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ВСТУП 

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. 

Термін «життєдіяльність» складається з двох означень: 

життя та діяльність. Життя – вища форма існування матерії, 

яку відрізняє від інших (фізичної, хімічної, енергетичної тощо) 

здатність до розмноження, росту, розвитку, активної регуляції 

свого складу й функцій, різних форм руху, можливість 

пристосування до середовища та наявність обміну речовин і 

реакції на подразнення. Діяльність - специфічна форма 

відношення до навколишнього світу, зміст якого складає його 

доцільна зміна та перетворення в інтересах людей, яке 

включає в себе мету, засоби, результат i сам процес. 

Виходячи з розглянутого, можна зазначити, що 

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, медіко-профілактичні та освітньо-виховні 

засоби й 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 
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фактори, розробляє методи та засади захисту людини шляхом 

зниження небезпечних і шкідливих факторів до допустимих 

значень, тобто вона вивчає небезпеки та захист від них. 

Проблема захисту людини від небезпек постала водночас з 

появою на Землі людства. Первісна людина була дуже 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. 

Протягом усієї своєї історії, людство прагнуло зробити 

життя зручним і безпечним. 

 

Гіппократ (460-370 рр. до н. е.) 
здійснив реформу античної медицини 

(«здоров'я людини залежить від способу 

життя і середовища мешкання»). 

 

 

 

 

 

 

Аристотель (384-322 рр. до н. е.) 
уже в стародавні часи вивчав умови 

праці. 
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Пліній Молодший (61-113 рр. н. е.) 
вивчав проблеми якості способу життя 

та вивчав вплив пилу на здоров’я 

людини. 

 

 

 

 

 

З часів середньовіччя учені досліджували небезпеки, 

пов’язані з гірничовидобувною справою. 

 

Георгій Агрікола (1494-1555) у 1545 р. 

першим зробив запис і розглянув 

випадок виділення та вибуху 

рудникового газу. 

 

 

 

 

 

 

 

Відомий лікар епохи Відродження 

Парацельс (1493-1544), якій є 

родоначальником фармакології («…все 

є отрута і все є ліки. Лише певна доза 

робить речовину отрутою чи ліками»), 

також вивчав небезпеки, пов’язані з 

гірничою справою. 
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Бернардіно Ромаццині (кінець XVII–

початок XVIII ст.), працював в області 

металургії; описав професійні захворювання 

й помітив, що існує певний зв'язок між 

характером праці та здоров'ям людини. 

 

 

 

 

 

 

 

Михайло Ломоносов (1711-1764) 
вивчав умови праці «горных людей». У 

1763 р. він видав трактат з основ 

металургії та рудних справ «Первые 

основания металлургии или рудных 

дел», у якому розглянув різні питання 

гігієни та безпеки праці гірників, 

організації їх праці та відпочинку, 

укріплення ґрунтів, відведення 

рудникових вод, небезпечних концентрацій газу та пилу, 

раціональності одягу. 

 

Бенджамін Франклін (1706-1790) 
зробив найважливіші відкриття в 

області електрики, наприклад, 

винайшов громовідвід, а до цього 

єдиним ефективним засобом від 

попадання блискавок вважався 

безперервний дзвоновий дзвін під час грози. 
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Василь Володимирович Петров 

(1761-1834) російський фізик 

запропонував покривати ізоляцією 

електричні провідники, як засіб 

захисту від дії електричного струму. 

 

 

 

 

 

Олександр Миколайович Нікітін (1793-1858) російський 

лікар Олександрівської мануфактури в Петербурзі, якій в 1847 

році видав книгу «Болезни рабочих с указанием 

предохранительных мер», де описав заходи, що мають 

попереджувати професійні захворювання та аварії. 

 

У ХІХ-ХХ ст. у зв’язку з інтенсивним розвитком 

промисловості проблемами безпеки на виробництві займається 

багато вчених, з'явилися перші навчальні курси з безпеки й сам 

термін «техніка безпеки». 

Серед учених, діяльність яких 

безпосередньо була пов’язана з 

Україною, насамперед слід 

відзначити:  

Віктора Львовича Кирпичова 

(1845-1913) – першого ректора 

Харківського технологічного та 

Київського політехнічного інститутів, 

якій у своїх працях пов’язав питання 

безпеки промислового обладнання з 

теоретичними питаннями прикладної механіки та опору матеріалів. 
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та Олександра Олександровича 

Скочинського (1874-1960) - 

російського радянського вченого в 

області гірничої справи, академіка АН 

СРСР (1935). Він є засновником 

наукової школи в області рудничної 

атмосфери, аеродинаміки, рудничної 

термодинаміки, боротьби з 

газопроявами у гірничих виробках, їх 

запиленістю й рудничними пожежами. 

Герой Соціалістичної Праці (1954). Лауреат двох Сталінських 

премій першого ступеня (1950, 1951). 

 

В 1965 р. у вищих навчальних закладах СРСР була введена 

навчальна дисципліна «Охорона праці», а також почали 

викладати дисципліни «Охорона навколишнього середовища», 

«Цивільна оборона», «Промислова екологія» тощо, як 

передумови для створення єдиного вчення. В 90-х рр. ХХ ст. 

з'явилася дисципліна «Безпека життєдіяльності», основною 

метою створення якої було вироблення загальних правил і 

закономірностей безпеки. 

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 
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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. 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. 

 
Запитання для самоперевірки: 

1. Що розуміють під поняттям «безпека 

життєдіяльності» ? 

2. Що розуміють під поняттям «життя» ? 

3. Що розуміють під поняттям «діяльність» ? 

4. Що розуміють під поняттям «життєдіяльність» ? 

5. Що розуміють під поняттям «безпека» ? 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Сучасне становище безпеки людей в Україні. 

2. Основні принципи забезпечення життєдіяльності. 

Література [1,4,5,6]. 
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Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ 

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

1.1. Об’єкт, предмет, мета та завдання безпеки 

життєдіяльності. 

Об’єктом вивчення безпеки життєдіяльності 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 безпеки життєдіяльності 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 безпеки життєдіяльності є виявлення 

умов позитивного та негативного впливу на життєдіяльність та 

здоров’я людини зовнішніх і внутрішніх факторів, 

обґрунтування оптимальних умов і принципів життя. 

 

1.2. Життєдіяльність людини, принципи і проблеми її 

забезпечення. 

Життєдіяльність - це специфічна форма активності 

людини, що охоплює всю різноманітність взаємодії людини i 

середовища існування. 

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

рослинний та тваринний світ, забруднює навколишнє середовище). 

Небезпека для життя людини може виникнути як при 

звичних умовах буття, так і при надзвичайних ситуаціях, 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. 

 

1.3. Небезпеки та їх класифікація. 

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 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 (див. табл. 1.1). 
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Таблиця 1.1 

Класифікація небезпек за способом дії 

Класифікація небезпек 

ПОСТІЙНІ: ВИПАДКОВІ: 

Техногенні Побутові 

Антропогенні: Природні 

- механічне забруднення; Техногенні 

- хімічне забруднення; Соціальні 

- енергетичне забруднення;  

- біологічне забруднення;  
 

Постійні небезпеки виникаючі при функціонуванні 

системи «людина - оточуюче середовище». Їх прояв пов'язаний 

з недостатньою безпекою технічних систем, а також із 

психофізіологічними особливостями людини, яка керує цією технікою. 

У свою чергу, постійні небезпеки залежно 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, яке може бути: 

 механічним - запилення атмосфери, тверді частки 

та різні предмети у воді та ґрунті; 

 хімічним - газоподібні, рідкі та тверді хімічні 

сполуки й елементи які потрапляють в атмосферу й гідросферу 

та які вступають у взаємодію з навколишнім середовищем; 

 фізичним - всі види енергії у вигляді відходів 

різних виробництв - теплової, механічної (вібрація, шум, 

ультразвук), світлової (інфрачервона, видима та 

ультрафіолетова частини спектра), електромагнітні поля та всі 
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іонізуючі випромінювання; 

 біологічним - всі види організмів, які наносять 

шкоду людині. 

Випадкові небезпеки з'являються при надзвичайних 

ситуаціях i виникають при соціальних конфліктах, техногенно-

антропогенних аваріях та катастрофах, а також при стихійних 

лихах. За масштабом розповсюдження вони поділяються на 

локальні, регіональні або глобальні. 

Соціальні небезпеки є результатом нестабільної політичної 

ситуація в країні, 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 господарської 

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. 

Згідно Закону України «Про аварійно-рятувальні служби» 

від 14.12.1999 р. існує часткова класифікація небезпек 

життєдіяльності людини. Небезпеки розрізняються за таких 

ознаках (див. табл. 1.2): 

 за походженням (природні, техногенні, 

антропогенні тощо); 

 за часом прояву (імпульсивні та кумулятивні); 

 за локалізуванням (атмосфера, гідросфера, 

літосфера тощо); 

 за наслідками (захворювання, травми, загибель, 
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пожежа тощо); 

 за заподіяною шкодою (соціальна, технічна, 

екологічна тощо); 

 за сферою прояву (побутова, спортивна, 

дорожньо-транспортна, виробнича); 

 за структурою (прості, складні тощо); 

 за характером дії на людину (активні та пасивні). 

 
Таблиця 1.2 

Класифікація небезпек (часткова) 

згідно Закону України «Про аварійно-рятувальні служби» від 

14.12.1999 р. 

Класифікація небезпек 
ЗА 

ПОХОДЖЕНН

ЯМ: 
 

ЗА 

ЛОКАЛІЗАЦІЄЮ: 

 

ЗА СФЕРОЮ 

ПРОЯВУ: 

 

ЗА НАСЛІДКАМИ: 

 

природні 

(екологічні); 

атмосфера; виробнича; зниження працездатності; 

 

техногенні; гідросфера; транспортна; захворювання; 

 літосфера; побутова; травми (загибель); 

 

1.4. Оцінка ризику небезпек та концепція прийнятного ризику. 

Наслідком прояву небезпек є нещасні випадки, аварії, 

катастрофи, які супроводжуються смертельними випадками, 

скороченням тривалості життя, шкодою 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 
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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). 

В якості приклада розрахуємо значення загального 

ризику загибелі людини в побутовій сфері в Україні, якщо 

відомо, що щорічно в результаті побутового травматизму 

гине в середньому n = 60 000 чоловік, а чисельність 

реального населення України станом на 1 січня 2013 року 

становила N = 45 559 240 чоловік: 

 
R = 60 000/47 015 251 = 0,001317 = 1,317 ×∙10

-3
 = 1317 ×∙10

-6
. 
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З розглянутого прикладу випливає, що з кожного мільйона 

громадян, що мешкає в Україні, у побутовій сфері може 

загинути 1 317 осіб. В охороні праці для характеристики рівня 

травматизму використовують коефіцієнт частоти Кч, якій 

показує кількість травмованих або загиблих на 1 тис. 

працюючих. Якщо його використати для розглянутого 

прикладу, то можна сказати, що коефіцієнт частоти 

смертельного побутового травматизму для України в 

середньому становить 1,317. 

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 визначення серйозності небезпеки використовують 

декілька критеріїв.  

1) 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. 

2) 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. 
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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. Передусім 

треба мати на увазі, що економічні можливості підвищення 

безпеки технічних систем мають межу. Втрачаючи багато 

засобів на підвищення безпеки, можна завдати значних збитків 

соціальній сфері. 

Усе це дозволяє сформулювати аксіому про постійну 

небезпеку діяльності - будь-яка діяльність потенційно небезпечна. 

 

1.5. Людський фактор у проблемі безпеки 

життєдіяльності. 

Фізіологічна надійність людини. 

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 людина отримує через зоровий 

аналізатор – це велика сукупність утворень, що виконують 

функції побудови світлового зображення на світлочутливих 
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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. 

Основними характеристиками, які впливають на роботу 

зорового аналізатора є: 

  гострота зору; 

  незвичайні зорові відчуття; 

  колір; 

  видимість; 

  характеристика освітленості. 
 

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 периферійної 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. 

 

Психологічна надійність людини. 

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

відбувалося в минулому досвіді людини. 

Пам'ять необхідна при прийнятті правильного рішення при 
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виникненні нестандартних чи аварійних ситуацій. 

Залежно від того, що запам'ятовує людина, можна виділити 

6 видів пам’яті: 

 рухова - лежить в основі навчання рухів, 

вироблення побутових i трудових навичок тощо; 

 образна - допомагає запам'ятовувати i 

відтворювати в уяві інформацію про оточуюче середовище; 

 емоційна - зберігає пережиті людиною відчуття; 

 словесна - полягає в запам’ятовуванні, збереженні 

й відтворенні прочитаних, почутих або вимовлених слів; 

 слухова - дозволяє контролювати роботу механізмів i 

машин, своєчасно сприймати аварійні звукові сигнали; 

 зорова - дозволяє запам'ятовувати технологічні 

операції, які вимагають особливої уваги. 

Увага - це концентрація свідомості на якому-небудь об’єкті 

чи діяльності з одночасним відверненням від усього іншого. 

Розрізняють пасивну увагу, яка виникає без свідомого 

вольового зусилля під впливом зовнішніх подразників 

(сильний звук, світло тощо) та активну увагу – це свідома 

увага, яка виникає від вольового зусилля i завжди спрямована 

на сприйняття об’єктів i явищ з наперед поставленою метою. 

Існують таки основні характеристики уваги: 

Об’єм уваги визначається кількістю об’єктів, які можуть 

бути сприйняті одночасно й достатньо яскраво. 

Розподіл уваги - це здатність людини зосередитись на 

декількох об’єктах чи одночасно виконувати дві чи більше дії, 

домагаючись при цьому успішного результату. 

Швидкість переключення уваги - це здатність швидко 

змінювати об’єкти уваги та переходити від одних видів 

діяльності до інших. 

Інтенсивність уваги - це ступінь її напруження при 

сприйнятті об’єкта. 
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Стійкість уваги - це отримання необхідної інтенсивності 

уваги впродовж тривалого часу. 

 

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. 
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. 
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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) Медіко-біологічні засоби. 

3) Психологічні засоби. 

 

Шляхи підвищення особистої безпеки людини 

Особиста безпека заснована, головним чином, на трьох 

важливих фундаментальних принципах: знанні, 

спостережливості та обережності. 

 
Запитання для самоперевірки: 

1. Що є об’єктом вивчення безпеки життєдіяльності ? 

2. Що є предметом вивчення безпеки життєдіяльності ? 

3. Що є головним завданням безпеки життєдіяльності ? 

4. Що розуміють під поняттям «небезпека» ? 

5. Що розуміють під поняттям «техногенні небезпеки» ? 

6. Що розуміють під поняттям «антропогенні 

небезпеки» ?  

7. Що розуміють під поняттям «соціальні небезпеки» ? 

8. Що розуміють під поняттям «техногенно-

антропогенні небезпеки» ? 

9. Що розуміють під поняттям «природні небезпеки» ? 

10. Що розуміють під поняттям «квантифікація 

небезпеки» ? 

11. Що розуміють під поняттям «ризик» ? 

12. Що розуміють під поняттям «загальний ризик» ? 
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13. Що розуміють під поняттям «груповий ризик» ? 

14. У чому суть концепції допустимого ризику ? 

15. Що розуміють під поняттям «сприятливий ризик» ? 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Кількісні характеристики небезпек. 

2. Шляхи підвищення життєдіяльності людини. 

Література [1,4,5,6]. 
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Розділ 2. НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ТЕХНОГЕННОГО 

ХАРАКТЕРУ 

2.1. Загальна класифікація надзвичайних ситуацій. 

Класифікація надзвичайних ситуацій – це система, згідно 

з якою надзвичайні ситуації поділяються на класи i підкласи 

залежно 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 людей, виникає загроза їх життю чи здоров'ю, 

завдається шкода об’єктам економіки, особистому майну та 

природному довкіллю. 

Надзвичайна ситуація  залежно від джерела небезпеки 

може бути: 

1. натурогенна (природна); 

2. техногенна; 

3. біо-соціальна (соціальна); 

4. військова; 
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Надзвичайна ситуація залежно від масштабу може бути: 

1. глобальна,  

2. національна (загальнодержавна),  

3. регіональна,  

4. місцева,  

5. локальна (об’єктова). 

 

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 соціального характеру; 

4. надзвичайні ситуації військового характеру. 

 

Також існують такі надзвичайні ситуації: 

1. економічна (глобальна або національна криза, інфляція), 

2. соціальна (розшарування населення з економічних 

ознак, зміна місця проживання, евакуація), 

3. інформаційна, 

4. змішана (природно-техногенна, техногенно-

природна, природно-техногенно-економiчно-соцiальна). 

 

Подальша класифікація може бути проведена за такими ознаками: 

1. загальна причина виникнення, 

2. вид прояву, 

3. сфера, 

4. наслідки, 

5. терміни, 

6. масштаб прояву. 
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У процесі визначення рівня НС послідовно розглядаються 3 

групи чинників НС: 

1. територіальне поширення; 

2. розмір заподіяних (очікуваних) економічних 

збитків та людських втрат (загальні ознаки надзвичайних ситуацій); 

3. класифікаційні ознаки надзвичайних ситуацій. 

 

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. 

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, 

недостатність чи відсутність інформації тощо). 

 

Відповідно до територіального поширення, обсягів 

заподіяних або очікуваних економічних збитків, кількості 

людей, які загинули, за класифікаційними ознаками 

визначаються 4 рівні надзвичайних ситуацій: 

1. національний (загальнодержавний); 

2. регіональний; 

3. місцевий; 

4. об'єктовий. 
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До національного (загальнодержавного) рівня відноситься НС, яка 

розвивається на території 2 та більше областей (АР Крим, м. Києва та 

Севастополя) або загрожує транскордонним перенесенням. 

 

До регіонального рівня відноситься НС, яка розгортається 

на території 2 та більше адміністративних районів (міст 

обласного значення), або загрожує перенесенням на територію 

суміжної області України. 

 

До місцевого рівня відноситься НС, яка виходить за межі 

потенційно небезпечного об'єкта, загрожує поширенням самої 

ситуації або її вторинних наслідків на довкілля, сусідні 

населені пункти, інженерні споруди. До місцевого рівня також 

належать надзвичайні ситуації, які виникають на об'єктах 

житлово-комунальної сфери та інших, що не входять до 

затверджених переліків потенційно небезпечних об'єктів; 

 

До об'єктового рівня відноситься НС, яка розгортається на 

території об'єкта або на самому об'єкті i наслідки якої не 

виходять за межі об'єкта або його санітарної зони. 

 

Надзвичайні ситуації класифікуються, таким чином: 

І. Надзвичайні ситуації техногенного характеру: 

1. транспортні аварії (катастрофи); 

2. пожежі, вибухи; 

3. аварії з викидом (або загрозою викиду) 

сильнодіючих отруйних речовин на об'єктах економіки (крім 

транспортних); 

4. наявність у навколишньому середовищі 

шкідливих речовин понад ГДК; 

5. аварії з викидом ( або загрозою викидів) 
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радіоактивних речовин (крім аварій на транспорті); 

6. раптове руйнування споруд; 

7. аварії на електроенергетичних системах; 

8. аварії на системах життєзабезпечення; 

9. аварії систем зв'язку та телекомунікації; 

10. аварії на очисних спорудах; 

11. гідродинамічні аварії. 

 

ІІ. Надзвичайні ситуації природного характеру: 

1. геологічні; 

2. метеорологічні; 

3. гідрологічні (морські); 

4. гідрологічні (прісноводні); 

5. пожежі в природних екосистемах; 

6. інфекційна захворюваність людей; 

7. отруєння; 

8. інфекційні захворювання сільськогосподарських тварин; 

9. масова загибель диких тварин; 

10. ураження сільськогосподарських рослин 

хворобами та шкідниками. 

 

ІІІ. Надзвичайні ситуації соціального характеру: 

1. збройні напади, захоплення i утримання важливих 

об'єктів або реальна загроза вчинення таких акцій; 

2. замах на керівників держави; 

3. напад, замах на членів екіпажу повітряного або 

морського (річкового) судна, викрадення або спроба 

викрадення, знищення або спроба знищення таких суден, 

захоплення заложників з числа членів екіпажу чи пасажирів; 

4. встановлення вибухового пристрою в 

громадському місці, установі, організації, підприємстві, 

житловому секторі, на транспорті; 
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5. зникнення або викрадення з об'єктів зберігання, 

використання, переробки та під час транспортування зброї, 

боєприпасів, бронетехніки, вибухових матеріалів, 

радіоактивних речовин тощо. 

 

За природними особливостями 85% території України 

характеризуються складними інженерно-геологічними 

умовами, для яких притаманним є розвиток небезпечних 

природних і техногенних процесів та явищ. На території 

України можливе виникнення практично всього спектра 

небезпечних природних процесів – великі повені, 

катастрофічні затоплення, снігопади, землетруси, зсуви 

тощо. 

 

2.2. Надзвичайні ситуації техногенного характеру. 

 

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. 

 

Потенційно небезпечний об'єкт – це об'єкт, на якому 

використовуються, виготовляються, переробляються, 

зберігаються або транспортуються небезпечні радіоактивні, 

пожежовибуховi, хімічні речовини та біологічні препарати, 

гідротехнічні i транспортні споруди, транспортні засоби, а 

також інші об'єкти, що створюють реальну загрозу виникнення 

надзвичайних ситуацій. 
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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 кумуляцію (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. 

Залежно 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). 
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Технологічні катастрофи. 

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. 

 

Аналіз причин i ходу розвитку надзвичайних ситуацій 

різного характеру показує їх спільну рису - періодичність. 

Виділяються 5 стадій (періодів) надзвичайних ситуацій: 

 накопичення негативних ефектів, що призводять до аварії; 

 період розвитку катастрофи; 

 екстремальний період, при якому виділяється 

основна доля енергії; 

 період затухання; 

 період ліквідації наслідків. 

 

Особливу небезпеку являють підприємства хімічного, 

металургійного, нафтогазового, енергетичного комплексів, 

наприклад, сьогодні на території України розміщується понад 

1500 хімічно небезпечних об'єктів. 

 

 

Розглянемо характеристику основних надзвичайних 

ситуацій техногенного характеру. 

1. Транспортні аварії (катастрофи) - мають лише 

локальне значення i не супроводжуються будь-якими 

суттєвими екологічними наслідками. Вони призводять іноді до 

загибелі десятків, сотень людей, збитки від них часом 
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оцінюються великими сумами, але суттєвих зрушень в 

екосистемах вони не спричиняють (авіаційні катастрофи, 

аварії поїздів на залізницях тощо). 

 

 
 

Рис. 2.1. Зіткнення автобуса «Еталон» з локомотивом 

на залізничному переїзді 12 жовтня 2010 року на 116 км ділянки 

залізниці Кривій Ріг - Запоріжжя Дніпропетровської області. 

Загинули 43 людини, у тому числі 3 дітей. 

 

 

2. Пожежі, вибухи - особливу небезпеку становлять вибухи 

на підприємствах нафтової, газової i хімічної промисловості, 

де розміщуються вибухонебезпечні та хімічні речовини. 

Наприклад, в України діє понад 1200 великих 

вибухонебезпечних та пожежонебезпечних об'єктів, причому 

їх переважна кількість розташована в центральних, східних i 

південних областях. 
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Рис. 2.2. Велика пожежа 29 вересня 2010 року на заводі 

по переробці нефтешламу в Ханти-Мансійському 

автономному окрузі, (Російська Федерація)  

забрала життя 8чоловік, 1людина пропала без звістки 

 

3. Аварії з викидом (загрозою викиду) сильнодіючих 

отруйних речовин на об'єктах економіки – це аварії на 

хімічно небезпечному об'єкті, що супроводжується викидом 

(розливом) небезпечних хімічних і сильнодіючих отруйних 

речовин, яка може призвести до загибелі чи ураженні людей, 

тварин i сільськогосподарських рослин. 

Усього в Україні працює понад 1800 об'єктів 

господарювання, на яких зберігається або використовується у 

виробничій діяльності хімічно небезпечні речовини, в т. ч. 

сильнодіючі отруйні речовини (хлор, аміак тощо). Усього в 

зонах можливого хімічного зараження від цих об'єктів мешкає 

близько 20 млн. чоловік. 
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Рис. 2.3. У м. Березники (Єкатерінбургська обл., РФ) 

14 листопада 2012 року в хіміко-металургійному цеху № 32 

ВСМПО «АВИСМА» відбувся викид отруйної речовини (хлору). 

На момент аварії в цеху перебували 58 чоловік. 

У результаті події три чоловіки загинули, і 21 був госпіталізований 

з отруєннями різного ступеня важкості 
 

4. Аварії з викидом (загрозою викидів) радіоактивних 

речовин - це аварії на радіаційно небезпечному об'єкті, яка 

спричинила викид (розлив) радіоактивних речовин за межі 

встановлених захисних бар'єрів чи потужність дози 

іонізуючого випромінювання перевищує встановлені норми i 

загрожує довкіллю. 

Серед потенційно небезпечних виробництв особливе місце 

займають радiацiйно небезпечні об'єкти, до яких належать: 

 атомні електростанції; 

 підприємства з виготовлення ядерного палива, з 

переробки ядерного палива і поховання радіоактивних відходів; 

 науково-дослiдницькi організації, які працюють з 

ядерними реакторами; 
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 ядерні енергетичні установки на об'єктах 

транспорту тощо. 

 

 
 

Рис. 2.4. У результаті аварії на АЕС Фукусіма-1 (Японія) після 

землетрусу 11 березня 2011 року була зупинена подача води для 

охолодження реакторів, що привело до того, що паливо пропалило 

корпуса реакторів і скопилося в захисній оболонці. Одночасно із цим 

вибухи водню на першому й третьому реакторах ушкодили дах 

енергоблоків. Наслідком цього стали витоку радіації в повітря й воду, 

після чого радіоактивні речовини стали виявляти в питній воді, 

овочах, чаї, м'ясі й інших продуктах. 
 

На території України діють 4 атомних електростанцій з 15 

енергетичними ядерними реакторами, 2 дослідних ядерних 

реактора та більше 8 тисяч підприємств та організацій, які 

використовують у виробництві, науково-дослідній роботі та 

медичній практиці різноманітні радіоактивні речовини, а 

також зберігають та переробляють радіоактивні відходи. 



37 

 

5. Раптове руйнування споруд - причинами руйнування 

можуть бути помилки при проектуванні, низька якість 

будівельних робіт i будівельних матеріалів, порушення 

проектів тощо. 

 

 
 

Рис. 2.5. У Москві 23 лютого 2006 року обрушився дах Басманного 

ринку. Загинули 64 людини. Було висунуто дві версії того, що 

відбулося: порушення правил експлуатації й невірне конструювання. 

 

Сьогодні в Україні експлуатуються понад 17 тис мостів, 

причому бiльшiсть з них було побудовано до 1961 р., немає 

вiдповiдного нагляду, їх стан не контролюється, хоча 

розрахунковий термін служби мостів не перевищує 30-40 років. 

На сьогоднішній день в Україні, тільки в основних галузях 

промисловості, експлуатуються понад 35 млн. тонн несучих 

металевих конструкцій i понад 250 млн. м
3
 залізобетонних 

конструкцій, які мають значне фізичне зношення. 
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6. Аварії на системах життєзабезпечення, очисних 

спорудах – це аварії на об'єктах комунального господарства, 

що можуть призвести до значного забруднення поверхневих та 

підземних вод небезпечними та отруйними речовинами. 

 

 
 

Рис. 2.6. У м. Алчевську 24 січня 2006 року внаслідок пориву 

магістрального теплопроводу було припинено на тривалий час 

теплопостачання 360 будівель, у тому числі 337 - житлових  

(60 тис. мешканців), 7 шкіл та 13 дошкільних закладів. 
 

Четверта частина водопровідних очисних споруд i мереж в 

Україні фактично відпрацювала термін експлуатації, понад 

20% мереж перебуває в аварійному стані, скінчився термін 

експлуатації кожної п'ятої насосної станції. 

 

7. Гідродинамічні аварії - це аварії на гідротехнічних 

спорудах, коли вода поширюється з великою швидкістю, що 

створює загрозу виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру. 
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Рис. 2.7. Гребля Сент-Франсис у Каліфорнії (США) 12 березня 1928 р. 

була прорвана водою й звалилася. Вода, що досягала у висоту до 40 м, 

затопила долину на 80 км. Загинуло близько 600 чоловік. Причиною 

даної аварії послужили помилки в технології при побудові греблі й 

неприйняття своєчасних мір, коли виявилася текти води через греблю 

 

Виникнення катастрофічних затоплень на території України 

можливе в результаті руйнування гребель, дамб, 

водопропускних споруд на 12 гідровузлах та 16 водосховищах 

річок Дніпро, Дністер, Південний Буг, Сіверський Донець. 

Найбільш небезпечними щодо цього є Дніпровський, 

Дністровський та Пiвденно-Бузький каскади гідроспоруд. 

В Україні побудовано близько 1 тис. водосховищ об'ємом 

понад 1 млн. м
3
 та 24 тис. ставків. Більшість гребель земляні (з 

місцевих матеріалів або намивні) i вони встановляють реальну 

загрозу для життєдіяльності людей, які живуть вниз за течією. 
 

Запитання для самоперевірки: 

1. Що розуміють під поняттям «надзвичайна ситуація» ? 

2. Що розуміють під поняттям «джерело небезпеки» ? 

3. Що розуміють під поняттям «потенційно 

небезпечний об’єкт» ? 
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4. Що розуміють під поняттям «аварія» ? 

5. Що розуміють під поняттям «катастрофа» ? 

6. Назвіть умови виникнення технологічних катастроф? 

7. Які є стадії (періоди) надзвичайних ситуацій ? 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Класифікація надзвичайних ситуацій. 

Література [1,4,5,6]. 
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Розділ 3. НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ПРИРОДНОГО 

ХАРАКТЕРУ 

 

3.1. Екстремальні природні явища 

Надзвичайні ситуації природного характеру – це 

небезпечні геологічні, метеорологічні, гідрологічні, морські та 

прісноводні явища, деградація ґрунтів рослинного шару 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 у природному середовищі під дією 

сонячної та внутрішньої енергії землі. Вони виникають в 

літосфері, атмосфері, біосфері й забезпечують розвиток 

природного середовища. 

Події природного походження або результат діяльності 

природних процесів (наприклад, 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. Надзвичайні ситуації 

природного характеру є прямим наслідком будь-яких змін 

навколишнього природного середовища, які загрожують, у 

першу чергу, безпеці життєдіяльності людини, різко 

ускладнюють її господарську та іншу діяльність. 
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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 можливе виникнення практично всього 

спектра небезпечних природних явищ.  

Найчастіше трапляються: 

 геологічні небезпечні явища - зсуви, обвали та 

осипи, осідання земної поверхні тощо; 

 стихійні погодні явища - зливи, урагани, сильні 

снігопади, ожеледиця, град; 

 гiдрологiчнi небезпечні явища - повені, паводки тощо; 

 природні пожежі лісових та торф'яних масивів; 

 масові інфекції та хвороби людей, тварин та рослин. 

 

Стихійні явища, як правило, взаємопов'язані між собою та 

обумовлені фізичними законами розвитку Землі. Вони в 

основному виникають в комплексі, що значно посилює їх 

негативний вплив. Виникнення одного небезпечного явища 

може викликати серію інших, навіть більш небезпечних, 

утворюючи «ланцюг» взаємодії між собою.  

Стихійні явища істотно різняться між собою, але 

підпорядковуються загальним закономірностям: 

1) для кожного виду може бути встановлена специфічна 

пристосованість у просторі;  

2) визначена повторюваність (чим більша інтенсивність 

явища, тим воно менше повторюється зі значною силою);  

3) залежність руйнівного ефекту стихійного лиха від 

розмаху, тривалості та інтенсивності геологічних та 

гідрометеорологічних процесів. 
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При всій несподіваності того чи іншого виду стихійного 

лиха, ймовірність його виникнення може бути передбачена. 

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 надзвичайна екологічна 

ситуація, при якій на окремій місцевості сталися негативні 

зміни в навколишньому природному середовищі (втрата, 

виснаження чи знищення окремих природних комплексів та 

pecуpciв унаслідок надмірного забруднення навколишнього 

природного середовища, руйнівного впливу стихійних сил 

природи та інших факторів, що обмежують або виключають 

можливість життєдіяльності людини та провадження 



44 

 

господарської діяльності в цих умовах), що потребують 

застосування надзвичайних заходів з боку держави. 

 

Підставами для оголошення окремої місцевості зоною 

надзвичайної екологічної ситуації є: 

 значне перевищення граничнодопустимих норм 

показників якості навколишнього природного середовища, 

визначених законодавством; 

 виникнення реальної загрози життю та здоров'ю 

великої кількості людей або заподіяння значної матеріальної 

шкоди юридичним, фізичним особам чи навколишньому 

природному середовищу внаслідок надмірного забруднення 

навколишнього природного середовища, руйнівного впливу 

стихійних сил природи чи інших факторів; 

 негативні зміни, що сталися в навколишньому 

природному середовищі на значній території та які неможливо 

усунути без застосування надзвичайних заходів з боку держави; 

 негативні зміни, що сталися в навколишньому 

природному середовищі, що суттєво обмежують або 

виключають можливість проживання населений i проваджений 

господарської діяльності на відповідній територія; 

 значне збільшення рівця захворюваності 

населення внаслідок негативних змін у навколишньому 

природному середовищі. 

 

3.2. Геологічні небезпечні явища 

1. Космічні катастрофи пов’язані з падінням на Землю 

крупних метеоритів, астероїдів і комет, які спричиняли до 

масового вимирання біоти. Частота й передбачуваність 

виникнення космічних катастроф є дуже низькою, а 

уразливість й беззахисність біоти й людства щодо них – є 

максимальною.  
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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. Припущення, що межі геологічних епох пов'язані з 

падіннями на Землю небесних тіл, знайшло багато серйозних 

наукових підтверджень. Інтерес вчених до проблеми зіткнення 

астероїдів із Землею і можливих наслідків таких катаклізмів є 

стійким і навіть зростає протягом останніх років. 

Реальність небезпеки падіння на Землю астероїдів 

діаметром 50-100 м не викликає сумнівів. Останнє таке 

падіння відбулося ранком, 15 лютого 2013 року, приблизно в 

9:20 за місцевим часом. Метеорне тіло вибухнуло на околицях 

Челябінська на висоті 15-25 км. За кількістю потерпілих (1613 

чоловік) падіння цього метеороїда не має аналогів у світовій 

документованій історії. 

За розрахунками НАСА, метеороїд, діаметром близько 17 

метрів і масою порядку 10 тис. т, увійшов в атмосферу Землі 

на швидкості близько 18 км/с. Судячи із тривалості 

атмосферного польоту, вхід відбувся під дуже гострим кутом. 

Через приблизно 32,5 с після входу в атмосферу небесне тіло 

зруйнувалося. Руйнування являло собою серію подій, що 

супроводжувалися поширенням ударних хвиль. Загальна 

кількість енергії, що вивільнилася, за оцінками НАСА склало 

близько 500 кілотонн у тротиловому еквіваленті, за оцінками 

РАН - 100-200 кілотонн. За оцінками НАСА, це найбільше з 

відомих небесних тіл, що падали на Землю із часу падіння 

Тунгуського метеорита в 1908 році, і відповідає події, що 

відбувається в середньому раз в 100 років. Через пологу 

траєкторію входження тіла тільки порівняно невелика частина 

енергії вибухів досягла населених пунктів. 
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Через ударну хвилю постраждали 1613 чоловік, більшість - 

від вибитого скла. Були госпіталізовані за різним даними від 

40 до 112 чоловік; двоє потерпілих були поміщені в 

реанімацію. Ударна хвиля ушкодила будинки. Матеріальний 

збиток був попередньо оцінений від 400 млн. до 1 млрд. 

рублів. У Червоноармійському, Коркинському і Увельському 

районах Челябінської області був уведений режим надзвичайної ситуації. 

Небесне тіло не було виявлено до його входження в атмосферу. 

 
 

Рис. 3.1. Вибух метеорного тіла в атмосфері в районі Челябінська  

(Російська Федерація) 15 лютого 2013 року 

 

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. 
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2. 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. Сила землетрусу 

залежить від кількості енергії, яка виділилася в області 

осередку землетрусу (гіпоцентрі). Гіпоцентром (або фокусом) 

землетрусу називають умовний центр осередку на глибині, а 

епіцентром - проекцію гіпоцентру на поверхню Землі. 

Основними характеристиками землетрусів є глибина 

осередку, магнітуда та інтенсивність енергії на поверхні землі.  

Глибина осередку землетрусу, звичайно, перебуває в межах 

від 10 до 30 км, а в деяких випадках вона може бути значно 

більшою (300-700 км). 

Магнітуда характеризує загальну енергію землетрусу і є 

десятковим логарифмом амплітуди найбільшого коливання 

земного кору, яке зафіксоване при проходженні сейсмічної 

хвилі того або іншого типу, з внесенням стандартної поправки, 

що враховує відстань від епіцентру. 

Магнітуда за Ч. Ріхтером вимірюється від 0 до 9. Магнітуда 

0 означає землетрус із максимальною амплітудою 1 мкм на 

відстані 100 км від епіцентру. При магнітуді, що дорівнює 5, 

спостерігаються невеликі руйнування будівель. Спустошливий 

поштовх має магнітуду 7. Найсильніші із зареєстрованих 

землетрусів досягають величини 8,5-8,9 за шкалою Ріхтера. У 

даний час оцінка землетрусів у магнітудах застосовується 

частіше, ніж у балах. 

Інтенсивність – це якісний показник наслідків землетрусів, 

що характеризує розмір збитку, кількість жертв і психогенне 

сприйняття людьми наслідків землетрусів. У країнах СНД 

використовується 12-бальна шкала інтенсивності Медведєва-

Спонейера-Карника (МSК-64). Згідно цій шкалі, прийнята 
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наступна градація інтенсивності землетрусів: I-III бала – слабі; 

IV-V – відчутні; VI-VII - сильні (руйнуються ветхі споруди); 

VIII - руйнівні (частково руйнуються міцні будівлі, падають 

фабричні труби); IX - спустошливі (руйнується більшість 

будівель); X - знищуючі (руйнуються мости, виникають зсуви 

та обвали); XI - катастрофічні (руйнуються всі споруди, 

змінюється ландшафт); XII - згубні катастрофи (викликають 

зміни рельєфу місцевості на великій території). 

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. 

Землетруси переважно відбуваються у вигляді серії 

поштовхів, головний з яких, має найбільшу магнітуду. Сила, 

кількість та тривалість поштовхів суто індивідуальна для 

кожного землетрусу.  

Землетруси небезпечні тим, що вони відносяться до 

швидкодіючих геологічних процесів. Помітний струс поверхні 

землі від головного поштовху триває від 30 до 60 сек., або 

навіть до 3-4 хв. Більш слабкі поштовхи можуть тривати з 

інтервалами в декілька діб, тижнів, місяців та навіть років. 

Геофізики виділяють два головних сейсмічних пояси Землі - 

Середземноморський, що охоплює південь Євразії від 

Португалії до Малайського архіпелагу, та Тихоокеанський, що 

облямовує береги Тихого океану. Вони включають молоді 

гірські пояси – Альпи, Апенніни, Карпати, Кавказ, Гімалаї, 

Крим, Кордильєри, Анди, а також рухомі зони підводних 

окраїн материків. 

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 
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великі матеріальні збитки. За кількістю жертв землетруси 

поступаються тільки повеням і ураганам. Усього в XX ст. у 

результаті землетрусів загинуло не менше 800 тис. чоловік. 

 

 
 

Рис. 3.2. Землетрус магнитудою 9,0 відбувся на північному сході Японії 

11 березня 2011 року. За ним пішло цунамі. Висота води в деяких 

місцях перевищувала 30-метрову оцінку. У результаті стихійного лиха 

загиблими й зниклими без звістки значаться більше 19 тисяч чоловік. 

Близько 93% загиблі сталі жертвами гігантського цунамі. 

 

Сильні землетруси спричинять до серйозних змін 

природного середовища. Еколого-геологічні наслідки 

виражаються перш за все в зміні топографії земної поверхні в 

результаті зміни конфігурації вододільних поверхонь і 

гірських хребтів, утворенні нових прибережних і підводних 

рівнин, утворенні грабенів і ровів, тріщин зі значним 

розтягуванням тощо. 

До теперішнього часу ще не вдається надійно передбачити 

місце, час і силу землетрусів, а оцінка вірогідності майбутніх 
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поштовхів, особливо сильних, у багатьох регіонах виявляється 

далекою від реальності. 

За сейсмічним районуванням 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 ХХ ст. найбільш руйнівні землетруси на території 

України (7 – 8 балів за шкалою MSK) були зафіксовані в 1927 

р. на південному березі Криму в Ялті (епіцентр – у Чорному 

морі); в 1977 та 1986 рр. – на півдні Одеської області (епіцентр 

– у Східних Карпатах, на території Румунії). 

Сейсмоактивні зони (Закарпатська, Карпатська - гори 

Вранча, Кримсько-Чорноморська та Південно-Азовська) 

оточують Україну з півдня та південного заходу. 

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 сейсмічну небезпеку за рахунок 

стимуляції схилових гравітаційних процесів, розвитку 

техногенного карсту, підтоплення тощо. 

 

3. Виверження вулканів одне з найгрізніших і значних 

явищ природи. З діяльністю вулканів в історії Землі зв'язують 

вимирання окремих видів тварин і виникнення нових. Багато 

дослідників зв'язують епохи зледеніння четвертного періоду з 

вулканічними циклами й навіть вулканічну активність 

розглядають як одну з причин переходу від людиноподібної 

мавпи до людини. Виверження вулканів породжують стихійні 

лиха для всього живого, руйнують цілі міста, перетворюють 

рельєф і річкову мережу, впливають на грунтово-рослинний 
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покрив і змінюють ландшафт, а отже, і ресурс геологічного 

простору в цілому. 

У світі налічується приблизно 4 тис. вулканів, із них діє - 

540. Прояв сучасного вулканізму приурочений до областей 

альпійської складчастості. Майже 80% вулканів, що діє, 

пов'язано із зоною, яка простежується по Тихоокеанському 

узбережжю Північної й Південної Америки, Алеутським 

островам, Камчатці, Японським островам, Індонезійському 

архіпелагу, Новій Зеландії. Решта вулканів приурочена до 

басейну Середземного моря. 

 
 

Рис. 3.3. Виверження найвищого діючого вулкана в Європі 6 березня 

2013 року. Розташований в Італії, на острові Сицилія вулкан Етна 

викидав в повітря стовпи попелу, фонтан лави досягав кілометра у 

висоту. Лавова й попелова активність спостерігалась в новому 

кратері на висоті біля трьох тисяч метрів 
 

Найсильнішим виверженням історичного часу вважається 

виверження вулкана Тамбора на острові Сумбава в Індонезії в 

1815 р. Первинна висота вулкана (4000 м) після вибуху 

зменшилася до 2850 м. В атмосферу було викинуто понад 100 

км
3
 гірських порід, утворився величезний кратер розміром 6 x 
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6,5 км і глибиною 700 м. Загальне число загиблих склало 

декілька десятків тисяч чоловік. 

В XX ст. найкрупніша вулканічна катастрофа відбулася в 

березні 1956 р. на Камчатці. Виверження носило вибуховий 

характер, в результаті була знесена вершина вулкана 

Безіменний, а його висота зменшилася на 200 м. Загальний 

об'єм викинутого на висоту до 45 км попелу перевищив 0,5 

млрд. м
3
. На відстані понад 10 км товщина шару вулканічного 

піску й попелу досягала 0,5 м. 

До чинників вулканічної діяльності, що мають руйнівну 

силу, відносять вибухову хвилю, лавові потоки, вулканічні 

аерозолі, пірокластичні потоки, пекучі та попільні хмари. 

Виверження вулканів за часом дії можуть бути швидкими, 

імпульсними, тривалістю до декількох днів, а можуть, 

епізодично повторюючись, продовжуватись протягом 

достатньо тривалого часу. 

 
 

Рис. 3.4. Грязьовий вулкан на Керченському півострові 
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На території України присутні тільки процеси грязьового 

вулканізму, які локалізовані в її південний частині – на 

Керченському півострові та прилеглій акваторії Азовського 

моря. Існують данні про активізацію грязьових вулканів у зоні 

Південно-Азовського розлому, що сприяє виникненню нових 

островів і мілин в акваторії Азовського моря та Керченської 

протоки й може стати причиною погіршення судноплавства. 

 

4. 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 кількості цунамі) або 

прибережними землетрусами. Але можуть бути й інші 

причини їх виникнення, такі як 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. 

Основними характеристиками цунамі є: магнітуда цунамі, 

інтенсивність та швидкість руху хвилі. Інтенсивність і 

масштаби цунамі характеризуються шкалою, яку склав 

англійський сейсмолог Н. Амбрейсіз: 1 бал – дуже слабе 

(хвиля фіксується лише приладами); 2 бали – слабе (може 

затопити плоске узбережжя; його помічають лише фахівці); 3 

бали – середнє (плоске узбережжя затопляється; легкі судна 

можуть бути викинути на берег; портові споруди можуть 

отримати невеликі пошкодження); 4 бали – сильне (узбережжя 

затопляється; прибережні споруди ушкоджуються; невеликі 

морські судна можуть бути викинуті на берег, а потім змиті у 

море; можливі людські жертви); 5 балів – дуже сильне 

(прибережні території затоплені; хвилеломи й моли сильно 
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пошкоджені; крупні судна викинуті на берег; є людські 

жертви; великий матеріальний збиток); 6 балів - 

катастрофічне цунамі (повне спустошення узбережжя й 

приморських територій; суша затоплена на значний простір 

углиб від берега моря; найкрупніші судна пошкоджені; багато 

людських жертв). 

Близько 75% цунамі припадає на Тихоокеанське узбережжя, 

із районом Середземного моря пов'язано 12% випадків цунамі, 

з Атлантичним океаном - 9%, з Індійським океаном - 3%.  

Руйнівна сила цунамі залежить від інтенсивності причини, 

що її викликала, відстані місця зародження від берега, 

початкової висоти хвилі, особливостей рельєфу дна на шляху 

цунамі й контурів берегової лінії. Вона особливо велика в 

умовах бухт і проток, що звужуються, при зменшенні їх 

глибини, за рахунок чого істотно зростає висота хвилі. 

Небезпечні також гирла річок, по якім цунамі просувається на 

декілька кілометрів у глибину території. 

Відомо близько 1 тис. випадків виникнення цунамі (понад 

100 мали катастрофічні наслідки), які проявилися в повному 

руйнуванні й змиві інженерних споруд і рослинного покриву 

на узбережжі. 

У масштабі всієї Землі інтервал повторення найкрупніших 

цунамі, за даними Д. Ейджера, складає в середньому 10 років, 

хоча для окремих ділянок узбережжя Світового океану він 

зростає до 100 років. Велика небезпека цунамі обумовлена 

тим, що це процес швидкодіючий, має катастрофічний 

характер, а негативні наслідки його дії розповсюджуються на 

цілі регіони. 
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Рис. 3.4. Цунамі в Таїланді, що відбулося 26 грудня 2004 року,  

стало найбільшою природною катастрофою сучасної історії  

й унесло життя 200 тисяч чоловік. 

 

Цунамі траплялися й на Кримському узбережжі України. У 

Чорному морі, наприклад, за відомостями різних джерел, за 

останні 2 тис. років було 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 Ялті. Імовірність виникнення на 

узбережжі Чорного моря сильного землетрусу (і як наслідок - 
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цунамі) така: 7 балів буває раз в 100 років, 8 балів - в 500 років 

і 9 балів - раз у тисячоліття. 

 

5. 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. 

Основними зсувоутворюючими факторами є геологічні, 

геоморфологічні, гідрогеологічні та ландшафтно-кліматичні, 

на які накладається техногенна діяльність людини (80% 

сучасних зсувів тим чи іншим чином пов’язані з діяльністю людини). 

Зсуви широко розвинуті на берегах річок, морів і озер у 

платформних областях, де при субгоризонтальному заляганні 

порід є витримані горизонти глинистих відкладів, що 

обумовлюють утворення зсувів видавлювання (детрузивних), 

які відрізняються великими об'ємами, блоковою будовою та 

швидкими переміщеннями. У гірсько-складчастих областях 

(Кордильєри, Гімалаї, Альпи, Кавказ, Забайкальє тощо) 

широко розвинуті зсуви ковзання (консеквентні) блокової 

будови, зсув яких відбувається по контакту шарів або по яких-

небудь ослаблених зонах, часто з великою швидкістю. 

Зустрічаються вони й на платформах. Велике розповсюдження 

отримали в’язкопластичні (деляпсивні) зсуви водонасичених 

уламково-глинистих мас, включаючи зсуви-потоки (південний 

берег Криму), зсуви в'язкого розрідження лесових порід 

(гірські і передгірські райони Середньої Азії) і 

малолітифікованих глин (узбережжя Норвегії, Кавказу). 

Еколого-геологічні наслідки зсувних процесів пов’язані або 

з похованням під ґрунтовою масою людей, тварин та 

інженерних споруд, або з порушенням ландшафту й 

деформацією споруд. 
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Рис. 3.5. Зсув, що зійшов 14 березня 2013 року, обсягом понад 200 тисяч 

кубометрів землі перекрив єдину автодорогу, що зв'язує із зовнішнім 

світом три населених пункти Узгенского району на півдні Киргизії. У 

результаті стихії ніхто не постраждав, однак зсув у продовжив свій рух, 

поступово перекриваючи русло гірської річки 

 

Зсуви може бути віднесено до катастрофічних процесів, 

оскільки в разі короткого етапу підготовки, вони утворюються 

раптово, мають велику швидкість пересування (до 1 м/хв.) і 

представляють пряму загрозу життю людини. При тривалому 

періоді підготовки зсуву, коли розвиток процесу йде поволі й 

нерівномірно, він звичайне ні є несподіваним й не представляє 

безпосередньої небезпеки для людини, але і в цьому випадку 

може привести до порушення природного середовища і до 

значного матеріального збитку. 

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. У цю кількість не увійшли зсуви в 
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межах лінійних об’єктів, гідротехнічних комплексів та інших 

природно-техногенних геосистем спеціального призначення. 

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. 

За останні декілька десятків років площі зсувонебезпечних 

територій України збільшились майже в 5 разів і найбільшого 

поширення набули у Закарпатській, Івано-Франківській, 

Чернівецькій, Миколаївській, Одеській, Львівській, 

Полтавській, Харківській областях та на Південному березі 

Криму. Значною мірою зсувами охоплені береги каскаду 

Дніпровських водосховищ та узбережжя Чорного й Азовського морів. 

 

6. 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). Обвали 

утворюються при втраті стійкості гірських порід, переважно 

скельних і напівскельних, під дією сили тяжіння, 

гідростатичного тиску води або різних струсів. Часто обвали 

готуються під тривалою дією процесів вивітрювання.  

Еколого-геологічні наслідки обвалів пов'язані з ударною 

силою окремих брил і крупних блоків порід з утворенням завалів. 
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Рис. 3.6. Найбільший обвал обсягом 2,2 млрд. м
3
 відбувся 18 лютого 

1911 року на річці Мургаб, у результаті якого утворилися природна 

гребля й Сарезськое озеро (праворуч). 

 

Обвали переважно поширені в гірських областях, перш за 

все альпійської складчастості, таких як Крим, Кавказ, гори 

Середньої Азії, Сибіру, Далекого Сходу тощо. На рівнинних 

територіях дрібні обвали можуть відбуватися на крутих 

берегах річок, озер і морів у результаті ерозії або абразії основ 

схилів, формування відповідних ніш із нависаючими над ними 

козирками гірських порід, які врешті-решт обвалюються в 

прибережну частину русла річки, озерного або морського узбережжя. 

Обвали приносять великий матеріальний збиток лінійним 

спорудам; перш за все, представляють загрозу для експлуатації 

автомобільних і залізничних доріг та для безпеки руху 

транспорту. Втрати від обвалів, частіш за все, пов'язані з 

необхідністю розчищення завалів, відновлення дорожнього 

полотна й зруйнованих інженерних споруд на дорогах, із 

перервою руху транспорту. 
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Обвали за часом утворення відносяться до швидкодіючих 

катастрофічних процесів, завжди є несподіваними, важко 

передбаченими, тому вони є особливо небезпечними для 

людини. Кожний обвал відбувається локально на конкретній 

ділянці схилу і головною задачею є уникнення таких ділянок 

при господарському використанні території. 

На території України більшість сучасних обвалів (понад 

80%) пов’язані з антропогенним фактором – вони виникають в 

основному при неправильному проведенню робіт, при 

будівництві та гірничих розробках.  

 

7. Провали – це процеси, що пов'язані з обваленням 

покрівлі над карстовими печерами, суфозійними порожнинами 

в лесах або над гірничими виробками. За характером 

виникнення й наслідками дії провали можна віднести до 

катастрофічних процесів, оскільки підготовча й початкова 

стадії їх розвитку малопомітні, а обвалення покрівлі відбувається 

раптово, головним чином, під дією гравітаційних сил. 

Переважна частина провалів просторово пов'язана з 

територіями розвитку закарстованих порід. Особливо широко 

розвинуті провальні явища в Пермській області, у Башкирії, у 

Прикаспії, у Донбасі, у ряді районів Східного Сибіру й 

Середньої Азії. Розміри провалів обумовлені перш за все 

величиною порожнини, глибиною її залягання, складом і 

потужністю покривних відкладів. 

Карст у карбонатних породах не завжди приводить до 

утворення провалів, але вони можуть досягати значних 

розмірів - діаметром 20-30 м, глибиною 20-40 м (іноді до 100 

м). Провали, пов'язані з крейдяним карстом, зустрічаються 

рідко й, звичайно, невеликі за розміром. 



61 

 

 
 

Рис. 3.7. Карстова воронка утворилася 4 червня 2010 року прямо 

посередині швидкісної автостради в провінції Чжэцзян, у східній 

частині Китаю. Розмір воронки 6 метрів  

у глибину й 8 метрів завширшки 

 

Провали дуже часте явище в області розвитку сульфатного 

й соляного карсту. У районах розвитку гіпсового карсту 

провали частіше за все характеризуються діаметром 10-12 м, 

глибиною декілька метрів, в одиничних випадках діаметр 

досягає 60 м, глибина - 30 м. 

Ще більш небезпечними є провали в районах розвитку 

соляного карсту в зв'язку з великою швидкістю розчинення солей. 

Різку активізацію провальних процесів викликає 

будівництво цивільних і промислових споруд, залізниць, 

інтенсивний відбір підземних вод й особливо розробка 

родовищ корисних копалин підземним способом. 

Провали також можуть утворюватись в результаті 

обвалення покрівлі підземних виробок. Вони дуже різні за 

формою й розмірам, що визначається глибиною виробки, 
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об'ємами гірських порід і руд, що видобути з надр, геометрією 

рудних покладів або вугільних пластів. 

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. Провали в закарстованих районах 

змінюють ландшафтні умови. Частково поглинаючи дощові 

води і води весняного сніготанення, провали обмежують 

поверхневий стік. При заповненні водою в провальних вирвах 

утворюються озера. 

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. 

 

8. Дефляція - це процеси пов'язані з видуванням піщаних, 

пилуватих і соляних часток ґрунтів рослинного шару, 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. 

Розвиток дефляції залежить від швидкості й напрямку 

вітру, посилюється під час посухи, при високих температурах і 

слабої в'язкості ґрунтів, які представлені тонкозернистими 

пісками, супісками, легкими суглинками й лесами та якщо 

ґрунт незакріплений рослинністю. 



63 

 

 
 

Рис. 3.8. Валун із гнейсу, підданий вітрової ерозії 

(гори Наньшань , Китай) 
 

Величезний вплив на розвиток дефляції надають 

антропогенні чинники, які різко активізують ерозійні процеси 

– це знищення рослинності, нерегульований випас худоби, 

неправильне застосування агротехнічних заходів тощо. 

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. 

 

9. 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. 
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Рис. 3.9. Яружна ерозія у Західному Памирі 

 

Яружна ерозія найбільш широко розвинута 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.  

Розвитку яружної ерозії перш за все сприяє широке 

розповсюдження покривних відкладів, представлених 

пилуватими супісками й суглинками, рідше пісками. Велике 

значення має характер рельєфу, сприятлива для зростання ярів 

сильна його розчленованість, велика площа водозбору і значна 
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його висота щодо місцевих базисів ерозії. При крутизні схилів 

від 4 до 8° площинна й лінійна ерозія відбувається інтенсивно 

й повсюдно. Дуже важливим є режим сніготанення, але 

найбільшу небезпеку представляють зливи, що ведуть до 

утворення бурхливих потоків із великими швидкостями.  

Сприяють утворенню ярів такі техногенні чинники, як 

розораність земель, вирубка лісу, підрізування схилів, масовий 

випас худоби тощо. 

Яружна ерозія чинить великий вплив на зміну 

навколишнього середовища. Розчленував територію, яри 

роблять її незручною для господарської діяльності, 

будівництва і сільськогосподарських робіт. Вони руйнують 

дороги і збільшують їх протяжність за рахунок об'їздів, 

обмежують машинну обробку землі. 

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. 

 

10. Водна ерозія ґрунтів відбувається в результаті 

площинного змиву під дією тимчасових водних потоків і 

приводить до руйнування верхнього найродючішого 

гумусового горизонту ґрунтів.  

Водна ерозія є справжнім бичем землеробства у світі – до 

неї є схильними 31% суші. 

Розрізняють такі форми водної ерозії ґрунтів – площинну, 

струменисту та глибинну. При площинній ерозії відбувається 

порівняно рівномірний змив ґрунту під впливом стоку води, 

яка не встигає всмоктуватись. При струменистій ерозії 

створюються неглибокі промоїни, а при глибинній – 

відбувається розмив потоками води ґрунтів і гірських порід. 
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Найбільш широко ці процеси протікають в умовах степу й 

лісостепу. 

 
 

Рис. 3.10. Кам'яні арки - результат взаємодії водної й вітрової ерозії 

в національному парку Каньонлендс (Юта, США) 

 

Умови для прояву водної ерозії створюють природні 

чинники, а основною причиною її розвитку є виробнича та 

інша діяльність людини. Зокрема, поява нової важкої 

сільгосптехніки, що руйнує структуру ґрунту, - одна з причин 

активізації водної ерозії в останні десятиріччя. Іншими 

негативними антропогенними чинниками є знищення 

рослинності й лісів, надмірний випас худоби, відвальна 

обробка ґрунтів тощо. 

Ерозійні процеси за часом дії відносяться до короткочасних 

епізодичних, які діють протягом сезону. У просторі ці процеси 

виявляються як на регіональному (у межах певної грунтово-

рослинної зони), так і на локальному (конкретна ділянка 

схилу) рівнях. З масштабом розвитку ерозійних процесів 

пов'язана й значущість наслідків їх впливу на природне 



67 

 

середовище й на зміну екологічної ситуації. Залежно від цього 

вони можуть відноситися до небезпечних або несприятливих процесів. 

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. 

 

11. 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. 

Карст широко розвинутий у районах, де розвинуті товщі 

розчинних карбонатних і сульфатних порід, а також кам'яних і 

калієвих солей й простежується до глибин 300-400 м. 

Швидкість і масштаб розвитку карстових процесів 

визначаються перш за все ступенем розчинності порід, 

зростаючи від карбонатних до сульфатних порід і потім до 

легкорозчинних солей, вони збільшуються із зростанням 

агресивності вод по відношенню до карстуючихся порід.  

Карстові процеси за своїми еколого-геологічними 

наслідками відносяться до розряду небезпечних. Вони можуть 

істотно змінити ландшафт і тим самим, умови життєдіяльності 

біоти, у тому числі людини. У тих районах, де розчинні породи 

залягають на поверхні або перекриті невеликим чохлом пухких 

відкладів, при високій їх закарстованості створюється 

своєрідний карстовий рельєф із формами у вигляді вирв, ярів 

сліпих балок, замкнутих улоговин розміром до десятків і 

сотень квадратних кілометрів. Їх поява впливає й на інші 

компоненти ландшафту, змінюється характер рослинності, 

типи ґрунтів, гідрографія. Злиття вирв призводить до 
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утворення улоговин, у яких формуються численні пов'язані з 

карстом озера. Річки на закарстованих ділянках зменшують 

свою витрату і можуть повністю зникати в закарстованих 

породах, що залягають під їх руслом. 

 

 
 

Рис. 3.11. Більш ніж 20 карстових провалів з'явилося в Ляньюуане 

(Китай) з вересня 2012 і по теперішній час 

 

При заляганні розчинних порід на глибині серед 

нерозчинних утворюється підземний карст у вигляді 

порожнин, каналів, печер тощо. В результаті змінюється 

структура й будова карстуючихся порід, режим поверхневих і 

підземних вод, формується особливий тип підземних вод - 

карстових, з якими пов'язано утворення потужних, часто 

солоних хлоридно-сульфатних джерел із дебітом, що досягає 

десятків кубічних метрів у секунду.  

Карстові процеси приносять значний непрямий 

матеріальний збиток як на стадії проектування, так і 

експлуатації споруд. Це зв'язано з тим, що закарстовані породи 

не завжди є надійною основою й середовищем для розміщення 
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інженерних споруд, можуть виникати деформації й провали 

будівель, великі притоки води в підземні виробки й котловани, 

які досягають декількох тисяч кубометрів у годину. Прориви 

карстових вод у шахти іноді приводять до людських жертв. 

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. 

 

12. 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 у бік суші. 

Інтенсивність абразії обумовлюється, в основному, 

розміром і режимом водоймища, складом, будовою й станом 

порід, що складають узбережжя, морфологією берега. 

Дуже нестійкі до руйнувань райони узбережжя, що складені 

легкорозчинними пухкими незв'язними або зв'язними 

ґрунтами. Скельні породи втрачають стійкість до абразії при 

сильній тріщинуватості або при падінні їх у бік водоймища. 

Темпи абразії зростають за наявністю процесів, що знижують 

міцність порід берега, таких як старі й діючі зсуви, осипи, 

виходи підземних вод тощо. 
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Рис. 3.12. Вигадливі форми рельєфу, що утворилися в результаті 

морської абразії на узбережжі о. Сардинія (Італія) 

 

Як правило, абразія не представляє безпосередньої загрози 

для життя людини, але змінює ландшафт та робить вплив на 

умови її життєдіяльності. Це веде до прямих матеріальних 

збитків, пов'язаних із перенесенням шосейних і залізничних 

доріг на узбережжі, із деформацією або повним руйнуванням 

житлових і промислових об'єктів, портових споруд, 

побудованих на берегах морів і озер. Такі руйнування можуть 

набути й катастрофічного характеру. 

За даними моніторингу протяжність берегів України, що 

зазнають абразійних процесів, за останні 30 років збільшилася 

від 2 до 5 разів, і найбільша їх активізація спостерігається в АР 

Крим, Одеській й Миколаївській областях. 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. 

 



71 

 

13. 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. Треба відмітити, що при 

відсутності зволоження, просідаючи різновиди не 

відрізняються своєю поведінкою від аналогічних за складом 

лесоподібних глинистих порід. 

 
 

Рис. 3.13. Тріщини через просідання фундаменту на лесових ґрунтах 

 

Для лесових порід, здатних до просідання, характерні такі 

особливості складу і властивостей: однорідність і 

нешаруватість; мала вологість; високий уміст пилуватих 

часток із розмірами 0,05-0,005 мм (40-50% і більше) і 

карбонатів - переважно кальциту (до 15-20%); наявність 

водорозчинних солей – сульфатів і хлоритів (до 3 - 5%); висока 

пористість (40-55%%). Лесові породи підрозділяється на два 

види - просідаючи при природному тиску, і на ті, що 

проявляють просідання при додаткових навантаженнях. Лесові 
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породи, для яких не характерні перераховані вище ознаки, 

відносять до лесоподібних. 

Лесові породи зустрічаються на всіх континентах, але 

найбільшого поширення вони набули в Європі, Азії та 

Америці. За підрахунками К. Кейльгака, при середній 

потужності лесу 10 м загальна площа, зайнята лесовими 

породами на земній кулі, складає 19 млн. км
2
. 

Потужності лесових порід коливаються від декількох 

сантиметрів до десятків і навіть сотень метрів. У північних 

районах, де лесові відклади розвинуті лише на окремих 

ділянках, їх потужність складає 5-10 м, а в районах суцільного 

розповсюдження (на півдні України, Північному Кавказі) вона 

підвищується до 30-50 м і більше. Найбільш потужні розрізи 

лесових порід (до 100-200 м) знайдені в міжгірських западинах 

на території Середньої Азії. 

Просідання за своїми еколого-геологічними наслідками 

відноситься до розряду скоріше несприятливих, ніж до 

небезпечних або катастрофічних процесів. Процеси просідання 

можуть істотно змінити умови життєдіяльності людини через 

деформацію й ускладнення експлуатації інженерних споруд. 

Просідання приносить значний матеріальний збиток як на 

стадії проектування, так і експлуатації споруд. Це зв'язано з 

тим, що просідання лесових порід, які є ненадійною основою й 

середовищем для розміщення інженерних споруд, може 

викликати деформації й руйнування будівель, їх крени тощо. 

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. Просідання лесових ґрунтів 

виникають навіть при незначному (2-5%) збільшенні вологості 

і змінюються в широких межах - від 0,1 до 2,5-3 м. У зв'язку з 
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просіданням лесових ґрунтів починається осідання поверхні 

землі, що викликає нерівномірне осідання фундаментів і, як 

наслідок, нерівномірні деформації, крени, неприпустимі 

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. 

 

14. Суфозія (визначення ВНДІІБ Держбуду Російської 

Федерації) – 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. 

Частіше за все процеси суфозії приурочені до тонко- і 

дрібнозернистих пісків і особливо до лесів, які мають низьку 

здатність чинити опір ерозійної дії підземних вод. 

Розвиток суфозії пов'язаний з інтенсивною інфільтрацією 

поверхневих вод або дією великих швидкостей руху потоку 

фільтрації в умовах розчленованого рельєфу, як правило 

уздовж терасових уступів річки та по бортах ярів. Це 

приводить до утворення каналів, порожнин і поверхневих 

провальних вирв. 

Основний збиток, обумовлений суфозією, пов'язаний не 

стільки з крупними аваріями та катастрофами, скільки з 

практично постійними або тими, що періодично 

повторюються, дрібномасштабними негативними діями 

техногенних суфозійних процесів на об'єкти, наприклад - 

руйнуванням асфальтових покриттів. 

Процеси суфозії розвиваються поволі протягом декількох 

або десятків років. Вони частіше мають локальний, рідше 

регіональний розвиток. 
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Рис. 3.14. Суфозійна провальна вирва 

(штат Вікторія, Австралія) 

 

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 робіт. 

 

3.3. Природні пожежі 

Лісові пожежі виникають унаслідок дій деяких природних 

факторів (наприклад, ліс підпалює блискавиця). На території 

України блискавиці викликають біля 5% лісових пожеж. 
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Рис. 3.15. Лісова пожежа 8 січня 2013 року (штат Новий Південний 

Уельс, Австралія) 

 

Головним чином, лісові пожежі виникають з вини людини: 

 кинутий запалений сірник, непогашена цигарка; 

 непогашене вогнище, яке розводилося в місцях з 

підсохлою травою, на лісосіках із залишками порубки, під 

кронами дерев, у старих горільниках; 

 випалювання трави на лісових прогалинах. 

Залежно від виду матеріалу, що горить, пожежі в лісі 

бувають: 

 низові, 

 підземні (торф'яні), 

 верхові. 

Найбільш розповсюдженими в лісі є низові пожежі, на їх 

частку припадає біля 80% випадків пожеж. Вони розвиваються 

в результати згорання хвойного підліску, живого покриву 

(моху, лишайнику, трав'янистих рослин, чагарників) та 

підстилки (опалого листя, сушняку, хмизу, вітролому тощо). 

При таких пожежах палають нижні частини дерев, суха трава. 
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Швидкість розповсюдження - від 1 до 3 м у хвилину, висота 

полум'я досягає 5-50 см. Низова пожежа знищує запаси лісової 

підстилки, насіння деревних порід, які впали на землю, молоді 

пагінці. Великі дерева від такої пожежі не потерпають. 

Верхова пожежа найбільш небезпечна для лісу i 

характеризується тим, що при ній горить не тільки 

надґрунтовий покрив, а й полог деревостою. Вона 

розвивається від низової пожежі i можлива при сильному вiтpi: 

вогонь просувається по кронам дерев зі швидкістю до 0,2 - 0,6 

км/год., а при сильному вiтрi - до 5-25 км/год. 

При верховій пожежі виділяється велика кількість тепла, 

яке сприяє утворенню сильних висхідних потоків повітря над 

пожежею та переносу палаючих частинок. Так виникають нові 

місця пожежі. Висота полум'я може підніматися на висоту до 

100 метрів. 

Але верхова пожежа не може довго продовжуватись без 

супутньої низової пожежі. 

Торф'яні (підземні) пожежі часто виникають в кінці літа, 

як продовження низових або верхових. Заглиблення низової 

пожежі починається біля стволів дерев, потім воно 

поширюється в yci боки до декількох метрів за добу. Однак 

торф'яні пожежі можуть i не бути результатом лісових. Вони 

часто охоплюють величезні простори i дуже важко піддаються 

гасінню. Торф'яні пожежі особливо небезпечні, тому що 

горіння виникає під землею, створюючи порожні місця в 

торфі, який уже згорів, i в ці порожнини можна провалитися, 

що майже завжди призводить до великих опіків. Ознака 

підземної пожежі - гаряча земля, з-під ґрунту йде дим. 

Таким чином, лісові та торф'яні пожежі становлять собою 

небезпечне стихійне явище, при котрому вогнем знищуються 

великі матеріальні цінності та можливе ураження людей.  
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3.4. Гідрологічні небезпечні явища 

1. 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. 

Тривалість повені змінюється від 10-15 днів на малих річках 

до 3-4 місяців на великих. На рівнинних річках повінь настає 

внаслідок сніготанення (весняна повінь), на гірських – 

унаслідок танення снігу (літня повінь). 

 
 

Рис. 3.16. В результаті повені на півдні Китаю 132 людини загинуло і 86 

зникли без вістки. 1,4 мільйона китайців були евакуйовані. При цьому 

повінь, що почалося 13 червня 2010 року, торкнулася більше 10 

мільйонів осіб, які постраждали фізично або матеріально. 

 

На гірських річках повінь виявляється не чітко, для них 

більш характерним є паводковий режим. Паводок – це явище, 

яке характеризує режим річки, коли витрати води переважають 

пропускну здатність річки. Паводки, на відміну від сезонних 

повеней, не приурочені до певного сезону року. 



78 

 

Причинами виникнення паводків є численні опади (або 

дуже тривалі або короткочасні інтенсивні), швидке танення 

снігу, льодові затори, аварійні ситуації тощо. 

Паводок характеризується відносно короткочасним 

підвищенням рівня води під час злив або зливових дощів. 

Тривалість паводків – від декількох годин до декількох діб. 

Повені особливо небезпечні для країн, розташованих на 

низовинних рівнинах із малими абсолютними відмітками, 

значну частину яких складають дельтові землі, де великого 

впливу на розвиток повеней надають нагонні явища. 

У сільськогосподарських районах повені супроводжуються 

ерозією землі, тобто зниженням ресурсного потенціалу 

території, загибеллю посівів, руйнуванням іригаційних систем, 

шляхів, загибеллю худоби, забрудненням місцевості. 

В містах і населених пунктах вода також завдає збитку 

спорудам усіх типів, транспорту, інженерним комунікаціям, 

річковому господарству, устаткуванню тощо. 

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). 

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. 
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2. 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.). 

Сели виникають у наслідок інтенсивних і тривалих злив, 

бурхливого танення льодовиків або сезонного снігового 

покриву, обвалення в русло гірських річок великої кількості 

пухко-уламкового матеріалу, прориву гребель водосховищ, а 

також землетрусів. 

Об’єми селів можуть сягати від сотень тисяч до мільйонів 

кубічних метрів, а розміри уламків твердого матеріалу до 3-4 м 

у поперечнику та з масою до 200 т. 

 

 
 

Рис. 3.17. Катастрофічний сель 2000 року 

(місто Тирниауз, Казахстан) 

 

Селеві процеси поширені у всіх гірських районах земної 

кулі. Екологічні наслідки дії селю залежать від його 
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потужності, яка визначається сумарним об'ємом винесеного 

твердого матеріалу. При об'ємі 20-100 тис. м
3 

сель вважається 

середньої потужності, 100-900 тис. м
3
 - значної потужності 

й більше 1 млн. м
3
 - катастрофічним.  

Сели мають високі еродуючи та ударно-руйнівні 

властивості, які обумовлені великою насиченістю твердою 

фазою, значною крутизною переднього фронту селю та 

лавинним характером руху. 

Катастрофічні сели й сели значній потужності 

представляють серйозну загрозу для населення і часто 

призводять до великих людських жертв. 

Величезну шкоду сели наносять залізничним і 

автомобільним дорогам, що перетинають селеві басейни, 

ушкоджують і руйнують опори і прогінні споруди. Винесений 

селем матеріал завалює дорожнє полотно, забиває входи в 

тунелі, отвори мостів і труб, надовго виводячи їх із ладу. Сели 

заносять іригаційні канали, руйнують і ушкоджують гірські 

електростанції й водозабори, лінії зв'язку й газопроводи, 

туристичні табори, тобто приводять до дискомфорту 

мешкання людей і великих матеріальних збитків. 

Сели відносяться до швидкодіючих (катастрофічних) 

процесів, які раптово виникають і швидко проходять. 

Тривалість селю від десятків хвилин до декількох годин. 

Звичайно, сель проходить за 1-3 години хвилями по 10-30 хвилин. 

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 потоків у Карпатах і Криму підпадає понад 

30 населених пунктів, шляхи сполучення та мережі комунікацій. 
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3. Снігові лавини – це раптовий зсув великих мас снігу зі 

стрімких гірських схилів унаслідок порушення сталості снігу. 

Дія лавини на людину, біоту і господарські об'єкти 

визначається її потенційною енергією, яка залежить від висоти 

падіння й об'єму снігової маси. 

 
 

Рис. 3.18. В результаті сходження лавини, яка зруйнувала 4 березня 

2013 року ціле село на північному сході Афганістану, 

загинули 47 людей. 

 

Розрізняють два основних типи снігових лавин – пилові та 

пластові. Пилові лавини утворюються безформною сумішшю 

снігового пилу. Під час руху знизу додається все новий і новий 

сніг, і лавина збільшується. Пластові лавини відділені 

площиною сковзання від основи. Вони виникають, як зсуви і 

зсуваються у вигляді пласта по старому снігові, що залягає нижче. 

За характером руху розрізняють 3 типи снігових лавин: 

осови – сніжні зсуви, які скочуються по всій поверхні схилу; 
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лоткові лавини – рухаються по формах рельєфу та плигаючи 

лавини - які вільно падають із виступів. 

Руйнівна здатність лавини пов'язана з великим тиском, який 

вона надає на перешкоди, що зустрічаються на її шляху. 

Величина тиску залежить від типу лавини, її розміру, 

швидкості руху та щільності снігу. Суха лавина, в якій весь 

сніг рухається у зваженому стані, на ділянках максимального 

розгону при середній швидкості від 70 до 100 км/годину 

можуть чинити на перпендикулярну перешкоду тиск 

величиною до 250 кПа. Якщо лавина захоплює кам'яні брили, 

то цей тиск може перевищити 1 МПа. Перед швидкою сухою 

лавиною через значне стиснення повітря утворюється 

повітряна хвиля, тиск якої може досягати 5 кПа. Лавина 

чинить і вертикальний тиск, який може досягати половини від 

величини тиску за напрямком руху. 

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. 
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3.5. Метеорологічні стихійні явища 

Стихійні погодні явища - це метеорологічні явища, що за 

своїми кількісними значеннями, інтенсивністю та районами 

поширення наносять значні збитки економіці (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 cxід 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 схід 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. 
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1. Атмосферні вихори виникають через зіткнення 

холодного й теплого атмосферного повітря й перепад тиску, 

який у певних умовах обумовлює круговий рух повітряних 

потоків. За зменшенням кінетичної енергії вихори можна 

розташувати в такій ряд: циклони, тайфуни, шквали та смерчі 

(торнадо). Атмосферні вихори зароджуються навкруги 

могутніх висхідних потоків теплого вологого повітря і з 

великою швидкістю обертаються за годинниковою стрілкою в 

південній півкулі і проти годинникової - в північній. Циклони 

й тайфуни зароджуються над океаном, шквали й смерчі - 

частіше над континентами. Основні руйнівні чинники - сильні 

вітри, інтенсивні опади у вигляді злив, снігопадів, граду, 

повені. Вітри зі швидкостями 19-30 м/с (68-110 км/годину) 

утворюють бурю, 30-35 м/с (110-122 км/годину) - шторм, а 

більше 35 м/с - ураган. 

 
 

Рис. 3.19. Рідкісне для України природне явище відбулося 7 березня 

2013 року на Кримському півострові. Вихор ушкодив у цілому близько 

288 квадратних метрів покриття дахів будинків в окрузі, серед 

населення потерпілих немає 
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На території України урагани та шквальні бурі можуть 

виникати в будь-яку пору року, але найчастіше в серпні-

вересні. Небезпечні рівні ураганних вітрів можливі на більшій 

частині території України, але найбільш імовірні вони, в 

Карпатах, у горах Криму та на Донбасі. 

Шквальні бурі та шквальні вітри можуть виникати в будь-

яких місцях України, але найчастіше бувають у степовій, 

лісостеповій зоні та Поліссі. Один раз на 3-5 років шквали 

виникають у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, 

Донецькій, Житомирській, Кіровоградській, Київській, 

Одеській, Львівській, Харківській, Херсонській областях та на 

території АР Крим. 

В Україні рідко складаються умови для формування 

смерчів, в основному це явище спостерігається в серпні. За 

останні 20 років зареєстровано 34 випадки. Найбільш 

характерні вони для степової зони та центрального Полісся. 

Невеликі смерчі спостерігаються майже щорічно і мають 

локальний характер. 

 

2. Пилові бурі є своєрідною формою прояву атмосферних 

вихрових процесів і одночасно пов'язані з проявом 

дефляційних процесів - видуванням і перенесенням піщаних, 

пилуватих і соляних часток. 

Для виникнення пилової бурі треба, щоб ґрунт був пухкий, 

сухий, без трав’яного або будь-якого снігового покриву та 

швидкість вітру має складати не менше 20-30 м/сек. Пилові 

бурі часто виникають на периферії антициклону і переносять 

пил на сотні й тисячі кілометрів. Висота підйому пилу може 

досягати 2-3 км, але найчастіше це – від 1 до 1,5 км. Одна 

пилова буря в змозі перенести до 25 км
3
 ґрунту, а вага бурі 

може досягати 50 млрд. т ґрунту. Нерідко могутній потік піску 
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й пилу суцільною стіною мчить зі швидкістю до 60 км/годину 

фронтом до 500 км. 

Пилові бурі за кольором та складом ґрунту, який 

переноситься, можуть бути: чорні (чорноземи), бурі та жовті 

(суглинок і супісок), червоні (суглинок із домішками окисів 

заліза) та біли (солончаки). 

Шкода, яку приносять пилові бурі, виражається в 

захворюванні великої рогатої худоби, у пошесті овець, 

шкідливому впливі на сільськогосподарські культури. 

Розбурханий пил завдає також шкоди будівлям, деревам і 

людям. Пилова буря вимітає верхній, найбільш родючий шар 

ґрунту. 

Пилові бурі відносяться до числа короткочасно (епізодично) 

діючих процесів, оскільки їх тривалість складає від 15 хвилин 

до кількох діб. Ці процеси можуть виявлятися як на 

локальному рівні, коли сіль розноситься із солончаку і засолює 

навколишні ґрунти, так і на регіональному, коли екологічні 

наслідки особливо небезпечні. 

 
 

Рис. 3.20. Пилова буря. (1935 рік, Техас, США) 
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На території України пилові бурі найчастіше виникають на 

півдні в Херсонській та Миколаївській областях. У степах, які 

розорані, на територіях, що не мають природної рослинності, 

вітер руйнує поверхневий шар ґрунту, перетворюючи його в 

тонкий пил. Цей пил піднімається в повітря і переноситься на 

багато сотень кілометрів. 

За останні 40 років пилові бурі на території України 

спостерігались 16 разів. Тривалість пилових бур становила від 

15 хвилин до кількох діб. Вони переважно відбувались в 

березні - вересні, після сухої осені та малосніжної зими, а 

взимку – тільки 1-2 рази за десятиріччя. Найчастіше пилові 

бурі спостерігались в степовій зоні, у середньому, 3-8 днів за 

рік, у районі Херсону-Дніпропетровську-Мелітополю – до 9-12 

днів, а на південному заході країни – у середньому 1 раз за рік. 

 

3. Снігопади. Сильні снігопади приводять до швидкого 

збільшення висоти сніжного покриву і можуть 

супроводжуватись тривалим перенесенням і перевідкладенням 

великих мас снігу. 

Снігопади на рівнинних територіях досить умовно можна 

віднести до катастрофічних процесів, оскільки випадки 

загибелі людей одиничні. Основні екологічні наслідки 

пов'язані з дискомфортом мешкання, що особливо гостро 

відчувається в містах, де снігопади перешкоджають роботі 

транспорту, іноді через них доводиться закривати школи й 

промислові підприємства. 

Снігопади за тривалістю відносяться до швидкодіючих 

процесів, що тривають максимум декілька днів; за площею 

розвитку вони є регіональними, екологічні наслідки їх дії 

охоплюють території, що дорівнюють місту, району, області. 

На території України сильні снігопади найчастіше 

спостерігаються в Карпатах, а також у лісостеповій та степовій 
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зонах. На території Закарпатської, Івано-Франківської та 

Львівської областей сильні снігопади бувають щорічно 

протягом січня-лютого, а в прилеглих районах до Карпат іноді 

й у травні. 

 
 

Рис. 3.21. Наслідки снігопаду 23-24 березня 2013 року у м. Київ. 

Вперше більш ніж за 100 років, згідно з даними Укргідрометеоцентру, 

в результаті циклону на території України за дві доби випала місячна 

норма опадів 

 

4. Посухи є характерними для пустельних, степових і 

лісостепових територій і виникають у зв'язку з недостатньою 

кількістю або повною відсутністю опадів, що викликає 

висушування ґрунтів, зниження рівня підземних вод, а також 

значне зниження рівня води у водоймищах іноді до повного їх 

пересихання. Виникненню посухи часто сприяють сильні сухі 

вітри (суховії), при яких відчувається дуже великий дефіцит 

вологості повітря. Малий запас ґрунтової вологи призводить до 

того, що починає чахнути й засихати рослинність, гинуть посіви. 
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Рис. 3.22. Близько 4,97 млн чоловік постраждали від затяжної посухи в 

південно-західній китайській провінції Юньнань. У січні й лютому 

2013 року в Юньнане в цілому випало всього лише 13,4 мм опадів, що 

на 64% нижче річного показника за зазначений період 

 

Інтенсивність посухи визначається величиною втрати 

урожаю: при втраті до 20% - незначна, від 20 до 50% - 

середньої сили, понад 50% - сильна посуха. У лісостеповій зоні 

посухи бувають 1-2 рази за 10 років, у степовій - 5-6 разів за 10 років. 

Особливо сильні посухи бувають в Африці, на Близькому 

Сході та в Центральній Азії. 

Посухи змінюють умови життєдіяльності людини, 

створюючи несприятливий вплив на природне середовище 

через супутні процеси, такі як пилові бурі, ерозія ґрунтів, 

пожежі тощо.  

Посухи відносяться до короткочасних (епізодичних) 

процесів, які, звичайно, тривають протягом одного, рідко 

декількох сезонів. Дія посухи регіональна, вона, звичайно, 

охоплює територію однієї або низки країн регіону. 
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На території України посухи найчастіше відбуваються в 

південних і східних степових районах. Нестача опадів 

протягом тривалого часу при підвищеній температурі повітря 

в теплий період року обумовлює виникнення в Україні 

весняних, літніх і осінніх посух. Весняні посухи 

спостерігаються в квітні-червні, частіше всього на півдні 

Херсонської області й охоплюють переважно невеликі площі. 

Найчастішими є літні посухи (у липні-серпні), переважно в 

прибережних районах і на півночі Криму. Осінні посухи (у 

вересні-жовтні) найбільш характерні для південних районів 

Одеської, Миколаївської, Херсонської та Запорізької областей. 

За статистикою й кліматичними тенденціями, ймовірність 

виникнення посухи в Україні досить велика – у південних 

районах вона буває раз на 2 роки, на іншій території країни – 

раз на 4-5 років. 

 

3.6. Інфекційна захворюваність людей та тварин, 

ураження рослин 

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). 

Збудники найнебезпечніших інфекцій мають низку 

специфічних особливостей: 

 епiдемiчнiсть, тобто можливість масового 

захворювання людей на значній території у короткий час 

(наприклад, епідемія грипу); 

 висока токсичність, тобто потужність вражаючої дії, яка 

набагато перевищує токсичність найсучасніших отруйних речовин; 
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 контагіозність, тобто здатність передаватись від 

людини до людини, від тварини до людини тощо; 

 наявність інкубаційного (прихованого) періоду 

захворювання, що досягає (залежно від виду збудника) кілька діб; 

 можливість консервації мікроорганізмів, що 

забезпечує їх життєздатність у висушеному стані протягом 5 – 

10 років; 

 дальність розповсюдження бактеріального 

аерозолю (імітатори бактеріологічних рецептур при 

випробовуванні проникали на відстань 700 км); 

 трудність ідентифікації - виявлення збудників i 

визначення його концентрації (час ідентифікації збудників 

досягає кількох годин); 

 сильна психологічна дія на людину внаслідок 

страху захворювання і паніки. 

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 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. На зовнішніх 

кордонах карантинного району встановлюється охорона, 

регулюється рух. Забороняється вихід людей, вивіз речей та 

продуктів харчування. 
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Обсервація передбачає проведення ізоляційних лікувально-

профілактичних заходів, що спрямовані на припинення 

розповсюдження інфекційних захворювань. До режимних 

заходів у районі обсервації відносяться - максимальна 

обмеженість в'їзду та виїзду; заборона вивозу речей, які не 

пройшли знезараження; посилення медичного контролю за 

продуктами харчування й водою; зменшення руху по 

зараженій території та інші заходи. 

Термін карантину й обсервації встановлюють за тривалістю 

інкубаційного періоду захворювання, з моменту госпіталізації 

останнього хворого i закінчення дезінфекції. 

 
 

Рис. 3.23. Зовнішні прояви розвитку епідемії свинячого грипу в 

Україні (2009 рік) 

 

Серед інфекційних захворювань найбільше поширені на 

всій території України - дифтерія, кашлюк, правець, 

поліомієліт, кір, епідемічний паротит, гострі кишкові 

інфекційні хвороби. Реальною епідемічною загрозою 
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населенню України є особливо небезпечні інфекції. У країні 

широко розповсюджені активно діючі природні вогнища 

багатьох небезпечних інфекцій - туляремії (у 23 областях), 

лептоспірозу (у всіх регіонах), сибірки (у 16 областях), 

лихоманки Ку (у 9 областях), кліщового енцефаліту (у 8 

областях), геморагічної пропасниці з нирковим синдромом (у 

10 областях), вірусу Західного Нілу (у 7 областях), 

Каліфорнійського енцефаліту (у 7 областях), вірусу Укуніємі 

(у 6 областях). 

Існують епідеміологічні свідчення про необхідність 

вивчення новоареалу псевдотуберкульозу, лістеріозу, хвороби 

Лайма та інших природно-вогнищевих інфекцій. 

Отруєння. 

Найбільша кількість надзвичайних ситуацій припадає на 

випадки отруєння людей харчовими продуктами, токсичними 

та іншими речовинами. 

Харчові отруєння - це тяжке захворювання травної системи 

та всього організму. 

Виникають харчові отруєння з причин вживання в їжу 

несвіжих харчових продуктів, отруйних рослин та грибів. 

З продуктів найнебезпечнішими є ті, які швидко псуються 

при збереженні без холодильника - це молоко, вершки, 

вершкові та заварні креми, сири, яйця, різні ковбаси, м'ясні 

страви тощо. 

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. 
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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, фузаріозу, 

сажкових та інших хвороб, а в степовій зоні відзначався 

масовий спалах розвитку найнебезпечнішого шкідника озимої 

пшениці - клопа-черепашки. 

 
Запитання для самоперевірки: 

1. Що розуміють під  поняттям «небезпечне природне 

явище» ?  

2. Що сприяє активізації й посиленню стихійних явищ ?  

3. Якім загальним закономірностям підпорядковуються 

стихійні явища ? 

4. Що розуміють під поняттям «зона надзвичайної 

екологічної ситуації»? 

5. Що таке землетрус, його основні характеристики та 

які області в Україні є найбільш небезпечними в сейсмічному плані 

? 

6. Що відносять до чинників вулканічної діяльності та 

де в Україні розвинуті процеси вулканізму ? 

7. Що розуміють під поняттям «зсуви», основні 

зсувоутворюючі фактори та яким територіям України притаманні 

зсуви ? 

8. Що розуміють під поняттям «обвали», коли вони 

утворюються та де на території України вони виникають ? 

9. Що розуміють під поняттям «провали» та де на 

території України вони виникають? 

10. Що розуміють під поняттям «дефляція», від чого 

залежить її розвиток та де на території України вона поширена ? 

11. Що розуміють під поняттям «яружна ерозія», що 

сприяє її розвитку та де на території України вона поширена ? 
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12. Що розуміють під поняттям «карст», від чого 

залежить швидкість і масштаб його розвитку та де на території 

України він поширений ? 

13. Що розуміють під поняттям «абразія», чім 

обумовлюється її інтенсивність та де на території України вона 

поширена ? 

14. Що розуміють під поняттям «просідання» та де на 

території України воно поширено ? 

15. Що розуміють під поняттям «суфозія», у яких 

породах вона виникає та де на території України вона поширена ? 

16. Що розуміють під поняттям «повінь та паводок», 

причини їх виникнення та яким річкам України вони притаманні ? 

17. Що розуміють під поняттям «сели», причини їх 

виникнення та де на території України вони поширені ? 

18. Що розуміють під поняттям «снігові лавини», якими 

є їх типи та де вони поширені на території України ? 

19. Що розуміють під поняттям «атмосферні вихори», які 

є їх типи та де на території України вони виникають ? 

20. Що розуміють під поняттям «пилові бурі», які є їх 

типи та де на території України вони найчастіше виникають ? 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Екстремальні природні явища на території України. 

2. Зсуви на території України. 

3. Стихійні погодні явища на території України. 

4. Інфекційні захворювання сільськогосподарських тварин 

на території України. 

Література [1,3,4,5,6]. 
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Розділ 4. НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО 

ХАРАКТЕРУ 

 

Надзвичайні ситуації соціального характеру, пов'язані з 

протиправними діями терористичного i антиконституційного 

спрямування: 

1. 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); 

2. викрадення (спроба викрадення) чи 

знищення суден; 

3. захоплення заручників; 

4. встановлення вибухових пристроїв у 

громадських місцях; 

5. викрадення або захоплення зброї; 

6. виявлення застарілих боєприпасів тощо. 

 

Надзвичайні ситуації соціального характеру часто 

виникають при соціально-політичних конфліктах. Конфлікт – 

це зіткнення протилежних 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. 
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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 соціальним, якщо він зачіпає 

міжнародні, класові, міжетнічні, міжнаціональні, регіональні, 

демографічні та інші відносини. 

 

Існує дві форми перебігу конфліктів: 

 відкрита – відверте протистояння, зіткнення, боротьба; 

 закрита або латентна, коли відвертого 

протистояння нема, але точиться невидима боротьба; 

Поняття «соціальний 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 соціальних 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. 
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Існує три основних види тероризму: 

 політичний; 

 релігійний; 

 кримінальний. 

 

 
 

Рис. 4.1. Громадянська війна в Сирії - протистояння, що почалося в 

2011 році із цивільних хвилювань, урядових сил і сірійської опозиції. 

Число жертв у війні в Сирії (за даними ООН) перевищило 70 000 

чоловік 

 

Окремо ще виділяють біологічний, ядерний, інформаційний 

тероризм тощо. 

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. 
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За таких обставин різко зростають форми та розміри 

соціальних відхилень (злочинність, самогубство, наркоманія, 

алкоголізм тощо). 
 

Запитання для самоперевірки: 

1. Які є форми перебігу конфліктів ? 

2. Що розуміють під поняттям «війна» ? 

3. Що розуміють під поняттям «тероризм» ? 

4. Які є основні види тероризму ? 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Основні види соціальних конфліктів. 

Література [1,4,5,6]. 
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Розділ 5. ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ У РАЗІ 

ЗАГРОЗИ ТА ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦІЙ 

 

5.1. Загальні положення та основні принципи захисту 

населення і територій. 

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 держав у 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 населення і території випливають з 

основних положень Женевської конвенції щодо захисту жертв 
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війни та додаткових протоколів до неї, можливого характеру 

військових 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. 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; 
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 принцип раціональної безпеки передбачає 

максимально можливе економічно обґрунтоване зниження 

ймовірності виникнення загрози надзвичайних ситуацій i 

пом’якшення їх наслідків; 

 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. 

 

5.2. Єдина державна система запобігання і реагування на 

надзвичайні ситуації техногенного та природного 

характеру 

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 
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- загальнодержавний, регіональний, місцевий та об'єктовий. 

Постійними органами управління з питань техногенно-

екологічної безпеки, цивільної оборони та з надзвичайних 

ситуацій є: 

 на загальнодержавному рівні - Кабінет Міністрів 

України, Міністерства та інші центральні органи виконавчої 

влади; 

 на регіональному рівні - Рада Miністрів АР Крим, 

обласні державні адміністрації, Київська та Севастопольська 

міські державні адміністрації, уповноважені органи з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Ради 

Міністрів АР Крим, обласних державних адміністрацій, 

Київської та Севастопольської міських державних 

адміністрацій; 

 на місцевому рівні - районні державні 

адміністрації i виконавчі органи рад, уповноважені органи з 

питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення; 

 на об'єктовому рівні - структурні підрозділи 

підприємств, установ та організацій або спеціально призначені 

особи з питань надзвичайних ситуацій. 

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. 

Залежно від масштабів i особливостей надзвичайної 

ситуації, що прогнозується або виникла, у межах конкретної 

території може існувати один з таких режимів 

функціонування єдиної державної системи: 

 режим повсякденної діяльності - при нормальній 
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виробничо-промисловій, радіаційній, хімічній, біологічній 

(бактеріологічній), сейсмічній, гідрогеологічній i 

гідрометеорологічній обстановці (за відсутності епідемії, 

епізоотії та епіфітотії); 

 режим підвищеної готовності - при істотному 

погіршенні виробничо-промислової, радіаційної, хімічної, 

біологічної (бактеріологічної), сейсмічної, гідрогеологічної i 

гідрометеорологічної обстановки (з одержанням прогнозної 

інформації щодо можливості виникнення надзвичайної 

ситуації); 

 режим діяльності в надзвичайній ситуації - при 

реальній загрозі виникнення надзвичайних ситуацій i 

реагуванні на них; 

 режим діяльності в надзвичайному стані - 

запроваджується в Україні або на окремих її територіях у 

порядку, визначеному Конституцією України та Законом 

України «Про надзвичайний стан». 

 

5.3. Державне управління, сили та засоби захисту 

населення від надзвичайних ситуацій 

Державними 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 Державна 

служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС); 

 інші спеціально уповноважені центральні 

органи виконавчої влади; 

 місцеві органи виконавчої влади в межах 
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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. 

 
Запитання для самоперевірки: 

1. З чім пов’язані зовнішні загрози життєво важливим 

інтересам громадян, держави та суспільства ? 

2. З чім пов’язані внутрішні загрози життєво важливим 

інтересам громадян, держави та суспільства ? 

3. Що є основною метою створення єдиної державної 

системи запобігання й регулювання на надзвичайні ситуації 

техногенного і природного характеру ? 

4. Які рівні має єдина державна система запобігання й 

регулювання на надзвичайні ситуації техногенного і природного 

характеру ? 

5. Які основні режими функціонування єдиної 

державної системи запобігання й регулювання на надзвичайні 

ситуації техногенного і природного характеру ? 
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6. Які є сили і засоби єдиної державної системи 

запобігання й регулювання на надзвичайні ситуації техногенного і 

природного характеру ? 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Єдина державна система запобігання i реагування на 

надзвичайні ситуації техногенного i природного характеру. 

2. Склад сил та засобів захисту населення i територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. 

Література [1,5,6]. 
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Розділ 6. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В 

ПОЛЬОВИХ ЕКСПЕДИЦІЙНИХ УМОВАХ 

 

6.1. Організація й управління польовими 

експедиційними дослідженнями 

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 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 - 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. 

Для цього необхідно: 

 чітко усвідомити завдання польових досліджень, розробити 

наукову програму і методики польових та камеральних робіт; 

 розробити календарний план, технічне завдання, 

кошторис та всі передбачені нормативні документи щодо 

фінансового та матеріально-технічного забезпечений 

експедиції; 

 визначити форми фіксації матеріалів спостережень, форми 
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початкової, перехідної та кінцевої звітності проведених 

польових досліджень; 

 ґрунтовно ознайомитись з усіма доступними матеріалами з 

регіону майбутніх досліджень (фондовими матеріалами 

наукових та науково-дослідних інститутів і установ; 

матеріалами, звітами, нарисами, проектами попередніх 

експедицій; графічними та картографічними матеріалами; 

друкованими працями); 

 підібрати та підготувати необхідні картографічні та 

аерокосмічні фотографічні матеріали; 

 скласти попередні карти й схеми маршрутів для району досліджень; 

 визначити кількісний та якісний склад експедиції. 

Польовий етап є основним у дослідженнях. Для забезпечення 

успішного проведення польового етапу необхідно: 

 організувати базу експедиції; 

 провести рекогносціювання району досліджень; 

 установити ступінь відповідності картографічних матеріалів 

літературних даних дійсному стану речей у природі та господарстві. 

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 роботи. Для проведення камерального 

періоду необхідно: 

 скласти календарний план камеральних робіт; 

 виконати лабораторні роботи; 

 систематизувати матеріали польової зйомки, скласти та 

викреслити карти та картосхеми; 

 заключним етапом камеральних робіт є написання звіту. 

Розпорядок та режим роботи. 

Розпорядок роботи при польових експедиційних дослідженнях 

визначається метою та завданням експедиції, характером об'єкта, 
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що досліджується, методикою дослідження, термінами 

проведеній та обсягом робіт, нормативними актами про працю. 

Законодавством про працю в Україні, окрім спеціальних 

виробництв з безперервними технологічними циклами, 

передбачено 8-годинний робочий день та 40-годинний робочий 

тиждень. У загальних рисах це стосується й нормального режиму 

експедиційних досліджень (окрім випадків рятувальних робіт, 

термінових експертиз, екстремальних ситуацій, стихійних лих, 

несприятливої погоди, захворювань та ушкоджень) та 

враховується при розробці календарного плану робіт. 

Загальна тривалість польового періоду може тривати від 

декількох тижнів до п'яти - шести місяців. 

Орієнтовний режим робочого дня під час польових 

експедиційних досліджень, навчальних практик, походів та 

подорожей має таку послідовність (див. табл. 6.1): 
 

Таблиця 6.1 

Орієнтовний режим робочого дня під час польових 

експедиційних досліджень 

Час Режим робочого дня 

1 2 

7
00

 Підйом, зарядка, ранковий туалет. 

8
00 

Сніданок. 

9
00

 - 14
00 

Робочий період (денні маршрути). 

14
00

 Обід. 

15
00

 - 19
00

 Робочий період (маршрути або камеральні роботи). 

19
00

 Вечеря. 

20
00

 - 23
00

 Власний час, відпочинок, дозвілля, обробка 

щоденника, підготовка до наступного дня, вечірній 

туалет. 

23
00

 Відбій (для сну має відводитись не менше 8 годин). 
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Базування. 

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. 

Короткочасні стоянки в переважній більшості призначені 

для, відпочинку - обідня перерва, привал на маршруті.  

Для стоянки обирають досить великий майданчик на якому 

можна встановити потрібну кількість наметів і розмістити 

вогнище для приготування їжі, підготувати яму для сміття, 

туалет тощо. Це може бути узлісся, високий берег річки, 

галявина в лісі, майданчик біля підніжжя пологого пагорба, 

прогріті сонцем і захищені від вітру. Місцевість повинна бути 

суха, затишна, добре освітлюватись сонцем у ранкові години, 

щоб швидше можна було просушити намети, одяг, взуття та 

спорядження після ранкової роси. 

Обов’язкові вимоги для організації бівуаку - наявність 

джерела, придатної для пиття води та вдосталь дров для 

багаття. 

Для пиття й приготування їжі заборонено користуватися 

водою із занедбаних колодязів та джерел, невеликих озер, 

ставків і боліт. Якщо стоянка розташована на березі річки, то 

місце забору води має знаходитися вище, а ділянка для 

умивання, купання, миття посуду та прання одягу - нижче за 

течією річки.  



111 

 

Особливо уважно на місце стоянки треба поводитися з вогнем. 

Щоб запобігти виникненню пожежі, місця для багаття 

обладнують з підвітряного боку, щоб іскри не загрожували 

наметам, а також якомога далі від дерев та кущів. Вогонь 

розпалюють на очищеному від трави та дерну місці. Не можна 

розкладати вогнища на торф'яному ґрунті, бо він може 

спалахнути навіть через кілька днів. 

Для організації тривалих стоянок необхідно: 

 погодити місце і терміни базування та отримати дозвіл на 

організацію стоянки в землевласника; 

 розташувати базу недалеко від шляхів сполучення 

(дороги, траси, шосе тощо) та засобів зв'язку (телефон, пошта, 

телеграф); 

 визначити місце для кухні та намету для зберігання 

харчів, спорядження та обладнання; 

 вибрати місце для прийому їжі та виконання камеральних 

робіт; 

 визначити місце для штабного намету (бажано, щоб тут 

знаходилась й групова польова аптечка); 

 регламентувати місця для забору води, миття посуду, 

умивання і купання, прання одягу; 

 визначиш місце для туалетів та ями для сміття. 

Маршрути. 

Більша частина польових експедиційних досліджень - це 

маршрутні спостереження або спостереження на ключових ділянках. 

Усі маршрути (їх протяжність становить, як правило, від 5 до 

15 км) поділяються на невеличкі відрізки для кращої прив'язки й 

більш детального опису. Заздалегідь визначаються пункти 

(ключові ділянки, точки опису), де будуть вестись 

великомасштабні дослідження. 

Організація та режим руху на пішохідному маршруті 
передбачають не тільки порядок шикування групи за різних 
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умов місцевості, пори дня, погоди та при подоланні природних 

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

Вихід групи на маршрут призначається на ранні години. 

Це дає змогу використати більш продуктивно першу половину 

дня, а також мати достатньо часу після обіду для обробки 

зібраних матеріалів або для продовження спостережень.  

Під час проходження маршруту: 

 забороняється рухатися під час грози, зливи, сильного вітру, 

вночі, у густому тумані, зразу після зливи - по стрімких схилах, 

камінню, осипах, днищах ярів; 

 знаходитись під спекотним сонцем доцільно тільки з 

покритою головою й у сонцезахисних окулярах; 

 забороняється проходити маршрути й проводити розвідку 

місцевості поодинці. Мінімальна кількість групи для польових 

експедиційних досліджень, а також походів і подорожей на 

рівнині становить дві особи, у гірських умовах - чотири; 

 під час руху в лісі не можна користуватись відкритим вогнем, 

кидати на землю непогашені сірники, недопалки. При проведенні 

досліджень або екскурсій у заповідниках та на інших 

природоохоронних територіях необхідно суворо дотримуватись 

правил поведінки, з якими треба ознайомитися заздалегідь. 

 

6.2. Орієнтування в польових умовах 

Орієнтування на місцевості. 

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 
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незнайомій місцевості без компаса, картографічних матеріалів, 

попереднього вивчення цієї території не припустимо. 

На місцевості для орієнтування використовують природні 

або штучні предмети-орієнтири - точкові, лінійні та площинні. 

Точкові орієнтири - об'єкти, що зображуються на 

топографічних картах поза масштабними умовними 

позначками або на місцевості мають вигляд точки (окремі 

вершини, пункти геодезичної мережі, окремі споруди, вежі тощо). 

Лінійні орієнтири - об'єкти, що мають суттєву довжину і 

зображуються на карті лінійними позначками (річки, канали, 

шляхи сполучення, лінії зв'язку та електропередач, лісові 

просіки, яри та урвища, берегова лінія тощо). 

Площинні орієнтири - об'єкти, що мають добре виявлені 

контури і займають певну площу (озера, болота, лісові галявини, 

ділянки сільгоспугідь, населені пункти тощо). 

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. 

За своєю складністю орієнтування на територіях з різним 

ступенем вивченості значно відрізняються за обсягом і змістом. 

Орієнтування на території, яка добре відома, обмежується 

впізнаванням об'єктів-орієнтирів і вибором найзручнішого 

шляху для продовження руху. 
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На територіях, які знайомі з текстових описів і вивчення 

картографічних джерел та для яких складено великомасштабні 

топографічні карти або є аерофотознімки, орієнтування вимагає 

детальної ідентифікації зображених об'єктів на карті й на 

місцевості, постійного орієнтування карти відносно сторін 

горизонту. Найбільш складно орієнтуватись на незнайомих 

територіях, користуючись розповідями місцевих жителів, 

рукописними схемами тощо. 

Для орієнтування 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). 

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 та компасом. 

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 
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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. 

При орієнтуванні влітку при піших переходах особливу 

увагу треба приділяти лінійним об'єктам - дорожній мережі, 

системі лісових просік, річковій мережі, контурам озер тощо. 

Ґрунтові дороги та стежки в процесі орієнтування допомагають 

мало - на карті, як правило, їх зображують не всі і з малим 

ступенем детальності. До того ж ґрунтові дороги та стежки 

(особливо в степах і на луках) - найбільш мінливий елемент 

місцевості. Лісові просіки менш зручні для руху, але є більш 

надійними орієнтирами в лісі. Встановити місцезнаходження, 

маючи робочу карту лісовпорядкування, достатньо просто за 

написами на квартальних, візирних і ділянкових стовпчиках. 

Специфіку орієнтування взимку визначає перш за все 

наявність снігового покриву і льодоставу на водних об'єктах. З 

настанням зими літні ґрунтові дороги та стежки в горах і лісах 

перестають бути надійними орієнтирами. Непрохідні влітку 

водойми і болота стають найбільш зручними для руху, особливо 

на лижах. Вони надають можливість скоротити шлях, рухаючись 

навпростець; сніг на них більш щільний, ніж у лісі.  

Зорове сприймання місцевості взимку відрізняється від літнього: на 

безлісій заплаві важко простежується русло річки, важко відрізнити озеро від 

болота, а болото від плоскої низовини. 

Основними правилами орієнтування на місцевості є такі: 

 необхідно добре знати картографічний матеріал і прийоми 

роботи з ним, вміти користуватись компасом, визначати 

сторони горизонту, азимути та румби; 

 при роботі в полі слід тренувати свій окомір, визначати на 

око відстані до видимих орієнтирів і перевіряти результати на карті; 

 не треба поспішати з висновками, виявивши на 
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місцевості «зайвий» струмок або новий об'єкт - чим дрібнішим є 

масштаб карти, тим менше деталей на ній зображено; 

 підтримувати зв'язок між картою і місцевістю допомагає правильний 

розрахунок пройденого шляху. Треба мати на увазі властивість 

подорожуючих перебільшувати свою фактичну швидкість; 

 рухаючись за азимутом, напрямок витримує ведучий 

групи, а відхилення частіше помічає замикаючий, тому на 

найбільш відповідальних ділянках необхідно організувати між 

ними взаємодію; 

 маршрути слід прокладати по найбільш безпечних ділянках 

території з фіксацією усіх важливих орієнтирів; 

 для критичних ситуацій необхідно мати запасний, більш 

безпечний варіант маршруту. У разі необхідності треба 

припинити роботи або рух за маршрутом, вийти на безпечне 

місце або чекати на допомогу, про яку необхідно заздалегідь потурбуватись. 

 

6.3. Організація руху в польових умовах. 

Рух у польових умовах. Порядок та режим 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. Рухаючись по стежках, у лісі, у полі, 

по берегах річок, по заболочених ділянках, за різних умов 

освітлення й погоди подорожуючі можуть вільно, не 

заважаючи один одному, оглядати навколишню місцевість. 

Крім того, за такого порядку руху можна швидко організувати 

взаємостраховку та взаємодопомогу на небезпечних ділянках 

маршруту та у випадку аварійної ситуації, допомагати менш 

фізично підготовленим членам групи, легко підтримувати 

зв'язок як зоровий, так і звуковий. 
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Нормальною середньою швидкістю руху на рівнинній 

місцевості з незначним коливанням висот вважається 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. 

Керівник мусить стежити за режимом та темпом руху. Так, 

через 15-20 хв. після виходу на маршрут необхідно зробити 

короткий привал, щоб перевірити спорядження та усунути  

незручності, що виникли (зняти зайвий одяг, перевзутись, 

перепакувати рюкзаки тощо). Надалі режим руху встановлюється, 

таким чином: 40-50 хв. руху й 10-15 хв. відпочинку. 

Щоб економити сили при ходьбі, необхідно привчати себе до 

рівного, ритмічного, вільного кроку. За правильної ходи 

пішохід рухається ритмічно, роблячи кроки приблизно однакової 

довжини, зі сталою частотою та швидкістю (по рівній місцевості). 

 

Рух пішки. Особливості руху по розчленованій місцевості. 

Долаючи лісові завали, що утворились внаслідок буреломів та 

вітровалів, необхідно постійно намічати шлях якомога далі 

вперед, щоб не потрапити в «пастку». Можна рухатись по 

товстих стовбурах дерев, що лежать на землі, постійно 

контролюючи напрямок і уникаючи ушкоджень сучками та гілками. 

На крутих трав'янистих схилах, особливо гірських, часто 

виникають серйозні труднощі - слизька трава, виходи ґрунтових 

вод, нестійке каміння. Перш ніж підніматися або спускатися, 

слід заздалегідь, наскільки це можливо, намітити маршрут. 
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Необхідно уникати трав'янистих схилів, розташованих над 

крутими та прямовисними скелями. На круті мокрі схили 

виходити взагалі не варто. Рухатись по них можна лише в 

крайньому разі із самостраховкою або зовнішньою страховкою. 

Слід вибирати такий шлях, де підйом або спуск проходить по 

вибоїнах або стежках, які розташовані одна під одною та 

обминають перешкоди. 

Піднімаючись по трав'янистих схилах, ноги ставлять на всю 

ступню, щоб збільшити зчеплення черевиків із поверхнею. При 

кутах нахилу більше 10° носки черевиків розвертають назовні 

«ялинкою». Рухаючись поперек схилу (траверс), ноги ставлять 

усією підошвою поперек схилу, таким чином, щоб ступня 

«внутрішньої» відносно схилу ноги була повернута трохи вверх, а 

ступня «зовнішньої» - трохи вниз. Спускаючись по пологих 

схилах, носки черевиків розвертають трохи до середини –

«клишоножать». А на дуже крутих спусках іноді доводиться 

ступати, як по сходинках - повертаються до схилу боком, ступні 

ставлять поперек схилу. 

На схилах крутизною 25-30° піднімаються і спускаються 

короткими зигзагами («серпантином»). Ідучи по схилу, не треба 

до нього «тулитись» - при цьому створюється додатковий кут 

для ковзання. 

Долання таких перешкод, як тріщини, промоїни, рівчаки, 

канави, струмки, річки тощо, які також є досить небезпечними, 

має свої особливості. Залежно від характеру перешкоди, 

місцевих умов, можливостей групи вибирається вид переправи: 

перестрибування, перехід по камінню, кладці, бродом, навісна 

переправа тощо. 

Рух водою. Долання водних перешкод. 
Готуючи маршрут за картографічними матеріалами й 

опитуючи місцевих жителів, збирають інформацію про всі мости, 

кладки, броди та їх придатність для переправи. При виборі місця і 
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способу переправи беруть до уваги ширину й глибину об'єкта, 

характер дна, швидкість течії потоку, наявність місць страховки. 

Неширокі перешкоди (промоїни, рівчаки, канави, струмки) 

перестрибують, іноді опираючись на жердину. 

Переправа по камінню найчастіше практикується на гірських 

невеликих річках, на дні яких лежать великі камені, що 

виступають над водою. Важливо, аби вони знаходились на 

відстані кроку чи невеликого стрибка і не були надто слизькими. 

Гірські та невеликі річки, лісові струмки іноді долають по 

кладках, по стовбурах дерев, що впали і з'єднують один берег 

з іншим, по спеціально покладених колодах. Підстраховують 

таку переправу натягнутими перилами з основної мотузки 

або довгою жердиною, яку тримають по обох берегах. 

Долати річку бродом зручно в тих місцях, де вона більш 

широка - тут менша глибина й слабша течія. Зручним є місце, де 

русло розгалужене на окремі рукави. Полегшує переправу дрібно 

кам’янисте або піщане дно. Гірські річки переходять у взутті. 

Долаючи водну перешкоду бродом по-одному, самостраховку 

забезпечують 2-метровою жердиною на яку спираються; вона ж 

служить і засобом визначення небезпечних глибоких місць.  

Болота, що утворились в результаті підтоплення або 

перезволоження низовинних ділянок, долають, переступаючи чи 

перестрибуючи з купини на купину або користуючись для опори 

ґрунтом біля коріння поодиноких дерев і чагарників. Для 

самостраховки користуються довгою жердиною. 

Болота, що утворились в результаті заростання стоячих 

водойм, становлять серйозну небезпеку. Під шаром хиткої 

задернованої поверхні (сплавини) знаходиться вода або мул. Такі 

болота, як правило, слід обминати. Розпізнають їх за коливанням 

сплавини під ногами. Рухатись по такому болоту можна тільки в 

крайньому випадку, ступаючи м'яко, плавно, кроками з 

інтервалом 4-5 см один від одного, тримаючи в руках довгу 
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жердину. Якщо ж людина потрапила в трясовину, вона має 

покласти жердину на сплавину й, спираючись на неї, спромогтися 

вибратися на безпечне місце або ж чекати на допомогу товаришів. 

На особливу увагу заслуговують правила безпеки при 

проведенні досліджень, що пов'язані з вивченням водних 

об'єктів. 
При роботі на воді треба вміти плавати, користуватись 

плавзасобами і рятувальним приладдям.  

Плавзасоби (човни) мають бути повністю укомплектованими. 

До комплекту входять: весла за кількістю гребців плюс одне 

запасне, металеві або дерев'яні кочети, закріплені або прив'язані 

до човна, опорний гак (багор), кермове весло, черпак для 

вичерпування води, дрек (невеликий якір) з тросом, фалінь - 

трос для причалювання або швартування, рятувальні 

нагрудники, рятувальні круги, сигнальний свисток, прапорець 

для відмахування, аптечка. Бажано мати тонку снасть довжиною 

до 100 м, сокиру, ліхтар, сірники. 

Необхідними умовами безпеки при користуванні човнами є 

правильне рівномірне розсаджування людей, а також 

завантаження та маневрування. Входити та виходити із човна 

дозволяється тільки по одному. Забороняється стрибати в човен 

(або вистрибувати з нього), ставати на борти. Правильне 

завантаження досягається за рахунок рівномірного розподілу 

вантажів з урахуванням ваги екіпажу по всій довжині човна та їх 

закріплення. Укладання вантажів на лави та борти 

забороняється. Передавати вантаж або пересаджуватися 

дозволяється коло берега або за повного швартування. 

Забороняється виходити в плавання за швидкості течії 

більше 2,5 м/с, при сильних зливах, за швидкості вітру більше 

5 м/с, при хвилюванні більше 3 балів. Якщо під час робіт такі 

явища раптово виникли, необхідно припинити роботи й пливти 

до берега, утримуючи човна проти хвилі. 
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У разі аварії на воді потерпілий повинен дотримуватися 

таких правил: 

1)  швидко звільнитись від важких предметів та одягу; 

2)  не пливти від човна, а, тримаючись за нього, поступово 

наближатись до берега; 

3)  якщо з берега має надійти допомога, не поспішати пливти 

до берега, а зберігати сили, намагаючись утриматись на плаву; 

4)  залазити в човен треба з носу або з корми. 

Певних правил поведінки необхідно дотримуватися, 

виконуючи роботи безпосередньо у воді або просто купаючись: 

- у незнайомому місці не стрибати у воду з круч, мостів, 

причалів, просто з берега, особливо вниз головою тому, що у 

воді можуть знаходитися небезпечні предмети; 

- не купатись в місцях із забрудненою водою (нижче скидів 

стічних вод, водопою худоби тощо); 

- не запливати за буйки або інші знаки, що обмежують безпечну 

зону. 

- не плавати за швидкої течії на глибоких місцях; 

- ні в якому разі не плавати біля гідротехнічних споруд, у 

місцях руху суден, катерів, човнів тощо; 

- за перших ознак утоми виходити на берег; 

- не купатись по одинці без нагляду; 

- підпливаючи з глибокого місця на мілке, не поспішати опускати 

ноги на дно, робити це потрібно тільки тоді, коли ви впевнені, що 

знаходитесь на мілині; 

- ті, хто не вміє плавати, мають купатись тільки там, де добре 

відомий рельєф дна та заходіть у воду не глибше, ніж по пояс; 

- не відпливати від берега більше, ніж на 70 - 100 м; 

- за сильної течії пливти за течією навскіс, поступово 

наближаючись до берега; 

- якщо ви заплутались у водоростях, потрібно не робити 

різких рухів, звільнятись треба спокійно й поступово; 
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- не заходити у воду навіть після кухля пива; 

- не купатись відразу після їжі, це можна робити лише через 

1,5 год.; 

- не заходити у воду спітнілим або змерзлим; 

- не лишатись у воді за появи відчуття холоду.  

Рух на транспортних засобах. 

При переїздах, під час проведення польових експедиційних 

досліджень, необхідно постійно забезпечувати повну безпеку 

для людей і безаварійну роботу транспортних засобів. Усі 

машини повинні бути в повному порядку. До керування ними 

допускаються особи, які мають на це право. 

Виїзди на маршрути в польових умовах повинні 

забезпечуватись полуторним запасом пального та мастил, а в 

посушливих районах і запасом води для заправки радіатора. У 

пустельних, гірських та заболочених районах доцільно 

використовувати автомашини з двома ведучими мостами. 

Люди на транспортних засобах повинні бути розміщені з 

максимальними зручностями. Під час руху на автомашинах 

забороняється: сидіти на бортах, стояти в кузові, сідати й 

зіскакувати на ходу, залишати незакритими борти. 

 

6.4. Спорядження для польових досліджень. 

Добір особистого спорядження для польових експедиційних 

досліджень або навчальної практики залежить від природних 

умов, їх тривалості, сезону, завдань тощо. 

Основний принцип добору та комплектування експедиційного 

спорядження – «Узяти все, без чого не можна обійтися, і 

нічого зайвого». Досвідчені польовики, як правило, складають 

список необхідного спорядження й ретельно його аналізують, 

викреслюючи все зайве. 

Спорядження для експедиційних досліджень має бути 

міцним, легким, надійним, пристосованим для польових умов і 
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забезпечувати вирішення таких завдань - безпека на маршруті 

й збереження здоров'я учасника. 

Особисте спорядження має складатися з мінімуму 

необхідних речей: 

 рюкзак; 

 капелюх (легка шапочка з козирком або полями, 

вовняна шапочка або берет); 

 взуття (кеди або кросівки з повстяною устілкою та 

шкіряні черевики на підошві «вібрам» з міцними шнурками; 

взуття має бути розношене, бажано, на один розмір більше, щоб 

можна було покласти устілку або вдягнути вовняні шкарпетки, 

міцне, закрите, на низькому підборі); 

 штани – «джинси»; 

 шорти; 

 сорочка; 

 зміна білизни; 

 шкарпетки бавовняні (дві - три пари) та вовняні 

(одна - дві пари); 

 носові хустинки; 

 штормовий костюм; 

 светр вовняний; 

 плавки; 

 костюм тренувальний трикотажний; 

 водонепроникна плащ-накидка або накидка 

поліетиленова з капюшоном; 

 окуляри сонцезахисні в жорсткому футлярі; 

 годинник; 

 туалетний набір; 

 столовий набір «КЛМН» (кружка, ложка, миска, ніж); 

 швацький набір (голки, нитки, ґудзики); 

 індивідуальна аптечка або індивідуальний медичний пакет; 
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 польова сумка, загальний зошит (польовий щоденник), 

набір олівців, ручка, гумка; 

 ліхтар із запасом батарейок; 

 фотоапарат; 

 фляга для води (0,5-0,75 л); 

 спортивне приладдя. 

 

Якщо планується проводити ночівлю в польових 

умовах, до списку особистого спорядження необхідно внести: 

 спальний мішок із вкладкою; 

 поліуретановий килимок або надувний матрац. 

До групового спорядження в разі ночівлі входять: 

 намет; 

 посуд для приготування їжі; 

 сокира; 

 розливна ложка; 

 свічки стеаринові; 

 сірники у водонепроникній упаковці; 

 медична аптечка; 

 ремонтний набір; 

 фляга для води (5-10 л); 

 харчові продукти. 

 

6.5. Харчування в польових умовах. 

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 всієї експедиції. Харчування має 

бути повноцінним, збалансованим і різноманітним. 

Добір продуктів, їх зберігання, транспортування, 

приготування їжі за польових умов мають свої особливості 
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Відсутність умов для тривалого зберігання, потреба у зменшенні 

ваги та обсягу підібраних продуктів, обмеження видів термічної 

обробки за необхідності швидкого приготування їжі зумовлюють 

більш широке залучення до раціону консервованих, 

концентрованих та сушених продуктів, які споживчими і 

смаковими якостями дещо відрізняються від свіжих. 

Енергетичні витрати організму. 

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 × 2,7 × 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, 



126 

 

утворення травних соків та інших речовин, необхідних для 

правильного обміну. 

Значна частина енергії витрачається на забезпечення 

функціонування організму - основний обмін. Це відносно 

стабільна величина, яка становить у середньому 1 ккал за 1 

годину на 1 кг маси тіла. Усього за добу для людини вагою 70 кг 

вона досягає близько 1700 ккал. 

Різні форми фізичної діяльності, їх інтенсивність та 

тривалість суттєво впливають на витрати енергії. Так, при 

ходьбі в середньому темпі з рюкзаком у 15 кг витрачається 

енергії в п'ять разів більше, ніж у стані спокою. Для 

збалансованості енергетичних витрат необхідно передбачити 

фізичні навантаження, які чекають людину в польових умовах. 

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. 

Хімічний склад та калорійність продуктів харчування. 

Питань щодо підрахунку калорійності та збалансованості 

харчування майже не виникає, якщо експедицію забезпечено 

транспортним зв'язком. При плануванні пішохідних маршрутів, 

тривалої роботи в малонаселеній місцевості (у віддалених 

районах), коли увесь вантаж мають нести учасники експедиції, 

питання вагових навантажень викликає значні труднощі. 

Маса продуктів харчування із розрахунку на одну особу 

строком на два тижні може досягати 15-20 кг. За денного раціону 
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1000-1100 г на одну особу відновити енергетичні витрати 

практично неможливо. 

Добовий дефіцит калорій можна звести до мінімуму, 

застосовуючи сублімовані (зневоднені) та висококалорійні 

продукти, а також раціонально розподіляючи продукти по 

ділянках маршруту або по днях роботи (на нескладних ділянках 

та в дні відпочинку забезпечують об'ємне малокалорійне 

харчування, тоді як у дні напруженої тривалої роботи 

калорійність підвищують за рахунок мало об’ємних 

висококалорійних продуктів). 

Основними харчовими речовинами, необхідними для 

відновлення енергетичних витрат, побудови та відтворення 

тканин організму є білки, жири та вуглеводи. 

Білки - високомолекулярні азотисті сполуки, що 

складаються з амінокислот, основний пластичний матеріал, з 

якого будуються тканини організму. Вони беруть участь у всіх 

основних життєдайних процесах - обміні речовин, розумовій та 

м'язовій діяльності людини. Серед рослинних продуктів 

найбільш цінні білки містять гречка, рис, квасоля, картопля, 

хліб; з продуктів тваринного походження - м'ясо, риба, яйця, 

сир та молоко. 

Білки тваринного походження є в 1,5 рази поживнішими за 

білки рослинного походження. Вони багаті на незамінні 

амінокислоти і не тільки добре засвоюються організмом, а й 

сприяють кращому засвоєнню рослинних білків. Не менше 

половини добового раціону мають становити саме білки 

тваринного походження. 

Доросла людина повинна споживати в день до 170-200 г 

білків (близько 15% від добової калорійності). При окисленні 1 

г білків організм отримує 4,0 ккал енергії. За умов білкового 

дефіциту спостерігаються млявість, набряки, розлади шлунку, 

запалення шкіряного покриву, зниження імунітету. 
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Жири - пластичний матеріал і джерело енергії в організмі. 

Додані до різноманітних страв, жири поліпшують їх смак, 

підвищують калорійність. Від наявності жирів залежить 

інтенсивність і характер протікання в організмі багатьох процесів, 

пов'язаних з обміном і перетворенням. 

Жири виступають найбільш компактним і концентрованим 

джерелом енергії - при окисленні 1 г жиру виділяється 9,0 ккал. Як 

енергетичне джерело вони використовуються організмом, головним 

чином, у стані спокою, при виконанні тривалої монотонної 

роботи. За нормальних умов жири в середньому маїють 

забезпечувати 33% від добової енергетичної цінності раціону 

(близько 100 г). Співвідношення жирів тваринного та рослинного 

походження в харчуванні повинне становити 3:1. 

Вуглеводи - важлива складова речовина організму, основне 

джерело енергії, вкрай необхідне для нормальної роботи м'язів, 

серця та печінки. Вони входять до складу клітин і тканин, 

беруть участь у пластичних процесах. Завдяки вуглеводам 

підтримується необхідна концентрація цукру в крові. 

Організмом споживається вуглеводів у чотири рази більше, 

ніж білків і жирів. На них припадає близько 55% від добової 

калорійності раціону. Енергетична цінність 1 г становить 4 ккал. 

Добова потреба організму у вуглеводах досягає 500 г, їх засвоюваність є 

дуже високою - овочі – 85%, хліб – 94%, цукор – 99%. 

В організмі вуглеводи затримуються недовго, а їх запаси 

незначні. За великих фізичних навантажень слід вчасно й повною 

мірою забезпечувати організм вуглеводами. Тому доцільно 

споживати продукти, багаті на вуглеводи як додаткове харчування 

під час руху, на малих привалах або під час перерв у роботі. 

Найбагатшими на вуглеводи та такими, що найбільш легко і 

швидко засвоюються організмом, є цукор, глюкоза та мед. 

Вуглеводи мають переважно рослинне походження. Крім цукру, 

солодощів і кондитерських виробів, найбільш багаті на вуглеводи 
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крупи, хлібобулочні вироби, фрукти та овочі. Із продуктів 

тваринного походження можна назвати лише молоко, у якому 

вміст вуглеводів становить близько 4,5%.  

Крім основних поживних речовин, харчові продукти містять 

воду, вітаміни, мінеральні та баластні речовини. 

Мінеральні речовини. Людській організм потребує також 

значної кількості мінеральних речовин, які є невід'ємною 

складовою їжі і впливають на функції організму. Незважаючи на 

незначний вміст у продуктах, вони відіграють провідну роль у 

складних хімічних перетвореннях, що відбуваються в організмі, 

стимулюють кровотворні процеси, підтримують, кислотно-

лужний баланс. У тканинах організму міститься близько 60 

різних хімічних елементів. Найголовнішими з них є Nа, Са, К, 

Рh, Fе, Мg, Мn, Zn тощо. 

Кухонна сіль додається в страви не тільки для смаку. Вона 

входить до складу багатьох тканин організму і тому в їжі є обов'язковою. 

Вапно й фосфор потрібні для нормальної роботи нервової 

системи та багатьох органів. 

Вітаміни - це хімічні сполуки, часто дуже складної структури, 

які регулюють процеси обміну речовин. Зараз відомо близько 30 

видів вітамінів. Найбільшу роль у життєдіяльності здорової 

людини відіграють вітаміни А, В1, В2, В6, В12, С, D, Е, Р, РР. 

Деякі вітаміни розчиняються у воді, інші - у жирах. Ті, що 

розчиняються в жирах - А, D, Е, накопичуються в організмі 

поступово. Вітаміни, які розчиняються у воді, в організмі не 

затримуються - їх слід щоденно поповнювати. 

Забезпечити потребу організму в усіх необхідних 

вітамінах тільки за рахунок їх природного вмісту, у харчових 

продуктах важко, а в польових умовах взагалі неможливо, тому 

необхідно спеціально збагачувати їжу вітамінами. 

Ефективним джерелом поповнення вітамінів є «Ундевіт» 

(універсальний набір дефіцитних вітамінів), який містить 11 
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найбільш необхідних для життєдіяльності здорової людини 

вітамінів. Він нормалізує обмінні процеси, сприяє адаптації до 

кисневого голодування, поліпшує самопочуття й підвищує 

працездатність. 

Вміст вітаміну С, якого організм витрачає найбільше, 

поповнюється за рахунок вживання глюкози з аскорбіновою 

кислотою (вітамін С). 

Баластні речовини. З продуктами рослинного походження до 

організму надходять речовини, які не перетравлюються в шлунку і 

не є джерелом енергії. Проте і вони виконують важливу функцію - 

надають продуктам певного об'єму, без якого немає відчуття 

ситості, забезпечують нормальне травлення і сприяють процесам 

виділення з організму. 

Крім того, не треба забувати про спеції та прянощі (часник, 

перець, лавровий лист, петрушку, кріп тощо). Вони надають 

стравам приємного смаку й аромату, збуджують апетит, 

сприяють травленню, деякі з них є бактерицидними. 

Характеристика деяких продуктів харчування. 

Хліб - необхідний калорійний продукт, багатий на вітаміни, 

задовольняє третину добової потреби людини в споживних 

речовинах. Проте у свіжому вигляді має ряд недоліків: важкий, 

об'ємний, швидко псується, погано транспортується. За 

автономного функціонування експедиції його треба брати не 

більше, ніж на три дні. У подальшому його можуть замінити 

сухарі, галети, печиво, бублики тощо. 

Макаронні вироби краще використовувати для приготування 

супів (промивати їх у польових умовах не дуже зручно). 

Крупи - важливе джерело мінеральних речовин і вітамінів. За 

калорійністю і вмістом поживних речовин вони майже не 

розрізняються, тому при виборі необхідно дотримуватись головних 

критеріїв оцінки - різноманіття, смакові якості та швидкість 

приготування. Найпоширенішими є рис, гречка, манка, пшоно, 
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вівсянка. Доцільно використовувати вівсяні пластівці й толокно, 

які швидко варяться й добре засвоюються. Рис, гречану й манну 

крупи необхідно заздалегідь підсмажити - каші будуть набагато 

смачнішими. Практично всі крупи добре поєднуються з молоком 

при приготуванні солодких каш, а також подаються як гарнір до 

м'ясних страв. Упаковуються крупи краще в полотняні мішечки, 

які потім вкладаються в поліетиленові. 

Для приготування млинців, коржів, галушок та для 

підсмажування риби й овочів слід також узяти борошно. 

Горох і квасоля - як гарнір до м'яса, і як добавка у супи. У 

польових умовах краще користуватись концентратами, що 

швидко розварюються, або замочувати бобові на 5-6 год. перед 

приготуванням. 

Жири. До раціону, крім вершкового масла, повинні входити 

також топлене масло, олія та сало. Частину вершкового масла 

бажано замінити шоколадним, яке добре смакує з печивом або 

галетами й гарячим чаєм на привалах. 

Високим вмістом тваринних і рослинних жирів, молока, цукру, 

солі, ароматизаторів і вітамінів відзначається маргарин. Добра 

засвоюваність, висока калорійність дозволяють рекомендувати 

його для широкого використання в польових умовах. 

Заслуговує на увагу і такий жировий продукт, як смалець зі 

шкварками, який готується з додаванням цибулі, моркви й 

дрібно порізаних шматочків м'яса.  

Сало, корейка та грудинка рекомендуються для споживання 

на привалах. 

Високою калорійністю, значним вмістом жирів і вуглеводів 

характеризуються шоколад і халва. 

Олію краще зберігати в поліетиленових флягах, вершкове 

масло, маргарин, топлене масло і смалець - у банках з 

кришками, що закручуються. 
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М'ясо і м’ясні продукти становлять до 25% від маси всього 

раціону. Свіже м'ясо варто використовувати під час стаціонарного 

базування. Його довго готувати, важко зберігати та транспортувати. 

Більшу частину м'ясних продуктів бажано мати в готовому до 

вживання стані: м'ясні консерви, сублімоване або спеціально 

підготовлене м'ясо, ковбасні вироби. 

З великої кількості м'ясних консервів перевагу треба надавати 

тушкованій яловичині й свинині. Паштети та фарші зручні для 

споживання на привалах, при харчуванні сухим пайком. М'ясні 

консерви довго варити не слід, тому що вони втрачають при 

цьому свій смак і аромат. На маршрути краще брати м'ясні 

консерви в металевих банках. 

Сублімовані продукти - це продукти, що висушені за 

спеціальною технологією (заморожений продукт зневоджується 

у вакуумі). При сублімації зберігається зовнішній вигляд, смак, 

аромат і поживність при значному зменшенні маси. Цьому 

процесу можуть піддаватись як свіжі продукти, так і продукти, 

що пройшли повну кулінарну обробку. Сублімовані продукти 

після їх зрошення водою набувають усіх якостей готового до 

вживання продукту (наприклад, «Мівіна»). 

Ковбасні вироби добре зберігаються як улітку, так і взимку. 

Перевагу надають сирокопченим і твердим сортам ковбас. Їх 

підсушують, покривають тонким шаром розтопленого жиру, 

загортають у папір (у поліетиленових мішечках ковбаса швидко 

псується). Споживають ковбасу і на обід, і на привалах, 

комбінуючи із сиром і корейкою. 

М'ясні бульйонні кубики збагачують смак і поживність 

перших страв. Вони використовуються для приготування 

бульйонів (найбільш поширені «Галина Бланка», «Маггі»). 

Рибні консерви - страва, що готова до вживання, за своєю 

споживною цінністю не поступається м'ясу, а за швидкістю 

засвоюваності вдвічі переважає його. У холодний період року 
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рекомендується використовувати рибні консерви з олією, влітку - 

з томатним соусом. 

Свіжу рибу слід вживати у день вилову. Її смажать або 

готують з неї рибну юшку (вуху), яка є дуже корисним дієтичним 

продуктом. Сушена або в'ялена риба може використовуватись 

згодом. 

Молочні продукти. Молоко містить усі необхідні для 

життєдіяльності організму компоненти. Промисловість 

виготовляє згущене й сухе молоко, вершки, різні види сирів. Ці 

види продуктів мають високі споживні якості, добре зберігаються 

та транспортуються. 

Згущені та сухі молочні вироби використовуються для 

приготування молочних каш, гарячих напоїв (какао), додають у тісто. 

Тверді сири характеризуються високою поживністю, добре 

транспортуються. Складаючи меню, важливо врахувати, що 

найкраще молочні продукти засвоюються в першій половині дня, 

тому сир ліпше споживати на сніданок і під час привалів. 

Харчові концентрати - це максимально підготовлені до 

вживання страви: супові набори, що складаються з овочевих, 

круп'яних та макаронних виробів з жиром, м'ясом, прянощами, 

сухі каші тощо. Спосіб їх приготування дуже простий і не 

потребує багато часу (іноді достатньо залити кропом). 

Концентрати дуже зручні при транспортуванні та добре зберігаються. 

Овочі і фрукти - вживати їх корисно в будь-яку пору року. 

Почищені й вимиті, вони зберігаються у паперових пакетах. Але 

значна маса, малий термін зберігання, погана 

транспортабельність примушують в екстремальних умовах 

використовувати їх у сухому вигляді (картопляна мука, суха 

цибуля, морква, сухофрукти тощо). 

Цукор і кондитерські вироби. Кількість вживання чистого 

цукру має становити 100-150 г на день. Він використовується для 
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підсолоджування молочних страв і гарячих напоїв. Вечірня норма 

солодких продуктів повинна бути трохи більшою, ніж ранкова й обідня. 

Цукерки-льодяники, шоколад споживають під час руху, на 

коротких зупинках-привалах як висококалорійний продукт 

для швидкого відновлення сил. Цукрові вироби повинні 

зберігатись у водонепроникній упаковці. 

Інші продукти. До цієї групи можна віднести тонізуючі, 

ароматизуючи та смакові вироби й харчові добавки. Вони значно 

поліпшують смак страв, збагачують меню. Ідеться про чай, каву, 

какао, сіль, спеції, прянощі, концентровані напої, соуси, вітаміни 

тощо. Зберігати та транспортувати їх краще в герметичній 

упаковці (бляшаних і поліетиленових банках). 

У польових умовах часто виникає можливість доповнити меню 

за рахунок збирання ягід, фруктів, їстівних рослин, грибів. Проте 

не слід забувати важливе правило - споживати можна тільки 

добре відомі ягоди та гриби. 

Режим харчування. 

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 
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речовини. Калорійність його має 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. 

Раціональний режим харчування передбачає приготування 

різноманітної їжі за рахунок правильного підбору страв та 

заздалегідь продуманого меню. Проте іноді організувати 

триразове гаряче харчування, особливо в складних гірських 

умовах і взимку, дуже важко (з причин економії часу за 

короткого світлового дня). За таких умов переходять на 

дворазове гаряче харчування, а витрати енергії відновлюються за 

рахунок калорійного й, за можливості, збалансованого 

харчування сухим пайком під час великих перерв або привалів. 

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. 
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Після тривалої важкої роботи перед початком вживання їжі 

слід відпочити протягом 20-30 хв. Закінчувати цей процес слід 

за годину до роботи або виходу на маршрут. 

Режим водоспоживання. 

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. 

Вода становить 65% від маси тіла людини. В організмі вона 

знаходиться у вільному й у зв'язаному (у клітинах) стані. Для 

людини не сприятливим є і як надмірна, так і недостатня 

кількість води, що споживається. За надмірного споживання 

зростає навантаження на серце і нирки, відбувається підсилене 

вимивання з організму необхідних солей. При зневодненні 

можуть виникнути важкі розлади в роботі серця, шлунка тощо. 

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 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). 

Загальні витрати води в організмі в стані спокою досягають 

50-60 мл/год. За середнього фізичного навантаження та 

нормальних кліматичних умов витрати води зростають до 2,8-

3,5 л/добу. За інтенсивної м'язової діяльності, за умов 
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підвищеної зовнішньої температури різко зростає виділення 

води через шкіру і за рахунок підсиленої легеневої вентиляції і 

досягає 10 л/добу. Ці витрати в організмі мають бути відновлені. 

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. 

На маршруті під час короткочасних зупинок можна випити 

два-три ковтка підкисленої рідини або прополоскати 

порожнину рота. Для тамування спраги доцільно 

використовувати мінеральну, або підсолену воду. Тим, хто 

сильно пітніє, рекомендується до сніданку проковтнути 5-10 г 

солі і запити чаєм або водою. Щоб позбутися відчуття сухості в 

роті під час руху, треба посмоктати кислу або м'ятну цукерку чи 

таблетку аскорбінової кислоти з глюкозою. Під час спеки добре 

втамовує спрагу зелений чай з м'ятою, материнкою, листям 

смородини тощо. 

У польових умовах дуже важливо вміти знаходити й 

використовувати природні джерела води. До них відносяться 

відкриті водойми (ріки, озера, струмки), ґрунтові води 

(джерела, колодязі), атмосферна вода (дощ, сніг, лід, роса), а 

також рослини-водоноси (водорості, бамбук, кактуси). 

Проточну воду з джерел, гірських та лісових річок і струмків 

можна пити сирою (але краще прокип'ятити). Водою зі стоячих 

водоймищ (озер, ставків) слід користуватись обережно. 

Небезпечно споживати сиру води з канав і калюж та 

водоймищ, які розташовані поблизу промислових підприємств, 

населених пунктів, пасовищ. 

Якщо є сумніви щодо якості води в районі подорожі або 

роботи, доцільно брати її з собою (у спеціальних флягах, 

найкращий варіант - військові фляги на 0,5 л, якщо таких фляг 



138 

 

немає, то досить зручно користуватися пластмасовими 

флягами 1,5-2 л). 

У критичних випадках перед вживанням води сумнівної 

якості її необхідно прокип'ятити протягом 15-20 хв. або 

знезаразити спеціальними пігулками (пантоцид - одна пігулка 

на 0,5-1,0 л води). За відсутності пігулок можна 

використовувати настойку йоду (5-10 крапель на 1 л води) або 

марганцевокислий калій (три - п'ять кристаликів на 1 л води). 

Для очищення каламутної води її можна профільтрувати, 

пропускаючи через тару (відро, казанок, поліетиленовий мішок, 

флягу тощо), заповнену шарами піску і деревного вугілля. 

Воду з болота, озера, річки можна фільтрувати на місці: 

викопати поблизу берега ямку і почекати, доки в ній збереться і 

відстоїться вода. 

Солону воду з озер, морів пити не можна. За таких умов прісну 

воду можна отримати з водоростей, віджимаючи їх до отримання 

соку. У зимовий час солону воду можна опріснювати шляхом 

заморожування у відрі або казанку. Заморожувати воду треба 

тільки до половини. Потім лід виймають, розтоплюють і знову 

заморожують до половини. Після дво- триразового заморожування 

вода стає майже прісною. 

Взимку воду можна отримати зі снігу або льоду, розтоплюючи 

їх у казанку над вогнищем. 

Приготування їжі. Кухонний посуд. 

Залежно від способу приготування їжі (на стаціонарних 

плитах, портативних газових і бензинових плитках або 

примусах, таганках, багаттях), підбирають і відповідний посуд, 

який має 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 
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кількістю їх має бути щонайменше три (для першої, другої страв 

і напоїв), бажано таких розмірів і форми, щоб одну можна було 

вставити в іншу. 

Якщо їжа готується на багатті, каструлі повинні мати металеві 

дужки для підвішування.  

Для безпечного транспортування треба подбати про брезентові 

чохли на посуд. Крім посуду, необхідно мати пательню, один-два 

ополоники, кухонну дошку, крючки для підвішування каструль над 

багаттям. 

Експедиційне кострове та кухонне спорядження. 

Організація кухні для приготування їжі в польових експедиційних 

умовах багато в чому залежить від природних умов регіону 

дослідження та характеру діяльності. Так, умови Крайньої 

Півночі та напівпустель Середньої Азії вимагають застосування 

бензинових примусів та портативних газових плиток, те саме 

незалежно від району стосується спелеодосліджень та досліджень 

в гірських умовах. 

Багаття. 

Традиційно їжа в польових експедиційних умовах готується на 

багатті. Для цього застосовують сухі гілки живих дерев та сухі 

дерева, що зламані вітром або розщеплені блискавкою, а також 

сухостійні мертві хвойні та листяні дерева (за виключенням 

берези, деревина якої, незважаючи на добре збереження кори, 

дуже швидко гниє). У лісовій та лісостеповій зоні в лісах та в 

заплавних заростях річок можна знайти цілком достатньо сухих 

гілок та дерев для забезпечення паливом експедиції. Для багаття 

застосовують також і сухі чагарники, сухі гілки та дерева, що 

винесені на берег під час повені – «плавники'». 

У негоду для розпалювання багаття використовують дрібні 

гілочки з нижніх гілок ялини, сосни, суху бересту, щепу із 

сухого пня, сухий чагарник, мох тощо. Для цього можна також 
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застосовувати сухий спирт, свічку, обрізки плексигласу, 

спеціальні мисливські або туристські сірники. 

Кожен учасник експедиції повинен мати особистий 

недоторканий запас сірників або запальничку. Сірники мають 

бути запаковані у водонепроникну обгортку - поліетиленовий 

пакетик або капроновий балончик з-під фотоплівки, вітамінів 

тощо. 

У разі, коли сірники або запальничка відсутні, можна 

використати хімічний спосіб: при додаванні до марганцівки 

краплини гліцерину та розминанні її в паперовому пакетику 

відбувається термічна реакція з появою полум'я. Марганцівка та 

гліцерин обов'язково мають бути в похідній аптечці. 

Місце для багаття (кострище) треба спеціально підготувати (див. 

рис. 6.1.). 

 
 

Рис. 6.1. Облаштування багаття: 

а - загальний вигляд; б - спосіб ліквідації вогнища 

 

Для цього верхній шар дернини підрізають та скатують у 

навітряний бік, таким чином, щоб згортка дернини захищала 
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вогнище від вітру. Розміри дернини повинні перевищувати 

розміри кострища на 25-30 см для того, щоб відкритий вогонь 

було захищено смугою ґрунту. На відстані 3-5 м навколо багаття 

прибирають усі предмети, що можуть зайнятися або постраждати 

від температури та іскор. 

Багаття для приготування їжі має бути невеликим, щоб 

можна було легко регулювати полум'я, відсуваючи або, навпаки, 

присуваючи дрова, та мати вільний підхід до посуду, в якому 

готується їжа Висота багаття не повинна перевищувати 25-30 

см, а довжина чи площа мають бути такими, щоб полум'я 

обгортало посуд але не було занадто сильним. Перекладина, 

бажано, має бути такої довжини, щоб залишалося місце між 

краєм багаття та стійкою (приблизно 0,5 м), куди можна було б 

зсунути казанок з уже готовою їжею, щоб вона не підгорала і 

залишалася теплою. 

Повертаючись на маршрут, багаття обов'язково заливають 

водою, дернину розгортають, закриваючи кострище. Трав'яний 

покрив досить швидко відновлюється, і на місці стоянки не 

залишається випалених плям. 

При розкладанні багаття слід дотримуватись правил 

протипожежної безпеки Щоб запобігти виникненню пожежі, місця 

для багаття обладнують з підвітряного боку, щоб іскри не 

загрожували наметам, а також якомога далі від дерев та кущів. Не 

можна розкладати багаття на торф'яному ґрунті, бо він може 

спалахнути навіть через кілька днів. 

Визначаючи місце для багаття, необхідно враховувати 

особливості циркуляції повітря (у гірській долині увечері вітер дме 

з гір у долину, а вранці - навпаки; біля водойм бризова циркуляція 

- вдень з водойми на сушу, вночі - із суші на водойму). 

Необхідно також знати й особливості певних порід деревини. 

Так, ялина та модрина дають значний жар і разом з тим багато 

іскор, а при горінні жаринки «вистрілюють
»
 іноді на відстань до 
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декількох метрів. Гілки хвойних дерев з глицею, а також береста 

дають снопи іскор та кіптяве полум'я. Кедр та сосна горять дуже 

рівно, світло без іскор, але залишають на стінках казанка густу, 

жирну, смолисту кіптяву. Березові дрова дають значний жар, але 

й багато іскор. Вільхові та шелюгові дрова горять рівно, без диму 

та кіптяви. 

Підтримувати багаття та доглядати за ним доручається 

спеціально призначеному черговому - костровому. 

Розрізняють багато типів багать залежно від потреб - для 

зігріву та сушіння одягу; для приготування їжі; для ночівлі в 

зимових умовах; для сигналізації тощо. 

Залежно від способу укладання дров розрізняють такі 

основні типи багать: а) курінь; б) колодязь; в) зіркове; г) ямне 

(полінезійське); д) тайгове (нодья); е) стінка. 

«Курінь» - найпростіше багаття: гілки розташовуються по колу 

та спираються верхівками одна 

на одну в центрі у вигляді 

куреня. 

У міру згоряння гілки 

підкладаються в такий же 

спосіб. «Курінь» дає високе 

яскраве жарке полум'я. 

Застосовується переважно для 

сигналізації та зігріву. 

Недоліком його є те, що 

«курінь» дуже швидко 

прогорає. 

Двосхилий «курінь» - гілки розташовуються в двох площинах, 

спираючись верхівками у вигляді двосхилого куреня. У міру 

згоряння гілки підкладаються в такий самий спосіб. Двосхилий 

«курінь» дає більш рівномірне полум'я та застосовується для зігріву 

та сушіння одягу. 
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«Колодязь» - гілки укладаються у вигляді прямокутника 

(колодязя), при цьому кожен наступний шар - перпендикулярно 

до попереднього. 

«Колодязь» можна укладати 

суцільним шаром або тільки 

каркасом. При горінні 

«колодязь» дає рівномірне 

жарке полум'я, це найкращий з 

усіх типів багать для 

приготування їжі. 

 

 

«Зірка» - гілки розташовуються у вигляді променів зірки, які 

розходяться з одного центру. У міру згоряння гілки посувають до 

центру, таким чином, 

забезпечуються економна 

витрата палива та досить 

рівномірне полум'я. Такий вид 

багаття використовується 

переважно в місцях, де не 

вистачає палива, для зігріву та 

приготування їжі. 

 

 

«Тайгове» - один з найбільш економних типів багаття: декілька 

гілок (або колода) укладається під кутом верхівкою на іншу 

більш товсту. 

У міру згоряння гілки 

посуваються на колоді, що 

забезпечує рівномірне 

полум'я та поступове 

згоряння гілок та колоди. Як і 
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зірка, тайговий тип багаття використовується переважно в місцях, 

де не вистачає палива, для зігріву та приготування їжі. 

 

«Нодья» - укладається з трьох колод. 

Є два варіанти укладання 

нодьї: перший, коли на дві 

паралельні колоди кладуть 

третю; другий, коли кожну 

колоду укладають, спираючи 

на попередню у вигляді 

стінки, у цьому разі 

необхідно зробити додаткові 

жердини-стійки. Цей тип 

багаття дає тривале 

рівномірне полум'я та застосовується для організації ночівлі в 

зимових умовах. 

 

«Полінезійське» - викопується кострова яма глибиною не 

менш, ніж на половину довжини дров, як правило, на дві 

третини. 

Більш товсті гілки 

розставляються вертикально 

та досить вільно попід 

стінками ями для доступу 

повітря, створюючи 

зовнішній шар. Більш тонкі 

палаючі гілки кидають до 

ями полум'ям додолу. Таким 

чином, утворюється 

рівномірне та дуже жарке 
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полум'я, а після прогоряння вугілля в ямі довго тримається жар. 

Застосовується полінезійський тип багаття переважно для 

приготування їжі та випалювання вугілля з дерев. 

 

«Дров'яний примус» - спеціальний тип вогнища для районів з 

дефіцитом природного палива. Виготовляється з сухого стовбура 

дерева, переважно хвойних порід (найкраще із сосни), завдовжки 

35-50 см. Стовбур розколюється навпіл, серцевина видовбується, 

після чого обидві половини з'єднуються за допомогою дроту. 

Для зручності установки примуса з боків прикручуються три 

стійки, які виступають зверху й знизу на 3-5 см. В отвір на місці 

серцевини вертикально полум'ям униз вкидаються тонкі трісочки. 

Розпалений примус дає струмінь рівномірного жаркого полум'я 

протягом 2-3 год., що цілком достатньо для приготування їжі та 

зігріву. 

Як правило, у похідних умовах часто застосовують комбіновані 

типи багать. Так, для швидкого отримання полум'я необхідного 

розміру спочатку розкладають багаття типу «курінь» з невеличких 

найбільш сухих гілочок або тонко наколотих дров. Як тільки воно 

розгориться, підкладаючи дрова, його перетворюють на інший тип, 

наприклад, «колодязь» тощо. 

Обов'язковою умовою безпечного та комфортного розкладання 

багаття є застосування кострових пристосувань, що також сприяє 

охороні навколишнього природного середовища Самими простими 

костровими пристосуваннями є дюралюмінієві стійки-рогачики, 

телескопічні перекладини, дротяні S-подібні гачки для посуду, 

металевий тросик замість перекладини, стійка-тринога та багато 

інших. Неодмінним елементом кострового реманенту є брезентові 

кострові рукавиці. 

При приготуванні їжі на багатті необхідно дотримуватись 

таких правил безпеки. Відра та казанки, що висять над полум'ям, 

слід пересувати та знімати тільки в кострових рукавицях. 
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Забороняється чергувати біля багаття без одягу, що захищає тіло 

від опіків (наприклад, найкращим для цього є брезентовий 

штормовий костюм). Не можна ставити, особливо у вечірні 

години, посуд з гарячими стравами на землю поруч з людьми - у 

темряві людина може зачепити гаряче відро чи казанок та 

отримати сильний опік. Посуд з готовою їжею має висіти на 

стійці біля полум'я або знаходитись на освітленому місці біля 

самого вогнища. 

 

6.6. Охорона здоров’я в польових умовах. 

Медичні вимоги до учасника польових експедиційних 

досліджень. 

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 студентських, 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, 
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грижі, хронічний суглобний ревматизм. Сюди входять також 

захворювання і травми опорно-рухового апарату, що були 

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. 

Перед польовими експедиційними дослідженнями слід 

здійснити комплекс профілактичних заходів. 

Необхідно санувати ротову порожнину (вилікувати зуби). 

Особам, які часто хворіють на ангіну й запалення носоглотки, 

треба пройти профілактичний курс лікування. Слід позбавитись 

мозолів та омозолень на ногах. 

До початку експедиції необхідно за вказівкою санітарно-

епідеміологічної служби зробити профілактичні щеплення 

проти ряду інфекційних та особливо небезпечних захворювань. 
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Наприклад, обов'язковій вакцинації підлягають усі члени 

експедиції, якщо проведення польових робіт передбачаються в 

місцях, де існують природні вогнища кліщового енцефаліту. 

 

Перша медична допомога. 

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 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; 

 втамування болю; 

 фіксація (іммобілізація) травмованих ділянок тіла 
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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. 

Перед наданням першої медичної допомоги необхідно швидко 

й правильно оцінити стан потерпілого та зовнішні обставини, 

дотримуватись певної послідовності дій, а також врахувати та 

усунути, за можливості, небезпечні фактори або скоригувати 

свої дії, зважаючи на них. 

Спочатку треба якомога точніше з'ясувати всі 

обставини, за яких відбулася надзвичайна ситуація (пригода, 

травма тощо) та які вплинули на її характер. Це особливо 

важливо в тих випадках, коли потерпілий непритомний і 

контакт з ним неможливий. Обставини, встановлені особою, що 

надає першу медичну допомогу, пізніше можуть стати в нагоді 

лікарю. 

При огляді потерпілого оцінюють його загальний стан, вид та 

тяжкість ушкоджень (травм), шлях допомоги, необхідні засоби 

першої допомоги залежно від конкретних можливостей та умов. 

За важких випадків (артеріальна кровотеча, непритомність, 

припинення дихання) першу допомогу необхідно надавати 

негайно, але, таким чином, щоб швидкість допомоги не 

позначилась на її якості. 

 

Оцінка загального стану потерпілого, місця та характеру 

пошкодження. 
Перш за все необхідно впевнитися, що потерпілий дихає і 

ніщо не заважає його диханню. 

З перших запитань до потерпілого і його відповідей можна 

з'ясувати ясність його свідомості. Так звана пригніченість, коли 
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людина із зусиллям вступає у контакт, приспана (сонлива), 

адинамічна реакція, як і втрата свідомості, є загрозливими 

ознаками. Ознаками тяжкої травми та небезпечного стану також 

є різка блідота, сірий колір шкіряних покривів, загальмована 

(сповільнена) частота дихання (менше 15 на хвилину) або його 

прискорення (більш ніж 30 на хвилину), відсутність пульсу або 

слабкий пульс (із частотою менше 40 і більше 120 ударів на 

хвилину). За наявності свідомості потерпілій часто сам указує 

місце травми, відчуваючи там біль. 

Необхідно дуже ретельно оглянути й обережно обмацати 

голову потерпілого, тулуб, кінцівки, порівнюючи правий і 

лівий бік. У такий спосіб легше знайти поранення й оцінити 

небезпеку втрати крові, визначити переломи кісток, місця 

ударів. Важче визначити травми тазу, хребта, грудної клітки та 

животу. 

Одне з головних питань - рішення про виклик медичної 

допомоги та транспортування потерпілого до лікарні, якщо це 

можливо за технічних, географічних та інших умов. За важкої 

травми, підозри щодо її небезпеки (втрата свідомості, травми 

голови, хребта, живота, переломи великих кісток) та за 

можливості викликати допомогу - це треба робити 

негайно. 

 

Транспортувати потерпілого в лікарню можна лише у двох 

випадках: 

1) за умови його загального задовільного стану і придатності 

до самостійного пересування; 

2) за неможливості виклику телефоном або радіо допомоги 

до місця пригоди. 

За відсутності зв'язку в разі важкої травми інколи для того, 

щоб виграти час, доцільно розділити групу. Дві особи прямують 

до найближчого населеного пункту по допомогу, а інші (не 
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менше п'яти - семи осіб) обережно транспортують потерпілого з 

небезпечною місця в напрямку шляху (де можливий рух 

автотранспорту), рівних відкритих ділянок (де можна подати 

сигнал авіатранспорту) тощо. 

Під час розмови з лікарем важливо ретельно описати всі 

симптоми: зміни у свідомості, пульс, розмір зіниць. При 

накладанні джгутів обов'язково треба письмово фіксувати час 

(у годинах і хвилинах). Загалом непересічним «польовим» 

правилом є письмова фіксація в польовому щоденнику всіх 

подій, що відбуваються під час походу, практики або в 

експедиції. 

 

6.7. 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. 

 

Правила накладання шин. При накладанні шин треба 

фіксувати не тільки місце перелому, а й суглоби, що розташовані 

вище й нижче нього. Накладати шини треба обережно, щоб 
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додатково не травмувати потерпілого. Перед накладанням шин 

треба покласти шар вати або м'якої тканини на всі кісткові 

виступи, що виділяються під шкірою. 

 
 

Рис. 6.2. Накладання шини на плече 

 

 
 

Рис. 6.3. Накладання шини при переломі передпліччя 
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Рис. 6.4. Накладання шини при переломі гомілки 

 

 
 

Рис. 6.4. Накладання шини при переломі стегна 

 

Рани. Рани можуть бути поверхневими, коли ушкоджується 

тільки шкіра, і більш глибокими - з пошкодженням підшкірної 

клітковини, м'язів, зв'язок (сухожилків), судин, кісток та 

внутрішніх органів. За розміром ран, їх виглядом та станом 

можна визначити спосіб їх нанесення: різані, рублені, колоті, 

рвані, удари, укуси, опіки. 

Небезпечними для життя є глибокі рани голови та шиї, грудей 

та живота, рани будь-якого виду з пошкодженням великих 

кровоносних судин. Рани кисті є небезпечними через 

ушкодження сухожилків. Усі рани тяжіють до розвитку 

запальних процесів з утворенням флегмон, абсцесів. Чим глибше 

рана, тим швидше розвиваються та тяжче протікають інфекційні 

процеси. 
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Вогнепальні рани виникають у 

результаті поранення кулями, 

мисливським дробом чи осколками. 

Вони бувають наскрізні (коли куля 

проходить крізь тканини і не 

затримується, тобто має вхідний та 

вихідний отвори, причому вихідний 

отвір завжди більший за вхідний), 

сліпі (коли куля чи осколок 

залишається в тканині, є лише 

вхідний отвір) та дотичні (коли 

куля, пролітаючи по дотичній, пошкоджує шкіру, не проникаючи 

всередину глибоких тканин). Найнебезпечніші з вогнепальних 

ран - сліпі, оскільки сторонній предмет, що залишається в тілі, 

спричинює нагноєння. Крім того, у канал, що утворився після 

проходження кулі чи осколка, можуть потрапити шматки одягу, 

земля та ін., що, в свою чергу, може призвести до інфікування 

тканин і швидкого розвитку тяжких гнійних запалень. 

Вогнепальні поранення часто бувають комбінованими, коли 

ушкодження зазнають кілька органів і порожнин, що спричинює 

порушення багатьох функцій організму. 

 

Різані  рани  
характеризуються незначним 

пошкодженням шкіри, рівними 

краями. Стінки рани зберігають 

життєздатність, як правило, 

сильно кровоточать, довго 

загоюються, але меншою мірою піддаються інфікуванню. 
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Колоті рани так само мають 

невелику поверхню 

пошкодження шкіри, але можуть 

сягати значної глибини, яку 

нерідко важко визначити. Такі 

рани небезпечні тим, що 

ушкодження внутрішніх органів 

може спричинити внутрішню 

кровотечу.  

 

 

 

 

 

 

Рублені рани мають неоднакову глибину, 

супроводжуються забиттям м'яких тканин, що 

може бути причиною нагноєння і змертвіння 

їх клітин.  
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Забиті й рвані рани виникають 

внаслідок грубої механічної дії, що інколи 

супроводжується пошкодженням 

сухожиль, м'язів і судин. Різновидом цих 

ран є розтрощені рани складної форми з 

нерівними краями, просоченими кров'ю, 

некротизацією тканин на значній ділянці, 

де створюються сприятливі умови для 

розмноження хвороботворних 

мікроорганізмів. 

 

 

 

 

 

 

 

Кровотечі. У тих випадках, коли з рани витікає кров назовні - 

це зовнішня кровотеча, особливо значною втрата крові буває за 

глибоких рублених і різаних ран, ран обличчя і голови. За 

колотих ран та опіків грудей та живота можливі внутрішні 

кровотечі, тобто кровотечі у внутрішню порожнину. 

Кровотеча може бути: капілярною - за невеликих ран, коли 

кров витікає краплинами; венозною - за більш глибоких ран з 

пошкодженням венозних судин, кров рясно сочиться з рани та 

має темно-червоний колір; артеріальною - за глибоких ран з 

пошкодженням артеріальних судин, кров яскраво-червоного 

кольору б'є з рани пульсуючим струменем. 
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Основні правила обробки рани. Частіше за все поверхневі 

рани сильно не кровоточать, тому перша допомога полягає в 

перев'язці рани, її краї змащують ватним тампоном, змоченим 

настоянкою йоду та затиснутим пінцетом або намотаним на 

паличку (сірник), слідкуючи за тим, щоб йод не потрапив до 

рани. Рану зрошують пантенолом, вкривають стерильною 

серветкою з індивідуального пакету і бинтують ділянку 

поранення. Якщо краї рани сильно розійшлися, перед 

бинтуванням їх необхідно зблизити (але не до змикання) і в 

такому положенні зафіксувати декількома смужками 

лейкопластиру. 

Рану забороняється промивати водою (через небезпеку 

зараження), а також спиртом чи йодною настоянкою. 

Дезінфікуючий розчин, потрапляючи на рану, викликає значний 

біль. На рану не можна накладати ніяких мазей, а також 

безпосередньо на неї вату. 

Якщо з рани виступають на поверхню будь-які внутрішні 

органи та тканини, мозок, кишечник, тоді їх прикривають 

стерильною марлею і ні в якому разі не вправляють всередину. 

 

Зупинка кровотечі. Головним завданням при обробці будь-

якої рани, що кровоточить, є зупинка кровотечі. Діяти при цьому 

необхідно швидко та цілеспрямовано, оскільки значна втрата 

крові знесилює потерпілого та може загрожувати його життю. 

Якщо вдається запобігти великій крововтраті, то це набагато 

полегшить подальше лікування потерпілого та зменшить наслідки 

поранення. 
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Рис. 6.5. Зупинка кровотечі пальцями рук та точки найбільш 

ефективного притискання артерій 

 

Венозну та капілярну кровотечу найкраще зупиняти за 

допомоги давлючої пов'язки. На ділянку кровотечі накладають 

стерильну марлю або частину бинта, поверх неї складений у 

декілька разів бинт, марлю (в крайньому разі складену чисту 

носову хустинку). Накладені, таким чином, вони виступають 

давлючим фактором. При подальшому притисканні бинтом до 

рани вони тиснуть на судини, і кровотеча припиняється. 

Поранену кінцівку після накладання пов'язки слід зафіксувати 

в підвищеному положенні, що також сприяє зменшенню кровотечі. 

Після того як пов'язку накладено, за нею необхідно постійно 

спостерігати протягом 2 годин, потім через кожні 10 -15 хв. 

Якщо пов'язка майже відразу після накладання просякнулася 

яскраво-червоною кров'ю, це свідчить про можливе 

пошкодження артерії. В іншому разі пов'язка буде повільно 

просочуватись кров'ю протягом години або навіть довше. 

У першому випадку необхідно на пов'язку, що просякнулася 

кров'ю, накласти нову, притискаючи її сильніше на кожному 
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витку бинта. При венозній кровотечі або дрібних травмах 

артерій цього частіше за все буває достатньо. Швидке 

просочування пов'язки, що не припиняється, витікання крові 

крізь бинт краплинами, а тим більше струмінцем (що буває 

досить рідко і свідчить про глибоке поранення та пошкодження 

великої артерії) вимагають негайних заходів, спрямованих на 

припинення артеріальної кровотечі. 

У таких випадках притискають пальцем відповідну артерію в 

місці, де вона найближче підходить до поверхні тіла та 

накладають джгут-закрутку. 

 
 

Рис. 6.6. Гумовий джгут для зупинки кровотечі 
Джгутом-закруткою, крім спеціального медичного, можуть 

слугувати будь-які еластичні предмети із щільного матеріалу 

(ремені, мотузки, хустки тощо), з яких можна зробити петлю 

довжиною 70-80 см, шириною 2-10 см. 

Джгут-закрутку накладають завжди вище рани. Наприклад, 

при пораненні передпліччя - на плече, голені - на стегно. 
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Рис. 6.7. Етапи накладання джгута 

 

Треба пам'ятати, що джгут можна накладати не більше ніж на 

1 годину. Якщо цього часу не вистачає, щоб доставити 

потерпілого до лікарні, то через 30 хв. після накладання джгут 

розкручують на 5 - 10 хв., міцно притискаючи рану долонею. При 

цьому з рани може просочуватись певна кількість крові. 

Послаблення джгута повторюють кожні півгодини для 

запобігання омертвінню кінцівки внаслідок припинена 

постачання її киснем та створення тромбу на місці перетискання 

артерії джгутом. Тому треба завжди пам'ятати, що застосовувати 

джгут можна лише в крайньому разі та дуже обережно. 

 

Термічні опіки виникають за дії високої температури (полум'я, 

гаряча або палаюча рідина, розжарені предмети тощо), а також у 

результаті дії на організм людини хімічних речовин, отруйних 

рослин, сонячних променів.  

Розрізняють чотири ступені важкості опіків: 

І ступінь - почервоніння та набрякання шкіри; 

ІІ ступінь - утворення пухирів, наповнених жовтуватою 
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рідиною (плазмою крові); 

ІІІ ступінь - утворення стругав, розвиток місцевого некрозу 

(відмирання тканин); 

ІV ступінь - обвуглювання тканин. 

Навіть при просторих неглибоких опіках виникає шок, в 

обпечених місцях утворюються токсичні речовини, що 

проникають у кров та розносяться по всьому організму. На 

обпечені місця потрапляють мікроорганізми, тому опікові рани, як 

правило, починають нагноюватись. При опіках II ступеня, що 

займають третину поверхні тіла, виникає небезпека для життя 

потерпілого. 

Перша допомога при опіках мас забезпечити проведення таких 

заходів: 

 дотримуючись власної безпеки, якомога швидше припинити 

дію термічного чинника на шкіру; 

 при займанні одягу необхідно швидко накрити палаючу 

ділянку тканиною (ковдрою, курткою тощо), засипати снігом або 

занурити у воду; 

 при опіках гарячою рідиною необхідно миттєво зняти одяг і 

відразу місце опіку підставити під струмінь холодної води (що 

знижує ступінь та глибину прогрівання тканин, сприяє 

зменшенню внутрішкірної температури та в ряді випадків 

запобігає більш глибокому опікові); 

 поранену ділянку зрошують пантенолом, за відсутності 

медикаментів сечею, та накладають стерильну пов'язку, за її 

відсутності - будь-яку чисту тканину. 

Продовжувати експедиційні роботи потерпілий може лише за 

опіків І - II ступеня, невеликих за площею (не більше долоні) і за 

їх локалізації не на кисті та обличчі. При цьому через 3-4 години 

після опіку шкіру повторно зрошують пантенолом, пузир, що 

утворився, підрізають у його основі ножицями (які попередньо 
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необхідно протерти йодом) та знову накладають стерильну 

пов'язку. Це повторюють двічі на день до повного загоєння. 

За опіків II ступеню середнього розміру (площею більше 

долоні) необхідно провести профілактику шоку: дати потерпілому 

одну - дві пігулки анальгіну; дві - три кружки теплого пиття із 

чайною ложкою соди на кружку; покласти холодну пов'язку 

(спеціальний медичний пакет, пакетик з льодом тощо). За 

розвитку шоку та за опіків ІІІ-ІV ступеня слід терміново 

госпіталізувати потерпілого. За неможливості швидкої евакуації 

поверхню опіку два - три рази на день зрошують пантенолом, 

потерпілому дають багато теплого пиття із содою (до 1,5 - 2 л на 

добу з п'яти чайними ложками соди) та по одній пігулці анальгіну, 

димедролу та еритроміцину. 

 

Сонячні опіки супроводжуються підвищенням температури та 

появою пухирців. Перша допомога є аналогічною. 

 

Опіки отруйними рослинами можуть виникати при дотиках 

відкритих ділянок шкіри до листя та стебел отруйних рослин 

(цикута, вовче лико, аконіти тощо). При цьому виступають 

пухирці, заповнені мутною рідиною, з яких потім утворюються 

виразки, що важко піддаються лікуванню та довго не загоюються. 

Допомога полягає в зрошуванні місця опіку пантенолом та 

прийнятті внутрішньо одну пігулку димедролу. Для запобігання 

таким випадкам слід правильно вибирати одяг, враховуючи місця 

зростання отруйних рослин. 

 

Відмерзання. Загальне переохолодження (замерзання) виникає 

за дії низьких температур на організм людини. Відмерзанню 

сприяють холодне вологе повітря, тісний одяг та взуття, ремінці та 

резинка, що стискають кінцівки та перешкоджають кровообігу 

тощо.  
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За характером ураження та часом дії низьких температур на 

організм людини розрізняють три ступені (стадії) відмерзання: 

І ступінь - збліднення або побіління відмерзлої ділянки (вуха, 

носу, щік, пальців стоп та кисті), втрата чутливості шкіри, 

утруднення та неможливість руху. Після відігрівання ділянка шкіри 

стає теплою, чутливою та дещо набрякає, рух у пальцях 

відновлюється. Шкіра має синьо-червоне забарвлення. Через п'ять - 

сім діб з'являється лущення та свербіння. Шкіра в цих місцях 

залишається дуже чутливою до холоду. 

ІІ ступінь - утворення пухирців після відігрівання. 

Температура тіла підвищується, з'являється пропасниця, 

можливий швидкий розвиток інфекції з виділенням гною на 

місці пухирців. 

ІІІ ступінь - відмирання (некроз) відмерзлих ділянок шкіри. 

При відмерзанні будь-якого ступеня необхідною є термінова 

медична допомога. Профілактика відмерзання полягає в 

посиленні кровообігу на ділянці тіла, що замерзає. Якщо 

мерзнуть ноги, треба виконувати широкі махи вперед-назад і 

глибокі присідання, якщо руки - енергійні махи від плеча та 

швидке стискання та розтискання пальців у кулак. При 

відмерзанні носа, щік, вух для того, щоб викликати приплив 

крові до обличчя, треба протягом деякого часу йти, сильно 

нахилившись вперед (не знімаючи рюкзака зі спини) або 

зробити 10-15 глибоких нахилів уперед. Дуже корисно вилити 

гарячого солодкого чаю або кави, з'їсти декілька пігулок 

глюкози з вітаміном С або декілька шматочків цукру. 

За початкових ознак відмерзання необхідно зігріти ділянки 

тіла, що побіліли. Не слід розтирати затерплі ділянки спиртом, 

снігом, вовною, тому що в разі більш глибокого ураження 

можна пошкодити шкіру та занести інфекцію. 

При відмерзанні ІІ-Ш ступеня потерпілі ділянки зрошують 

пантенолом, накладають стерильні пов'язки, внутрішньо дають 
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по одній пігулці анальгіну, димедролу й нош-пи. Бажано випити 

щось солодке й тепле. За загального поганого стану, високої 

температури внутрішньо, крім того, призначають по одній пігулці 

еритроміцину, аспірину. У таких випадках необхідно терміново 

евакувати потерпілого для надання клінічної медичної допомоги, 

і зробити це треба дуже обережно, щоб не спричинити ще більш 

глибокого відмерзання. 

 

Похідні аптечки. 
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. 

 
Запитання для самоперевірки: 

1. У чому полягає різниця між стаціонарними й напівстаціонар 

ними польовими дослідженнями ? 

2. Чим визначається розпорядок роботи при польових 

експедиційним дослідженнях? 

3. Які існують обов’язкові вимоги до організації місця стоянки 

(бівуаку) у польових умовах ? 

4. Надайте характеристику точкових, лінійних і площинних 

об’єктів-орієнтирів на місцевості. 

5. Що включає та передбачає робота з компасом і картою в 

польових умовах ? 

6. Надайте характеристику найпоширенішого порядку руху 

групи на маршруті в польових умовах. 
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7. Якім має бути співвідношення білків, жирів і вуглеводів за 

їх енергетичною цінністю при харчуванні в польових умовах ? 

8. Якою має бути добова норма калорійності харчування при 

виконанні експедиційних робіт у звичайних природних умовах ? 

9. Якою є мета першої медичної допомоги в польових умовах? 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Розпорядок роботи при польових експедиційних 

дослідженнях. 

2. Способи долання відстані в польових умовах. 

3. Добір особистого спорядження для польових експедиційних 

досліджень. 

4. Раціональна організація харчування і питного режиму під 

час проходження маршруту. 

5. Завдання першої медичної допомоги за надзвичайних 

ситуацій при польових експедиційних дослідженнях. 

Література [2]. 
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Розділ 7. ВПЛИВ ЗАБРУДНЕННЯ ПРИРОДНОГО 

СЕРЕДОВИЩА НА УМОВИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

ЛЮДИНИ 

 

7.1. Природне середовище та його компоненти. 

Природне середовище у 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. 

За характером зміни різних параметрів атмосферу Землі 

розділяють на декілька шарів. Найважливішим для людини є 

нижній шар - тропосфера. Там утворюються хмари, 

народжуються грози, зливи та снігопади, а також знаходиться 

вся водяна пара. Висота тропосфери складає від 9 до 18 км. 

Характерною особливістю тропосфери є зменшення з висотою 

тиску повітря та зниження температури. 

Вище до висоти 50-55 км знаходиться стратосфера. Вона 

бідна водяною парою. Тому тут нема бурхливих процесів 

утворення хмар та опадів. Температура в стратосфері 

підвищується з висотою. Повітря в ній нагрівається від 

сонячного випромінювання. Тут розташований озоновий шар 

(озоносфера) – на висоті від 10-15 до 20-25 км, повітря якого 

збагачене трьохатомним киснем. Він захищає все живе на 

Землі від згубної дії жорсткого ультрафіолетового 

випромінювання Сонця. 

Вище стратосфери лежить мезосфера (до 80-90 км), у якій з 

висотою температура падає. Ще вище знаходиться 
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термосфера (вище 90 км до 800-1000 км) та екзосфера (вище 

800-1000 км). 

 

 
 

Рис. 7.1. Будова атмосфери Землі. 

 

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. 

Потужність літосфери на континентах і під океанами 

різниться й становить, в середньому, відповідно 25-200 та 5-

100 км. Переважна частина земної поверхні – це рівнини 

континентів і океанічного дна. Основна частина літосфери 
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складається з вивержених магматичних порід (95%), серед 

яких на континентах переважають граніти, а в океані – 

базальти. 

 

 
 

Рис. 7.2. Внутрішня будова Землі. 

 

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 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. 
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Водна оболонка – гідросфера. 

До надземної частини гідросфери, що вкриває 70% поверхні 

земної кулі, належать океани, моря, озера, річки, а також 

льодовики, в яких вода перебуває у твердому стані. Основна 

частина води (понад 80%) перебуває в глибинних зонах Землі 

– в її мантії. Підземна частина гідросфери охоплює ґрунтові, 

підземні напірні й безнапірні водоносні горизонти, тріщинні 

води й води карстових порожнин тощо. 

 

 
 

Рис. 7.3. Склад гідросфери Землі. 

 

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 
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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. 

 

 
 

Рис. 7.4. Геосфери Землі. 



171 

 

Для існування життя в біосфері необхідні вода та сонячна 

енергія, завдяки котрим розвиваються рослини та тварини на 

Землі. До складу біосфери входить нижня частина атмосфери 

(25-30 км), вся гідросфера та літосфера (до глибини 3 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 й побутові 

умови життєдіяльності. 

 

7.2. 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. 

Коли речовини як результати діяльності людини - 

потрапляють у навколишнє природне середовище, то тоді 
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можна говорити про його забруднення. Для людини 

несприятливим є забруднення будь-якого з компонентів 

природного середовища. 

Як відповідна реакція на погіршення якості навколишнього 

природного середовища збільшується кількість захворювань, 

порушується генофонд людини, знижується тривалість життя, 

погіршуються умови життєдіяльності людини. 

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 

забруднюючих речовин промислового походження); 

господарські (фекалії, миючі засоби тощо) та промислові 

стічні води; скиди нафтопродуктів водного транспорту; 

сільське господарство - отрухімікати, пестициди (змив з 

полів), частки ґрунтів; вторинне забруднення викидами в 

атмосферу; скиди вод з теплових та атомних електростанцій, 
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що призводить до теплового забруднення водойм, порушуючи 

їх термічний, гідрохімічний та гідробіологічний режими. 

Серед забруднення розрізняють: фізичне, хімічне, 

біологічне та теплове. 

Фізичне забруднення відбувається внаслідок накопичення у 

воді нерозчинних домішок (піску, глини, мулу), надходження 

суспензій з підприємств гірничорудної промисловості тощо. В 

Україні у поверхневі води скидається щорічно понад 4 млн. 

тонн забруднюючих речовин. Найбільша їх кількість 

скидається в Донецькій (біля 44% від усієї кількості 

забруднюючих речовин по Україні), Луганській та 

Дніпропетровській (відповідно 13% та 12%) областях. 

Хімічне забруднення відбувається через надходження у 

водойми зі стічними водами різних шкідливих домішок 

неорганічного (кислоти, луги, мінеральні солі) та органічного 

(нафта й нафтопродукти, миючі засоби, пестициди тощо) 

складу. 

Біологічне забруднення водойм полягає в надходженні до 

них зі стічними водами різних мікроорганізмів (бактерій, 

вірусів), спор грибів, яєць гельмінтів тощо, багато з яких є 

хвороботворними для людей. Серед біологічних 

забруднювачів перше місце посідають комунально-побутові 

стоки, а також стоки цукрових заводів, м'ясокомбінатів, 

підприємств з обробки шкір, деревообробних комбінатів. 

Теплове забруднення води відбувається внаслідок спуску у 

водойми підігрітих вод від ТЕС, АЕС та інших енергетичних 

об'єктів. Тепла вода змінює термічний i біологічний режими 

водойм i шкідливо впливає на їх мешканців. Найбільшу 

кількість теплої води скидають у водойми атомні 

електростанції. 

Розрізняється декілька стадій забруднення природних 

вод: 
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 початкова стадія - концентрація забруднюючих 

речовин у воді не призводять до негативних змін властивостей 

води, зміни, що спостерігаються, не стають перепоною для 

використання вод, але вказують на наявність джерел 

забруднення; 

 небезпечна стадія - концентрація забруднюючих 

речовин у воді призводять до негативних змін властивостей 

води. 

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.  

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, сірчаний ангідрид, окиси 

азоту, вуглеводні тощо. 
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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). 

На електростанціях спалюється вугілля, нафта, газ для того, 

щоб отримати енергію. При цьому в повітря виділяються 

продукти від спалювання палива - сірчаний газ, окиси азоту та 

вуглекислий газ, зола та сажа. Наявність цих речовин у повітрі 

у великій кількості є причинами утворення кислотних дощів, 

які є вкрай шкідливі для довкілля: знижується врожайність 

більшості сільськогосподарських культур через ушкодження 

листя кислотами; з ґрунту вимиваються кальцій, калій i магній, 

що призводить до деградації рослинності; гинуть ліси; 

отруюється вода озер i ставків, у них гине риба, зникають 

комахи; збільшується захворюваність людей (найчастіше це 

хвороби очей та органів дихання). 

Встановлено, що у всьому світі підвищується споживання 

кисню, але одночасно зменшується його природне 

відтворення. Великі втрати кисню обумовлені розвитком 

автомобільного та повітряного транспорту. Збільшення рівня 

вуглекислого газу призводить до дуже небезпечного явища - 

парникового ефекту, у результаті якого земна поверхня 

сильніше нагрівається. 

В Україні забруднення атмосферного повітря 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. 

Одним із прикладів забруднення міської атмосфери може 
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бути смог - отруйна суміш диму та газових відходів 

підприємств з туманом, або не менш отруйна суміш продуктів 

спалювання палива у двигунах автотранспорту та в міських i 

промислових котельнях з пилом та іншими видами міських 

забруднень повітря без туману. Смог з туманом називають ще 

вологим, а без туману - сухим. 

Наслідки постійного забруднення повітря загрожують 

здоров'ю людей. Дим, кіптява та інші механічні частинки, 

сірчаний газ, викиди від автотранспорту можуть проникати у 

легені, що може призвести до загострення легеневих хвороб: 

бронхітів, астми, онкологічних захворювань тощо. У різних 

регіонах впливу України спостерігаються різні види хвороб: 

навколо металургійних заводів - хронічні бронхіти; 

підприємств кольорової металургії - рак легенів, 

нафтопереробних і 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 рослинного шару – 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 рослинного 

шару є: 

 масове застосування добрив; 

 використання пестицидів; 

 промислові та побутові відходи; 

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

Україна щороку втрачає близько 100 тис. га родючих 

ґрунтів рослинного шару. 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% чорноземів України. 

Землеробству загрожує i ерозія ґрунтів рослинного шару - 

площинна i яружна. Сьогодні ерозія значно посилюється через 

антропогенний фактор - поздовжня оранка схилів, 

застосування важкої колісної техніки. Понад 4 млн. га орних 

земель зазнає вітрової ерозії. 

Вплив радіаційного забруднення на умови 

життєдіяльності людини. 

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 радіаційно 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. 

Є багато рослин, які підвищують стійкість людини до 

іонізуючої радіації. Вони можуть використовуватись як у 
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профілактичних цілях, так і як додаткове лікування. 

Протипроменевими властивостями володіють женьшень, 

елеутерокок, ромашка, подорожник тощо. Велику допомогу в 

підвищенні стійкості організму впливу радіації можуть надати 

продукти бджільництва (мед, маточкове молочко, прополіс). 

Вплив шумового, вібраційного та електромагнітного 

забруднення на умови життєдіяльності людини. 

Шум – це набір звуків різної частоти та інтенсивності. 

Сильний шум 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.  

Для порівняння: 

 шелестіння листя - становить 10 децибел; 

 у лісі рівень шуму досягає 20 децибел; 

 хід годинника - 30 децибел; 

 тиха розмова - 40 децибел; 

 друкування на машинці - 50 децибел; 

 шум автомобіля - 60 децибел; 

 вуличний шум у місті - 70 децибел; 

 вантажна машина призводить шум у 90 децибел; 

 автомобільна сирена, рок-група - 110 децибел; 

 відбійний молоток - 120 децибел; 
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 літак на старті - 130 децибел. 

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.  

Джерелами вібрації є: 

 рейковий транспорт; 

 автомобільний транспорт; 

 будівельна техніка; 

 промислові установки; 

 ручний механізований інструмент. 

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 способом впливу на людину вібрація поділяється на два 

види: 

 загальна вібрація (вібрація робочих місць), що 

передається через опорні поверхні на тіло людини; 

 локальна, що передається через руки та ноги 

людини. 

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. 
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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 

Гц) 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 нормальної частоти роботи 

людського органа, то наслідком цього можуть бути головний 
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біль, порушення сну, перевтома, навіть загроза виникнення 

стенокардії. Найбільш небезпечним випромінювання є під час 

сну людини. 

Головні правила використання електропобутових 

приладів: 

 у спальні не варто встановлювати комп’ютер, 

«базу» для радіотелефону, а також вмикати на ніч пристрої для 

підзарядка батарейок та акумуляторів; 

 телевізор, музичний центр, відеомагнітофон на ніч 

треба вимикати з електромережі; 

 електронний будильник та мобільний телефон не 

повинні знаходитись в головах; 

 потужність мікрохвильових печей може 

змінюватись, тому час від часу необхідно звертатися до 

майстра, щоб контролювати рівень випромінювання. 

 
Запитання для самоперевірки: 

1. Що розуміють під поняттям «біосфера» ? 

2. Що розуміють під поняттям «ноосфера» ? 

3. Що розуміють під поняттям «техносфера» ? 

4. Що розуміють під забрудненням атмосферного 

повітря та які його головні джерела в Україні ? 

5. Що є основним джерелом ядерної та радіаційної 

небезпеки в Україні ? 

6. Що розуміють під забрудненням природних вод та 

які його основні джерела? 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Компоненти природного середовища. 

Література [1,6]. 
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