону. У помешканнях 

електромагнітні поля створюють – радіоапаратура, телевізори, ПК, холодильники тощо. 

Якщо поруч з людиною знаходиться постійне джерело електромагнітного випромінювання, 

яке працює на аналогічній (або кратній) частоті, що може призвести до збільшення або зменшення 
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нормальної частоти роботи людського органа, то наслідком цього можуть бути головний біль, 

порушення сну, перевтома, навіть загроза виникнення стенокардії. Найбільш небезпечним 

випромінювання є під час сну людини. 

 

Завдання для самостійної роботи – 2 години: 

1. Компоненти природного середовища. 

Література [1,5]. 

 

Тема 6. Захист населення і територій у разі загрози та виникнення 

надзвичайних ситуацій. 

Лекція 11. Загальні положення та основні принципи захисту населення і 

територій. Єдина державна система запобігання і регулювання на надзвичайні 

ситуації техногенного та природного характеру. – 2 години. 
Захист населення i територій є системою загальнодержавних заходів, які реалізуються 

центральними i місцевими органами виконавчої влади, виконавчими органами рад, органами 

управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту, підпорядкованими їм силами та 

засобами підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, добровільними 

формуваннями, що забезпечують виконання організаційних, інженерно-технічних, санітарно-

гігієнічних, протиепідемічних та інших заходів у сфері запобігання та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій. 

Загрози життєво важливим інтересам громадян, держави, суспільства поділяються на 

зовнішні та внутрішні i виникають під час надзвичайних ситуацій техногенного i природного 

характеру та воєнних конфліктів. 

Зовнішні загрози безпосередньо пов'язані з безпекою життєдіяльності населення i держави в 

разі розв'язання сучасної війни або локальних збройних конфліктів, виникнення глобальних 

техногенних екологічних катастроф за межами України (на землі, у навколоземному просторі), які 

можуть спричинити негативний вплив на населення та територію нашої держави. 

Внутрішні загрози пов'язані з надзвичайними ситуаціями техногенного i природного 

характеру або можуть бути спровоковані терористичними діями. 

Принципи захисту випливають з основних положень Женевської конвенції щодо захисту 

жертв війни та додаткових протоколів до неї, можливого характеру воєнних дій, реальних 

можливостей держави щодо створення матеріальної бази захисту. 

Ними є: 

 принцип безумовного примату безпеки, відповідно до якого концепція прогресу 

поступається місцем концепції безпеки; 

 принцип ненульового (прийнятного) ризику, який полягає в намаганні досягти 

такого рівня ризику на підприємствах, який можна було б розглядати як прийнятний; 

 принцип плати за ризик. Розмір плати залежить від потенційної небезпеки 

техногенних об'єктів i є пропорційним величині можливого збитку. Сама плата може бути 

розумним самообмеженням споживання суспільства, а кошти спрямовуються на створення 

системи попередньої безпеки та підвищення оплати на виробництвах, де не забезпечується безпека 

(наприклад, вугільні шахти), а також на певні виплати за ризик, що мають стимулювати 

проведення заходів, спрямованих на забезпечення безпеки; 

 принцип добровільності, згідно з яким ніхто не має права наражати людину на ризик 

без її згоди; 

 принцип невід'ємного права кожного на здорове довкілля. Це право має бути 

гарантоване i захищене законом. Даний принцип передбачає обов'язки фізичних i юридичних осіб 

забезпечувати таке право i проводити свою діяльність так, щоб не завдавати шкоди довкіллю; 

 принцип правової забезпеченості передбачає, що вci аспекти функціонування 

системи захисту населення i територій регламентуються відповідними законами та іншими 

нормативно-правовими актами; 

 принцип свободи інформації щодо безпеки людини полягає в урахуванні громадської 

думки під час вирішення питань щодо будівництва небезпечних підприємств; 

 принцип раціональної безпеки передбачає максимально можливе економічно 

обґрунтоване зниження ймовірності виникнення загрози; 

 надзвичайних ситуацій i пом'якшення їх наслідків; 
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 принцип превентивної безпеки - максимально можливе значення ймовірності 

виникнення надзвичайних ситуацій; 

 принцип необхідної достатності i максимально можливого використання наявних 

сил i засобів визначає обсяг заходів щодо захисту населення i територій у разі загрози 

надзвичайних ситуацій. 

Єдина державна система запобігання i реагування на надзвичайні ситуації техногенного i 

природного характеру (далі - єдина державна система) - центральні та місцеві органи виконавчої 

влади, виконавчі органи рад, державні підприємства, установи та організації з відповідними 

силами i засобами, які здійснюють нагляд за забезпеченням техногенної та природної безпеки, 

організують проведення роботи із запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного та 

природного походження (далі - надзвичайні ситуації) i реагування в разі їх виникнення з метою 

захисту населення i довкілля, зменшення матеріальних втрат; 

Основною метою створення єдиної державної системи є забезпечення реалізації державної 

політики в сфері запобігання i реагування на надзвичайні ситуації, цивільного захисту населення. 

Єдина державна система складається з постійно діючих функціональних i територіальних 

підсистем i має чотири рівні - загальнодержавний, регіональний, місцевий та об'єктовий. 

Орган управління єдиною державною системою (її підсистемами) - орган виконавчої влади 

або його структурний підрозділ, призначений для безпосереднього керівництва діяльністю щодо 

запобігання i реагування на надзвичайні ситуації в межах їх компетенції. 

Кожний рівень єдиної державної системи має координуючі та постійні органи управління 

щодо розв'язання завдань у сфері запобігання надзвичайним ситуаціям, захисту населення i 

територій від їх наслідків, систему повсякденного управління, сили i засоби, резерви 

Матеріальних та фінансових pecypciв, системи зв'язку та інформаційного забезпечення.  

Сили i засоби єдиної державної системи - військові, спеціальні i спеціалізовані цивільні 

підрозділи з їх оснащенням, наглядові органи та інформаційні бази підсистем єдиної державної 

системи, призначені або залучені для виконання завдань щодо запобігання i реагування на 

надзвичайні ситуації. 

До складу сил i засобів єдиної державної системи входять відповідні сили i засоби 

функціональних i територіальних підсистем (військові i спеціальні цивільні аварiйно-пошуково-

рятувальнi формування), а також недержавні (добровільні) рятувальні формування, які 

залучаються для виконання відповідних робіт. 

Планування роботи із запобігання надзвичайним ситуаціям i реагування на прогнозовані 

варіанти їх можливого розвитку здійснюється на основі відстеження змін навколишнього 

природного та техногенного середовища i відповідних документів, які регламентують порядок i 

методику цього планування.  

Масштаби i наслідки можливої надзвичайної ситуації визначаються на основі експертної 

оцінки, прогнозу чи результатів модельних експериментів, проведених кваліфікованими 

експертами.  

Залежно від отриманих результатів розробляється план реагування на загрозу виникнення 

конкретної надзвичайної ситуації. Основним завданням плану реагування на надзвичайну ситуацію 

або загрозу її виникнення є збереження життя та здоров'я людей, мінімізація матеріальних втрат.  

 

Завдання для самостійної роботи – 2 години: 

1. Єдина державна система запобігання i реагування на надзвичайні ситуації техногенного i 

природного характеру. 

Література [1,5]. 

 

Лекція 12. Державне управління, сили та засоби захисту населення від 

надзвичайних ситуацій. – 2 години. 
Держав ними органами управлінця в сфері захисту населення i територій від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру є: 

 Кабінет Міністрів України; 

 спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади, до 

компетенції якого віднесено питання захисту населення i територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру Міністерство України з надзвичайних ситуацій (МНС); 

 інші спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади; 
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 місцеві органи виконавчої влади в межах повноважень, визначених 

законом; 

 органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених 

законом. 

До складу сил та засобів захисту населення i територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру входять відповідні сили та засоби центральних i місцевих 

органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності i 

господарювання, єдина державна система, а також добровільні рятувальні формування, що 

залучаються до проведення відповідних робіт. У разі виникнення надзвичайної ситуації 

техногенного та природного характеру сили постійної готовності залучаються для термінового 

реагування. для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 

відповідно до закону можуть залучатися частини та підрозділи Збройних Сил України, інших 

військових формувань, утворених відповідно до законів України. 

Цивільна оборона - складова частина системи загальнодержавних оборонних заходів, які 

проводяться в мирний та воєнний час з метою захисту населення i народного господарства від 

зброї масового ураження та інших засобів нападу противника, а також проведення рятувальних i 

невідкладних аварiйно-вiдбудовних робіт у районах ураження (зараження) i районах стихійного 

лиха. 

Безпосереднє керівництво виконанням завдань цивільної оборони, діями її органів 

управління та сил під час надзвичайних ситуацій, а також відповідальність за їх виконання 

покладаються на штаби цивільної оборони. 

Територіальні штаби цивільної оборони відповідно до законодавства України входять до 

складу місцевих державних адміністрацій та інших місцевих органів державної виконавчої влади 

за принципом подвійного підпорядкування. 

Силами цивільної оборони є її війська, спеціалізовані та невоєнізовані формування. 

Війська цивільної оборони виконують завдання щодо захисту населення від наслідків аварій, 

катастроф, стихійного лиха, воєнних дій, а також проводять рятувальні та інші невідкладні роботи.  

Для виконання специфічних робіт, пов'язаних з радіаційною та хімічною небезпекою, 

значними руйнуваннями внаслідок землетрусу, аварійними ситуаціями на нафтогазодобувних 

промислах, створюються спеціалізовані формування. 

Для надання медичної допомоги населенню, охорони громадського порядку в осередках 

ураження та лиха, боротьби з пожежами, здійснення лабораторного контролю за станом 

навколишнього природного середовища, матеріально-технічного та інженерного забезпечення 

заходів із цивільної оборони залучаються міністерства та інші органи державної виконавчої влади. 

Заходи цивільної оборони поширюються на всю територію України, на вci верстви 

населення, а розподіл за обсягом i відповідальністю за їх виконання здійснюється за 

територіально-виробничим принципом. 

Одне із завдань цивільної оборони є організація оповіщення населення про загрозу нападу 

противника з повітря, про радіоактивне, хімічне та бактеріологічне зараження, про стихійні лиха. 

Оповіщення про небезпечні явища природи, стихійні лиха, аварії, катастрофи ви можете 

почути по радіо чи телебаченню. 

Для того, щоб ви ввімкнули радіо чи телевізор, використовують завивання сирен, 

переривчасті гудки підприємств, сигнали автомобілів. Пам'ятайте, що це є попереджувальний 

сигнал «Увага всім!». Почувши цей сигнал - негайно вмикайте радіоприймач i слухайте 

інформацію штабу цивільної оборони.  

Ви можете почути такі сигнали: 

 повітряна тривога; 

 хімічна тривога; 

 радіаційна небезпека; 

 повідомлення про можливий землетрус, повінь, снігопад, штормове попередження. 

 

Завдання для самостійної роботи – 2 години: 

1. Склад сил та засобів захисту населення i територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру. 

Література [1,5]. 
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Тема 7. Безпека життєдіяльності в польових експедиційних умовах. 

Лекція 14. Організація й управління польовими експедиційними 

дослідженнями – 2 години. 
Серед організаційних форм польових досліджень на сьогоднішній день найбільш поширеними є 

три основні форми: експедиційна, напівстаціонарна та стаціонарна. 

Стаціонарні польові дослідження полягають у тому, що певні інструментальні спостереження 

ведуться в одному місці протягом тривалого часу, як правило, роками, через заздалегідь визначені 

інтервали. Наприклад, на метеорологічних станціях та гідрологічних постах. 

У тому разі, коли стаціонарні дослідження комбінуються з експедиційними – це 

напівстаціонарні дослідження, де детальні інструментальні спостереження виконуються протягом 

незначного часового проміжку, як правило, сезону. 

Всі дослідження - експедиційні, стаціонарні чи напівстаціонарні - вони завжди включають три 

етапи: підготовчий (камеральний), польовий (експедиційний, маршрутний) і заключний (камеральний). 

Підготовчий етап - його завдання полягають у науковій, організаційній те матеріально-

технічній підготовці до польових робіт. 

Польовий етап є основним у дослідженнях, від правильної організації та наукового рівня якого 

залежить успіх усієї роботи.  

Камеральний етап є заключним у дослідженнях, під час якого матеріали, що зібрані в процесі 

польових досліджень, уважно аналізуються, перевіряються, уточнюються, обробляються та складається 

звіт з усієї робота. 

Розпорядок роботи при польових експедиційних дослідженнях визначається метою та завданням 

експедиції, характером об'єкта, що досліджується, методикою дослідження, термінами проведеній та 

обсягом робіт, нормативними актами про працю. 

Одним з найбільш складних завдань при проведенні польових експедиційних досліджень є 

базування.  

Стоянки в польових умовах організуються з різною метою. Вони можуть бути тривалі, 

тимчасові, короткочасні. 

Тривалі стоянки (напівстаціонарні) призначені для забезпечення роботи експедиції, що 

досліджує певну територію, для відпочинку. 

Тимчасові стоянки (строком на одну - три доби) організуються для роботи на. окремій 

ділянці, для відпочинку на маршруті, для закупівлі продуктів харчування, для ремонту 

спорядження та обладнання тощо. 

Короткочасні стоянки в переважній більшості призначені для, відпочинку - обідня перерва, 

привал на маршруті.  

Обов’язкові вимоги для організації бівуаку - наявність джерела, придатної для пиття води та 

вдосталь дров для багаття. 

Більша частина польових експедиційних досліджень - це маршрутні спостереження або 

спостереження на ключових ділянках.  

Організація та режим руху на пішохідному маршруті передбачають не тільки порядок 

шикування групи за різних умов місцевості, пори дня, погоди та при подоланні природних 

перешкод, а й темп пересування, час виходу групи на маршрут. 

 

Завдання для самостійної роботи – 2 години: 

1. Розпорядок роботи при польових експедиційних дослідженнях. 

Література [2]. 
 

Лекція 15. Орієнтування й організація руху в польових умовах – 2 години. 
Під орієнтуванням на місцевості розуміють сукупність дій із визначення місця свого 

знаходження відносно оточуючих об'єктів або орієнтирів, сторін горизонту. Орієнтування включає 

також уміння швидко й точно запам'ятовувати незнайому місцевість, впевнено рухатись наміченим 

маршрутом, а за необхідності знаходити зворотну дорогу.  

Для геолога вміння орієнтуватись є ознакою професіоналізму. Для фахівця експедиційні роботи 

по незнайомій місцевості без компаса, картографічних матеріалів, попереднього вивчення цієї 

території не припустимо. 

З усього різноманіття об'єктів на місцевості для орієнтування використовують природні або 

штучні предмети-орієнтири - точкові, лінійні та площинні. 
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У польових експедиційних дослідженнях орієнтування на місцевості прийнято поділяти на 

загальне й детальне. 

Загальним називають таке орієнтування, за якого відомі напрямок руху, район 

місцезнаходження, відстані до найближчих великих об'єктів. Загальним орієнтуванням 

обмежуються тоді, коди немає необхідності в детальному вивченні території, точному визначенні 

точки знаходження або при прямуванні до певного орієнтира. 

При детальному орієнтуванні точно визначається положення точки знаходження спостерігача, 

напрямки сторін горизонту й азимут руху, розпізнаються навколишні географічні об'єкти, 

намічаються орієнтири для подальшого шляху. 

Щодо матеріалів для орієнтування, то найкраще використовувати великомасштабні 

топографічні карти. Доповнюють і збагачують зміст карти матеріали аерофотозйомки, геологічні 

карти, схеми земле- та лісовпорядкування, туристські карти та схеми.  

Основними засобами для детального (точною) орієнтування служать геодезичні бусолі, 

компаси (геологічні, спортивні, туристські тощо). Додатковими, підпорядкованими засобами 

орієнтування, без точного визначення азимутів, можна вважати визначення сторін горизонту за 

допомогою небесних тіл (Сонця, Місяця, Полярної зірки та ін.).  

Залучення до орієнтування великої кількості природних ознак (більш швидке висихання 

предметів з південної сторони, наростання мохів і лишайників з північної сторони тощо) дозволяють 

лише приблизно визначати сторони горизонту і використовуються як додаткові лише для загального 

орієнтування. 

Робота з картою включає: її читання; правильне орієнтування (за компасом, місцевими 

об'єктами); визначення точки знаходження.  

Робота з компасом передбачає визначення сторін горизонту й азимутів на місцевості, 

орієнтування карти і визначення азимутів на ній. До важливих елементів техніки орієнтування на 

місцевості відносяться також орієнтування карти за точками і лініями на місцевості, визначення 

точки знаходження методом засічок або зіставлення карти з місцевістю. 

Орієнтування на місцевості має специфічні особливості, що пов'язані з характером місцевості, 

сезоном року, засобом руху. 

Найпоширенішими традиційними способами долання відстані в польових умовах є хода 

пішки, взимку, за наявності снігового покриву, на лижах, на водних об'єктах - плавання на гребних 

човнах. 

Найпоширеніший порядок руху групи на маршруті - це стрій у колоні по одному. Нормальною 

середньою швидкістю руху на рівнинній місцевості з незначним коливанням висот уважається 3,5-

4,5 км/год. Наявність природних перешкод, несприятливі метеорологічні умови та погана 

видимість можуть зменшити швидкість. На крутих підйомах темп зменшується до 1,5-2 км/год. 

Замикаючим у групі йде найбільш фізично сильний та досвідчений учасник. Він стежить, 

щоб ніхто не відставав, коли необхідно, допомагає тим, хто втомився. У разі погреби замикаючий 

подає сигнал керівникові для зупинки. Під час руху керівник, як правило, знаходиться там, де 

найкраще та найзручніше керувати групою на маршруті. 

 

Завдання для самостійної роботи – 2 години: 

1. Способи долання відстані в польових умовах. 

Література [2]. 
 

Лекція 16. Спорядження для польових досліджень. Харчування в польових 

умовах. – 4 години. 
Добір особистого спорядження для польових експедиційних досліджень, навчальної практики, 

туристичного походу та мандрівки залежить від природних умов, їх тривалості, сезону, завдань тощо. 

Спорядження для експедиційних досліджень має бути міцним, легким, надійним, 

пристосованим для польових умов і забезпечувати вирішення таких завдань - безпека на маршруті 

й збереження здоров'я учасника. 

Якісне і повноцінне харчування в польових умовах забезпечує як працездатність, добре 

самопочуття і здоров'я кожного з учасників, так і узгодженість, оперативність та безконфліктність 

у діяльності усієї експедиції. Харчування має бути повноцінним, збалансованим і різноманітним. 

Добір продуктів, їх зберігання, транспортування, приготування їжі за польових умов мають свої 

особливості Відсутність умов для тривалого зберігання, потреба у зменшенні ваги та обсягу 

підібраних продуктів, обмеження видів термічної обробки за необхідності швидкого приготування їжі 
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зумовлюють більш широке залучення до раціону консервованих, концентрованих та сушених 

продуктів, які споживчими і смаковими якостями дещо відрізняються від свіжих. 

Життєдіяльність людського організму пов'язана з безперервними витратами енергії: на 

основний обмін (робота органів і функціонування організму), на працю та відпочинок. Будь-які 

енергетичні витрати потребують на відновлення. 

Усю необхідну кількість енергії організм отримує в результаті переробки органічних речовин - 

білків, жирів і вуглеводів, які є в харчових продуктах. Крім цього, з продуктами харчування до 

організму надходять вітаміни, мінеральні речовини й вода. 

Сучасна наука вважає, що харчування має бути збалансованим, завдяки чому забезпечується 

повне задоволення потреб організму в споживних і біологічно активних речовинах. Найважливішим 

принципом такої збалансованості є визначення правильного й обґрунтованого співвідношення основних 

харчових речовин. 

Фахівці з питань харчування рекомендують таке співвідношення білків, жирів і вуглеводів за 

енергетичною цінністю (у кілокалоріях) - 1 x 2,7 x 4,6, тобто на 1 білкову калорію припадає 2,7 

жирової та 4,6 вуглеводневої калорії. Принцип збалансованості вимагає також, щоб раціон 

складався з урахуванням віку, стану здоров'я, фізичної підготовки, кліматичних умов тощо. 

Основним джерелом виступають вуглеводи, які забезпечують 70-75% необхідної енергії. 

Білки та жири використовуються, головним чином, для пластичних процесів, завдяки яким 

відбувається формування нових клітин, утворення травних соків та інших речовин, необхідних для 

правильного обміну. 

При розрахунках енергетичного балансу треба враховувати, що витрати енергії людини, яка 

займається розумовою працею, становлять 2500-3000 ккал на добу, а учасник пішохідного маршруту 

при 8-годинному переході з рюкзаком за плечима витрачає 5500-6000 ккал. Тому для виконання 

експедиційних робіт середньої інтенсивності в природних умовах, близьких до звичних, орієнтуються 

на добову норму - 3400-4000 ккал. Ця норма збільшується за ускладнення природних умов (високогір'я, 

низькі температури тощо) і за значних фізичних навантажень до 4600-5000 ккал. 

Найважливішим елементом режиму харчування є регулярність - правильний ритм харчування. 

Одна й та сама за якісним складом і калорійністю їжа засвоюється по-різному залежно від того, як 

розподілити її протягом дня. 

У побуті прийнято триразове харчування. При переході від домашніх умов до польових не 

рекомендується різко змінювати режим харчування і характер їжі. Триразове гаряче харчування 

допомагає не тільки дотримуватись звичного режиму, але й дозволяє ефективніше компенсувати 

енергетичні витрати, пов'язані з роботою або рухом за маршрутом. 

Сніданок. Його призначення - створення енергетичного запасу в організмі для підтримання 

працездатності в процесі найбільш тривалої частини робочого дня. Сніданок має бути 

висококалорійним, невеликим за об'ємом, таким, що легко засвоюється, багатим на вуглеводи, 

вітаміни, тонізуючі речовини. Калорійність його мас становити близько від 30% добової норми. 

Обід. Його мета - компенсувати можливий дефіцит енергії, що утворився в організмі в результаті 

напруженої роботи. Обід повинен бути достатньо ситним, містити високий відсоток тваринних білків, 

значну кількість вуглеводів, жирів. На обід треба споживати продукти, багаті на клітковину, і такі, що 

довго затримуються в шлунку. Калорійність обіду має становити 30-35% від добового раціону. 

Вечеря. Її завдання - відновити втрачену за робочий день енергію й підготовити організм до 

наступного дня. Асортимент продуктів повинен сприяти відновленню тканинних білків, поповненню 

запасів вуглеводів. Під час вечері не рекомендується споживати продукти, що збуджують нервову 

систему і діяльність травних органів. Калорійність вечері - близько 25% добової норми. Решту 

продуктів калорійністю 10-15% споживають під час привалів або перерв у роботі. 

За дворазового гарячого харчування доцільно калорійність раціону розподілити, таким 

чином: сніданок - 35%, обід - 20%, харчування на малих привалах - 15%, вечеря - 30%. За 

наявності термосів обід можна доповнити гарячими стравами. 

Якщо без їжі людина може прожити кілька тижнів, то без води - усього лише декілька діб. Вода 

вкрай необхідна людині для підтримання нормальної життєдіяльності. Вона є середовищем, у якому 

протікають усі хімічні перетворення в організмі. Її роль визначається хімічними та фізичними 

властивостями: вона забезпечує нормальне надходження споживних речовин до тканин і органів. 

Добова потреба організму людини у воді в середньому становить 2,5 л, яка задовольняється не 

тільки за рахунок випитої рідини, але й за рахунок води, що міститься в рідких і твердих продуктах 

харчування, а також води, яка утворюється в самому організмі в результаті хімічних реакцій. Так, 

об'єм питної води становить 0,8-1,0 л, води, що входить до складу супів - 0,5-0,6 л, твердих 
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продуктів - 0,7 л, води, що утворюється в самому організмі в результаті травних процесів, - 0,3-0,4 л 

(при окисненні 100 г жирів виділяється 107 мл води, білків - 41 мл, вуглеводів - 55 мл). 

Раціональна організація харчування і питного режиму під час проходження маршруту 

передбачає, щоб основне поповнення організму водою відбувалось до або після руху (роботи), на 

привалах. Найбільш зручний для цього час - увечері, коли навантаження на серце є найменшим. 

Залежно від способу приготування їжі (на стаціонарних плитах, портативних газових і 

бензинових плитках або примусах, таганках, багаттях), підбирають і відповідний посуд, який мас 

відповідати основним вимогам: бути певної місткості, легким, зручним у користуванні та 

транспортабельним. 

Місткість посуду визначається з розрахунку 1 л рідини на особу. Краще використовувати 

алюмінієві або виготовлені з тонкої нержавіючої сталі казанки, каструлі з кришками. За кількістю їх 

має бути щонайменше три (для першої, другої страв і напоїв), бажано таких розмірів і форми, щоб 

одну можна було вставити в іншу. 

 

Завдання для самостійної роботи – 4 години: 
1. Добір особистого спорядження для польових експедиційних досліджень. 

2. Раціональна організація харчування і питного режиму під час проходження маршруту. 

Література [2]. 
 

Лекція 17. Охорона здоров’я в польових умовах. – 2 години. 
Експедиції, навчальні практики та походи відбуваються в умовах підвищення навантажень та 

зростання вимог до організму людини. 

Медичний контроль та відбір учасників експедиції проводять фахівці лікувально-фізкультурних 

диспансерів, та кабінетів лікарського контролю районних і міських поліклінік. Вони мають виявити 

захворювання, через які не рекомендується або заборонено брати участь в експедиціях і походах. 

Перелік лімітуючих захворювань визначено та затверджено Міністерством охорони здоров'я. 

До цих захворювань належать: органічні пороки серця, гіпертонія, захворювання серцевого 

м'яза, туберкульоз легенів в активній стадії, гострі захворювання легенів, бронхів, носоглотки, 

хронічний гастрит, виразка шлунка та 12-палої кишки, холецистит в стадії загострення, камені у 

жовчному міхурі, геморой із частими кровотечами, випадіння прямої кишки, запалення нирок, ниркових 

мисок та сечового міхура, камені в нирках, гостре запалення середнього вуха, кон'юнктивіт, гнійне 

запалення слізної залози, інфекційні захворювання шкіри, деякі захворювання жіночих статевих 

органів, злоякісні пухлини, грижі, хронічний суглобний ревматизм. Сюди входять також 

захворювання і травми опорно-рухового апарату, що отримані незадовго до експедиції, а також удар і 

струс головного мозку, який ускладнений періодичними головними болями. 

Не повинні брати участь в експедиції особи, що перенесли протягом попереднього місяця такі 

хвороби, як затяжний грип, тяжка форма ангіни, скарлатина та інші інфекційні захворювання. Психічні 

захворювання, у тому числі епілепсія, є протипоказаннями навіть при .одноденних походах та 

маршрутах. 

Участь у експедиційних дослідженнях є протипоказаною також для людей з вираженими 

порушеннями функцій органів чуття різного ступеня - слуху .і зору, що може стати причиною 

зривів зі схилів, потрапляння в каменепад, лавину, аварію на дорозі, втрати орієнтування під час 

маршруту. 

Загострення хронічної хвороби в польових умовах за відсутності кваліфікованої медичної 

допомоги може призвести до тяжких наслідків. Крім того, хвороба викликає загальні патологічні 

зміни в організмі, що виявляються в слабкості, швидкій втомлюваності, головному болі, безсонні, 

дратівливості, пригніченості, послабленому опорі організму. Усе це призводить до посилення 

податливості організму захворюванням і виникнення потенційно небезпечних ситуацій на маршруті. 

До початку експедиції необхідно за вказівкою санітарно-епідеміологічної служби зробити 

профілактичні щеплення проти ряду інфекційних та особливо небезпечних захворювань. Наприклад, 

обов'язковій вакцинації підлягають усі члени експедиції, якщо проведення польових робіт 

передбачаються в місцях, де існують природні вогнища кліщового енцефаліту. 

Перша медична допомога - це негайні дії, що спрямовані на врятування життя хворого чи 

потерпілого від травми на місці пригоди (аварії) до надання кваліфікованої медичної допомоги - до 

появи лікаря або до транспортування потерпілого в лікарський заклад. 

Мета першої медичної допомоги - усунути біль, запобігти подальшому розвитку хвороби або 

пошкодження, своєчасно евакувати потерпілого до лікарні. При проведенні польових експедиційних 
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досліджень у важко доступних місцях, віддалених від населених пунктів, за складних метеорологічних 

умов потерпілий протягом багатьох годин і навіть діб може розраховувати тільки на допомогу 

товаришів та сили власного організму. У ряді випадків тільки термінова та правильно надана перша 

медична допомога може зберегти потерпілому життя, запобігти розвитку в організмі незворотних змін та 

ускладнень. 

Завдання першої медичної допомоги за надзвичайних ситуацій (травми, гострі захворювання 

тощо) полягають у проведенні таких заходів : 

 припинення дії травмуючих факторів, що загрожують здоров'ю та життю людини; 

 відновлення порушеного дихання та серцевої діяльності (первинні реанімаційні дії); 

 зупинення кровотечі; 

 закриття ран стерильними пов'язками; 

 тамування болю; 

 фіксація (іммобілізація) травмованих ділянок тіла підручними засобами; 

 надання потерпілому, з урахуванням пошкодження, найбільш зручного положення 

(функціональна укладка); 

 забезпечення за можливості швидкого та обережного транспортування потерпілого до 

лікувального закладу або виклик медичної допомоги до місця пригоди. 

Основні прийоми та правила надання першої медичної допомоги. 

Досить часто перша медична допомога потребує повного або часткового зняття одягу та взуття 

з потерпілого. При цьому, щоб запобігти можливим ускладненням та нанесенню додаткової травми, 

необхідно дотримуватись таких правил: 

 одяг треба знімати, починаючи із неушкодженої частини тіла. Якщо одяг прилип до 

рани, то тканину не можна відривати, а треба обрізати навколо неї; 

 за сильної кровотечі одяг треба швидко розрізати вздовж поранення й, розгорнувши, 

звільнити місце для перев'язки; 

 за важких травм гомілки або стопи (у разі, коли підозрюють перелом) необхідно взуття 

розрізати по шву задника гострим ножем, а потім знімати, звільняючи в першу чергу п'ятку; 

 під час звільнення від одягу або взуття травмованої руки чи ноги необхідно, щоб кінцівку 

потерпілого притримував помічник; 

Вирушаючи на маршрут незалежно від його дальності, кожна група повинна обов'язково мати 

похідну аптечку.  

Розрізняють два основні типи похідних аптечок - групова та індивідуальна. Групова аптечка має 

містити повний набір медикаментів для надання допомоги при захворюваннях і травмах, що найбільш 

часто зустрічаються на маршрутах. До індивідуальної аптечки, окрім необхідного мінімуму медичних 

препаратів та перев'язочних матеріалів, мають входити специфічні (індивідуальні) ліки, особливо це 

важливо для осіб, що мають алергічні реакції, хронічні форми хвороб (за яких дозволяється брати 

участь в експедиціях) тощо. 

 

Завдання для самостійної роботи – 2 години: 

1. Завдання першої медичної допомоги за надзвичайних ситуацій при польових експедиційних 

дослідженнях. 

Література [2]. 
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ТИПОВЕ ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ: 

1. Що таке «небезпечне природне явище» ? 

2. Що таке землетрус, його основні характеристики та які області в Україні є 

найбільш небезпечними в сейсмічному плані ? 

3. Що таке «зона епідемічного зараження» ? 

4. Що таке «конфлікт» ? 

5. З чім пов’язані зовнішні загрози життєво важливим інтересам громадян, держави 

та суспільства ? 

6. Які є форми проведення польових досліджень ? 

7. Для чого призначені тривалі стоянки під час проведення польових досліджень ? 

8. Що розуміють під загальним орієнтуванням ? 

9. Як долають гірські та невеликі річки ? 

10. Якою є роль мінеральних речовин при харчуванні в польових умовах ? 
 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ЗМІСТОВНОГО МОДУЛЯ № 1 «БЕЗПЕКА 

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ»: 

1. Надайте визначення терміну «безпека». 

2. Що є метою БЖД ? 

3. Що таке квантифікація небезпеки ? 

4. Надайте визначення терміну «ризик». 

5. Яка різниця між катастрофою й аварією ? 

6. Як поділяються за швидкістю розвитку антропогенні катастрофи ? 

7. Які екстремальні природні явища відносять до надзвичайних ситуацій 

природного характеру ? 

8. Які геологічні небезпечні явища найчастіше трапляються на території України ? 

9. Надайте характеристику терміну «природне середовище» у широкому й 

вузькому розумінні. 

10. Надайте характеристику зовнішнім і внутрішнім загрозам життєво важливим 

інтересам громадян, держави й суспільства, що виникають під час надзвичайних ситуацій 

техногенного й природного характеру та воєнних конфліктів. 

11. У чому полягає різниця між стаціонарними й напівстаціонар ними польовими 

дослідженнями ? 

12. Чим визначається розпорядок роботи при польових експедиційним 

дослідженнях ? 

13. Для чого в польових умовах організують тимчасові стоянки ? 

14. Які існують обов’язкові вимоги до організації місця стоянки (бівуаку) у 

польових умовах ? 

15. Надайте характеристику точкових, лінійних і площинних об’єктів-орієнтирів на 

місцевості. 

16. Що включає та передбачає робота з компасом і картою в польових умовах ? 

17. Надайте характеристику найпоширенішого порядку руху групи на маршруті в 

польових умовах. 

18. Якім має бути співвідношення білків, жирів і вуглеводів за їх енергетичною 

цінністю при харчуванні в польових умовах ? 

19. Якою має бути добова норма калорійності харчування при виконанні 

експедиційних робіт у звичайних природних умовах ? 

20. Якою є мета першої медичної допомоги в польових умовах ? 
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РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ЗМІСТОВНОГО МОДУЛЯ № 1 

«БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ»: 

1. Джигирей В.С., Житецький В.Ц. Безпека життєдіяльності. – Львів.: «Афіша», 

2001. – 256 с. 

2. Дмитрук О.Ю., Щур Ю.В. Безпека життєдіяльності. – К.: ВЦ «Київський 

університет», 1999. – 209 с. 

3. Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності. – К.: 

«Каравела», Львів: «Новий Світ-2000», 2002. – 328 с. 

4. Пістун І.П. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. – Суми: «Університет. книга», 

1999. – 301 с. 
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ЗАВДАННЯ ПИСЬМОВОЇ САМОСТІЙНОЇ РЕФЕРАТИВНОЇ РОБОТИ 

«НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ПОВСЯКДЕННОГО ЖИТТЯ ТА ПОВЕДІНКИ 

ЛЮДИНИ»: 

 

1. Правила поведінки на відпочинку в лісі.  

2. Правила безпечної поведінки на воді. 

3. Правила безпечної поведінки під час лижній прогулянки. 

4. Правила безпечної поведінки на льоду. 

5. Правила поведінки при виникненні пожежі вдома. 

6. Правила поведінки при виникненні пожежі на виробництві. 

7. Правила поведінки при поводженні з горючими матеріалами. 

8. Правила безпеки при поводженні з газом. 

9. Правила безпеки поводження з електричними приладами. 

10. Отруєння препаратами побутової хімії. 

11. Отруєння медикаментозними препаратами. 

12. Отруєння отрутохімікатами в побуті.. 

13. Отруєння рослинами. 

14. Отруєння грибами. 

15. Алкогольні отруєння. 

16. Отруєння чадним газом. 

17. Правила безпеки в побуті. 

18. Правила безпеки при поводженні з пестицидами. 

19. Правила безпеки при спілкуванні з домашніми тваринами. 

20. Правила безпеки при спілкуванні з собакою. 

21. Правила безпеки при спілкуванні з котами. 

22. Правила безпеки при спілкуванні з домашніми гризунами. 

23. Правила безпечної поведінки учасників дорожнього руху (водіїв). 

24. Правила безпечної поведінки учасників дорожнього руху (пішоходів). 

25. Правила безпечної поведінки учасників дорожнього руху (велосипедистів). 

26. Правила безпеки при користуванні трамваєм. 

27. Правила безпеки при користуванні тролейбусом 

28. Правила безпеки при користуванні автобусом. 

29. Правила безпеки при користуванні метро. 

30. Правила безпеки при користуванні приміською електричкою. 

31. Правила безпеки при перебуванні на пасажирських платформах. 

32. Правила безпеки при переході через залізничні колії. 

33. Правила безпеки при перебуванні в пасажирських потягах. 

34. Правила безпечної експлуатації персональних електронно-обчислювальних машин. 

35. Призначення першої долікарської допомоги. 

36. Загальні принципи надання першої долікарської допомоги. 

37. Надання першої допомоги при втраті свідомості. 

38. Надання першої допомоги при виникненні шоку. 

39. Надання першої допомоги при попаданні в око стороннього тіла. 

40. Надання першої допомоги при попаданні у вухо стороннього тіла. 

41. Надання першої допомоги при попаданні в ніс стороннього тіла. 

42. Надання першої допомоги при попаданні в дихальні шляхи стороннього тіла. 

43.  Надання першої допомоги при укусі змії. 

44. Надання першої допомоги при укусі твариною. 

45. Надання першої допомоги при укусі лісового кліща. 

46. Надання першої допомоги при укусі комах. 

47. Надання першої допомоги при отруєнні грибами. 

48. Надання першої допомоги при враженні діяльності мозку. 
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49. Надання першої допомоги при зупинці дихання. 

50. Надання першої допомоги при зупинці серцевої діяльності. 

51. Перша допомога при кровотечах. 

52. Перша допомога при ушкодженнях м’яких тканин.  

53. Перша допомога при вивихах. 

54. Перша допомога при розтягуваннях зв'язок. 

55. Перша допомога при розривах зв'язок. 

56. Перша допомога при переломах кісток. 

57. Перша допомога при обмороженні. 

58. Долікарська допомога при тепловому ударі. 

59. Долікарська допомога при сонячному ударі. 

60. Долікарська допомога при термічних опіках.  

61. Долікарська допомога при хімічних опіках. 

62. Допомога при ураженні електричним струмом. 

63. Надання першої допомоги при утопленні. 

64. Допомога при ураженні блискавкою. 

65.  Правила накладання медичних пов'язок. 

66. Правила транспортування потерпілих. 

67. Вплив виробничого середовища на умови життєдіяльності людини. 

68. Вплив мікроклімату на умови життєдіяльності людини. 

69. Вплив забруднення атмосфери на умови життєдіяльності людини. 

70. Вплив забруднення питної води на умови життєдіяльності людини. 

71. Вплив забруднення ґрунтів на умови життєдіяльності людини. 

72. Вплив шумового забруднення на умови життєдіяльності людини. 

73. Вплив вібраційного забруднення на умови життєдіяльності людини. 

74. Вплив електромагнітного забруднення на умови життєдіяльності людини. 

75. Вплив інфразвуку на умови життєдіяльності людини. 

76. Вплив ультразвуку на умови життєдіяльності людини. 

77. Вплив ультрафіолетового випромінювання на умови життєдіяльності людини. 

78. Вплив лазерного випромінювання на умови життєдіяльності людини. 

79. Вплив іонізуючого випромінювання на умови життєдіяльності людини. 

80. Вплив статичної електрики на умови життєдіяльності людини. 

81. Вплив освітлення на умови життєдіяльності людини. 

82. Вплив радону на умови життєдіяльності людини. 

83. Основні законодавчі акти України з питань безпеки життєдіяльності. 

84. Основні нормативні акти України з питань безпеки життєдіяльності. 
 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ПИСЬМОВОЇ САМОСТІЙНОЇ 

РЕФЕРАТИВНОЇ РОБОТИ: 

1. Джигирей В.С., Житецький В.Ц. Безпека життєдіяльності. – Львів.: «Афіша», 

2001. – 256 с. 

2. Дмитрук О.Ю., Щур Ю.В. Безпека життєдіяльності. – К.: ВЦ «Київський 

університет», 1999. – 209 с. 
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ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ НА ЗАЛІК ЗІ ЗМІСТОВНОГО МОДУЛЯ № 1 

«БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ»: 
 

1. Що розуміють під  поняттям «безпека життєдіяльності» ? 

2. Що розуміють під  поняттям «небезпечне природне явище» ? 

3. Чім визначається розпорядок роботи при проведенні польових досліджень ? 

4. Що розуміють під  поняттям «життя» ? 

5. Що розуміють під  поняттям «природні небезпечні процеси» і де вони виникають? 

6. Для чого призначені тривалі стоянки в польових умовах ? 

7. Що розуміють під  поняттям «діяльність» ? 

8. Що сприяє активізації й посиленню стихійних явищ ? 

9. Для чого призначені тимчасові стоянки в польових умовах ? 

10. Що розуміють під  поняттям «життєдіяльність» ? 

11. Якім загальним закономірностям підпорядковуються стихійні явища ? 

12. Для чого призначені короткочасні стоянки в польових умовах ? 

13. Що розуміють під  поняттям «безпека» ? 

14. За якими основними ознаками класифікуються аварії природного характеру ? 

15. Які є обов’язкові вимоги для організації стоянки в польових умовах ? 

16. Що є об’єктом вивчення безпеки життєдіяльності ? 

17. Що розуміють під  поняттям «зона надзвичайної екологічної ситуації» ? 

18. Що передбачає організація та режим руху при пішохідному маршруті в польових 

умовах? 

19. Що є предметом вивчення безпеки життєдіяльності ? 

20. Що таке землетрус, його основні характеристики та які області в Україні є 

найбільш небезпечними в сейсмічному плані ? 

21. Що розуміють під орієнтуванням на місцевості в польових умовах ? 

22. Що є головним завданням безпеки життєдіяльності ? 

23. Що відносять до чинників вулканічної діяльності та де в Україні розвинуті 

процеси вулканізму ? 

24. Що включає орієнтування на місцевості в польових умовах ? 

25. Що розуміють під поняттям «небезпека» ? 

26. Що розуміють під поняттям «цунамі», його основні характеристики та де на 

території України може траплятися цунамі ? 

27. Які орієнтири використовують під час виконання орієнтування на місцевості в 

польових умовах ? 

28. Що розуміють під поняттям «техногенні небезпеки» ? 

29. Що розуміють під поняттям «зсуви», основні зсувоутворюючі фактори та яким 

територіям України притаманні зсуви ? 

30. Що розуміють під поняттям «точкові орієнтири» ? 

31. Що розуміють під поняттям «антропогенні небезпеки» ?  

32. Що розуміють під поняттям «обвали», коли вони утворюються та де на території 

України вони виникають ? 

33. Що розуміють під поняттям «лінійні орієнтири» ? 

34. Що розуміють під поняттям «соціально-політичні небезпеки» ? 

35. Що розуміють під поняттям «провали» та де на території України вони 

виникають ? 

36. Що розуміють під поняттям «площинні орієнтири» ? 

37. Що розуміють під поняттям «техногенно-антропогенні небезпеки» ? 

38. Що розуміють під поняттям «дефляція», від чого залежить її розвиток та де на 

території України вона поширена ? 

39. Що розуміють під поняттям «загальне орієнтування» ? 

40. Що розуміють під поняттям «природні небезпеки» ? 
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41. Що розуміють під поняттям «яружна ерозія», що сприяє її розвитку та де на 

території України вона поширена ? 

42. Що розуміють під поняттям «детальне орієнтування» ? 

43. Що розуміють під поняттям «квантифікація небезпеки» ? 

44. Що розуміють під поняттям «водна ерозія ґрунтів» та які форми її існують ? 

45. Що включає робота з картою під час польових досліджень ? 

46. Що розуміють під поняттям «ризик» ? 

47. Що розуміють під поняттям «карст», від чого залежить швидкість і масштаб його 

розвитку та де на території України він поширений ? 

48. Що включає робота з компасом під час польових досліджень ? 

49. Що розуміють під поняттям «загальний ризик» ? 

50. Що розуміють під поняттям «абразія», чім обумовлюється її інтенсивність та де 

на території України вона поширена ? 

51. Якою є роль білків при харчуванні в польових умовах ? 

52. Що розуміють під поняттям «груповий ризик» ? 

53. Що розуміють під поняттям «просідання» та де на території України воно 

поширено ? 

54. Якою є роль жирів при харчуванні в польових умовах ? 

55. У чому суть концепції допустимого ризику ? 

56. Що розуміють під поняттям «суфозія», у яких породах вона виникає та де на 

території України вона поширена ? 

57. Якою є роль вуглеводів при харчуванні в польових умовах ? 

58. Що розуміють під поняттям «сприятливий ризик» ? 

59. Що розуміють під поняттям «низова пожежа» ? 

60. Якою є роль мінеральних речовин при харчуванні в польових умовах ? 

61. Що розуміють під поняттям «конфлікт» ? 

62. Що розуміють під поняттям «верхова пожежа» ? 

63. Якою є роль кухонної сілі, вапна та фосфору при харчуванні в польових умовах ? 

64. Які є основні види соціальних конфліктів ? 

65. Що розуміють під поняттям «підземна пожежа» ? 

66. Якою є роль вітамінів при харчуванні в польових умовах ? 

67. З чім пов’язані зовнішні загрози життєво важливим інтересам громадян, держави 

та суспільства ? 

68. Що розуміють під поняттям «повінь та паводок», причини їх виникнення та яким 

річкам України вони притаманні ? 

69. Якою є роль баластних речовин при харчуванні в польових умовах ? 

70. З чім пов’язані внутрішні загрози життєво важливим інтересам громадян, 

держави та суспільства ? 

71. Що розуміють під поняттям «сели», причини їх виникнення та де на території 

України вони поширені ? 

72. Якою є роль спецій та прянощів при харчуванні в польових умовах ? 

73. Що є основною метою створення єдиної державної системи запобігання й 

регулювання на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру ? 

74. Що розуміють під поняттям «снігові лавини», якими є їх типи та де вони 

поширені на території України ? 

75. Яким є призначення сніданку при харчуванні в польових умовах ? 

76. Які рівні має єдина державна система запобігання й регулювання на надзвичайні 

ситуації техногенного і природного характеру ? 

77. Що розуміють під поняттям «атмосферні вихори», які є їх типи та де на території 

України вони виникають ? 

78. Яким є призначення обіду при харчуванні в польових умовах ? 
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79. Які основні режими функціонування єдиної державної системи запобігання й 

регулювання на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру ? 

80. Що розуміють під поняттям «пилові бурі», які є їх типи та де на території 

України вони найчастіше виникають ? 

81. Яким є призначення вечері при харчуванні в польових умовах ? 

82. Які є сили і засоби єдиної державної системи запобігання й регулювання на 

надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру ? 

83. Що розуміють під поняттям «снігопади» та де на території України вони 

найчастіше виникають ? 

84. Для чого в польових умовах, звичайно, використовують вид багаття «курінь» ? 

85. Що розуміють під  поняттям «зона епідемічного зараження» ? 

86. Що розуміють під поняттям «посухи», чім визначається їх інтенсивність та де на 

території України вони найчастіше відбуваються ? 

87. Для чого в польових умовах, звичайно, використовують вид багаття «двосхилий 

курінь»? 

88. Що розуміють під  поняттям «осередок біологічного ураження» ? 

89. Які є форми перебігу конфліктів ? 

90. Для чого в польових умовах, звичайно, використовують вид багаття «колодязь» ? 

91. Що розуміють під  поняттям «карантин» ? 

92. Що розуміють під поняттям «війна» ? 

93. Для чого в польових умовах, звичайно, використовують вид багаття «зірка» ? 

94. Що розуміють під  поняттям «обсервація» ? 

95. Що розуміють під поняттям «тероризм» ?  

96. Для чого в польових умовах, звичайно, використовують вид багаття «тайгове» ? 

97. Що розуміють під  поняттям «епізоотія» ? 

98. Які є основні види тероризму ? 

100. Для чого в польових умовах, звичайно, використовують вид багаття «нодья» ? 

101. Що розуміють під  поняттям «епіфітотія» ? 

102. Які є форми польових досліджень ? 

103. Для чого в польових умовах, звичайно, використовують вид багаття 

«полінезійське» ? 

104. Що розуміють під  поняттям «біосфера» ? 

105. У чому полягають стаціонарні польові дослідження ? 

106. Для чого в польових умовах, звичайно, використовують вид багаття «дров’яний 

примус» ? 

107. Що розуміють під  поняттям «ноосфера» ? 

108. У чому полягають напівстаціонарні польові дослідження ? 

109. Що розуміють під  поняттям «перша медична допомога» ? 

110. Що розуміють під  поняттям «техносфера» ? 

111. Які є етапи польових досліджень ? 

112. Яка мета першої медичної допомоги ? 

113. Що розуміють під забрудненням атмосферного повітря та які його головні 

джерела в Україні ? 

114. Які завдання підготовчого етапу польових досліджень ? 

115. Що розуміють під  поняттям «групова аптечка» ? 

116. Що є основним джерелом ядерної та радіаційної небезпеки в Україні ? 

117. Що необхідно зробити для забезпечення успішного проведення польових 

досліджень ? 

118. Що розуміють під  поняттям «індивідуальна аптечка» ? 

119. Що розуміють під забрудненням природних вод та які його основні джерела ? 

120. Що необхідно зробити для забезпечення успішного проведення камерального 

етапу польових досліджень ? 
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