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Лекція 1
Основні поняття, визначення та терміни БЖД
Виходячи з сучасних уявлень, безпека життєдіяльності є багатогранним
об'єктом розуміння і сприйняття дійсності, який потребує інтеграції різних
стратегій, сфер, аспектів, форм і рівнів пізнання. Складовими цієї галузі є
різноманітні науки про безпеку. Згідно з Європейською програмою навчання у
сфері наук з ризиків ―FORM-OSE‖ науки про безпеку мають світогляднопрофесійний характер. До них належать:
- гуманітарні (філософія, теологія, лінгвістика);
- природничі (математика, фізика, хімія, біологія);
- інженерні науки (опір матеріалів, інженерна справа, електроніка);
- науки про людину (медицина, психологія, ергономіка, педагогіка);
- науки про суспільство (соціологія, економіка, право).
Гуманітарні, природничі, інженерні науки, науки про людину та про
суспільство є складовими галузі знань, яка зветься безпекою життєдіяльності,
свого роду корінням генеалогічного дерева знань у сфері безпеки життєдіяльності.
Короною цього дерева є охорона праці, гігієна праці, пожежна безпека,
інженерна психологія, цивільна оборона, основи медичних знань, охорона
навколишнього середовища, промислова екологія і багато інших дисциплін.

Наведемо визначення безпеки.
Безпека – стан захищеності життєво-важливих інтересів особистості,
суспільства від потенційно та реально існуючих загроз, або відсутність таких
загроз; такий стан складної системи, при якому дія внутрішніх та зовнішніх
факторів не призводить к погіршенню системи чи к неможливості її
функціонування та розвитку.
Термін "життєдіяльність" складається з двох означень: життя та діяльність.
Життя - це одна з форм існування матерії, яку відрізняє від інших здатність
до розмноження, росту, розвитку, активної регуляції своїх функцій, до різних форм
руху, діяльності. Таким чином термін "життя" вже в деякій мірі передбачає
діяльність.
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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 і сам процес.
Необхідно зазначити, що людська активність має особливість, яка відрізняє її
від активності решти живих організмів та істот. Ця особливість полягає в тому, що
людина не лише пристосовується до навколишнього середовища, а й трансформує
його до задоволення власних потреб, активно взаємодіє з ним, завдяки чому і
досягає свідомо поставленої мети, що виникла внаслідок прояву у неї певної
потреби.
Отже, під життєдіяльністю розуміється властивість людини не просто діяти в
життєвому середовищі, яке її оточує, а процес збалансованого існування та
самореалізації індивіда, групи людей, суспільства і людства загалом в єдності їхніх
життєвих потреб і можливостей.
Безпека життєдіяльності (БЖД) - це галузь знання та науково-практична
діяльність, спрямована на вивчення загальних закономірностей виникнення
небезпек, їхніх властивостей, наслідків їхнього впливу на організм людини, основ
захисту здоров'я та життя людини і середовища її проживання від небезпек, а
також на розробку і реалізацію відповідних засобів та заходів щодо створення і
підтримки здорових та безпечних умов життя і діяльності людини як у
повсякденних умовах побуту та виробництва, так і в умовах надзвичайних
ситуацій.
Системно-структурний підхід як принцип вивчення БЖД
Предметом вивчення дисципліни ―Безпека життєдіяльності‖ є система
―людина – життєве середовище‖, в якій розглядаються прямі і зворотні
небезпечні взаємозв’язки між людиною і середовищем, в якому вона перебуває і
де зосереджені всі компоненти, що забезпечують її життєдіяльність.
БЖД, як галузь знань, що швидко розвивається, інтенсивно шукає власні
методи досліджень, опираючись на досягнення наук на стику яких вона виникла.
БЖД має власні оригінальні відкриття для вивчення системи ―людина – життєве
середовище‖. Але вони ще досить обмежені. Тому для дослідження питань
стосовно безпеки життєдіяльності, як загальний принцип діалектики та
універсальний гносеологічний інструмент, можна використовувати системноструктурний підхід на основі системного аналізу.
Система – сукупність якісно визначених елементів, між якими існують
закономірний зв'язок чи взаємодія, в результаті якого досягається мета.
Важливими ознаками системи є її нероздільність і цілісність. Природа
складових елементів і характер структури системи можуть бути
найрізноманітнішими. Системи утворюються окремими тілами, явищами,
процесами, що взаємодіють між собою, обмінюються енергією чи виконують
загальну функцію; також це можуть бути думки, наукові положення, галузі знань,
між елементами яких виникають відносини виведення, підпорядкування,
послідовності, залежності тощо.
Система ―людина – життєве середовище‖, як об’єкт дослідження, згідно
системного підходу може бути розбита на простіші підсистеми. Наприклад,
підсистема ―людина – виробниче середовище‖, підсистема ―людина – довкілля‖,
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підсистема ―людина – виробниче середовище‖ тощо (мал.2.2). При цьому
необхідно дотримуватись принципу структурності, який полягає у тому, що
підсистема зберігає свої основні властивості у вигляді сукупності стійких зв’язків і
тотожності самій собі, при наявності любих внутрішніх і зовнішніх змін. Люба
підсистема може розглядатися як окрема система на більш низькому або простому
рівні. Система, яка для даного рівня вивчення її взаємозв’язків є найпростішою і не
вимагає більш глибокого розбиття на підсистеми, називається елементом.
Елемент системи (компонент, складова частина) частина складного цілого,
яка означає окремий матеріальний об’єкт, дію, речовину, енергію або інформацію.
Під елементом розуміють не лише матеріальні об'єкти, але й взаємовідносини
і зв'язки між цими об'єктами. Будь-який пристрій становить приклад технічної
системи, рослина, тварина чи людина - приклад біологічної системи, людські
спільноти - приклади соціальних систем.
Системно-структурний підхід дає можливість вивчати систему як єдине ціле,
так і через сукупність її складових в різні моменти існування. При цьому можна
застосовувати різні методи дослідження багатокомпонентних систем. Визначення
головного компоненту неможливе без розгляду його у взаємозв'язку та взаємодії з
іншими. Такий підхід при вивченні складно влаштованих систем називають
комплексним.
Згідно системно-структурного підходу розглянемо систему ―людина – життєве
середовище‖ на рівні окремих елементів, які є основними складовими безпеки
життєдіяльності людини. Такими елементами є: людина, життєдіяльність,
небезпека і вражаючий фактор. Саме сукупність цих елементів відноситься до
сфери БЖД при спробі дати відповідь на основне питання даної галузі знань: як
запобігти дії небезпечних факторів на людину?
Розглянемо зв’язки між означеними елементами.
Зв’язок - це взаємообумовленість існування явищ розділених у просторі і часі.
На перший погляд означені елементи не мають видимого зв’язку. Тому їх
необхідно шукати на смисловому рівні. Смисловий рівень - це логічний
взаємозв’язок між елементами системи на основі її сутності (мета, задачі).
Наведемо декілька смислових уявлень для означених елементів на рівні безпеки
життєдіяльності людини.
☺ ―людина‖ – головний елемент системи ―людина – життєве середовище‖,
―людина‖ знаходиться в зоні дії небезпек, ―людина‖ потребує захисту.
☺ ―життєдіяльність‖ – показник стану людини, ―життєдіяльність‖ – пов’язана
з небезпеками.
☺ ―небезпека‖ – невід’ємний чинник життєвого середовища, ―небезпека‖ –
фактор ризику для людини.
☺ ―вражаючий фактор‖ – результат прояву небезпеки, ―вражаючий фактор‖ –
джерело шкоди людині тощо.
Об’єднаємо елементи попарно на основі смислового зв’язку. Для вибірки з
чотирьох елементів по два можливі шість варіантів:
а) ―людина - життєдіяльність‖
б) ―людина - небезпека‖
в) ―людина - вражаючий фактор‖
г) ― життєдіяльність - небезпека‖
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д) ― життєдіяльність - вражаючий фактор‖
е) ―небезпека - вражаючий фактор‖

Мал. 1.1 – Формування внутрішніх і зовнішніх зв’язків в системі
―людина – життєве середовище:
Л - людина, Ж - життєдіяльність, Н - небезпека, ВФ - вражаючий
фактор, Б - безпека, А- альтернатива

Прямі зв’язки характерні тільки для пар а, в, г, е. Покажемо їх, розмістивши
елементи БЖД у вершинах квадрата. Зрозуміло, що логічна послідовність дій в
квадраті (читай системі ―людина – життєве середовище‖) можлива лише за
годинниковою стрілкою. Це не виключає попарні зв’язки виділених раніше пар, що
разом з основним напрямком Л → Ж → Н → ВФ утворює поняття внутрішніх
зв’язків системи. Вони являються своєрідним ядром системи, коли розрив одного із
зв’язків приводить до руйнування її логічної суті. Тому розв’язання любої ситуації
безпеки життєдіяльності людини можливе лише навколо розглянутого квадрата.
По суті це графічна модель предмета БЖД.
Навколо квадрата можлива побудова зовнішніх зв’язків, які розкривають суть
взаємозв’язків між окремими елементами або їхню внутрішню структуру. На
мал.2.1 приведена лише незначна частина можливих варіантів. Наприклад, стан
людини в житті визначається альтернативою умов життєдіяльності – комфортність
чи некомфортність певної життєвої ситуації, яка в свою чергу витікає з порівняння
безпечності чи небезпечності її існування. Маємо взаємозв’язок між елементом
―небезпека‖ і логічною парою ―людина – життєдіяльність‖. Аналогічний приклад
наведено в лівій частині рисунка, де стан людини визначається наявністю чи
відсутністю засобів захисту в логічній парі ―людина – вражаючий фактор‖.
В нижній частині рисунка показано приклад розбиття пари ―небезпека –
вражаючий фактор‖ на складові елементи: ―джерело небезпеки‖, ―причина‖,
―небезпечна ситуація‖. Разом вони утворюють нову підсистему Н → ДН → П →
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НБ → ВФ, яка характеризується своїми внутрішніми зв’язками і має власну
структуру зовнішніх взаємозв’язків між іншими елементами системи.
Системний аналіз як метод дослідження в БЖД
Системний аналіз – це методологічні засоби, що використовуються для
визначення небезпек, які виникають у системі ―людина – життєве середовище‖, її
підсистемах, або на рівні окремих елементів цих систем та їхнього впливу на
людину.
Методологічними засобами системного аналізу можуть бути, як
загальновідомі способи досліджень (аналіз і синтез, математичне і фізичне
моделювання, морфологічний аналіз), так і відносно нові (метод сценаріїв,
побудови та аналізу дерева цілей, теорії ризику, катастроф та ризику тощо) методи
досліджень.
Системний аналіз безпеки як метод дослідження сформувався наприкінці 50х років, коли виникла нова наукова дисципліна, що зветься ―Безпека систем‖.
Безпека систем - це наука, що застосовує інженерні та управлінські принципи
для забезпечення необхідної безпеки, вчасного виявлення ризику небезпек,
застосування засобів із запобігання та контролю цих небезпек протягом життєвого
циклу системи та з урахуванням ефективності операцій, часу та вартості.
Ідея або концепція безпеки систем вперше була використана у
ракетобудуванні наприкінці 40-х років XX століття. У подальшому вона
виокремилася в окрему дисципліну та використовувалась головним чином у
ракетобудівних, авіабудівних та аерокосмічних об'єднаннях. До 40-х років
конструктори та інженери орієнтувалися виключно на метод спроб та помилок при
розробці безпечних конструкцій. Такий підхід виправдовував себе у часи, коли
системи та конструкції були відносно простими. Наприклад, в авіаційній
промисловості розв'язання подібних проблем часто полягало у використанні
методу ―літай - усувай недоліки – літай‖. Авіаційна техніка розроблялася на основі
вже існуючих або відомих технологій. Потім вона експлуатувалася до того
моменту, доки не виникали проблеми чи, у найгіршому випадку, аварії. Якщо
встановлювалося, що причиною аварії були помилки в конструкції, то ці
конструктивні недоліки усувалися і літаки літали знову. Якщо ж встановлювалося,
що причиною аварії були помилкові дії пілотів, то проводилося додаткове
навчання, змінювалася програма навчання або ж застосовувалися інші
організаційні заходи. Цей метод добре працював, коли літаки літали повільно та
низько і будувалися з фанери, дроту і тканини. Однак оскільки системи ставали все
більш складними та можливості літаків, такі як швидкість і маневреність, зросли,
збільшилася ймовірність значних наслідків аварії системи або однієї з багатьох її
складових. Такі чинники призвели до виникнення системного інжинірингу, з якого
потім зрештою виникла концепція безпеки систем.
Будь яке сучасне робоче місце може розглядатися як результат останніх
досягнень у галузі безпеки систем. Багато правил норм, законів і основних
критеріїв безпеки, що використовуються сьогодні у промисловості у більшості
своїй є прямими наслідками дійсної або усвідомлюваної потреби у такій
контрольній доктрині. Нові правила та норми безпеки вводилися після того, як
сталася аварія або після того як хтось далекоглядно передбачив можливість і
запропонував контроль, щоб запобігти такій події. Незважаючи на те, що перша з
вказаних причин часто була головною при запровадженні правил і нормативів з
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Рисунок 2.2 – Приклад розбиття складної системи
на підсистеми нижчих рівнів з використанням
вимог системно-структурного підходу

безпеки друга також має важливе значення у прийнятті багатьох вимог з безпеки,
які використовуються сьогодні в народному господарстві. Обидві ці причини є
основою, на якій базується діяльність інженерів з охорони праці.
Перший метод – створення правил з безпеки після того як нещасний випадок
або аварія сталися подібний до методу ―літай – усувай недоліки – літай‖, що
розглядався раніше.

Другий метод – передбачення можливої аварії та спроба її запобігання за
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допомогою використання різних контрольних операцій, регулювання тощо є саме
тим методом, який використовує спеціаліст з безпеки систем коли аналізує якусь
конструкцію, умови праці чи технологію. Однак там, де це можливо, концепція
безпеки систем йде на крок вперед можливих інцидентів і насправді намагається
виключити ризик цих подій з процесу взагалі. З появою безпеки систем як науки
метод забезпечення безпеки і надійності систем ―літай - усувай недоліки – літай‖
перетворився на метод гарант безпеки систем, який названо ―визначення, аналіз та
виключення‖.
Розглянемо застосування системного аналізу при вивченні небезпек в системі
―людина - життєве середовище‖. На мал.1.2 представлена модель розбиття цієї
складної системи на підсистеми згідно принципів системно-структурного підходу.
Показаний розподіл на підсистеми першого рівня ―людина – виробниче
середовище‖, ―людина – побутове середовище‖, ―людина – надзвичайна ситуація‖
не є вичерпним і може мати інші підсистеми. Наприклад, в 1-й рівень розподілу
можна включити підсистему ―людина – довкілля‖, ―людина – космос‖ тощо.
Подальше розбиття на більш простіші підсистеми 2-го, 3-го і наступних рівнів
дозволяє спростити складність системи і полегшити в подальшому її вивчення.
Процес розбиття на підрівні має сенс до тих пір, поки взаємозв’язки в підсистемі
не стають очевидними стосовно питання, яке вирішується при її вивченні.
Наприклад, в показаному розподілі, вивчення підсистеми n-го рівня ―людина –
цеглина‖ чи ―людина – шестірня‖ не дають конкретних знань з питання небезпеки
між двома елементами такої системи або ці знання не є важливими. А от попередні
підсистеми ―людина – будинок‖ чи ―людина – верстат‖ такі зв’язки утримують.
Треба зазначити, що елементи системи можуть нести різне навантаження, що
впливає на її складність (мал.1.3). Так в системі ―людина – побутове середовище‖
використання елементу ―людина‖ у понятті особа може означати небезпечну
ситуацію для окремого пішохода, який переходить вулицю, лижника, що
спускається з гори тощо.
Коли під терміном ―людина‖ розуміється група людей, то рамки небезпек
суттєво розширюються. Тепер небезпечна ситуація може скластися для людей
міста, в якому вийшов з ладу водогін, або для мешканців будинку у зв’язку з
пожежею тощо.
Якщо ж елемент ―людина‖ охоплює все населення Землі, то зрозуміло, що
йдеться про глобальні небезпеки, такі як потепління клімату, озонові діри,
перенаселення, збіднення родючості ґрунтів тощо. Таким чином точність
визначення поняття ―елемент‖ визначає величину системи чи підсистеми і масштаб
проблеми, яка вирішується.
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Мал. 1.3 – Розбиття елементів системи на окремі піделементи

Системи мають властивості, яких немає і навіть не може бути у елементів,
що складають її. Ця найважливіша властивість систем називається
емерджентністю і лежить в основі системного аналізу. Наприклад, сукупність
людей і територія на якій вони проживають (елементи) створюють нову систему –
країна, яка має герб, гімн, органи влади, тобто елементи, яких окремо взяті люди і
територія не мають.
Система ―людина - життєве середовище‖ є складною в тому розумінні, що в
неї, як правило, входить велика кількість перемінних, що визначає безліч зв'язків
між ними. Відомо, що чим більше перемінних та зв’язків між ними має система,
тим важче ці зв'язки піддаються математичній обробці і виведенню універсальних
законів. Складності вивчення систем ―Л – ЖС‖ обумовлюються також і тим, що ці
системи є багаторівневими, містять у собі позитивні, негативні та гомеостатичні
зворотні зв'язки і мають багато емерджентних властивостей.
Для вивчення небезпек в системах любого рівня можна використовувати різні
засоби пізнання. Наприклад, підсистема ―людина - виробниче середовище‖
вивчається окремою галуззю знань, яка практично оформилася в самостійну науку
―Охорона праці‖. В ній сформувався певний методологічний комплекс наукового
пізнання для вивчення виробничих небезпек, їхніх властивостей та розробки
заходів і засобів щодо їх запобігання. Підсистема 3-го рівня ―людина - тварина‖ з
точки зору небезпек вивчається в розділі ―Охорона праці в ветеринарії‖, яка окрім
методології ―Охорони праці‖ включає власні методи пізнання.
У складі дисципліни ―Безпека життєдіяльності‖ діє багато систем. Основним
завданням при використанні знань, понять і уявлень про системи є отримання нової
інформації для розробки методів і заходів запобігання аваріям, травмам і
негараздам.
У змісті своєї організації кожна система повинна мати:
1. Центральну (головуючу) підсистему.
2. Певні зв'язки за характером ―кожна підсистема пов'язана з кожною‖.
3. Всі підсистеми повинні мати єдиний характер (штучний чи матеріальний).
Таким чином головною системою, яка вивчається у безпеці життєдіяльності, є
система ―людина - життєве середовище‖, а системний аналіз цієї галузі знань це методологічні засоби, що використовуються для визначення небезпек, які
виникають в системі ―людина - життєве середовище‖ чи на рівні
компонентних складових її, та їх вплив на самопочуття, здоров'я та життя людини
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Джерела небезпеки та їх класифікація.
Небезпека — це явища, процеси, об'єкти, властивості, здатні за певних умов
завдавати шкоди здоров'ю чи життю людини або системам, що забезпечують
життєдіяльність людей.
Номенклатура небезпеки - перелік назв, термінів, систематизованих за
окремими ознаками.
Таксономія небезпек - класифікація та систематизація явищ, процесів,
інформації, об'єктів, які здатні завдати шкоди.
На сьогодні чіткого поділу небезпек за відповідними ознаками ще не існує,
тому в загальному їх класифікують за:
 за джерелами (сферою) походження: природні, техногенні, соціальні,
комбіновані та ін.;
 за часом проявлення: імпульсні, кумулятивні;
 за локалізацією: пов'язані з космосом, атмосферою, гідросферою,
літосферою;
 за наслідками: захворювання, травми, смертельні випадки, аварії, пожежі;
 за збитками: соціальні, екологічні, технічні та ін.;
 за сферою прояву: побутова, виробнича, спортивна тощо;
 за структурою: прості, складні, похідні;
 за характером дії на людину: активні і пасивні (останні активізуються за
рахунок енергії, носієм якої є сама людина, що наражається на гострі, нерухомі
елементи, ями, ухили, нерівності поверхні тощо).
Ідентифікація небезпек - знаходження типу небезпеки та встановлення її
характеристик, необхідних для розробки заходів щодо її усунення чи ліквідації
наслідків.
Квантифікація небезпек - введення кількісних характеристик для оцінки
ступеня (рівня) небезпеки. Найпоширенішою кількісною оцінкою небезпеки є
ступінь ризику.
Джерелами небезпек є природні процеси та явища, елементи техногенного
середовища, людські дії, що криють у собі загрозу небезпеки.
Найбільш вдалою класифікацією небезпек життєдіяльності людства є така,
згідно з якою небезпеки поділяються на чотири групи: природні, техногенні,
соціально-політичні, комбіновані.
Наявність джерела небезпеки ще не означає того, що людині, чи групі людей
обов'язково повинна бути причинена якась шкода.
Класифікація небезпечних та шкідливих факторів
Небезпека - це наслідок дії окремих факторів на людину. Необхідно
розрізняти потенційні та реальні небезпеки. Потрібна причина (умова), при якій
потенційна небезпека переходить в реальну. Слід зазначити, що небезпека, як
правило, проявляється у визначеній просторовій зоні, яка отримала назву
небезпечна зона.
До матеріальних збитків, пошкодження, шкоди здоров'ю, смерті або інших
наслідків призводить вражаючий фактор.
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Під вражаючим фактором розуміють такі чинники життєвого середовища,
які за певних умов завдають шкоди як людям, так і системам життєзабезпечення
людей, призводять до матеріальних збитків, можуть призвести до загибелі людей.
Залежно від наслідків впливу на організм людини вражаючі фактори
поділяються на шкідливі та небезпечні.
Шкідливими факторами прийнято вважати такі чинники життєвого
середовища, які призводять до погіршення самопочуття, зниження працездатності,
захворювання як у явній так і прихованій формах.
Небезпечними факторами називають такі чинники життєвого середовища,
які викликають за певних умов травми, раптове погіршення здоров'я.
Розподіл факторів на вражаючі, небезпечні та шкідливі досить умовний. Один
і той же фактор може спричинити загибель людини, травму, захворювання чи не
завдати ніякої шкоди.
За характером та природою впливу всі небезпечні та шкідливі фактори
поділяються на чотири групи: фізичні, хімічні, біологічні та психофізіологічні.
Фізичні фактори навколишнього середовища справляють на людину
енергетичний
вплив
(термічний, механічний, радіаційний, електричний,
електромагнітний).
До фізичних факторів належать:
 метеорологічні (температура, вологість, швидкість повітря);
 світлотехнічні (освітлення та кольорове забезпечення, інфрачервоне,
світлове, ультрафіолетове випромінювання);
 бароакустичні (атмосферний тиск, звук, шум);
 механічні (прискорення, вібрації);
 електромагнітні випромінювання;
 іонізаційні випромінювання (ультрафіолетове, рентгенівське, гамма
випромінювання, потоки частинок);
 фактори електричного струму (атмосферна електрика, статична електрика,
електричне поле, електричний струм).
Хімічні фактори — це хімічні елементи, речовини та сполуки, які
перебувають у різному агрегатному стані (твердому, газоподібному, рідкому) і які
різними шляхами можуть проникати в організм людини (через органи дихання,
через шлунково — кишковий тракт, через шкірні покрови та слизові оболонки).
За характером дії виділяють такі хімічні речовини: токсичні, наркотичні,
подразнюючі, задушливі, сенсибілізуючі, канцерогенні, мутагенні, такі, що
впливають на репродуктивну функцію.
Біологічні фактори - це макроорганізми (рослини та тварини) і
мікроорганізми (бактерії, віруси, рикетсії, спірохети, грибки, найпростіші).
Біологічні фактори можуть діяти у воді, повітрі, ґрунті, продуктах харчування, на
виробництві, у побуті.
Психофізіологічні фактори - це фізичні перевантаження (статичні,
динамічні) та нервово-психічні перевантаження аналізаторів, монотонність праці,
емоційні перевантаження).
Наявність потенційної небезпеки в системі не завжди супроводжується її
негативним впливом на людину.
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Концепція допустимого ризику
Для оцінки ступеня (рівня) небезпеки вводяться кількісні характеристики,
тобто квантифікація небезпек.
З метою уніфікації будь-які наслідки визначають як шкоду. Найбільш
універсальний кількісний засіб визначення шкоди — це вартісний, тобто
визначення шкоди у грошовому еквіваленті. Другою, не менш важливою
характеристикою небезпек, є частота, з якою вона може проявлятись, або ризик.
Ризик є супутником будь-якої активної діяльності людини. Необхідно
розрізняти правомірний, допустимий ризик, який є виправданим при багатьох
видах діяльності і неправомірний ризик.
Ризик визначається як відношення кількості подій з небажаними наслідками
(n) до максимально можливої їх кількості (N) за конкретний період часу:
R=n/N
Наведена формула дозволяє розраховувати розміри загального та групового
ризику. За ступенем припустимості ризик буває знехтуваний, прийнятний,
гранично допустимий, надмірний.
Знехтуваний ризик має настільки малий рівень, що він перебуває в межах
допустимих відхилень природного (фонового) рівня.
Прийнятним вважається такий рівень ризику, який суспільство може
прийняти (дозволити), враховуючи техніко-економічні та соціальні можливості на
даному стані свого розвитку.
Гранично допустимий ризик - це максимальний ризик, який не повинен
перевищуватись, незважаючи на очікуваний результат.
Надмірний ризик характеризується виключно високим рівнем, який у
переважній більшості випадків призводить до негативних наслідків.
На практиці досягти нульового рівня ризику, тобто абсолютної безпеки ,
неможливо. Знехтуваний ризик у теперішній час також неможливо забезпечити з
огляду на відсутність технічних та економічних передумов для цього. Тому
сучасна концепція безпеки життєдіяльності базується на досягненні прийнятного
(допустимого) ризику.
Суть концепції прийнятного (допустимого) ризику полягає у прагненні
створити таку малу безпеку, яку сприймає суспільство у даний час.
Прийнятний ризик поєднує в собі технічні, економічні, соціальні та політичні
аспекти і є певним компромісом між рівнем безпеки й можливостями її досягнення.
Максимально прийнятним рівнем індивідуального ризику загибелі людини
звичайно вважається ризик, який дорівнює 10-6 на рік. Малим вважається
індивідуальний ризик загибелі людини, що дорівнює 10-8 на рік.
Фактично ми всі щодня приймаємо рішення про співвідношення ризику з
вигодою. Як правило, ми згодні погодитись на відому долю ризику, як ціну за
вибраний нами спосіб життя.
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Все це дозволяє сформулювати аксіому про потенційну небезпеку
діяльності:
будь-яка діяльність потенційно небезпечна.
Цей постулат є основним при розв'язанні одного із завдань безпеки
життєдіяльності - ідентифікації небезпек.
Для того, щоби визначити серйозність небезпеки використовують категорії
серйозності небезпеки (І катастрофічна, II критична, III гранична, IV незначна),
які встановлюють кількісне значення відносної серйозності ймовірних наслідків
небезпечних умов та рівні ймовірності небезпеки ( (А) часта, (В) вірогідна, (С)
випадкова, (D) віддалена, (Е) неймовірна ), які є якісним відображенням відносної
ймовірності того, що відбудеться небажана подія, яка є наслідком не усунутої або
непідконтрольної небезпеки.
Для підвищення рівня безпеки використовується комплекс заходів та засобів.
Для того, щоб надати перевагу конкретним заходам та засобам або в певному їх
комплексу, порівнюють витрати на ці заходи та засоби і рівень зменшення шкоди,
який очікується в результаті їх запровадження. Такий підхід до зменшення ризику
небезпеки зветься управління ризиком.
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Лекція 2
Фізіологічні особливості організму людини
1. Будова аналізаторів
1.1. Загальна будова і принцип дії аналізаторів
Людина, це дуже складна інформаційно-енергетична система, яка тільки на
декілька відсотків складається з фізичного тіла і на 95% – з інформаційноенергетичних шарів підсвідомості. Вона подвійна по своїй природі, як і
навколишній світ, що складається з двох складових матеріальної (фізіологія) і
духовної (психологія).
За мільйони років розвитку у людини виробилася природна система захисту
від небезпек. В її основі лежить інформація від елементів зовнішнього середовища,
яка надходить до людини при допомозі аналізаторів. Саме ними, як невидимими
ниточками, людина зв'язана з навколишнім середовищем.
Через них здійснюється прийом і перетворення вхідних сигналів у внутрішні
відчуття людини. Цей рівень вирішує тактичні задачі – забезпечення безпеки
життєдіяльності, орієнтування і переміщення людини в навколишньому просторі.
Аналізатори надають первинну інформацію про стан зовнішнього середовища
і внутрішній стан людини. Така інформація називається сенсорною (відчуття), а
процес її прийому і первинної переробки – сенсорним сприйняттям. Відчуття – це
одна з основних фізіологічних характеристик людини, яка полягає у перетворенні
сигналів навколишнього середовища в кількісні і якісні показники процесу
прийому і часткової переробки інформації, хоча не менш важливими є також
управляючі рухи, які забезпечують взаємодію людини з навколишнім
середовищем.
Відчуття – процес, що полягає у відображенні окремих властивостей або
явищ матеріального світу, а також внутрішніх станів організму при
безпосередній дії подразників на відповідні рецептори.
Надходження в центральну нервову систему сигналів від рецепторів забезпечує
організм усією необхідною інформацією для виживання. Інформація, що
сприймається людиною проходить наступний шлях (рис.2.1): рецептор перетворює
енергію подразника в нервовий процес, провідні шляхи передають нервові
імпульси в кору головного мозку (мозковий кінець аналізатора складається з ядра і
Зовнішні
сигнали

Рецептор

Чутливі
нейрони

Головний
мозок

Рисунок 2.1 – Функціональна схема аналізатора

розсіяних по корі головного мозку елементів, які забезпечують нервові зв'язки між
аналізаторами), після обробки в головному мозку отриманої інформації в
зворотному напрямку поступає сигнал, який супроводжується відповіддю на зовнішній подразник.
Наприклад. Дотик рукою до гарячого предмету супроводжується дією високої
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температури на шкірні терморецептори (тільця Руфіні). Рецептори виробляють
сигнал, який по рецепторних (аферентних) нейронах передається в відповідну
ділянку мозку. В ньому сигнал аналізується і по ефекторним (руховим) нейронам
передається сигнал-відповідь, яким збуджується відповідний м’яз, що викликає
відведення руки від гарячого предмету.
Між рецептором і мозковим кінцем існує двохсторонній зв'язок, що
забезпечує саморегуляцію аналізатора. Парність аналізаторів забезпечує їх високу
надійність.

Рисунок 2.2 – Будова аналізаторів: 1...7 – рецептори (1 – зоровий, 2 – слуховий і
вестибулярний, 3 – шкірний, 4 – нюховий, 5 – смаковий, 6 – руховий (кінестетичний), 7 –
внутрішній (вісцеральний)); 8 – бокова борозна; 9 – центральна борозна; а – перший
аферентний нейрон; б – нейрони спинного або довгастого мозку; в – стовбур мозку; г –
центральні відділи аналізаторів у головному мозку (І – мислення і мова; ІІ і IV – шкірно–
м’язова; ІІІ – нюхова і смакова; V – слухова; VI – зорова).

1.2. Будова органа зору
Зоровий аналізатор складається з ока, зорового нерва і потиличної частини
головного мозку, де обробляється зорова інформація.
Око складається з очного яблука, яке має кулясту форму і три оболонки
(зовнішню, судинну і сітчатку) та допоміжного апарату (повіки, шість м'язів, що
рухають око, слізний апарат). Райдужна оболонка виконує роль діафрагми, яка
регулює кількість світла, що надходить до світлосприймального апарату, і захищає
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його від руйнування, здійснюючи звикання органа зору до інтенсивності світла і
темряви (світлова і темпова адаптація ока).

Рисунок 2.3 – Будова ока: а – вертикальний розріз, б – фрагмент сітківки, в – світлочутливі клітини; 1 – війковий м'яз, 2 – райдужна оболонка, 3 – передня камера ока, 4,5 – оптична
вісь, 6 – зіниця, 7 – poгiвка, 8 – зв’язка капсули кришталика, 9 – кон’юнктива, 10 – кришталик, 11
– склисте тіло, 12 – білкова оболонка, 13 – судинна оболонка, 14 – сітківка; 15 – жовта пляма, 16,
17 – місце виходу зорового нерва, 18 – паличка, 19 – колбочка, 20 – пігментний шар, 21 – нервові
клітини; 22 – ядро.

Сітківка складається з шару пігментних клітин і декількох шарів нервових
клітин, в склад яких входять світлосприймаючі клітини – колбочки і палички.
Будь-яке зображення є сукупністю ділянок з різною яскравістю (полів зору).
Процес зору оснований на фотохімічній дії світла на родопсин (зоровий пурпур) в
паличках і йодопсин – в колбах сітківки ока. Під дією світла ці речовини
вибілюються і стають до нього нечутливими. В темноті речовини відновлюються
до максимального ступеня чутливості. Відчуття яскравості залежить від кількості
вибіленого йодопсину і родопсину.
Палички є рецепторами присмеркового зору, вони збуджуються під впливом
слабкого світла, але при цьому людина не розрізняє кольорів і бачить нечітко.
Колбочки – рецептори денного зору. Вони пристосовані до сприймання яскравого
світла і різних кольорів. Кольоровий зір пояснюється тим, що в сітківці є три види
колбочок: одні збуджуються червоним світлом, другі – зеленим, треті – синім.
Відчуття всіх інших кольорів виникає внаслідок збудження цих колбочок у різних
співвідношеннях. Бувають випадки, коли людина не розрізняє деяких кольорів –
кольорова сліпота або дальтонізм, – що пов'язано з порушенням функцій колбочок
певного виду.
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1.3. Будова органа слуху і рівноваги
Слуховий аналізатор складається з вуха, слухового нерва і частини кори
головного мозку, яка аналізує слухові подразнення. Вухо частково розташоване в
товщі скроневої кістки черепа і складається із трьох основних відділів:
зовнішнього, середнього і внутрішнього вуха. Перші два служать для проведення
звуків, третій – містить звукосприймальний апарат і апарат рівноваги.
Зовнішнє вухо представлене вушною раковиною, зовнішнім слуховим ходом.
Вушна раковина вловлює і спрямовує звукові хвилі в слуховий хід, але у людини
вона майже втратила своє основне значення. Зовнішній слуховий хід проводить
звуки до барабанної перетинки. В
його стінках є сальні залози, які
7
4
виділяють вушну сірку. Середнє вухо
складається із барабанної порожнини,
яка через Євстахієву слухову трубу
3
сполучається
з
носоглоткою.
6
Барабанна
порожнина
об'ємом
3
10
1
5
близько 1 см , має барабанну
перетинку, слухову трубу, містить три
2
9
8
слухові кісточки, що сполучені між
собою: молоточок, коваделко і
стремінце. Ці кісточки передають
звукові коливання з барабанної
Рисунок 2.4 – Будова вуха: 1 – слуховий хід; 2 –
до
овального
вікна
барабанна перетинка; 3 – молоточок; 4 – коваделко; 5 – перетинки
стремінце; 6 – овальне вікно; 7 – півкруглі канали; 8 – внутрішнього
вуха,
зменшуючи
равлик (завитка); 9 – кругле вікно; 10 – слуховий нерв. амплітуду і збільшуючи силу звуку.
Барабанна перетинка розташована на межі між зовнішнім і середнім вухом. Це
округла за формою пластинка розміром 9 х 11 мм. Вона сприймає звукові
коливання. Слухова труба сполучає середнє вухо з порожниною носової частини
глотки. Внутрішнє вухо, що складається з перетинчастого і кісткового лабіринту,
являє собою систему порожнин і каналів, заповнених рідиною. Функцію слуху
виконує завитка – спірально закручений на 2,5 оберти канал. Решта частин
внутрішнього вуха забезпечує збереження рівноваги тіла в просторі. Остання
функція забезпечується вестибулярним апаратом.
Функцію вестибулярного апарату в цілому можна уявити таким чином. Рух
рідини, яка є у вестибулярному апараті, викликається переміщенням тіла,
трусінням, хитанням, що викликає збудження рецепторних клітин. Збудження передається по черепно-мозкових нервах у довгастий мозок, міст. Звідси вони ідуть у
мозочок, а також спинний мозок. Цей зв'язок із спинним мозком обумовлює
умовно-рефлекторні (мимовільні) рухи м'язів шиї, тулуба, кінцівок, завдяки чому
коригується положення голови, тулуба, запобігається падіння.
При усвідомленому визначенні положення тіла збудження надходить з
довгастого мозку і мосту через зорові горби в кору великого мозку. Вважається, що
кіркові центри контролю рівноваги і положення тіла в просторі розташовані в
тім'яній і скроневій частках мозку. Завдяки кірковим центрам аналізатора
можливий усвідомлений контроль рівноваги і положення тіла, забезпечується
прямоходіння.
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1.4. Будова рецепторів нюху
Елементи, які сприймають запахи речовин, розташовані в слизовій оболонці
верхньої і частково середньої носових раковин. Вони представлені нюховими
клітинами, рецепторами. Рецепторні клітини мають короткі (15...20 мкм)
периферичні відростки і довгі центральні. Тіла цих клітин розташовані в товщі
слизової оболонки, поверхня якої сягає 2,4 ... 5,0 см2. Клітки покриті величезною
кількістю волосків завдовжки 30…40 ангстрем. Площа їх зіткнення з пахучими
речовинами – 5…7 м2.
1
2
3
4
5
6
7

8
9

10
Рисунок 2.5 – Схема взаємовідносин між сенсорними, опорними та базальними
клітинами нюхового рецептора: 1– шар слизу; 2 – нюхова булава; 3 – нюхова війка; 4 –
мікротрубочка; 5 – мітохондрія; 6 – опорна клітина; 7 – сенсорна клітина; 8 – ядро; 9 – базальна
клітина; 10 – аксон сенсорного нейрона.

Нюхові рецептори становлять орган хімічного чуття. У людини їх близько 60
млн., а у собак, наприклад, у багато разів більше (близько 225 млн.). Цим
пояснюється висока здатність собак вловлювати запахи.
Вважається, що молекули пахучих речовин осідають на поверхні слизової
носових раковин і розчиняються в секреті залоз, які також розташовані в слизовій
носа. Розчинені речовини подразнюють нюхові волоски і кулясті потовщення.
Звідси імпульси надходять по нюхових нервах у центри нюху головного мозку, які
розташовані в проміжному мозку і корі. Там формується відчуття запаху речовин,
які вдихаються.
Окрім хеморецепторів в побудові нюхових відчуттів можуть грати роль також
і інші рецептори слизистої оболонки порожнини рота: тактильні, больові,
температурні. Так, деякі пахучі речовини викликають тільки нюхові відчуття
(ванілін, валеріана), а інші діють комплексно (ментол викликає відчуття холоду,
хлороформ — солодощі). Для класифікації запахів в даний час використовуються
схема, що включає чотири основні запахи: ароматний, кислий, горілий, гнильний.
Анатомічно орган нюху розташований у більшості живих істот в
найвигіднішому місці – передній частині тіла. Шлях від рецепторів нюху до тих
мозкових структур, де приймаються і переробляються одержувані від них
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імпульси, найкоротший. Нервові волокна, що відходять від нюхових рецепторів,
безпосередньо без проміжних перемикань потрапляють в головний мозок.
1.5. Будова смакового аналізатора
Лицьовий
нерв

солоне

солодке

язикоглото
чний нерв

кисле

гірке

Рисунок 2.6 – Симетричний розподіл
смакових рецепторів на язиці

Сприймання
смаку
зумовлене
смаковими сосочками з бруньками, які розташовуються в слизовій язика. У дітей, а
іноді і у дорослих смакові бруньки містяться на губах, надгортаннику і навіть на
голосових зв'язках. Смакових бруньок у людини близько 2 тис. Вони мають
напівкруглу форму і складаються з видовжених смакових і опірних клітин, які
щільно прилягають одна до одної. На одному з кінців клітин є 40...50 тонесеньких
ворсинок. На поверхні смакових клітин починаються нервові волокна. Гадають, що
речовини їжі осідають на ворсинках смакових клітин і викликають їх подразнення.
Збудження із смакових рецепторів цибулин передається через волокна язикового
нерва у міст і довгастий мозок, а звідти – до зорових горбів і кори великого мозку.
Так формується сприйняття у вигляді різних смакових відчуттів. Уся ця система
створює аналізатор смаку. Він здійснює аналіз смакових якостей харчових
речовин.
Чутливість рецепторів неоднакова по всій поверхні язика. Так, найбільша
чутливість до солодкого – на кінчику язика, до гіркого – на корені, до кислого – по
боках, до солоного – на кінчику і боках.
Для пояснення механізму формування смакових відчуттів висунуто дві
гіпотези: аналітична і ензиматична.
В аналітичній теорії смаку хімічний стимул, сприйнятий як смаковий,
взаємодіє з білково-подібною речовиною смакового рецептора, за рахунок чого
утворюється деяка речовина, концентрація якої визначає величину нервового
збудження. Ця гіпотеза знаходить все більше підтверджень. Знайдено, що в
смакових сосочках існують фракції білкових макромолекул, що вступають в
реакцію з солодкими і гіркими речовинами, сила якої залежить від концентрації
смакової речовини і порогу чутливості до неї.
Ензиматична теорія формування смаку (грец. en – в, всередині + zoon –
закваска) пояснює виникнення того або іншого смаку тим, що смакові рецептори
збуджуються через взаємодію хімічного стимулу, сприйманого як смаковий, з
ферментами поблизу нервових закінчень, що приводить до іонних зсувів і генерації
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нервових імпульсів.
1.6. Шкірний аналізатор
Шкіра – складний орган, що виконує безліч захисно-оборонних функцій. Вона
захищає кров від проникнення в неї хімічних речовин, запобігаючи отруєнню
організму, виконує роль регулятора температури тіла, охороняючи організм від
перегріву і переохолодження. Шкіра служить першим захисним бар'єром у момент
дотику струмоведучого провідника до тіла. Володіючи великим електричним
опором, який сягає іноді десятків тисяч Ом, шкіра, в перший момент, перешкоджає
проходженню електричного струму через внутрішні органи, що дозволяє
включитися іншим видам захисту організму. Функціональне порушення 30…50%
шкірного покриву, за відсутності спеціальної медичної допомоги, приводить до
загибелі людини.
Цей аналізатор являється комплексним, бо забезпечує відчуття болю, тепла
(холоду), дотику і вібрації. Для кожного з відчуттів є свої специфічні рецептори в
шкірі. Також їх роль можуть виконувати вільні нервові закінчення. Схема
розміщення і призначення рецепторів показані на рис.2.7. Щільність їх розміщення
на різних ділянках тіла неоднакова. Наприклад, на тильній частині кисті на 1 см2
шкіри припадає: 188 больових, 14 дотичних, 7 холодових і 0,5 теплових рецепторів,
а на грудній клітці, відповідно – 196, 29, 9 і 0,3.
В зв’язку з тим, що шкірний аналізатор розрізняє три види зовнішніх сигналів
іноді прийнято розглядати його, як три окремих аналізатори: больовий,
температурний і тактильний.
Найбільш самостійним вважається
больовий, тому що відчуття болю
характерне майже для всіх ділянок тіла,
крім головного мозку та кісток.
Відчуття тепла і холоду характерне
тільки для теплокровних істот, які мають
систему терморегуляції організму. В
шкірі людини розміщено близько 250000
колобочок Краузе на глибині 0,17 мм і
300000 тілець Руфіні на глибині 0,3 мм.
Відчуття
дотику
(тактильна
чутливість) виникає при деформації
відповідних рецепторів. Розтягування їх
поверхневої мембрани призводить до
Рисунок 2.7 – Схематичний розріз
виникнення рецепторного потенціалу,
шкіри, що показує шкірні рецептори
який у вигляді нервових імпульсів
різних типів: 1 – колбочка Краузе (холод); 2
передається до центральної нервової
– епідерміс; 3 – дерма; 4 – нервове сплетення
системи.
волосяного фолікула; 5 – тільце Руфіні
(тепло); 6 – вільні нервові закінчення (біль); 7
1.7. Вісцеральна чутливість
– диски Меркеля (дотик); 8 – тільце Мейснера
Відчуття, зв'язані з рецепторами
(дотик); 9 – тільце Пачіні (сильний тиск).
внутрішніх органів, надзвичайно важливі
для регулювання роботи нутрощів і рідко досягають рівня свідомості. Вони
здійснюють рефлекторну регуляцію функцій внутрішніх органів за
посередництвом рефлекторних центрів у довгастому і середньому мозочку чи в
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таламусі.
Деякі імпульси з цих рецепторів, однак, доходять і до кори півкуль і
викликають такі відчуття, як почуття спраги, голоду чи нудоти. Почуття спраги
виникає при подразненні рецепторів у слизуватій оболонці глотки; при пересиханні
цієї оболонки рецептори посилають у головний мозок імпульси, які ми і тлумачимо
як відчуття спраги.
Стінка шлунку теж містить рецептори. Коли шлунок порожній, по його
стінках проходить ряд сильних, повільних м'язових скорочень, що стимулюють
рецептори і викликають відчуття голоду. Вводячи людині в шлунок (через
стравохід) гумовий балон, з'єднаний трубкою з записуючим приладом, вдалося
встановити, що приступи голоду тісно зв'язані з цими характерними скороченнями.
Оскільки, однак, хворі з цілком вилученим шлунком продовжують ще почувати
голод, тут беруть участь і інші стимули. Проведені недавно дослідження
дозволяють припускати, що почуття голоду може викликатися зниженою
концентрацією глюкози в крові.
Інші рецептори знаходяться в брижах, що утримують внутрішні органи. При
запаленні чи розтяганні брижів в результаті незвичайних рухів органів, до яких
вони прикріплені, виникають болючі відчуття. Нервові закінчення, що сприймають
біль, маються і у внутрішньому епітелії самих органів.
Почуття наповнення і потреби в дефекації і сечовипусканні залежить від
рецепторів у стінках прямої кишки і сечового міхура. Багато інших, менш
визначених вісцеральних відчуттів виникає при статевій активності, хворобах чи
емоційних кризах.
1.8. Кінестетична чутливість
Усі м'язи, сухожилля і суглоби мають нервові закінчення –пропріорецептори,
що подібні деяким рецепторам шкіри. Ці закінчення чуттєві до змін натягу м'яза
чи сухожилля і посилають у головний мозок імпульси, завдяки яким ми почуваємо
положення і рух різних частин тіла. Це почуття називається кінестетичним, воно
дає нам можливість навіть із закритими очима робити різні дії руками, наприклад
вдягатися, грати на інструменті чи зав'язувати вузли. Крім того, імпульси з
пропріорецепторів надзвичайно важливі для координованого скорочення різних
м'язів, що беруть участь в одному русі: без них складні дії, що вимагають
спритності, були б неможливі. Ці імпульси мають також велике значення для
підтримки рівноваги. Пропріорецептори більш численні і функціонують більш
безупинно, чим кожний з інших органів чуття, хоча для нас робота їх менш
помітна, чим робота всіх інших рецепторів. Справді, існування кінестетичної
чутливості було відкрито лише 100 років тому. Про те, яке було б життя без
пропріорецепторів, ми одержуємо деяке уявлення, коли в нас раптом ―оніміє‖ рука
чи нога: це почуття ―оніміння‖ викликається відсутністю пропріорецептивних
імпульсів.
2. Загальні властивості та характеристики аналізаторів
Усі аналізатори завдяки своїй однотипній будові мають загальні
психофізіологічні властивості:
 надзвичайно висока чутливість до відповідних подразників;
 наявність абсолютної, диференційної та оперативної межі чутливості до
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подразника;
 тривалість відчуття – характеристика процесу сприйняття, яка виражається
інтервалом часу, протягом якого існує відчуття. Як правило, не співпадає з
тривалістю дії подразника. Відчуття виникає через деякий час після початку дії, а
пропадати може через деякий час після припинення дії;
 спроможність до адаптації;
 спроможність тренування;
 між інтенсивністю подразнення і силою відчуття існує залежність, яку
можна сформулювати так: відчуття людини L пропорційні логарифму подразнення
Х:
L = lg

Х
Х0

(1)

де Х0 – поріг сприйняття інтенсивності подразнення людиною;
Х – початкова інтенсивність подразнення.
Це обумовлено тим, що чутливість аналізатора людини змінюється обернено
пропорційно до вхідного сигналу (рис.6.8):
dL

1

К = dX  a X

(2)

де а – коефіцієнт пропорційності.
З рис.2.8 видно, що із зростанням вхідного сигналу зменшується чутливість
L, дБ

L

K
ΔL2
ΔL1

людини до вхідної дії.

ΔX1

ΔX2

X

Рисунок 6.8 – Графічна інтерпретація закону Вебера – Фехнера
Ця закономірність знайшла відображення в законі Вебера – Фехнера:
(3)
E  K  lg I  C,
де Е – величина відчуття;
І – інтенсивність подразнення;
К, С – константи (індивідуальні для кожного типу аналізатора).
Позитивний момент цього закону полягає в тому, що він забезпечує безпеку
органів чуття людини – навіть сильні вхідні дії не можуть зруйнувати аналізатор.
 відчуття людини змінюються не тільки від сили сигналу (його енергії), але і
від частоти сигналу f і підкоряються закону:
2

Lf= k f ,

(4)

де k – коефіцієнт пропорційності.
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Ця закономірність яскраво проявляється на прикладі дії звукових хвиль на
слуховий аналізатор, коли нормовані допустимі значення інтенсивності звуків
низької частоти (близько 100 Гц) в десятки разів перевищують допустимі величини
високочастотних шумів (8000 Гц).
Більшість аналізаторів мають спільні характеристики:
 нижній поріг відчуття – мінімальне значення впливу подразника, яке
викликає відчуття. Залежно від виду подразника абсолютний поріг змінюється в
одиницях енергії, тиску, температури, кількості чи концентрації речовини тощо;
 верхній поріг відчуття – гранично дозволена інтенсивність сигналу
(звичайно близька до больового порогу);
 діапазон відчуття – включає всі перехідні значення подразника від
нижнього порогу відчуття до больового;
 диференціальна чутливість – це мінімальна зміна інтенсивності сигналу, яку
відчуває людина.
S Д  I  100 %
I

(5)

Диференціальна межа характеризує величину, на яку мусить змінитись вже
викликаний подразник, щоб людина помітила, що він дійсно змінився;
 диференціальна чутливість до зміни частоти сигналу – це мінімальна зміна
частоти F сигналу, що відчуває людина:
S ДF  F

F

 100 %

(6)

діапазон спектральної чутливості (абсолютні пороги відчуття за частотою
або довжиною хвилі) визначаються для аналізаторів, які чутливі до змін частотних
характеристик сигналу (зорового, слухового, вібраційного), окремо нижній і
верхній пороги;


Таблиця 2.1 – Величина латентного періоду (с) для різних
аналізаторів
Тактильний (доторкання)
Слуховий (звук)
Зоровий (світло)
Нюховий (запах)
Температурний (тепло–холод)
Вестибулярний апарат (під час обертання)
Больовий (рана)

0,09...0,22
0,12...0,18
0,15...0,39
0,31...0,39
0,28...1,60
0,4
0,13...0,89

латентний період (лат. latens – прихований) – характеристика
психофізичного процесу, яка є часом між початком дії подразника і виникненням у
відповідь реакції. Величина латентного періоду обумовлена здійсненням фізикохімічного процесу в рецепторі, проходженням нервового імпульсу по провідних
шляхах, аналітико-синтетичною діяльністю в структурах головного мозку і
спрацьовуванням м'язів або залоз.
По своїй величині латентний період може істотно мінятися залежно від
способу і інтенсивності подразника, від рівня складності реакції та тренованості,
від функціональної готовності нервової системи.
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3. Особливості аналізаторів як органів безпеки життєдіяльності
3.1. Зоровий аналізатор
Зір – це біологічний процес, який забезпечує сприйняття форми, розмірів,
кольорів предметів, що оточують нас, орієнтування серед них. Функція зору не
тільки у сприйнятті світлового проміння. Ним ми користуємося для визначення
відстані, об'ємності предметів, наочного сприйняття навколишнього середовища.
Орган зору несе найбільше навантаження. Це зумовлено читанням, письмом,
переглядом телепрограм та інших видів отримання інформації і роботи. В системі
―людина – виробниче середовище‖ вважається, що до 80% всієї інформації
поступає через зоровий аналізатор, біля 19%, через слуховий і лише 1% через
тактильний.
Відчуття в зоровому аналізаторі виникають при дії електромагнітних хвиль в
межах 380...780 нм. Людина розрізняє 7 основних кольорів і до 150 відтінків.
основні кольори: фіолетовий – довжина хвилі (нм) 380…450, синій – 450...480,
блакитний – 480...500, зелений – 500...560, жовтий – 560...590, помаранчевий –
590...620, червоний – 620...780. Колірність зображення використовується для
сигналізації попередження небезпеки. Згідно з ГоСТ 12.04.026–76 встановлено 4
сигнальних кольори: червоний – безпосередня небезпека, жовтий – попередження,
зелений – робити саме так, синій – вказівка. Колір являється психологічним
фактором. Зелений колір – заспокійливий, червоний – збуджуючий, жовтий –
стимулює роботу мозку, фіолетовий – підвищує витривалість, помаранчевий –
піднімає настрій.
Око людини безпосередньо реагує на яскравість об'єкта, яка є відношенням
сили світла до площі поверхні, що світиться. Вимірюється в канделах на
квадратний метр (кд/м2) або в нітах на квадратний сантиметр (нт/см2). Гігієнічною
нормою є яскравість. При яскравості понад 30000 нт виникає ефект осліплення.
Діапазон чутливості ока від 10 6 до106 нт. Зоровий аналізатор має найдовшу
величину адаптації. Світлова адаптація триває 8…10 хв. При адаптації у темряві
чутливість ока досягає оптимального рівня за 30…50 хв.
Чутливість, яка викликана світловими сигналами, протягом певного часу
залишається сталою попри зникнення сигналу. Зоровий слід після світлового
подразнення може триматися від 1...2 с до декількох хвилин. Причому через
0,5…1,5 с з'являється негативний образ, тобто світлі поверхні здаються темними і
навпаки. Якщо сигнал кольоровий – образ забарвлений в додатковий колір (який
дає з основним білий колір). Наприклад: для червоного кольору – додатковий
синьо-зелений, помаранчевого – додатковий синій; жовтого – темно-синій.
Інерція зору викликає стробоскопічний ефект, що при певних умовах
освітлення може викликати мниме уявлення постійного діючого світлового
подразника. Критична частота блимання, коли сигнал сприймається як
безперервний, знаходиться в межах 12...25 Гц. Наприклад, миготіння кадрів
кіноплівки з частотою 24 кадри за секунду із-за інерції зорового аналізатора
сприймається як суцільна безперервна картина.
При сприйнятті об'єктів у двовимірному та тривимірному просторі
розрізняють поле зору та глибинний зір. Бінокулярне поле зору по горизонталі –
120...160°, по вертикалі вгору –55...60°, вниз – 65...72°. При сприйнятті кольору
поле зору звужується. Зона оптимальної видимості становить: вгору – 25°, вниз –
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35°, праворуч та ліворуч – по 32°. Глибинний зір пов'язаний із сприйняттям
простору. Помилка оцінки віддаленості об'єктів (на відстані до 30 м) складає 12%
відстані.
Середня тривалість зорових фіксацій для розв'язання найпоширеніших задач
має наступну величину: читання літер – 0,31 с, пошук умовних знаків – 0,3 с,
фіксація стану індикаторів (горить – не горить) – 0,28 с, сприйняття умовних знаків
– 0,04 с. Середня тривалість пошукових рухів ока – 0,025 с.
3.2. Слуховий аналізатор
Слух – вид чутливості, який забезпечує сприйняття звукових коливань. Його
значення неоціненне у психічному розвитку повноцінної особистості. Завдяки
слуху пізнається звукова частина навколишнього середовища. Без звуку неможливі
мовні спілкування між людьми, музика, спів тощо.
Завдяки слуху, люди спроможні визначити напрям звуку і за ним – його
джерело. Ця властивість дозволяє орієнтуватися в просторі на місцевості, розрізняти, хто говорить. Слух разом з іншими видами чутливості попереджає про
небезпеку. Часто звук застосовується для попередження небезпеки в умовах
недостатньої видимості об’єкта управління (звуковий сигнал автомобіля, гудок
потягу) або при катастрофах, стихійних лихах, воєнних діях (сирена).
Людина сприймає звук за допомогою чутливого психофізіологічного
віддзеркалення. Звукове поле сприймається як двовимірний простір в координатах
– інтенсивності звуку та його частоти.
Людина сприймає звуки з частотою коливань від 16 до 20 000 за секунду. З
віком сприйняття високих частот знижується. Знижується сприймання звуку і при
дії звуків великої сили, високих і особливо низьких частот.
Слуховий аналізатор неоднаково сприймає звуки різних частот. Звуки низької
частоти людина сприймає як не дуже гучні, порівняно зі звуками більш високої
частоти такої ж інтенсивності. Слуховий аналізатор здатен фіксувати навіть
незначні зміни частоти вхідного звукового сигналу, тобто володіє вибірністю, яка
залежить від рівня звукового тиску, частоти і тривалості звукового сигналу
Мінімально помітні розрізнення складають 2...3 Гц і мають місце на частотах не
менш 10 Гц, для частот більше 10 Гц мінімально помітні розрізнення складають
біля 0,3% частоти звукового сигналу. Вибірність підвищується на рівнях голосності 30 дБ і більш та тривалості звучання, що перевищує 0,1 с.
Просторова локалізація джерела звуку можлива завдяки сприйняттю звуків
одночасно двома вухами (бінауральний слух). Бінауральний слух від
моноурального відрізняється більш високою абсолютною чутливістю,
перешкодостійкістю, роздільною здатністю при диференціюванні змін висоти і
гучності тональних сигналів і більшою можливістю визначення просторового
розташування джерела звуку.
Просторове визначення джерела звуку здійснюється за рахунок:
а) різниці в часі приходу сигналів на праве і ліве вухо. Різниця в 30…40 мс
створює враження зміщення джерела на 2…3° у бік вуха, в яке сигнал приходить
раніше;
б) зсуву фази сигналів, що поступають на різні вуха. Бінауральна фазова
чутливість найбільш виражена для f = 200…250 Гц, у бік більш високих і більш
низьких частот погіршується, при 2000…3000 Гц – практично відсутня. Різниця
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фаз 180° відповідає зсуву джерела звуку на 90°;
в) різниці інтенсивності сигналів, що приходять до правого і лівого вуха.
Чутність, тобто можливість виявлення звукового сигналу залежить від
тривалості його звучання. Для виявлення звуковий сигнал повинен тривати не
менше 0,1 с.
В управлінні використовуються мовні сигнали для передач інформації або
команд управління між операторами. Важливою умовою сприйняття мови є
розрізнення тривалості та інтенсивності окремих звуків і їх комбінацій. Середній
час тривалості мовлення голосного звуку дорівнює близько 0,36 с, приголосної
0,02...0,03 с. Відчування і розуміння мовних повідомлень суттєво залежить від
темпу їх передачі, наявності інтервалів між словами і фразами. Оптимальним
вважається темп 120 слів/хв.
Таблиця 6.2 – Співвідношення в шкалі голосності
Рівень
голосності
(звуку) , дБ
0
10
20
40
60
70
80
90
100
110
120
130

Інтенсивність Звуковий
звуку,
тиск,
2
Вт/м
Н/м2
10-12
2,0·10-5
-11
10
6,3·10-5
10-10
2,0·10-4
10-8
2,0·10-3
-6
10
2,0·10-2
10-5
6,3·10-2
10-4
2,0·10-1
-3
10
6,3·10-1
10-2
2
-1
10
6,3
1
20
10
63

Зразок характеру звуку
Поріг чутності
Серцеві тони через стетоскоп
Розмова пошепки
Звичайна розмова
Шум на вулиці
Голосна розмова
Репродуктор при максимальній гучності
Шум у потязі метро
Автомобільна сирена
Шум авіамотора
Шум реактивного літака
Біль

Вплив шуму на розбірливість залежить від співвідношення рівнів шуму і
мови. Для задовільного сприйняття мови її рівень повинен перевищувати шум
приблизно на 6 дБ.
Розпізнання мовних сигналів залежить від довжини слова. Односкладові слова
розпізнаються в 13% випадків, шестискладові в 41%. Це пояснюється наявністю в
складних словах великої кількості визначальних ознак. Мовне повідомлення
сприймається при темпі мови до 160 слів на хвилину. Оптимальний темп - 120
сл./хв.
3.3. Шкірний аналізатор
Шкіра сприймає відчуття, які виникають при дії різних подразників на
поверхню шкіри. Почуття болю, холоду, тепла, зміщень, вібрацій – це основні види
сигналів від дії зовнішніх небезпечних факторів, які визначають реакцію організму
людини на них.
Тактильна та вібраційна чутливість. Тактильна чутливість – це відчуття, яке
виникає під час дії на поверхню шкіри будь-яких механічних чинників (дотик,
тиск, тертя), які викликають деформацію шкіри. Відчуття виникає тільки на
момент деформації. Абсолютний поріг тактильного відчуття визначається мінімальним тиском на поверхню шкіри, при якому з’являється ледве помітне від26

чуття дотику. Найбільш розвинена чутливість на дистальних (віддалених) частинах
тіла. Приблизні пороги відчуття: для кінчика пальця руки – 3 г/мм2; на тильному
боці пальця – 5 г/мм2, на тильному боці кисті – 12 г/мм2; на животі – 26 г/мм2, на
п'ятці – 250 г/мм2. Поріг розрізнення в середньому дорівнює приблизно 0,07
вихідної величини тиску. Часова межа тактильного відчуття становить менше 0,1 с.
Особливістю тактильного аналізатора є швидке зменшення відчуття торкання чи
тиску. Час адаптації знаходиться у межах 2...20 с. Тактильні відчуття формують у
людини цілісне уявлення про навколишній світ, що зумовлює її здатність до
предметної діяльності.
Вібраційне відчуття обумовлено тими ж рецепторами, що і тактильне, тому
топографія розподілу вібраційного відчуття на поверхні тіла аналогічна.
Шкідливий вплив вібрацій на людину полягає в їх локальній дратівливій і
ушкоджувальній дії на тканини і рецептори, що містяться в них. Оскільки ці
рецептори пов'язані з центральною нервовою системою, їх рефлекторна дія
впливає на різні системи організму. При низьких частотах механічних коливань (до
10 Гц), вібрації охоплюють весь організм незалежно від розташування їх джерела.
Систематична дія низькочастотних вібрацій найбільше вражає м'язи людини. При
дії високочастотних вібрацій зона їх розповсюдження обмежується місцем
контакту, що викликає зміни в стінках кровоносних судин і приводить до
порушення судинної системи.
Вібрація відчувається в діапазоні частот від 1 до 10 000 Гц. Найвища
чутливість до частот від 200 до 250 Гц. В цьому випадку амплітуда вібрації
мінімальна і дорівнює 1 мкм. При збільшенні або зменшенні частоти вібрації
чутливість знижується.
Дія загальної вібрації з частотою від 4…27 Гц пов'язана з явищем резонансу
(збільшенням амплітуди коливань окремих органів тіла людини). Тому дія цих
частот має найбільш негативні наслідки. Резонансні частоти окремих частин тіла:
очі – 22...27, горло – 6... 12, грудна клітка – 2...12, ноги, руки – 2...8, голова – 8...27,
обличчя та щелепи – 4... 27, поперекова частина хребта – 4...14, живіт – 4...12.
Вібрації впливають на сенсорну систему. Загальні вібрації погіршують
гостроту і звужують поле зору, знижують світлочутливість очей і порушують
вестибулярну функцію. Дія локальних вібрацій знижує вібраційну, тактильну,
температурну, больову і м’язову чутливість. Інтенсивна вібрація при тривалій дії
приводить до серйозних змін діяльності всіх систем організму і, за певних умов,
може викликати важке захворювання – віброхворобу.
Больова чутливість. Больові відчуття виникають не тільки при перевищенні
верхньої абсолютної межі чутливості. Вільні нервові закінчення в епітеліальному
шарі шкіри є спеціалізованими больовими рецепторами. Цей вид чутливості
обумовлений впливом на поверхню шкіри механічних, теплових, хімічних,
електричних та інших подразників. Між тактильними та больовими рецепторами
існують складні співвідношення. Вони проявляються в тому, що найменша
щільність больових рецепторів припадає на ті ділянки шкіри, котрі найбільш
насичені тактильними рецепторами, і навпаки. Протиріччя зумовлене різними
функціями рецепторів в житті організму. Больові відчуття викликають оборонні
рефлекси, зокрема, рефлекс віддалення від подразника. Тактильна чутливість
пов'язана з орієнтувальними рефлексами, зокрема, викликає рефлекс зближення з
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подразником.
Біологічний сенс болю полягає в тому, що він, як сигнал небезпеки, мобілізує
організм на боротьбу за самозбереження. Під впливом больового сигналу
перебудовується робота всіх систем організму і підвищується його реактивність.
Поріг больової чутливості шкіри живота – 20 г/мм2, кінців пальців – 300 г/мм2.
За одиницю болі прийнято 1 DOL, що складає 0,06 Вт/см2. Верхня межа болю
виникає при 10,5 DOL, що дорівнює питомій потужності у 0,86 Вт/см2.
При відчутті болю спостерігається майже пряма залежність між відчуттям та
інтенсивністю подразнення в діапазоні до порога чутливості. Це означає, що для
больового аналізатора закон Вебера–Фехнера не діє.
Температурна чутливість. Цей тип чутливості властивий теплокровним
організмам. Температурна чутливість забезпечується двома типами рецепторів.
Одні реагують тільки на холод, інші – лише на тепло. Абсолютна межа
температурної чутливості для теплових рецепторів – 0,2°С, для холодних – 0,4°С.
Диференціальна межа – близько 1°С. Температура шкіри дещо нижча за
температуру тіла і відмінна для окремих ділянок: на лобі – 34...35°С, обличчі –
20...25°С, животі – 34°С, ногах – 25...27°С. Середня температура вільних від одягу
ділянок шкіри 30...32°С. При замерзанні, по температурі окремих ділянок тіла,
визначають ступінь переохолодження організму.
Діапазон температурного відчуття складає від 10 до 44,50С. При менших
температурах теплові та інші волокна блокуються (на цьому базується один із
видів знеболювання), а при більших – відчуття ―гаряче‖ змінюється відчуттям
болю.
Температурний аналізатор важливий для нормальної життєдіяльності людини
з двох напрямків.
 по-перше, це інформація про тепловий стан навколишнього середовища і
предметів, з якими людина має контакт. У разі перевищення порогів ―холодно‖ і
―гаряче‖ організм виконує відповідні захисні дії, щоб убезпечитися від можливих
обморожень або опіків;
 по-друге, дані про тепловий стан організму, дозволяють підтримувати у
нормі його гомеостатичну функцію – сталу температуру у 36,60С. Терморегуляція
організму здійснюється за рахунок потовиділення і зміною просвіту підшкірних
судин (почервоніння та збліднення шкіри).
3.4. Рухова чутливість
Кінестетична чутливість дає можливість людині керувати захисними
пристроями, ручками, кнопками, педалями тощо. М'язове відчуття, враховуючи
дію гравітації, ―працює‖ постійно. Завдяки ньому людина приймає більш зручну
позу. Певною мірою від зручного положення тіла людини залежить його
працездатність, а в деяких випадках – і безпека.
Оптимальні зусилля: для ручок – 20...40 Η; для кнопок, тумблерів,
перемикачів – 1400...1600 Η; для педалей ніг – 20...50 Η; для важелів ручного
керування – 120...160 Н. Діапазон швидкостей, що розвиваються завдяки рухам
рук, становить 0,0001...80 м/с, найчастіше використовуються швидкості 0,05...3 м/с.
Вертикальні рухи рука здійснює швидше, ніж горизонтальні. Рухи до себе
здійснюються швидше, ніж від себе. Руховий аналізатор можна значно покращити
шляхом тренувань.
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3.5. Нюх
Запахи обумовлені дією летких пахучих речовин на рецептори слизової
оболонки носової порожнини. Особлива якість запаху обумовлена наявністю в
молекулі подразника особливих атомних угрупувань (ефірної, фенолової,
альдегідної). При змішуванні речовин може виникати новий запах, якість якого
залежить від концентрації і складу початкових речовин. Запахи можуть
класифікуватися по пахучих речовинах, що викликають якісно різні суб'єктивні
враження.
Шведський ботанік Лінней виділяв 7 основних запахів: ароматичні (червона
гвоздика), бальзамові (лілія), амброзіальні (мускус), цибульні (часник), псячі
(валеріана), відштовхуючі (деякі комахи), нудотні (падаль).
Цваардемакер виділяв 9 основних класів: запахи ефірні (ацетон), ароматичні
(гвоздика), бальзамові (ваніль), амбромускусні (мускус), часникові (сірководень),
пригорілі (бензол), каприлові (сирий), осоружні (запах клопів), нудотні (скатол).
Стереохімічна теорія нюху (греч. stereos – просторовий) розроблена
британським вченим Дж. Еймуром в 1964 г. Згідно неї нюх залежить від взаємодії
молекул пахучої речовини з мембраною нюхової клітини, яка визначається як
формою молекул, так і наявністю в ній певних функціональних груп. Молекула
нюхового пігменту нюхової клітки переходить в збуджений стан під дією молекули
пахучої речовини, яка потрапляє в певну рецепторну ―лунку‖, що коливається на
мембрані нюхової клітини. В даній теорії виділяється сім первинних запахів —
камфароподібний, квітковий, мускусний, м'ятний, ефірний, гнильний і гострий, всі
інші – є змішаними і складаються з декількох первинних. Різний ступінь
стимуляції рецепторів дає змогу розрізняти біля 10000 запахів. Було припущено,
що молекули, що приводять до сприйняття камфароподібного запаху, мають форму
кулі, з квітковим – диска з ручкою.
Але існують речовини, які через маленьку величину (наприклад, синильна
кислота, яка складається лише з трьох атомів — HCN, озон, сірководень) повинні
вкладатися в будь-який рецептор. Проте, синильна кислота пахне гірким мигдалем.
Крім того, є молекули, що мають схожу просторову структуру, але пахнуть по
різному (наприклад, ефіри оцтової кислоти – пропілацетат, бутилацетат і
амілацетат). Тому в альтернативній теорії Л. Тьюрін запах інтерпретується як
налаштування на різні частоти коливань молекул.
Нюхова чутливість – здатність відчувати і сприймати пахучі речовини як
запахи. Хімічні речовини, поширювані у вигляді пари, газу або пилу потрапляють в
порожнину носа, де взаємодіють з відповідними рецепторами. Залежно від
об'єктивних умов (температура і вологість) і функціонального стану організму
(наприклад, добових коливань – вдень чутливість менша ніж вранці і увечері) і
цілеспрямованості діяльності інтенсивність нюху, для визначення якого звичайно
використовується дев'ятибальна шкалу, може коливатися в достатньо широких
межах. Зокрема, істотно посилюється під час вагітності. При значному за часом
контакті пахучих речовин із слизовою оболонкою носа відбувається адаптація, що
приводить до зниження чутливості. Повна адаптація до одного запаху не виключає
чутливості до інших. Одночасна дія декількох пахучих речовин може приводити до
їх змішування, взаємної нейтралізації, витісненню одного запаху іншим, появі
нового запаху. Послідовна зміна запахів, що приводить до збільшення чутливості
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до одного запаху після дії іншого, використовується в парфумерії.
Нюховий аналізатор для людини, в порівнянні із зоровим та слуховим, має
другорядне значення, тому що запахи дуже рідко несуть інформацію про
небезпеки. Але не треба принижувати його роль. Добре відомо, що саме через ніс
ми відчуваємо характерні запахи: витоку газу, несвіжих продуктів і відходів,
хімічних речовин тощо, тобто отримуємо сигнал про можливу небезпеку. Якщо на
аналізатори потрапляє речовина, небезпечна для життя або яка є загрозою здоров'ю
людини (ефір, нашатирний спирт, хлороформ тощо), рефлекторно сповільнюється
або короткочасно затримується дихання.
Нюх може використовуватись людиною при знаходженні різних відхилень у
технологічних процесах, визначенні якості продукції. Зміна усталених запахів – це
сигнал про якісь зміни, попередження про потенційну небезпеку. Недарма кажуть:
―Нюхом відчуваю, що тут щось не те!‖ Втрата нюху проявляється в неможливості
відчувати запахи речовин у повітрі (вони можуть виявитися небезпечними для
здоров'я), впізнавати зіпсовану їжу. Для працівників парфумерної, харчової
промисловості, сфери харчування втрата нюху може стати причиною зміни
професії.
Абсолютна межа нюху у людини вимірюється частинками міліграма речовини
на літр повітря. Диференціальна межа становить в середньому 38%.
Особливістю нюхового аналізатора є залежність сили відчуття від швидкості
проходження повітря через носові пазухи. При зростанні швидкості (людина
принюхується) більшість повітря проходить через верхній хід, де розташовано
нюхові рецептори.
Для нюхового аналізатора характерна адаптація, тобто процес ―звикання‖ до
запаху. При тривалій дії сильного запаху диференціальна чутливість майже зникає
і для поновлення відчуття необхідно суттєво збільшити концентрацію подразника.
3.6. Смак
Життєва роль смакових відчуттів, як і нюхових, менша, ніж зорових і
слухових. Але вони мають велике значення в безпеці існування людини. При
допомозі смакового аналізатора визначається вид та якість речовин, що попадає в
середину людини через ротовий отвір. В основному це їжа, напої, медикаменти.
Смак спожитих раніше речовин запам’ятовується. Це дає змогу рефлекторно
відрізнити за незнайомим смаковим відчуттям нову речовину або інгредієнт їжі.
Невідповідність смаку споживаного компоненту до смаку, який людина відчувала
раніше при його вживанні, викликає пересторогу або реакцію відторгнення. Таким
чином смаковий аналізатор надає інформацію про небезпеку речовин, що
надходять в організм зовні.
Тим, хто потрапив в екстремальну ситуацію можна скористатися
рекомендацією йогів: пробуючи незнайому їжу, постарайтеся якомога довше
тримати її в роті, поволі пережовуючи і прислухаючись до своїх відчуттів. Якщо
з'явиться явне бажання проковтнути, тоді спробуйте ризикнути.
За теорією розрізняють 4 основних смакових відчуття: солодкого, гіркого,
кислого і солоного (рис.2.6). Інші смаки результат змішування в певних пропорціях
3 з 4 можливих первинних смаків. Треба пам’ятати, що рецептори язика
збуджуються тільки у випадку, коли на них діє розчинена речовина.
Смаковий аналізатор у порівнянні з розглянутими раніше, досить грубий.
30

Концентрація речовини, що відповідає нижньому порогу відчуття в 105 разів
більша ніж у нюхового аналізатора. Диференціальна чутливість теж низька і
складає в середньому 20%. Смаковий аналізатор характеризується високою
латентністю. Особливо затримка реакції на подразнення дуже довго зберігається
після припинення дії подразника. Відновлення смакового сприйняття після
закінчення дії подразника закінчується через 10...15 хвилин.
Найвищу чутливість смаковий аналізатор проявляє при температурі речовини 370С.
Зменшення або збільшення температури веде до спаду чутливості. При температурі
00С чутливість майже зникає

Лекція 3
Загальні уявлення про обмін речовин та енергію
Фізіологічні особливості організму людини треба розглядати з урахуванням її
взаємодії з навколишнім середовищем. У цьому випадку можливе більш повне
уявлення про джерела небезпек для здоров'я та життя людини. Така взаємодія
здійснюється шляхом обміну речовин і енергії.
Життєві процеси організму пов'язані з постійним поглинанням речовин з
навколишнього середовища і виділенням кінцевих, продуктів розпаду в це
середовище. Сукупність цих двох процесів складає обмін речовин. Саме обмін
речовин створює те єднання, котре існує між живими організмами і навколишнім
середовищем.
Обмін речовин властивий як живій, так і неживій природі. Але між ними існує
принципова різниця. Внаслідок обміну речовин неживих тіл останні незворотно
руйнуються, тоді як обмін речовин живих організмів з навколишнім середовищем є
основною умовою його існування.
Обмін речовин і енергії в клітині складається з двох процесів: пластичного
обміну — (асиміляція, анаболізм) сукупність реакцій біосинтезу (утворення
речовин) відбувається з поглинанням енергії та енергетичного обміну —
(дисиміляція, катаболізм) сукупність реакцій розщеплення речовин з виділенням
енергії.
Внаслідок процесів дисиміляції харчових речовин утворюються продукти
розпаду та енергія, що необхідна для процесів асиміляції. Взаємозв'язок цих
процесів забезпечує існування тваринного організму.
Обмін речовин умовно можна розділити на зовнішній обмін, який включає
надходження харчових речовин в організм та видалення кінцевих продуктів
розпаду, і внутрішній, який охоплює всі перетворення харчових речовин у
клітинах організму.
Харчові речовини, які потрапили в організм, витрачаються на енергетичні й
будівельні процеси, які протікають одночасно. При розпаді харчових речовин
виділяється енергія, яка витрачається на синтез специфічних для даного організму
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сполук, на підтримку постійної температури тіла, проведення нервових імпульсів
та ін.
Основним методом дослідження обміну речовин є метод визначення балансу
речовин, які потрапили в організм та видалились зовні, а також їх енергетичної
цінності.
Баланс енергії визначається на основі даних про калорійність харчових
речовин, які вживаються, а також кінцевих продуктів, що виводяться з організму.
Потреба людини в енергії визначається дослідним шляхом і виражається в
калоріях. Кількість калорій, які надходять в організм з будь-якими продуктами,
називається калорійністю їжі. Енергозабезпеченість їжі повинна відповідати
енерговитратам організму, тобто енергетичні потреби людини повинні повністю
покриватися за рахунок енергетичної цінності харчових продуктів, які входять у
раціон людини.
Для нормального функціонування організму щоденний раціон людини повинен
включати шість основних складових: білки, жири, вуглеводи, вітаміни,
мінеральні речовини і воду. Харчові речовини, які люди отримують разом з їжею,
можна умовно розділити на дві групи: ті, котрі необхідні їм у великих кількостях,
або макрокомпоненти (вода, білки, жири, вуглеводи), і ті, котрі необхідні в
менших кількостях, або мікрокомпоненти (вітаміни та мінеральні компоненти).
Білки - це пластичний матеріал для формування клітин і міжклітинної
речовини. Всі складові частини людського організму складаються з білків (м'язи,
серце, мозок і навіть кістки містять значну кількість білків). Роль білків
визначається не тільки різноманітністю їх функцій, але й незамінністю їх іншими
речовинами. Білки — це органічні речовини, що складаються з амінокислот, які,
поєднуючись між собою в різних композиціях, надають білкам різноманітних
властивостей. Тваринний білок - це м'ясо, яйця, молоко і молочні продукти.
Основним джерелом рослинного білка є хліб і крупи.
Жири. Роль жирів у харчуванні визначається їх високою калорійністю й
участю в процесах обміну. Жири забезпечують у середньому 33% добової
енергоцінності раціону. З жирами в організм надходять необхідні для
життєдіяльності речовини: вітаміни А, Д, Е, К і біологічно важливі фосфоліпіди
(лецитин, холін). Жири забезпечують всмоктування з кишечника низки
мінеральних речовин та жиророзчинних вітамінів. У вигляді сполук з білками
жири входять до складу клітинних оболонок і ядер, беруть участь у регулюванні
обміну речовин у клітинах.
Жири можуть бути рослинного та тваринного походження.
Вуглеводи. Вуглеводи є основною частиною харчового раціону. Фізіологічне
значення вуглеводів переважно визначається їх енергетичними властивостями.
Вони є головним джерелом енергії організму (становлять 55% енергоцінності
добового раціону). Тому в організмі їх міститься тільки близько 2%, хоча в їжі їхня
частка становить 70% (400-500г на добу).
Вуглеводи поділяють на такі групи:
 моносахариди — глюкоза, фруктоза, галактоза;
 олігосахариди — сахароза;
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 полісахариди — крохмаль, глікоген, клітковина, пектинові речовини.
Основним джерелом вуглеводів у харчуванні людини є рослинна їжа, тільки
лактоза і глікоген містяться в продуктах тваринного походження.
Вітаміни. Вони регулюють процеси обміну речовин, необхідні для формування
ферментів, гормонів та ін. Вітаміни беруть участь в окислювальних процесах,
внаслідок яких з вуглеводів і жирів утворюються численні речовини, які
використовуються організмом як енергетичний та пластичний матеріал. Вітаміни
майже не синтезуються в організмі і повинні надходити з їжею.
Відсутність вітамінів у раціоні протягом тривалого часу може спричинити різні
захворювання. У нашому кліматичному поясі наприкінці зими та на початку весни
найчастіше виявляється дефіцит вітамінів А, С, В1, В2 і РР.
Мінеральні речовини. Мінеральні речовини не мають енергетичної цінності,
але необхідні для життєдіяльності організму. Потрапляють вони в організм з
продуктами харчування у вигляді мінеральних солей. Мінеральні речовини, які
містяться в харчових продуктах і тканинах організму в значній кількості, відносять
до макроелементів. Макроелементи бувають основного й кислотного характеру.
До основних належать кальцій, магній, калій, натрій, до кислих — фосфор,
сірка, хлор. Продуктами харчування, які містять макроелементи кислотного
характеру, є м’ясо, птиця, яйця, сир, хліб, бобові, тощо.
В молоці, кефірі, овочах, багатьох ягодах, фруктах містяться макроелементи
основного характеру.
Мікроелементи — це група хімічних елементів, присутніх в організмі людини
і тварин у малих концентраціях. Добова потреба в них виражається в міліграмах
або частках міліграма. Мікроелементи мають високу біологічну активність та
необхідні для життєдіяльності організму. До таких мікроелементів належать
залізо, мідь, кобальт, нікель, марганець, стронцій, цинк, хром, йод, фтор.
Нестача цих речовин у харчуванні може призвести до структурних та
функціональних змін в організмі, а їх надлишок має токсичну дію. Найбільш
дефіцитні мінеральні елементи в їжі людини — кальцій та залізо.
Неправильне харчування суттєво знижує захисні сили організму і
працездатність, порушує процеси обміну речовин, призводить до передчасного
старіння і може спричиняти виникнення багатьох захворювань, зокрема
інфекційного характеру.
Раціональним вважається харчування, яке забезпечує нормальну
життєдіяльність організму, високий рівень працездатності і опору впливу
несприятливих факторів навколишнього середовища, максимальну тривалість
активного життя.
1. Значення нервової системи в життєдіяльності людини
Людина як жива істота має дві найхарактерніші складові: організм і
психіку.
Психіка — це властивість нервової системи.
Нервова система - це сукупність структур в організмі, яка об'єднує діяльність
усіх органів і систем і забезпечує функціонування організму як єдиного цілого в
його постійній взаємодії із зовнішнім середовищем.
33

Фактично люди мають дві нервові системи: центральну і вегетативну.
Центральна нервова система керує відносинами людини із зовнішнім світом.
Вона включає: спинний мозок, великі півкулі головного мозку, які зв'язані з
проміжним мозком, середній мозок, задній мозок, довгастий мозок, мозочок.
Вегетативна нервова система керує діяльністю внутрішніх органів.
Встановлено, що функція лівої півкулі — оперування вербально-знаковою
інформацією, читання, рахунок, тоді як функція правої півкулі — це оперування
образами, орієнтування у просторі, розпізнавання музичних тонів, ідентифікація
складних предметів, продукування сновидінь.
У людей з ушкодженням лівої півкулі головного мозку порушується мова,
страждає або відсутня логіка в судженнях.
При порушенні цілісності правої півкулі різко збіднюється емоційна сторона
життєдіяльності. Якщо порушена лобна частина головного мозку, то страждає
рухальний механізм мови, регуляції форм поведінки, мислення. Якщо уражена
височна частина головного мозку, то порушується сприйняття слухових, смакових
якостей, аналіз і синтез звуків, пам'ять.
Домінуючим у процесі формування особистості є розвиток лівопівкульних
компонентів мислення. Правопівкульне, образно-творче мислення поступово
пригнічується при вадах виховання і навчання, і талановиті діти стають
звичайними «стандартними» дорослими.
На мозок людини безперервно діють різноманітні за кількістю і якістю
подразники з внутрішнього і навколишнього середовищ. Виникнення
несподіваної та напруженої ситуації призводить до порушення рівноваги між
організмом і навколишнім середовищем. Наступає неспецифічна реакція
організму у відповідь на цю ситуацію — стрес.
Вегетативна нервова система регулює діяльність внутрішніх органів і пов'язана
з центральною системою.
Зв'язок між відчуттям і поведінкою встановлюється переважно в певних
ділянках кори головного мозку і, залежно від подразника, відбувається адекватна
дія організму — рефлекс. Рефлекси можуть бути двох видів—безумовні й умовні.
Безумовні рефлекси — це стереотипи поведінки, набуті людиною в постійних
умовах зовнішнього середовища, які формувалися в процесі всієї попередньої
історії розвитку і передаються в спадковість.
Умовні рефлекси — це поведінка, яку набувають у результаті навчання або у
разі дій, які часто повторюються, особливо якщо послідовність їх виконання довго
залишається незмінною. Це дозволяє виконувати ці дії в напівавтоматичному
режимі. Такі дії називають динамічним стереотипом.
Однією з фундаментальних властивостей центральної нервової системи є її
здатність створювати осередки гальмування і осередки активності (домінанти).
Здатність до довготривалої активної праці і протидії втомі залежить від
індивідуальної витривалості нервової системи по відношенню до збуджувального
та гальмівного процесів, тобто від її сили.
Найбільш сприятливі умови для нормальної діяльності нервової системи
створюються при правильному чергуванні праці, активного відпочинку і сну.
Усунення фізичної утоми і нервової перевтоми настають при чергуванні одного
виду діяльності з іншим, при цьому навантаження будуть відчувати по черзі різні
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групи нервових кліток. В умовах високої автоматизації виробництва профілактика
перевтоми досягається особистою активністю працівника, його творчою
зацікавленістю, регулярним чергуванням моментів праці і відпочинку.
2. Психіка людини і безпека життєдіяльності
Якби була можливість наочно порівняти сучасну людину з людьми, які жили
20-30 тис. років тому, то можна було б помітити, що за цей період людина зовні
майже не змінилася.
Усе це пояснюється специфікою еволюційного розвитку людини: він
відбувався головним чином у психіці. Розвиток психіки — це результат еволюції
нервової системи: під впливом навколишнього середовища ускладнюється нервова
система.
Психіка — це здатність мозку відображати об'єктивну дійсність у формі
відчуттів, уявлень, думок та інших суб'єктивних образів об'єктивного світу.
Психіка людини проявляється у таких трьох видах психічних явищ: психічні
процеси, психічні стани, психічні властивості.
Психічні процеси — це короткочасні процеси отримання, переробки
інформації та обміну нею (наприклад відчуття, сприйняття, пам'ять і мислення,
емоції, воля тощо).
Психічні стани відображають порівняно тривалі душевні переживання, що
впливають на життєдіяльність людини (настрій, депресія, стрес).
Психічні властивості — сталі душевні якості, що утворюються у процесі
життєдіяльності людини і характеризують її здатність від повідати на певні дії
адекватними психічними діями (темперамент, досвід, характер, здібності,
інтелект тощо).
Всім живим істотам притаманна перша сигнальна система — реакція на
подразнення органів чуття (дотик, нюх, смак, зір, слух). Тільки людина має другу
сигнальну систему, таку як реакцію на слова, словосполучення, які вона чує,
бачить або промовляє.
Рівні розвитку нервової системи визначають типи поведінки людини. Людині
властиві такі види поведінки: інстинкт, навички, свідома поведінка.
Інстинктивна поведінка — це дії, вчинки, які успадковуються видом «Ноmо
sаріеns». На цьому рівні концентрується вся інформація, накопичена у ході
еволюції людства. До відомих дій та вчинків інстинктивної поведінки людини
належать ті, які пов'язані із самозбереженням, продовженням роду тощо.
Поведінка за навичками — це дії, які склалися і застосовуються у навчанні до
автоматизму або шляхом спроб і помилок, або шляхом тренувань. Як наслідок
людина виробляє навички, в неї формуються звички і під контролем свідомості
(тренування), і без нього (спроби і помилки).
Свідома поведінка — найвищий рівень психічного відображення дійсності та
взаємодії людини з навколишнім світом, що характеризує її духовну активність у
конкретних історичних умовах.
Усі властивості людини можна класифікувати за трьома основними ознаками:
атрибутами; рисами; якостями.
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3. Атрибути людини
Атрибути — це невід'ємні властивості, без яких людину не можна уявити і без
яких вона не може існувати (стать, вік, темперамент, здоров'я, мова,
спрямованість).
Стать — сукупність анатомо-фізіологічних ознак організму, яка забезпечує
продовження роду і дає змогу розрізнити у більшості організмів жіночі й чоловічі
особливості. Відмінності статей: генетичні, морфологічні, фізіологічні,
психологічні.
Вік — поняття, що характеризує період (тривалість) життя людини, а також
стадії її життя. Відлік віку ведеться від народження до фізичної смерті. Можна
виділити чотири підвиди віку: хронологічний, біологічний, соціальний і
психологічний.
Психологічний вік тісно пов'язаний з поняттям психологічного часу, а саме з
тим, як людина сама оцінює у внутрішньому світі свій вік. Так, молоді люди (від 20
до 40 років) оцінюють себе старшими, ніж вони є, і так само — інших. Після 40
років спостерігається зворотна тенденція — люди сприймають себе молодшими,
ніж вони є. І чим старшими вони стають, тим більше «молодшають», і лише
біологічний вік нагадує про справжні роки.
Вікова психологія визначає, що дорослою людина стає після 25 років
(розуміння повної відповідальності за своє життя, за свої рішення, за свої дії).
Розрізняють такі періоди розвитку дорослої людини:
— рання зрілість (25-35 років) — включення до всіх сфер людської діяльності,
соціальна та професійна адаптація, перша психологічна криза переоцінки
життєвого шляху;
— середня зрілість (35-45 років) — пошуки відповіді на основні запитання: що
таке життя? Про що мріяв? Що досягнуто? Переоцінка цілей і досягнень, криза
середини життя — усвідомлення того, що не все реалізоване, цілі не досягнуті;
— пізня зрілість (45-60 років) — глибинне оновлення особистості,
відбувається концентрація інтересів на собі, з'являється надмірна турбота про себе;
— в 50-60 років — спостерігається висока продуктивність, наявність другого
піку творчості;
— похилий вік (60-70 років);
— старість (70-90 років);
— довгожитель (після 90 років).
Темперамент — це риса, яка визначає нашу індивідуальність.
Якщо спостерігати за людьми, то можна побачити, що вони відрізняються один
від одного своєю поведінкою: по-різному проявляють свої почуття, неоднаково
реагують на подразники зовнішнього середовища. Ці особливості проявляються в
розумовій та практичній діяльності. У деяких видах діяльності від типу
темпераменту (холерик, сангвінік, флегматик, меланхолік) може залежати не
тільки хід виконання, але й кінцевий результат.
У нормальних умовах темперамент має прояв лише в особливостях
індивідуального стилю. В екстремальних ситуаціях вплив темпераменту на
ефективність життєдіяльності суттєво посилюється, бо попередньо засвоєні форми
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поведінки стають неефективними і необхідна додаткова мобілізація організму, щоб
впоратися з несподіваними чи дуже сильними впливами — подразниками.
Від типу темпераменту залежить як сама людина реалізує свої дії. Темперамент
виявляється в особливостях психічних процесів, впливає на швидкість відтворення
і міцність запам'ятовування, рухливість розумових операцій, стійкість і
переключення уваги тощо. На базі темпераменту в людини формуються її риси,
якості, й багато в чому – життя.
4. Риси людини
Риси – це стійкі властивості та особливості поведінки, що проявляються
постійно і повторюються в різних ситуаціях (розум, наполегливість, сміливість,
ніжність, самостійність тощо). Вони суттєво впливають на життєдіяльність людини
і її безпеку.
Інтелект (глузд, розум, розсудливість) у загальному розумінні — це
мислительні здібності людини.
Сутність інтелекту зводиться до здатності людини виділити в ситуації суттєві
властивості та адаптувати до них свою поведінку, тобто вміння орієнтуватися в
умовах, що склалися, і відповідно до них діяти.
До найважливіших характеристик інтелекту належать: глибина, критичність,
гнучкість, широта розуму, швидкість, оригінальність, допитливість.
Життєдіяльність людини загалом та будь-яка діяльність зокрема неможливі без
відповідальності її суб'єкта.
Відповідальність — це поняття, яке відбиває об'єктивний, конкретноісторичний характер взаємин між особистістю, колективом, суспільством з погляду
свідомого здійснення висунутих взаємних вимог. Відповідальність визначає
ставлення людини до обов'язку і до наслідків своєї поведінки.
Базові риси конкретної людини можна визначити за допомогою тестів. Для осіб
чоловічої статі характерними є такі риси: суворість, реалістичність,
наполегливість, відповідальність, базова готовність до зростання та змін,
високий самоконтроль поведінки, формальність у контактах. Для жіночої
статі — сердечність, гнучкість, низький самоконтроль поведінки, інтерес до
участі в суспільних справах, низький рівень самостійності, доброта.
Знання власних рис — це шлях не тільки до ефективної діяльності, а й
можливість уникнути небезпек або зменшити їх вплив на організм людини,
зберегти здоров'я.
Характер — це сталі риси особистості, що формуються і проявляються в її
діяльності і спілкуванні та зумовлюють типові для неї способи поведінки. Характер
є сукупністю певних рис особистості. Існує декілька підходів до класифікації
характеру людини, але нас цікавить класифікація за її ставленням до певних
аспектів діяльності: до праці; до інших людей, колективу, суспільства; до самого
себе; до речей.
Отже, ланцюги дій (поведінка) та звичок формують характер, а той, в свою
чергу, визначає результативність і ефективність життєдіяльності людини та її
безпеки.
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5. Якості
Якості людини — це ті її властивості, які виявляються по різному залежно від
умов, ситуацій (здібності, сприйняття, пам'ять, мислення тощо).
Основні властивості людини, які значною мірою впливають на життєдіяльність
людини це здібності, емоційні та вольові якості.
Здібності — це психофізіологічні властивості людини, які реалізують функції
відображення існуючого світу і регуляції поведінки: відчуття, сприйняття,
пам'ять, увага, мислення, психомоторика (рухи, довільні реакції, дії, увага).
Розрізняють загальні й спеціальні здібності. Спеціальні здібності, які
виявляються в творчому розв'язанні завдань, називаються талантом, а людей, яким
вони притаманні, — талановитими. Найвищий ступінь у розвитку здібностей —
геніальність.
Природні можливості розвитку здібностей кожної людини називають
задатками. Задатки розвиваються у процесі виховання, навчання та практичної
діяльності. До задатків належать психологічні процеси, ступінь їх прояву. Однією з
особливостей психологічного процесу є відчуття.
Відчуття — це основа знань людини про навколишній світ, відображення
властивостей предметів, що виникають у людини при безпосередній дії їх на її
органи чуття.
Відчуття має рефлекторний характер, фізіологічною основою якого є нервовий
процес, що стимулюється дією того чи іншого подразника на адекватний
аналізатор. Відображення дійсності розуміють як сприйняття.
Сприйняття — це відображення у свідомості людини предметів, як цілісних
образів при їхній безпосередній дії на органи чуття.
Сприйняття поділяються на види за кількома ознаками:
• провідним аналізатором (зорове, слухове, дотикове тощо);
• формою існування матерії (простір, час, рух);
• активністю (сприйняття мимоволі і навмисне).
Сприйняття взагалі та здібності щодо сприйняття інформації мають суттєве
значення для реалізації інших психічних процесів, особливо пам'яті.
Пам'ять — одна з найважливіших функцій людського мозку.
Якщо сприйняття - це початковий етап пізнавального процесу, відображення
об'єктивної реальності, що діє на органи чуття в даний час, то пам'ять - це
відображення реальності, що діяла в минулому.
Пам'ять — це здатність людини фіксувати, зберігати і відтворювати
інформацію, досвід (знання, навички, вміння, звички). Людська пам'ять утримує
два види інформації: генетичну (видову еволюційну) та набуту (прижиттєву).
Мислення — це найвища форма відображення реальності та свідомої
цілеспрямованої діяльності людини, що направлена на опосередкування,
абстрактне узагальнене пізнання явищ навколишнього світу, суті цих явищ і
зв'язків між явищами. Найважливіше значення в процесі мислення мають слова,
мова, аналізатори.
Вся розумова діяльність (судження, розуміння, формування понять)
складається з таких розумових операцій: аналіз, синтез, порівняння,
узагальнення, абстракція і конкретизація.
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Аналіз — це мислений поділ предмета, явища на складові частини, ознаки,
властивості та виділення цих компонентів.
Синтез — мислене поєднання в єдине ціле окремих частин, ознак,
властивостей предметів, явищ або понять.
Узагальнення — виділення на підставі порівняння головного, загального,
особливого або часткового, що є характерним для певного явища, предмета,
об'єкта.
Абстракція — виділення суттєвих особливостей групи предметів, явищ або
понять.
Конкретизація — перехід від загального до часткового, зв'язок теорії з
практикою, перехід до конкретної дійсності, чуттєвого досвіду.
Психомоторні здібності характеризуються діями, спрямованими на досягнення
елементарної мети одним або декількома рухами.
Увага — це спрямованість і зосередженість у свідомості на об'єктах або
явищах, що сприяє підвищенню рівня сенсорної, інтелектуальної та рухової
активності.
До основних функцій уваги віднесено вибір впливів, регулювання і контроль
діяльності доти, доки не буде досягнута її мета. Увагу характеризують
концентрація, стійкість, розподіл, переключення й обсяг.
6. Емоційні якості людини
Емоції — це психічні процеси, що відображають особисту значущість та оцінку
зовнішніх і внутрішніх ситуацій для життєдіяльності людини у формі
переживання.
Прояв емоційного життя людини відбувається у таких станах, як афекти,
власне емоції, почуття, настрій і стрес.
Афект — це найсильніша емоційна реакція. Афект повністю захоплює людину
і підкоряє її думки і рухи. Він завжди ситуаційний, інтенсивний і відносно
короткий. Афект постає як наслідок якогось сильного потрясіння.
Власне емоції — це більш тривалі реакції і ті, що виникають не тільки
внаслідок події, яка сталася, а й ті, що передбачаються або згадуються.
Почуття — стійкі емоційні стани, які мають чітко означений предметний
характер і висловлюють ставлення як до конкретної події або людей, так і до
уявлення.
Настрій — найстійкіший емоційний стан. Настрій відображає загальне
ставлення щодо сприйняття або несприйняття людиною світу. Настрій може бути
похідним від темпераменту.
Стрес — це неспецифічна реакція організму у відповідь на несподівану та
напружену ситуацію; це фізіологічна реакція, що мобілізує резерви організму і
готує його до фізичної активності типу спротиву, боротьби, до втечі. Стресова
реакція має різний прояв у різних людей: активна — зростає ефективність
діяльності, пасивна — ефективність діяльності різко зменшується. Емоційна
урівноваженість сприятливо впливає на життєдіяльність людини, зменшує її
схильність до небезпеки.
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Пізнавши психіку людини, можна знайти шлях до підвищення безпеки її
життєдіяльності.
7. Роль біоритмів у забезпеченні життєдіяльності людини
Біологічні ритми — це періодичне повторювання зміни характеру та
інтенсивності біологічних процесів та явищ у живих організмах.
Усі матеріальні об'єкти у Всесвіті здійснюють циклічний рух. Так, Місяць
обертається навколо Землі приблизно за 30 діб, а Земля навколо Сонця — за 365
діб. Період обертання Сонця навколо центра Галактики становить близько 200 млн.
років. Ритми притаманні також усім об'єктам мікросвіту і людині в тому числі.
Вони пронизують усе живе на Землі на клітинному, тканинному, функціональному
рівнях.
Видатний хронобіолог Ф.Хальберг поділив усі біологічні ритми на три групи:
Ритми високої частоти з періодом, що не перевищує півгодинний інтервал
(скорочення серцевих м'язів, дихання, біострумів мозку) Ритми середньої частоти
з періодом від півгодини до семи діб (зміна сну і бадьорості, активності і спокою,
добові зміни в обміні речовин, коливання температури).
Низькочастотні ритми з періодом від чверті місяця до одного року:
ендокринні зміни, зимова сплячка, статеві цикли.
Найменший відрізок часу, на який може реагувати мозок людини і її нервова
система, становить від 0,5 до 0,8 с. Не випадково період скорочення нашого серця в
середньому становить 0,8 с.
Крім цих малих ритмів, установлена ще одна розповсюджена періодичність, яка
дорівнює 30 хв. Сюди відносяться цикли сну, скорочення м'язів шлунку, коливання
уваги і настрою, а також статева активність. Спить людина або не спить, вона через
кожні півгодини зазнає то низьку, то підвищену збудженість, то спокій, то тривогу.
Добові ритми людини цікаві передусім тим, що максимум і мінімум
активності різних біологічних процесів не збігаються у часі.
Усі відомі людині явища, що відбуваються як загалом у Всесвіті, так і в
Сонячній системі, пронизані ритмами. Цілком природно, що ритми організму
людини та інших біологічних об'єктів, що є частиною цієї системи,
підпорядковуються її законам: адже життя біологічних організмів сформувалося
саме завдяки цим ритмам.
Біоритми ніби зводять разом енергетичну, інформаційну та управлінську
характеристики.
Біоритмологія дозволяє не тільки визначати, а й прогнозувати, передбачати
той стан організму, який характеризується як стан на межі хвороби.
8. Основні положення ергономіки
Ергономіка (від грець. егgon — робота і nomos — закон) — наукова
дисципліна, що комплексно вивчає людину в конкретних умовах її діяльності в
сучасному виробництві. Вона вивчає трудову діяльність людини у системі
«людина-техніка-середовише» з метою її ефективності, безпеки та комфорту.
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Термін «ергономіка» запропонував в 1857р. польський природодослідник
В.Ястшембовський.
Основний об'єкт досліджень ергономіки — система «людина-техніка».
Комплексний підхід, характерний для ергономіки, дозволяє одержати всебічне
уявлення про трудовий процес і тим самим відкриває широкі можливості для його
удосконалення. Ергономіка вирішує також низку проблем, поставлених у
системотехніці: оцінка надійності, точності і стабільності роботи операторів,
дослідження впливу психологічної напруженості, втоми, емоційних факторів і
особливостей нервовопсихічної організації оператора на ефективність його
діяльності в системі «людина — техніка», вивчення пристосування та творчих
можливостей людини.
9. Медико-біологічні та соціальні проблеми здоров’я
Вивчення різних аспектів здоров'я як якісної цінності людини та суспільства,
вивчення складних взаємозв'язків між чинниками навколишнього середовища та
здоров'ям людей є важливим завданням дисципліни «Безпека життєдіяльності».
У преамбулі статуту Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) записано:
«Здоров'я — це стан повного фізичного, духовного і соціального благополуччя, а
не тільки відсутність хвороб і фізичних вад». В системі «людина—здоров'я—
середовище» визначається три взаємопов'язані рівні здоров'я—суспільний,
груповий та індивідуальний.
Перший рівень — суспільний — характеризує стан здоров'я населення загалом
і виявляє цілісну систему матеріальних та духовних відносин, які існують в
суспільстві. Другий — групове здоров'я, зумовлене специфікою життєдіяльності
людей даного трудового чи сімейного колективу та безпосереднього оточення, в
якому перебувають його члени. Третій — індивідуальний рівень здоров'я, який
сформовано як в умовах всього суспільства та групи, так і на основі фізіологічних і
психічних особливостей індивіда та неповторного способу життя, який веде кожна
людина.
Виділяють три рівні опису цінності «здоров'я»:
біологічний — початкове здоров'я передбачає досконалість саморегуляції
організму, гармонію фізіологічних процесів як наслідок максимуму адаптації;
соціальний — здоров'я є мірою соціальної активності, діяльності ставлення
людського індивіда до світу;
особливий психологічний — здоров'я є відсутністю хвороби, але швидше
запереченням її, в значенні подолання (здоров'я не тільки стан організму, але і
стратегія життя людини).
Здоров'я людини не можна розглядати як щось незалежне, автономне. Воно є
результатом впливу природних, антропогенних та соціальних факторів. Гігантські
темпи індустріалізації та урбанізації за певних соціальних умов можуть призвести
до порушення екологічної рівноваги і викликати деградацію не тільки середовища,
а й здоров'я людей.
Що ж може служити показниками здоров'я населення? На думку вчених,
цілком припустимо використовувати з метою оцінки здоров'я населення такі
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демографічні показники, як смертність, дитяча смертність і середня очікувана
тривалість життя.
Здоров'я людини залежить від багатьох факторів: кліматичних умов, стану
навколишнього середовища, забезпечення продуктами харчування і їх
цінності, соціально-економічних умов, а також стану медицини.
Доведено, що приблизно на 50% здоров'я людини визначає спосіб життя.
Негативними його чинниками є шкідливі звички, незбалансоване, неправильне
харчування, несприятливі умови праці, моральне і психічне навантаження,
малорухомий спосіб життя, погані матеріальні умови, відсутність злагоди в сім'ї,
самотність, низький освітній та культурний рівень тощо.
Негативно позначається на формуванні здоров'я і несприятлива екологічна
обстановка, зокрема забруднення повітря, води, ґрунту, а також складні
природнокліматичні умови (частка цих чинників — до 20%).
Істотне значення має стан генетичного фонду популяції, схильність до
спадкових хвороб. Це ще близько 20%, які визначають сучасний рівень здоров'я
населення.
Безпосередньо на охорону здоров'я з її низькою якістю медичної допомоги
припадає всього 10% «внеску» в той рівень здоров'я населення, що ми його
сьогодні маємо.
Причинами порушення нормальної життєдіяльності організму і виникнення
патологічного процесу можуть бути абіотичні (властивості неживої природи)
чинники навколишнього середовища. Очевидний зв'язок географічного розподілу
низки захворювань з клімато-географічними зонами, висотою місцевості,
інтенсивністю випромінювань, переміщенням повітря, атмосферним тиском,
вологістю повітря тощо.
На здоров'я людини впливає біотичний (властивості живої природи) компонент
навколишнього середовища у вигляді продуктів метаболізму рослин та
мікроорганізмів, патогенних мікроорганізмів (віруси, бактерії, гриби тощо),
отруйних речовин, комах та небезпечних для людини тварин.
Суттєво на стан здоров'я населення впливають чинники соціального
середовища: демографічна та медична ситуації, духовний та культурний рівень,
матеріальний стан, соціальні відносини, засоби масової інформації, урбанізація,
конфлікти тощо.
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Лекція 4
ДЖЕРЕЛА НЕБЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ та ПОРОДЖЕНІ НИМИ
ФАКТОРИ
Закон України ―Про цивільну оборону‖ (1998р) визначає НС як ―...порушення
умов життя та діяльності людей на об’єкті чи території...які призвели чи можуть
призвести до людських або значних матеріальних утрат‖.
Таким чином НС характеризуються масштабом та заподіяною шкодою. За
масштабами НС класифікують як:
1. Об’єктові (в межах об’єкта);
2. Місцеві (в межах населеного пункту або району);
3. Регіональні (два і більш районів, область);
4. Загальнодержавні (дві та більше областей).
НС також класифікують за причинами їх виникнення:
Аварії
Техногенні
Катастрофи

Стихійні лиха
Причини НС

Природні

Епідемії

Збройні конфлікти
Соціальні
Порушення
громадського порядку

Аналіз причин НС показує, що у більшості випадків першопричиною їх є
діяльність людей. Іноді такі НС узагальнюють під назвою антропогенні. Але
незалежно від причин, загальними наслідками НС бувають:
1. Руйнування або забруднення оточуючого середовища;
2. Загибель рослинного і тваринного світу;
3. Погіршення умов ЖД людей;
4. Ураження та загибель людей;
5. Великі матеріальні утрати.
Дуже часто класифікацію НС створюють на грунті класифікації причин НС.
НС природного характеру - викликані геологічними, метеорологічними та
гідрологічними явищами, природними пожежами, інфекційними захворюваннями,
нашестям шкідників тощо.
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НС соціального характеру – виникають під час воєн та інших збройних
конфліктів, терористичних актів, захоплення літаків, суден, заручників та ін.
НС техногенного характеру – викликані аваріями та катастрофами, вибухами і
пожежами на виробництві, аваріями на радіаційно та хімічнонебезпечних об’єктах
та ін.
Аварії, спричинені порушенням експлуатації технічних об'єктів, за своїми
масштабами почали набувати катастрофічного характеру вже в 20-30-х роках XX
ст. Вплив цих аварій деколи переходить кордони держав і охоплює цілі регіони.
Несприятлива екологічна обстановка, викликана цими аваріями, може зберігатися
від декількох днів до багатьох років. Ліквідація наслідків таких аварій потребує
великих коштів та залучення багатьох спеціалістів.
Аварія — це небезпечна подія техногенного характеру, що створює на об'єкті,
території або акваторії загрозу для життя і здоров'я людей, призводить до
руйнування будівель, споруд, обладнання і транспортних засобів, порушення
виробничого процесу чи завдає шкоди довкіллю.
Відповідно до розмірів заподіяної шкоди розрізняють легкі, середні, важкі та
особливо важкі аварії. Особливо важкі аварії призводять до великих руйнувань
та супроводжуються великими жертвами.
Аналіз наслідків аварій, характеру їх впливу на навколишнє середовище
зумовив розподіл їх за видами:
аварії з витоком сильнодіючих отруйних речовин (аміаку, хлору, сірчаної і
азотної кислот, чадного газу, сірчаного газу та інших речовин);
аварії з викидом радіоактивних речовин в навколишнє середовище;
пожежі й вибухи;
аварії на транспорті та ін.
Особливо важкі аварії можуть призвести до катастроф.
Катастрофа — це великомасштабна аварія, яка призводить до важких наслідків
для людини, тваринного й рослинного світу, змінюючи умови середовища
існування.
Глобальні катастрофи охоплюють цілі континенти, і їх розвиток ставить під
загрозу існування всієї біосфери.
Аварії поділяють на групи:
1. Такі, що зв’язані з вибухами і пожежами;
2. Такі, що супроводжуються викидом чи виливом небезпечних речовин в
оточуюче середовище;
3. На транспортних комунікаціях.
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3.1. Природні небезпеки
Причини та характер виникнення природних небезпек
Природні небезпеки пов’язані з природними процесами космічного,
літосферного, гідросферного, атмосферного, біосферного характеру або кількох
процесів одночасно і відбуваються незалежно від участі людини.
Природні процеси – процеси, які безперервно змінюючись розвиваються у
природному середовищі під дією сонячної та внутрішньої енергії Землі.
Події природного походження або результат діяльності природних процесів, які
за своєю інтенсивністю, масштабом поширення і тривалістю, можуть становити
безпосередню небезпеку для здоров’я людини, відносяться до небезпечних
природних явищ або стихійних лих.
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: для кожного виду може бути встановлена специфічна
пристосованість у просторі; визначена повторюваність (чим більша інтенсивність
явища, тим воно менше повторюється зі значною силою); залежність руйнівного
ефекту стихійного лиха від розмаху і тривалості та інтенсивності геологічних та
гідрометеорологічних процесів.
При всій несподіваності того чи іншого виду стихійного лиха, ймовірність його
виникнення може бути передбачена. Водночас, частина особливо небезпечних
явищ може активізуватися під впливом господарської діяльності.
Деякі з них розвиваються локально, інші охоплюють великі регіони, окремі
держави та материки. Незалежно від джерела зародження, стихійні явища
характеризуються значною потужністю і різною тривалістю – від декількох до
декількох годин, діб, місяців.
Їх можна поділити на прості, що включають один компонент та складні, що
включають декілька одночасно діючих компонентів 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.
Природні небезпеки поділяються на абіотичні та біотичні.
Абіотичні небезпеки зумовлюються дією неживої природи.
Біотичні небезпеки зумовлюються дією одних організмів на інші.
Абіотичні небезпеки за місцем виникнення поділяються на:
- літосферні (землетруси, виверження вулканів, зсуви, гірські обвали, викиди
гірських порід, карстові провалля, ерозія грунтів тощо);
- гідросферні (цунамі, повені, снігові лавини, льодові затори, шторми тощо);
- атмосферні (урагани, зливи, град, тумани, блискавки, ожеледь тощо);
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космічні (падіння великого космічного тіла, сонячне та космічне
випромінювання).
Біотичні небезпеки створюються небезпечними рослинами, тваринами, рибами,
комахами, грибками, бактеріями, вірусами.
Природними джерелами небезпек породжуються такі небезпечні та шкідливі
фактори: підвищені та понижені температури; каменепад; слизькі поверхні;
природне іонізуюче та ультрафіолетове випромінювання; токсичні речовини;
хворобливі мікроорганізми тощо.
Під час дії природних небезпек можуть виникати вражаючі фактори:
- при землетрусі – сейсмічний (сейсмічний удар, деформація порід тощо) та
фізичний (електромагнітне поле);
- при виверженні вулкану:
o динамічний (струс та деформація поверхні, викид та рух лави, продуктів
виверження),
o термічний (лава, пар, гази),
o хімічний (забруднення атмосфери, грунтів, гідросфери),
o фізичний (грозові розряди).
- при зсуві, обвалі – динамічний та гравітаційний (зміщення, рух порід, струс,
удар).
- при повені – гідродинамічний та гідрохімічний (потік води, забруднення грунтів,
води);
- при штормі, шквалі, урагані – аеродинамічний (вітрове навантаження, тиск,
вібрація);
- при снігопадах - гідродинамічний (снігове навантаження, снігові замети);
- при заморозку чи засусі – тепловий (охолодження чи нагрів грунтів, повітря);
- при грозі – електрофізичний (електричні розряди).
Природні джерела небезпеки справляють на людину та системи її
життєдіяльності такий вплив (за параметрами показників впливу):
- чисельність уражених чи потерпілих людей;
- тривалість дії факторів ураження, хв., год., діб;
- площа впливу, ураження, км.кв;
- площа зони відселення населення, км.кв , га;
- витрати на проведення аварійних і рятувальних робіт, млн. грн.;
- економічна шкода, млн. грн.;
- соціальні збитки, млн. грн.
Основні заходи, спрямовані на попередження та мінімізацію наслідків
природних небезпек
До основних заходів, спрямованих на попередження та мінімізацію наслідків
природних небезпек відносять:
а) у режимі повсякденної діяльності:
- ведення спостереження і здійснення контролю за станом довкілля;
- розроблення та виконання цільових і науково-технічних програм і заходів щодо
забезпечення безпеки і захисту населення, зменшення можливих матеріальних
втрат;
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- вдосконалення процесу підготовки персоналу уповноважених органів з питань
надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, підпорядкованих їм сил;
- організація навчання населення методів і користування засобами захисту,
правильних дій у цих ситуаціях;
- створення і поновлення резервів матеріальних та фінансових ресурсів для
ліквідації наслідків природних небезпек;
- оцінка загрози виникнення природних небезпек та можливих їх наслідків.
б) у режимі підвищеної готовності:
- здійснення заходів, визначених для режиму повсякденної діяльності і додатково:
- формування оперативних груп для виявлення причин погіршення обстановки
безпосередньо в районі можливого виникнення природних небезпек, підготовка
відповідних пропозицій;
- посилення роботи, пов’язаної з веденням спостереження та здійснення контролю
за станом довкілля, обстановкою на потенційно небезпечних об’єктах і прилеглій
до них території, прогнозування наслідків і масштабів природних небезпек;
- розроблення комплексних заходів щодо захисту населення і територій,
забезпечення стійкого функціонування об’єктів економіки;
- приведення в стан підвищеної готовності наявних сил і засобів та залучення
додаткових сил, уточнення планів їх дій.
Основними заходами по попередженню та мінімізації конкретних природних
небезпек є:
Землетрус. Найважливішими завданнями сьогодення є першочергові заходи
по підвищенню сейсмостійкості небезпечних промислових об’єктів, на основі
різносторонньої експертної оцінки, а також підготовка населення до дій при
землетрусах і викликаних ними аваріях і катастрофах.
Зсуви. Протизсувними заходами є відведення поверхневих вод,
деревонасадження, улаштування різних підтримуючих інженерних споруд тощо.
Важливим є прогнозування зсувів з використанням так званого методу ритмічності,
який оснований на виявленні періодів активізації зсувів, що пов’язані з опадами та
іншими метеорологічними елементами.
Селі (потоки води, піску, глини, каміння). Враховуючи, що важливим фактором
утворення селі є кліматичний, тобто він створює оптимальні умови для
формування рідкої і твердої складових селі, вчені підтвердили можливість і
необхідність їх прогнозування по результатах спостереження за минулі роки і за
даними очікуваної погоди. Для захисту від селі використовують комплексний
метод,
який
включає
організаційно-адміністративні,
агротехнічні,
лісомеліоративні, гідротехнічні заходи.
Снігові лавини. Для захисту від снігових лавин будують лавинорізи, галереї,
вітрові щити, на схилах гір висаджують дерева, проводять обстріл схилів.
Ураган – вітер величезної руйнівної сили. Велике значення для безпеки
життєдіяльності має прогнозування ураганів, яке виконується шляхом аналізу всіх
особливостей метеорологічного режиму в районах, де вони виникають, детального
вивчення їх дій за довготривалий період.
Сучасні засоби дозволяють лише зафіксувати виникнення урагану, бурі, вказати
можливий напрямок їх поширення, можливу потужність та час підходу до певних
районів.
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Повені. Від надійного та завчасного прогнозування повені залежить
ефективність профілактичних заходів і зниження збитків. Основний напрямок
боротьби з повенями полягає в перерозподілі стоку води в часі (насадження
лісозахисних смуг, збереження узбережних смуг, рослинності, влаштування
водосховищ, дамб).
Епідемії (масове поширення інфекційних захворювань серед людей).
Епізоотії (значне поширення хвороб тварин).
Епіфітотії (масштабні захворювання рослин).
Велике значення має раннє діагностування інфекційних хвороб, наявність
необхідних засобів колективного та індивідуального захисту (вакцини, сироватки,
антибіотики). Для попередження поширення інфекції встановлюється карантин та
вводиться режим обсервації.

Лекція 5
3.2. Техногенні небезпеки
Причини та характер виникнення техногенних небезпек
Техногенна небезпека – стан, внутрішньо притаманний технічній системі,
виробничому або транспортному об’єкту, що реалізується шляхом вражаючої дії
джерела техногенної надзвичайної ситуації на людину і навколишнє середовище,
або шляхом прямої і непрямої шкоди для людини і навколишнього природного
середовища в процесі нормальної експлуатації цих об’єктів. Техногенні небезпеки
виникли з появою перших міських поселень, коли почала формуватись
техносфера – сфера, яка містить штучні технічні споруди на Землі. Справжня
техносфера з’явилась в епоху промислової революції, коли пара та електрика
дозволили багаторазово розширити технічні можливості людини. Виникли процеси
не властиві біосфері такі як отримання металів та інших елементів, виробництво
енергії на атомних електростанціях, синтез невідомих досі органічних речовин.
Потужним технічним процесом є спалювання викопного палива.
У зв’язку з використанням все більших енергетичних потужностей люди
змушені концентрувати енергію на невеликих ділянках, причому найчастіше в
межах міст та інших населених пунктів. Йде просторова концентрація синтетичних
хімічних сполук, кількість яких вже досягла 400 тисяч, більша частина яких
отруйна. Внаслідок цього різко зросло забруднення навколишнього середовища,
нищення лісів, опустелювання, все більше людей гине внаслідок аварій на
виробництві і на транспорті.
Небезпеки, пов’язані з використанням транспортних засобів, залежать від
виду транспорту (автомобільний, повітряний, залізничний, річково-морський) і
виникають при посадці чи виході з транспортних засобів або під час їх руху.
Необхідно, щоб кожен пасажир з метою підвищення особистої дорожньотранспортної безпеки знав потенційно аварійні ситуації, характерні для того чи
іншого виду транспортних засобів, послугами якого він скористався, крім того був
добре обізнаний з засобами індивідуального чи колективного захисту, що
знаходяться на транспортному засобі, та знав способи їх використання.
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Найбільш характерними небезпеками на транспорті є зіткнення, перекидання,
падіння з висоти, пожежі, напад на транспортний засіб тощо.
Небезпеки, пов’язані з експлуатацією підіймально-транспортного
обладнання проявляються переважно з ненавмисним контактом з рухомими
частинами обладнання та можливими ударами від предметів, що падають, а також
при висипанні частини вантажу і з падінням самого обладнання. Нерідко додається
наїзд чи удар при зіткненні. Під час роботи вантажопідіймальних кранів велика
ймовірність динамічного впливу на елементи будівельних конструкцій. Внаслідок
обриву канатів та ланцюгів, за котрі підіймається вантаж, можливі такі важкі
наслідки як руйнування крана при перевантаженні або втраті стійкості, ―набігання‖
вантажу на елементи конструкції крана або його зісковзування з вантажнозахоплювального пристрою.
Небезпеки, пов’язані з використанням горючих, легкозаймистих і вибухо
небезпечних речовин та матеріалів: вибухи, вогонь, підвищена температура
середовища, дим, токсичні продукти згорання, недостатність кисню в зоні їх
горіння, руйнування будівельних конструкцій, паніка, повітряна ударна хвиля,
уламки, осколки.
Небезпеки, пов’язані з використанням процесів, що відбуваються при
підвищених температурах та підвищеному тиску: вибухи, повітряна ударна
хвиля, уламки, осколки, теплове випромінювання, утворення вибухонебезпечного
або шкідливого середовища від суміші газів, які використовуються в цих процесах.
Аварії з викидом радіоактивних речовин у навколишнє середовище
Найнебезпечнішими за наслідками є аварії на АЕС з викидом в атмосферу
радіоактивних речовин, внаслідок яких має місце довгострокове радіоактивне
забруднення місцевості на величезних площах.
Міжнародна шкала ядерних подій (англ. INES, скор. InternationalNuclear Event
Scale) розроблена Міжнародним агентством з атомної енергії у 1988 році і з 1990
року використовувалася в цілях однаковості оцінки надзвичайних випадків,
пов'язаних з аварійними радіаційними викидами в навколишнє середовище на
атомних станціях, а пізніше стала застосовуватися до всіх установок, пов'язаних з
цивільною атомною промисловістю. МАГАТЕ рекомендує оповіщати країниучасниці у 24-годинний термін про всі аварії вище 2 рівня небезпеки, коли є хоча б
незначні викиди радіації за межі виробничого майданчику, а також у випадках
подій 0 і 1 рівнів, якщо того вимагає суспільний інтерес за межами країни, в якій
вони відбулися. Такий підхід дозволяє оперативно і злагоджено сповіщати
громадськість про значущість з точки зору безпеки подій на ядерних установках,
про які надходять повідомлення. Інформація передається в ЗМІ країнамиучасниками і самим МАГАТЕ, в тому числі за допомогою Інтернету.
Шкала застосовується до будь-якої події, що пов'язана з перевезенням,
зберіганням і використанням радіоактивних матеріалів та джерел випромінювання
і охоплює широкий спектр практичної діяльності, включаючи радіографії,
використання джерел випромінювання в лікарнях, на будь-яких цивільних ядерних
установках тощо. Вона також включає втрату і розкрадання джерел
випромінювання та виявлення безхазяйних джерел.
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За шкалою INES ядерні та радіологічні аварії та інциденти класифікуються на 8
рівнів, а також областю дії:
Населення і навколишнє середовище — в ній враховуються дози опромінення,
отримані населенням, а також викиди радіоактивних матеріалів з установки;
Радіологічні бар'єри і контроль — в ній враховуються події, що не роблять
прямого впливу на населення і навколишнє середовище і стосуються тільки того,
що відбувається в межах майданчика ядерної установки, сюди входять
незаплановані високі рівні опромінення персоналу та розповсюдження значних
кількостей радіоактивних речовин в межах великої ядерної установки, наприклад
АЕС.
Глибокоешелонований захист — сюди входять події, пов'язані з тим, що
комплекс заходів, призначених для запобігання аваріям, не був реалізований так, як
це задумувалося.
Під шкалу підпадають тільки радіоактивні витоки і порушення заходів безпеки,
а не випадки переопромінення хворих в результаті процедур, військові інциденти
та навмисні злочини. Також шкала застосовується для порівняння рівня безпеки в
держав і проектних організацій — черех невеликої кількості аварій другого рівня і
вище.
Станом на квітень 2011 року, тільки дві аварії оцінені по максимальному, 7-му
рівню ( Чорнобиль і Аварія на АЕС Фукусіма I), і одна по 6-му (аварія на ВО
«Маяк»).

Основним уражаючим фактором під час таких аварій є іонізуюче
випромінювання.
Поняття ―іонізуюче випромінювання‖ об’єднує різноманітні види, різні за
своєю природою, випромінювання. Подібність їх полягає в тому, що усі вони
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відрізняються високою енергією, мають властивість іонізувати і руйнувати
біологічні об’єкти.
Іонізуюче випромінювання – це будь-яке випромінювання, взаємодія якого із
середовищем приводить до утворення електричних зарядів різних знаків.
Розрізняють корпускулярне і фотонне іонізуюче випромінювання.
Корпускулярне – потік елементарних частинок із масою спокою, відмінною від
нуля, що утворюється при радіоактивному розпаді, ядерних перетвореннях, або
генеруються на прискорювачах. Це  і  частки, нейрони, протони та ін.
Фотонне – потік електромагнітних коливань, що поширюються у вакуумі з
постійною швидкістю 300000 км/с. Це -випромінювання і рентгенівське
випромінювання. До фотонного випромінювання належить й ультрафіолетове
випромінювання.
Випромінювання характеризуються за своєю іонізуючою і проникаючою
спроможностями. Іонізуюча спроможність визначається питомою іонізацією,
тобто числом пар іонів, що утворюються частинкою в одиниці об’єму, маси
середовища або на одиниці довжини шляху. Проникаюча спроможність
визначається розміром пробігу, тобто шляхом, пройденим часткою в речовині до її
повного зникання. Джерела іонізуючих випромінювань поділяються на природні
(космічні промені, радіоактивні породи земної кори) та штучні (антропогенні).
Штучними джерелами іонізуючих випромінювань є ядерні вибухи, ядерні
установки для виробництва енергії, ядерні реактори, прискорювачі заряджених
частинок, рентгенівські апарати, прилади апаратури засобів зв’язку високої
напруги тощо.
Радіоактивні випромінювання є одним із видів іонізуючих випромінювань і
виникають в результаті розпаду ядер радіоактивних елементів (радіонуклідів) в
момент перетворення одних атомних ядер в інші. Радіонукліди характеризуються
періодом напіврозпаду, активністю (числом радіоактивних перетворень за
одиницю часу), що характеризує їх іонізуючу спроможність. Активність
вимірюється в беккерелях (БК) та кюрі (Кі) – позасистемна одиниця.
Міра дії іонізуючого випромінювання в будь-якому середовищі залежить від
енергії випромінювання й оцінюється дозою іонізуючого випромінювання.
Остання визначається для повітря ( експозиційна доза, яка вимірюється в кулонах
на 1 кг(Кл/кг) і рентгенах (Р)), для речовини (поглинута доза, яка вимірюється в
греях (Гр) і радах (рад)), для біологічної тканини
(еквівалентна доза, яка
вимірюється в зівертах (Зв) і в берах (бер – біологічний еквівалент рада)).
Під впливом іонізаційного випромінювання атоми і молекули живих клітин
іонізуються, в результаті чого відбуваються складні фізико-хімічні процеси, які
впливають на характер подальшої життєдіяльності людини.
Радіоактивні ізотопи надходять в середину організму з пилом, повітрям, їжею
або водою і поводять себе по різному: деякі ізотопи розподіляються рівномірно в
організмі людини (тритій, вуглець, залізо, полоній), деякі накопичуються в кістках
(радій, фосфор, стронцій), інші залишаються в м’язах (калій, рубідій, цезій),
накопичуються в щитовидній залозі (йод), у печінці, нирках, селезінці(рутеній,
полоній, ніобій) тощо.
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Ефекти викликані дією іонізуючих випромінювань (радіації), систематизуються
за видами ушкоджень (соматичні, соматико-стохатичні, генетичні) і за часом
прояву (ранні (гострі) і пізні).
Існують різноманітні норми радіоактивного зараження: разові, сумарні,
гранично припустимі та інші.
Заходи радіаційної безпеки залежать від конкретних умов роботи з джерелами
іонізуючого випромінювання і, передусім, від типу джерела випромінювання, яке
може бути закритим або відкритим.
Закритими називаються будь-які джерела іонізуючого випромінювання, устрій
яких виключає проникнення радіоактивних речовин у навколишнє середовище при
передбачених умовах їхньої експлуатації та зносу. При роботі із закритими
джерелами іонізуючого випромінювання персонал може зазнавати тільки
зовнішнього опромінення. При цьому використовуються такі основні принципи
забезпечення радіаційної безпеки:
- зменшення потужності джерел до мінімальних розмірів (захист кількістю);
- скорочення часу роботи з джерелом (захист часом);
- збільшення відстані від джерел до людей (захист відстанню);
- екранування джерел випромінювання матеріалами, що поглинають іонізуюче
випромінювання (захист екраном).
Альфа частинки екрануються шаром повітря товщиною декілька сантиметрів. З
метою захисту від бета-випромінюваня використовуються матеріали з малою
атомною масою та з високою щільністю (свинець, вольфрам), інколи можуть
застосовуватись екрани з більш легких матеріалів – просвинцьованого скла, заліза,
бетону, залізобетону і навіть води. У цьому випадку еквівалентна товщина екрану
значно збільшується.
Для захисту від нейтронного випромінювання використовують матеріали, котрі
містять водень (вода, парафін), а також бор, берилій, кадмій, графіт.
Відкритими називаються такі джерела іонізуючого випромінювання, при
використанні яких можливе потрапляння радіоактивних речовин у навколишнє
середовище. При цьому може відбуватися не тільки зовнішнє, але і додаткове
внутрішнє опромінення персоналу.
Основні принципи захисту: використання принципів захисту, що
застосовуються при роботі з джерелами випромінювання у закритому виді;
- герметизація виробничого устаткування;
- заходи планувального характеру;
- застосування санітарно-технічних засобів і устаткування, використання
спеціальних захисних матеріалів;
- використання засобів індивідуального захисту (халати та шапочки з
бавовняної тканини, захисні фартухи, гумові рукавиці, щитки, засоби захисту
органів дихання, комбінезони, пневмокостюми, гумові чоботи) і санітарної
обробки персоналу;
- дотримання правил особистої гігієни;
- очищення від радіоактивних забруднень поверхонь будівельних конструкцій,
апаратури і засобів індивідуального захисту;
- використання радіопротекторів (біологічний захист).
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Дієвим захисним засобом є використання
маніпуляторів, роботизованих комплексів.

дистанційного

керування,

Одним з наслідків аварії на Чорнобильській станції є довгострокове (на
мільярди років) опромінення малими дозами іонізуючого випромінювання за
рахунок надходження в організм радіоактивних речовин, які містяться в продуктах
харчування. Малі дози іонізуючого випромінювання призводять до поступового
накопичення радіонуклідів в організмі людини та як наслідок кумулятивного
ефекту (перехід кількості в нову якість – чисельні онкологічні захворювання), який
зумовлює негативний вплив радіоізотопів протягом мільярдів років на стан
здоров’я всіх поколінь нащадків. Понад 3 млн. громадян відчувають на собі дію
малих доз опромінення й проживають в умовах постійного ризику для власного
здоров’я та життя.
Проблема оцінки довгострокового впливу на організм малих доз
радіоактивного випромінювання віднесена до числа найбільш невирішених.
Усього, за сучасними даними, внаслідок Чорнобильської катастрофи в Україні
постраждало майже 3,23 млн. осіб, з них 2,35 млн. мешкають на забрудненій
території, більше 358 тисяч брали участь у ліквідації наслідків аварії, 130 тисяч
були евакуйовані в 1986 р. або були відселені пізніше.
Сучасна концепція радіозахисного харчування базується на трьох принципах:
обмеження надходження радіонуклідів з їжею;
гальмування всмоктування й накопичення радіонуклідів, прискорення їх
виведення з організму;
підвищення захисних сил організму.
Одним з важливих напрямів є пошук та створення радіозахисних харчових
речовин і продуктів, які мають антиоксидантну та імуностимулюючу
активність і здатні підвищувати стійкість організму до несприятливої дії
радіоактивного випромінювання (антимутагени та радіопротектори). До цих
речовин належать: листя чаю, виноград, чорна смородина, чорноплідна горобина,
обліпиха, банани, лимони, фініки, грейпфрути, гранати; з овочів — шпинат,
брюссельська і цвітна капуста, боби, петрушка. Для того, щоб радіонукліди не
засвоювались організмом, треба постійно вживати продукти, які містять пектини,
зокрема яблука. Насіння соняшника належить до групи радіозахисних продуктів.
Багаті на біорегулятори морські продукти, дуже корисний мед і свіжі фруктові
соки. Добре харчування, щоденне випорожнення, вживання: відварів насіння
льону, чорносливу, кропиви, проносних трав; соків з червоними пігментами
(виноградний, томатний); чорноплідної горобини, гранатів, родзинок винограду;
вітамінів А, Р, С, В, соку буряка, моркви; хрону, часнику; крупи гречаної, вівсяної;
активованого вугілля (1-2 таблетки перед їжею); сирів, вершків, сметани; овочів й
фруктів (знімати верхній шар до 0,5см, з капусти видаляти верхні три листки);
цибуля й часник мають здатність поглинати з організму радіоактивні елементи;
щедре пиття.
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Лекція 6
Аварії з витоком сильнодіючих отруйних речовин
Аварії з витоком сильнодіючих отруйних речовин і забрудненням
навколишнього
середовища
виникають
на
підприємствах:
хімічної,
нафтопереробної,
целюлозно-паперової
і
харчової
промисловості,
водопровідних і очисних спорудах, а також при транспортуванні
сильнодіючих отруйних речовин.
Джерела хімічних аварій: викиди й витоки небезпечних хімічних речовин;
загоряння різних матеріалів, обладнання, будівельних конструкцій, яке
супроводжується забрудненням навколишнього середовища; аварії на транспорті
при перевезенні небезпечних хімічних речовин, вибухових та пожежонебезпечних
вантажів. Безпосередніми причинами цих аварій є: порушення правил безпеки й
транспортування, недотримання техніки безпеки, вихід з ладу агрегатів,
механізмів, трубопроводів, ушкодження ємностей тощо.
Серед великої кількості шкідливих речовин особливу небезпеку становлять
хімічні речовини, які залежно від їх практичного використання можна поділити на:
- промислові отрути, які використовуються у виробництві (розчинники,
барвники) і які є джерелом небезпеки гострих і хронічних інтоксикацій при
порушенні правил техніки безпеки (ртуть, свинець, ароматичні сполуки тощо);
- отрутохімікати, що використовуються для боротьби з бур’янами, гризунами,
шкідливими комахами ( гербіциди, пестициди, інсектициди);
- лікарські препарати;
- хімічні речовини побуту, які використовуються як харчові добавки, засоби
санітарії, особистої гігієни, косметичні засоби);
- хімічна зброя.
Залежно від характеру дії на організм людини хімічні речовини поділяються на
токсичні (викликають отруєння всього організму людини), подразнюючі
(подразнюють слизові оболонки), мутагенні (призводять до змін спадковості),
канцерогенні (викликають пухлини), наркотичні (впливають на центральну
нервову систему), задушливі, сенсибілізуючі (діють як алергени), впливаючі на
репродуктивну (народжувальну) функцію.
Отруйними називаються речовини, які призводять до ураження всіх живих
організмів, особливо людей і тварин.
Шляхи проникнення отруйних речовин в організм людини: через шкіру, органи
дихання та шлунок.
Ступінь ураження отруйних речовин залежить від їх токсичності, вибіркової
дії, тривалості, а також від їх фізико-хімічних властивостей.
За вибірковістю дії шкідливі речовини можна поділити на:
- серцеві – кардіотоксична дія: ліки, рослинні отрути, солі барію, калію,
кабальту, кадмію тощо;
- нервові – порушення психічної активності (чадний газ, фосфорорганічні
сполуки, алкогольні вироби, наркотичні засоби, снодійні ліки);
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- ниркові – сполуки важких металів, етиленгліколі, щавлева кислота;
- кров’яні – анілін, похідні аніліну, нітрити;
- легеневі – оксиди азоту, озон, фосген.
За тривалістю дії шкідливі речовини можна поділити на три групи:
- летальні, що призводять або можуть призвести до смерті – термін дії до 10
діб;
- тимчасові, що призводять до нудоти, блювоти, набряку легенів, болю в
грудях – термін дії від 2 до 5 діб;
- короткочасні – тривалість декілька годин. Призводять до подразнення у носі,
ротовій порожнині, головного болю, задухи, загальної слабості, зниження
температури.
Для послаблення впливу шкідливих речовин на організм людини, для
визначення забрудненості довкілля та впливу на рослинні та тваринні організми,
проведення екологічних експертиз стану навколишнього середовища або окремих
об’єктів чи районів користуються такими поняттями як:
 гранично допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин (полютантів),
 гранично допустимі викиди (ГДВ),
 гранично допустимі екологічні навантаження (ГДЕН),
 максимально допустимий рівень (МДР),
 тимчасово погоджені викиди (ТПВ)
 орієнтовано безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин у
різних середовищах.
ГДК шкідливої речовини - це такий вміст її у природному середовищі (мг/м.
куб), який не знижує працездатності та самопочуття людини , не шкодить здоров’ю
у разі постійного контакту, а також не викликає небажаних наслідків у нащадків.
Основними заходами захисту людини від шкідливих речовин є гігієнічне
нормування їх вмісту у різних середовищах, а також різні методи очищення
газових викидів (адсорбція, абсорбція, хімічне перетворення) та стоків (первинне,
вторинне та третинне очищення).
Гранично допустимий вплив шкідливих факторів на людину
Зараз в природокористуванні і охорони природи України використовується
концепція екологічної безпеки, яка базується на ГДК, ГДС,ГДВ та інших нормах
актроногенного впливу на природу.
При нормуванні якості навколишнього середовище передбачено гранично
допустимі норми впливу на навколишнє середовище, що гарантує екологічну
безпеку населення та збереження генетичного фонду. До цих норм відносяться:
– гранично допустимі або тимчасово погоджені норми викидів в атмосферу
шкідливих речовин (ГДВ, ТПВ);
– гранично допустимі або тимчасово погоджені норми стоків у водоймища (ГДС,
ТПС);
– гранично допустимі навантаження відходів виробництва на землі та грунти
(ГДВ);

55

– гранично допустимі норми та ліміти щодо вилучення та відновлення природних
ресурсів, виходячи з необхідності підтримання рівноваги в природному
середовищі;
– гранично допустимі концентрації шкідливих речовин в повітрі (м2/м3), воді
(м2/л), грунтах (м2/кг (ГДК)), орієнтовно безпечні рівні впливу шкідливих
речовин на людей (ОБРВ) або гранично допустимі дози впливу шкідливих
речовин на людей (ГДД);
– виділяють максимальні разові та середньодобові ГДК (перші не повинні
шкодити
протягом
20хв.,
другі
–
при
необмежено
довгому
вдиханні(споживанні));
– норми гранично допустимої кількості мікроорганізмів та інших біологічних
факторів в атмосфері, воді, грунті;
– норми гранично допустимих або орієнтовно допустимих рівнів (ГДР,ОДР),
гранично допустимих доз (ГДД) для шуму, вібрації електричних та
електромагнітних полів та інших фізичних факторів, котрі можуть справляти
вплив на здорв’я людей та їх працездатність;
– норми гранично допустимих залишкових кількостей хімічних речовин в
продуктах харчування, котрі встановлюють мінімально допустимі дози (МДД),
котрі не шкідливі для людини за кожною використовуваною хімічною
речовиною і при їх сумарному впливі;
– норми гранично допустимого рівня або гранично допустимої дози безпечного
вмісту радіоактивних речовин в навколишньому середовищі та в продуктах
харчування, а також ГДР та ГДД радіаційного опромінення людей;
– нормативи та санітарно-захисні зони та смуги.
Останнім часом стало відомо, що визначення ГДК окремо взятого
забруднювача, особливо, коли його концентрації близькі до умовної норми або
дещо перевищують її, не дає об’єктивного уявлення про його можливу шкоду для
здоров’я. Чим далі більше накопичується даних про те, як близька до норми
концентрація кількох шкідливих речовин (кожної окремо), скупчившись в
середовищі, стає небезпечною. Це так званий ефект підсумовування негативного
впливу, або ефект синергізму. Виявлено, наприклад, що підсилюють шкідливий
вплив на здоров’я людей не тільки окремі хімічні елементи чи сполуки, коли вони
містяться разом у воді, їжі, повітрі, а й коли поєднуються дії пестицидів та
радіації, радіації і шумів тощо. Крім того великий вплив має рухливість хімічних
елементів у середовищі, їхня актпвність, здатність вступати в сполуки,
засвоюватись організмами і виводитися з них чи бути пасивними.
Виявлено також ефект нейтралізації дії шкідливих факторів-антагонізм.
Сильнодіючими отруйними речовинами (СДОР) називаються хімічні
сполуки, які в певних кількостях, що перевищують ГДК, негативно впливають на
людей, сільськогосподарських тварин, рослини та викликають у них ураження
різного ступеня.
Сильнодіючі отруйні речовини можуть бути елементами технологічного
процесу (аміак, хлор, сірчана й азотна кислоти, фтористий водень та інші) і можуть
утворюватись при пожежах на об'єктах народного господарства (чадний газ,
оксиди азоту та сірки, хлористий водень).
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На території України знаходиться 877 хімічно небезпечних об'єктів і 287000
об'єктів використовують у своєму виробництві сильнодіючі отруйні речовини або
їх похідні (у 140 містах та 46 населених пунктах). Нарощення хімічного
виробництва призвело також до зростання кількості промислових відходів, які
становлять небезпеку для навколишнього середовища і людей.
Аварії на транспорті
Необхідність транспорту в наш час не викликає сумнівів. Транспортні засоби
мають великий позитивний вплив на економіку країни, створюють зручність і
комфорт для людей. Розвиток транспорту, підвищення його ролі в житті людей
супроводжується не тільки позитивним ефектом, а й негативними наслідками,
зокрема, високим рівнем аварійності транспортних засобів та дорожньотранспортних пригод (ДТП).
Автомобільний транспорт. У світі щорічно внаслідок ДТП гине 250 тисяч
людей і приблизно в 30 разів більша кількість отримує травми.
Закон України «Про дорожній рух» визначає правові й соціальні основи
дорожнього руху з метою захисту життя та здоров'я громадян, створення безпечних
і комфортних умов для учасників руху та охорони навколишнього природного
середовища.
Велике значення при аваріях має психологічний чинник, зокрема емоційний
стрес. Для пасажирів, зовсім не підготовлених та не обізнаних з обставинами
можливих аварій, цей чинник відіграє негативну роль. Люди, які підготовлені,
знають про можливі аварійні ситуації, а також про те, що робити при їх
виникненні, вчинять менше помилок під час аварійної ситуації, що може врятувати
їм життя. Тому необхідно, щоб кожний пасажир з метою підвищення особистої
дорожньо-транспортної безпеки знав аварійні ситуації, характерні для того чи
іншого виду транспортних засобів, послугами якого він скористався, був добре
обізнаний із засобами індивідуального та колективного захисту, що знаходяться на
транспортному засобі, знав методи їх використання.
Повітряний транспорт. З моменту виникнення авіації виникла проблема
забезпечення безпеки авіапольотів. На відміну від інших видів транспорту, відмови
двигунів у польотах практично завжди призводять до неминучих катастрофічних
наслідків. У середньому щорічно в світі відбувається близько 60 авіаційних
катастроф, в 35 з яких гинуть усі паса жири та екіпаж. Близько двох тисяч
людських життів щорічно забирають авіаційні катастрофи, а на дорогах світу
щорічно гине понад 250 тисяч чоловік. Отже, ризик потрапити під колеса
автомобіля в 10-15 разів вищий від ризику загинути в авіакатастрофі.
Аналіз авіаційних катастроф у світовому масштабі показує, що загальний шанс
на спасіння в авіакатастрофах при польотах на великих реактивних авіалайнерах
значно вищий порівняно з невеликими літаками.
Наслідки при авіакатастрофах для пасажирів можуть бути: від слабкого
невротичного шоку до тяжких чисельних травм.
Залізничний транспорт. Пасажири залізничного транспорту також
знаходяться в зоні підвищеної небезпеки. Зонами підвищеної небезпеки на
залізничному транспорті є: залізничні колії, переїзди, посадочні платформи та
вагони, в яких пасажири здійснюють переїзди. Постійну небезпеку становить
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система електропостачання, можливість аварій, зіткнення, отримання травм під час
посадки або висадки. Крім цього, залізничними коліями перевозяться небезпечні
вантажі: від палива та нафтопродуктів до радіоактивних відходів та вибухових
речовин.
Найбільшу небезпеку для пасажирів становлять пожежі в вагонах.
Зумовлюється це тим, що в вагонах (замкненому просторі) завжди перебуває
велика кількість людей. Температура в осередку пожежі дуже швидко
підвищується з утворенням токсичних продуктів горіння. Особливо небезпечними
є пожежі в нічний час на великих перегонах, коли пасажири сплять.
Морський транспорт. Як і всі інші види транспортних засобів, мореплавство
пов'язане з можливістю аварій, катастроф та ризиком для життя людини.
Можливий ризик для життя людини на морських транспортних засобах значно
вищий, ніж на авіаційних та залізничних видах, але нижчий, ніж на автомобільних.
У світовому морському транспорті щорічно зазнають аварій понад 8000
кораблів, з них гине понад 200 одиниць (3%). Безпосередньої небезпеки для життя
під час аварії зазнають понад 6000 людей, з яких близько 2000 гинуть (33%).
Найтяжча в історії мореплавства катастрофа пасажирського судна «Дона Пас» в
районі Філіппін забрала 3132 життя. Помилки екіпажу призвели до загибелі
технічно справних кораблів «Михайло Ломоносов» та «Адмірал Нахімов» при
спокійному морі та ясній погоді.
У процесі розвитку аварії при виникненні загрози загибелі корабля постає
необхідність вжити заходів для швидкої евакуації пасажирів. Операція з евакуації
вже сама по собі пов'язана з ризиком для життя людей, особливо в умовах
штормової погоди. Найбільша небезпека виникає тоді, коли відмовляють пристрої.
Неможливість залишити в таких випадках корабель призводить до того, що
пасажири втрачають шанси на спасіння і потрапляють в надзвичайно складну
ситуацію.
Ризик для життя пасажирів виникає при спуску на воду рятувальних засобів, а
саме: при перекиданні шлюпки, сильних ударах об борт корабля і т.ін. Втрата
шансів на порятунок може виникати внаслідок неправильного використання
рятувальних жилетів або коли люди стрибають з висоти 6-15 м з борту корабля,
який тоне.
Гіпотермія становить головну небезпеку для пасажирів, які рятуються в
шлюпках або на плотах. Щоб уповільнити переохолодження організму і збільшити
шанси на виживання необхідно голову тримати якомога вище над водою, тому що
понад 50% всіх тепловитрат організму припадає на голову. Утримувати себе на
поверхні води треба так, щоб мінімально витрачати фізичні зусилля.
Перебуваючи на рятувальному плоті, шлюпці чи у воді, людина повинна
намагатися подолати паніку, розгубленість, вірити в те, що її врятують. Така
поведінка в екстремальних ситуаціях збільшує шанси людини на виживання.
Пожежі та вибухи
Вогонь, що вийшов з-під контролю, здатний викликати значні руйнівні та
смертоносні наслідки. До таких проявів вогняної стихії належать пожежі.
Найпоширенішими причинами пожеж в Україні є: необережне поводження з
вогнем (понад 57%); порушення правил монтажу та експлуатації електроприладів
(20-25%); порушення правил монтажу та експлуатації приладів опалення (8-10%);
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пустощі дітей з вогнем (4-5%); підпали (2-4%); невстановлені та інші (1-3%).Слід
особливо підкреслити, що абсолютна більшість пожеж (99%) виникає
безпосередньо з вини людей. 3 них 70-80% трапляється у житловому сектopi, 3-4%
- у промисловості, 1-2% на будівництві, 1-2% - у сільському господарстві, 2-3% на
об'єктах торгівлі та складах, 1-3% - у мicцях масового перебування людей.
Основними напрямками забезпечення пожежної безпеки є усунення умов
виникнення пожежі та мінімізація її наслідків. Об’єкти повинні мати системи
пожежної безпеки, спрямовані на запобігання пожежі дії на людей та матеріальні
цінності небезпечних факторів пожежі, в тому числі їх вторинних проявів. До
таких факторівналежать:
 полум'я та іскри;
 підвищена температура навколишнього середовища;
 токсичні продукти горіння й термічного розкладу;
 дим;
 знижена концентрація кисню.
Вторинними проявами небезпечних факторів пожежі вважаються:
 уламки, частини зруйнованих апаратів, агрегатів, установок, конструкцій;
 радіоактивні та токсичні речовини і матеріали, викинуті із зруйнованих
апаратів та установок;
 електричний струм, що виник внаслідок переходу напруги на
струмопровідні елементи будівельних конструкцій, апаратів, агрегатів під
дією високих температур;
 небезпечні фактори вибухів, згідно ГОСТ 12.1.010, пов’язаних з
пожежами;
 вогнегасні речовини.
Пожежа - неконтрольоване горіння поза спеціальним вогнищем, що
розповсюджується у часі і просторі.
Залежно від розмірів матеріальних збитків пожежі поділяються на особливо
великі (коли збитки становлять від 10000 і більше розмірів мінімальної заробітної
плати) і великі (збитки сягають від 1000 до 10000 розмірів мінімальної заробітної
плати) та інші.
Залежно від агрегатного стану й особливостей горіння різних горючих речовин
і матеріалів пожежі, поділяються на відповідні класи та підкласи:
клас А - горіння твердих речовин, що супроводжується (підклас А1) або не
супроводжується (підклас А2) тлінням;
клас В - горіння рідких речовин, що не розчиняються (підклас В2) у воді;
клас С - горіння газів;
клас Д - горіння металів легких, за винятком лужних (підклас Д1), лужних
(підклас Д2), а також металовмісних сполук (підклас ДЗ);
клас Е - горіння електроустановок під напругою.
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Лекція 7
3.3. Соціальні та політичні небезпеки
Загальні закономірності виникнення соціальних та політичних джерел
небезпеки
Соціальними називаються небезпеки, що широко розповсюджуються в
суспільстві і загрожують життю і здоров’ю людей.
Носіями соціальних небезпек є люди, що створюють певні соціальні групи, і
розповсюдження соціальних небезпек зумовлено особливостями поведінки цих
людей.
Соціальні небезпеки є досить чисельні, наприклад, всі протиправні (незаконні)
форми насилля, вживання речовин, що порушують психологічну і фізіологічну
рівновагу людини ( алкоголь, наркотики тощо), шахрайство, шарлатанство,
самогубство тощо. Причини соціальних небезпек породжуються соціальноекономічними процесами, що відбуваються у суспільстві.
Соціальні небезпеки можуть бути класифіковані за певними ознаками.
За походженням можуть бути визначені такі групи небезпек :
 небезпеки, що пов’язані з психічним впливом на людину (шантаж,
шахрайство, крадіжки тощо );
 небезпеки, пов’язані з фізичним насильством ( розбій, бандитизм, терор,
зґвалтування, утримання заручників);
 небезпеки, пов’язані з впливом речовин, що руйнують організм людини (
наркоманія, алкоголізм, паління );
 небезпеки, пов’язані з хворобами ( СНІД, венеричні захворювання);
 небезпеки самогубства;
 небезпеки, викликані низьким духовним та культурним рівнем;
 небезпеки, викликані незадовільним матеріальним станом та умовами
проживання ( страйки, повстання, революції );
За масштабністю подій соціальні небезпеки можна розділити на:
 локальні;
 регіональні;
 глобальні;
За статево - віковими ознаками поділяють соціальні небезпеки, що
характерні для чоловіків, молоді, жінок, людей похилого віку.
Зараз все більшого значення набуває поділ суспільства за рівнем та джерелом
багатства, наявністю чи відсутністю приватної власності. Водночас набувають
сили і негативні чинники: формування нової соціальної диференціації та
відповідних критеріїв її оцінки свідчить про нездорові відносини в суспільстві;
надто різкий поділ на бідних та багатих; процеси збіднення та збагачення мають
деформований характер.
За таких обставин різко зростають форми та розміри соціальних відхилень (
злочинність, самогубство, наркоманія, проституція тощо). Ці та багато інших форм
збоченої поведінки в умовах занепаду системи соціального контролю стали
загрозливими для суспільства.
60

Отже, соціальне життя породжує зіткнення інтересів соціальних спільностей,
структурне напруження, виникають джерела небезпек.
Види соціальних небезпек
Шантаж - у юридичній практиці розглядається як злочин, що полягає в
загрозі розкриття, розголошення ганебних відомостей з метою отримати які-небудь
вигоди (зиск, користь). Шантаж, як небезпека, негативно впливає на нервову
систему.
Шахрайство - злочин, що полягає в оволодінні державним або особистим
майном (або в придбанні прав на майно) шляхом обману або зловживання довірою.
Очевидно, що людина, яка стала жертвою шахрайства, зазнає сильного
психологічного стресу.
Бандитизм - це організація збройних банд з метою нападу на державні та
громадські установи або на окремих осіб, а також участь в таких бандах і
здійснених ними злочинах.
Розбій - злочин, що полягає в нападі з метою оволодіння державним,
громадським або особистим майном із застосуванням насильства або загрозою
насильства небезпечного для життя і здоров'я осіб, що зазнали нападу.
Зґвалтування - статеві зносини з застосуванням фізичного насильства, погроз з
використанням безпорадного стану потерпілої особи.
Утримання заручників - суть злочину полягає в захопленні людей одними
особами з метою примусити виконати іншими особами певних вимог.
Наркоманія - залежність людини від приймання наркотиків, захворювання яке
проявляється в тому, що життєдіяльність організму підтримується на певному рівні
тільки за умови приймання наркотичної речовини і веде до глибоких нервовопсихічних розладів.
Виникнення наркоманії пов'язане з ейфорією, приємно збуджуючим ефектом
наркотику. Чим сильніший ефект ейфорії, тим швидше настає звикання. Розвиток
наркоманії може наступити як результат допитливості, експериментування, як
наслідок прийому знеболюючих, снодійних засобів. Поширенню наркоманії сприяє
нездорове мікросоціальне середовище, відсутність у людини інтелектуальних і
соціально-позитивних установок. У всі часи наркоманія переслідувалась.
Алкоголізм - це хронічне захворювання, що зумовлене систематичним
вживанням спиртних напоїв. З'являється фізична та психологічна залежність від
алкоголю, психологічна і соціальна деградація, патологія внутрішніх органів,
обміну речовин, центральної і периферичної нервової системи.
Велика кількість нещасних випадків і аварій пов’язана із вживанням спиртних
напоїв. Алкоголь дуже впливає на нервову систему, психофізіологічні процеси
навіть у тому випадку, якщо зовні поведінка людини не відрізняється від
нормальної.
Паління - вдихання диму деяких тліючих рослинних продуктів (тютюн, опіум
тощо). Паління тютюну - одна з найпоширеніших шкідливих звичок, що негативно
впливає на здоров'я курця і оточуючих його людей, сприяє розвитку хвороб серця,
судин, легень, шлунка. Тютюновий дим містить канцерогенні речовини.
Терор - фізичне насильство аж до фізичного знищення.
Зараз, як страшна епідемія, поширюється у всьому світі неоголошена війна без
кордонів - тероризм.
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Політичні небезпеки
До найхарактерніших політичних небезпек можна віднести конфлікти на
міжнаціональному та міждержавному рівнях, духовне гноблення, політичний
тероризм, ідеологічні, міжпартійні, міжконфесійні та збройні конфлікти, війни. Ще
одним фактором, що викликає напруження у стосунках між країнами та націями є
мілітарність, тобто політики гонитви озброєнь, підготовки й розв’язання
загарбницьких воєн.
Найбільша кількість жертв через політичні причини є наслідком війни. Учені
підрахували, що за більш як чотири тисячоліття відомої нам історії лише близько
трьохсот років були абсолютно мирними. Найбільшу потенційну небезпеку в
даний час для людства та природного середовища становить ядерна зброя. Зараз до
виробництва її готові понад 40 держав світу, принаймі 30 країн її мають.
Велику небезпеку становлять хімічна та бактеріологічна зброя. Не виключена
поява нових видів зброї.
Забезпечення безпеки в політичній сфері має за мету захист життєво
важливих політичних інтересів суспільства (особистості, соціальних верств,
спільноти в цілому) від внутрішніх і зовнішніх загроз.
Окреме питання – проблема інформаційної війни, інформаційного криміналу і
особливо інформаційного тероризму. Це загальна проблема захисту
інформаційного простору України.
Політичні джерела небезпеки можна поділити на зовнішні і внутрішні загрози
інтересам суспільства, держави.
Зовнішні загрози:
- висунення територіальних претензій;
- втручання у внутрішні справи;
- використання ресурсної та технологічної залежності для політичного тиску;
- втрата традиційних ринків збуту, недосконалість економічних зв’язків;
- нанесення збитків від санкцій міжнародних організацій, інших країн;
- переорієнтація суспільства на чужі для нації цінності;
- посилення неконтрольованих міграційних процесів тощо.
Внутрішні загрози:
- активізація сепаратистських (прагнення до відокремлення) рухів у деяких
регіонах;
- зниження рівня боєздатності воєнної організації;
- міжконфесійні та міжетнічні конфлікти;
- падіння виробництва , руйнування промисловості;
- зростання ―тіньової‖ економіки, нелегальний вивіз за кордон капіталів,
сировини;
- падіння життєвого рівня населення;
- криза платежів тощо .
Соціальні конфлікти
Соціально-політичні небезпеки досить часто виникають при соціальнополітичних конфліктах.
Конфлікт – це зіткнення протилежних інтересів, поглядів, гостра суперечка,
ускладнення, боротьба ворогуючих сторін різного рівня та складу учасників.
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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 і суб’єктивну реакцію на нього.
Якщо конфлікт виникає в суспільстві, то це суспільний конфлікт.
Будь-який соціальний конфлікт, набуваючи значних масштабів, об’єктивно стає
соціально-політичним.
Соціальні конфлікти бувають:
- політичні (конфліктують політичні системи);
- соціальні (конфліктують соціальні системи);
- економічні (конфліктують економічні системи, наприклад, корпорації).
Основні типи конфліктів між людьми:
а) за учасниками: внутріособистістні, міжособистісні, між особою і
суспільством, між групами, міждержавні;
б) за сферами: економічні, політичні, ідеологічні, міжнаціональні, релігійні,
побутові тощо;
в) за характером: справжні, випадкові, давні.
Суб’єктами конфліктів можуть виступати:
- окремі люди, групи, організовані в соціальні, політичні, економічні та інші
структури;
об’єднання, які виникають у вигляді політизованих соціальних груп,
економічних і політичних груп тиску, кримінальних груп, які домагаються певних
цілей.
Помітне місце нині посідає один з різновидів соціального конфлікту –
міжетнічний, пов’язаний із суперечностями, що виникають між націями.
Існує дві форми перебігу конфліктів:
- відкрита, тобто відверте протистояння, зіткнення, боротьба;
- закрита, або латентна, коли відвертого протистояння нема, але точиться
невидима боротьба.
Поняття ―соціально-політичний конфлікт‖ використовується коли трапляються
великомасштабні зіткнення в середині держави (громадянська війна, страйки), та
між державами (війни, партизанські рухи). Досить часто після завершення
конфлікту виникає ще один етап – постконфліктний синдром, який
характеризується напруженням у відношеннях сторін, які щойно конфліктували.
Постконфліктний синдром у разі загострення може започаткувати новий конфлікт.
Отже, згідно конфліктологічного підходу, основу суспільного життя становлять
інтереси, соціальне життя породжує протистояння, зіткнення інтересів соціальних
спільностей, а їх соціальна життєдіяльність породжує структурне напруження,
конфлікти.
Заходи та засоби спрямовані на запобігання виникненню конфліктних
ситуацій
Виділяють (В. Бойко та О. Ковальов) такі шляхи розв’язання конфліктних
ситуацій:
а) попередження конфлікту;
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б) управління конфліктом;
в) прийняття оптимальних рішень у конфліктних ситуаціях;
г) розв’язання конфлікту.
Для запобігання виникнення конфліктної ситуації розробляються тактики, що
враховують усі аспекти конфлікту як соціально-психологічного явища. З них
вибирається та, яка відповідає певній конкретній ситуації. Виділяють такі
тактики:
1. Розв’язання конфлікту на основі його сутності та змісту.
Насамперед треба реально встановити не тільки безпосередній привід
конфліктного зіткнення, а й його причину, що часто не усвідомлюється учасниками
конфлікту. Далі треба визначити зону поширення конфлікту та проблеми, які він
зачіпає, виявити реальні мотиви, що зумовили його виникнення. Розв’язання
конфлікту можливе тільки при з’ясуванні
реальних причин. Це завдання
ускладнюється, якщо його виконує представник однієї з конфліктних сторін.
2. Розв’язання конфлікту з урахуванням його цілей.
Нерідко протиставлення цілей зумовлене не їхнім реальним змістом, а
недостатнім порозумінням, домінуванням емоційних станів, різними позиціями, які
відстоюють конфліктуючі сторони. У будь-якому випадку треба відмежувати цілі,
що пов’язані з міжособистістою взаємодією (особисті домагання, стилі поведінки),
від цілей соціальної взаємодії. В першому випадку ми ставимося до людини як до
особистості, в другому – як до виконавця певних соціальних функцій. А це
визначає стратегію розв’язання конфлікту.
3. Розв’язання конфлікту з урахуванням його функцій.
Учасників конфлікту треба переконати в тому, що стосунки між ними можна
владнати шляхом обміну думками, уточнення позицій тощо.
4. Розв’язання конфлікту з урахуванням емоційно-пізнавального стану
учасників полягає в тому, щоб показати негативний вплив емоційного напруження
на учасників конфлікту. Знижується критичний рівень мислення, що призводить до
необґрунтованих дій, емоційний стан негативно впливає на взаємодію, зумовлює
неадекватне взаємопорозуміння. Під впливом емоцій конфліктна ситуація
сприймається як така, що загрожує позиції людини в групі, а це спонукає до
крайніх дій з метою збереження статусу. Конфлікт починає поширюватись, він
поглинає дедалі більше членів організації, деформує усталені стосунки.
5. Розв’язання конфлікту з урахуванням властивостей його учасників.
Конфлікти нерідко виникають унаслідок невмілих дій керівника, неадекватного
стилю його діяльності, психологічної некомпетентності. Причинами конфліктних
ситуацій можуть слугувати специфічні риси характеру, особистісні властивості
членів групи.
6. Розв’язання конфлікту з урахуванням його можливих наслідків.
Знання про можливі варіанти та наслідки завершення конфліктів допомагають
вибрати найкращі засоби впливу на конфліктуючі сторони. Наслідки конфліктів
залежно від їхнього змісту: 1) повна ліквідація конфронтації через взаємне
примирення; 2) зникнення конфронтації, коли один з учасників перемагає, а інший
визнає себе переможеним або коли обидві сторони програють чи задовольняють
свої домагання; 3) послаблення конфлікту взаємними поступками; 4)
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трансформація конфлікту, перехід його в змінений або принципово новий
конфлікт; 5) поступове згасання конфлікту; 6) механічне знищення конфлікту
(ліквідація підрозділу, організації, звільнення учасника та інше).
7. Розв’язання конфлікту з урахуванням етики стосунків конфліктуючих
сторін.
Етика доказів змушує спиратися не тільки на логіку думки, а й на поважне
ставлення до опонента.
Етика критики спрямовує її не на особистість опонента, а на аналіз справи.
Етика згоди має на меті досягнення ефективного результату, підкріплення
взаємних симпатій.
Виділяють (К.Томас та Р.Кілмен) п’ять основних стилів поведінки в
конфліктних ситуаціях, що спираються на власний стиль, стиль інших учасників
конфлікту, а також на тип самого конфлікту.
Стиль поведінки в кожному конкретному конфлікті визначається ступенем
прагнення задовольнити власні інтереси (діючи пасивно чи активно) та інтереси
протилежної сторони учасників конфлікту (діючи спільно чи індивідуально). Якщо
ваша реакція пасивна, то ви прагнутимете вийти з конфлікту, якщо реакція
активна, то ви будете намагатися розв’язати його.
Той, хто використовує стиль конкуренції завжди активний і прагне розв’язати
конфлікт власним способом. Такий стиль ефективний, коли людина має певну
владу. Але це вкрай неефективний метод розв’язання особистих конфліктів. Стиль
конкуренції викликає в інших почуття відчуження.
Стиль ухилення використовується в ситуаціях, коли позиція нестійка і
відсутня співпраця з іншими з метою розв’язання проблеми, коли відчувається
помилковість власної позиції та правильність позиції іншої сторони, коли сили не
рівні або коли інший наділений владою.
Стиль пристосування означає, що ви дієте разом з іншою людиною, якщо
результати дуже важливі для іншої людини й не дуже суттєві для вас. Він корисний
у ситуаціях, у яких ви можете здобути перемогу, тому що інший учасник конфлікту
має владу. Головна відмінність від стилю ухилення полягає в тому, що ви дієте
разом з іншою людиною, ви робите те чого вона прагне. Поступаючись, ви можете
пом’якшити конфліктну ситуацію і налагодити стосунки.
Стиль співпраці передбачає активну участь у розв’язанні конфлікту шляхом
співпраці з іншими учасниками конфлікту для виявлення інтересів, реальних
бажань обох сторін і відпрацювання різних варіантів вирішення проблем. Стиль
співпраці найважчий, але дуже ефективний.
Стиль компромісу полягає в частковому задоволенні власних інтересів
шляхом взаємних поступок. Тут не аналізується приховані внутрішні потреби.
Сторони розуміють, що одночасно задовольнити їх інтереси неможливо але треба
швидко досягти рішення і немає часу на обговорення, їх влаштовує тимчасове
вирішення, інші шляхи неефективні, компроміс дає змогу зберегти нормальні
стосунки.
До головних методів вирішення конфлікту можна віднести наступні:
- втеча від конфлікту (наприклад, усунення з політичної арени того чи іншого
політичного діяча; звільнення з роботи за власним бажанням одного з працівників;
еміграція з країни; розірвання шлюбу тощо);
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- відкладання вирішення конфлікту – одна із сторін тимчасово поступається
позиціями, відходить від боротьби, зникає зі сфери конфлікту. Згодом, зібравшись
з силами, вона заявляє про себе знову, конфлікт розгортається повторно і потребує
вже зовсім інших підходів і методів;
- примирення сторін через посередника на основі зближення позицій. Інколи
залучаються слідчі чи погоджувальні комісії, авторитетні посередники, експерти;
- третейський розгляд або арбітраж – сторони добровільно передають свої
претензії для розгляду авторитетній інституції, рішення якої має бути для кожної з
них обов’язковим;
- переговори – самі конфліктуючі сторони обирають найбільш прийнятну
процедуру, метод погодження інтересів, припиняють суперництво чи зіткнення
інтересів до завершення переговорів.
Якщо вказані методи не дають бажаних результатів, світове товариство
застосовує нетрадиційні методи для вирішення глобальних конфліктів – створення
буферної зони між конфліктуючими сторонами, введення миротворчих сил,
економічні санкції, воєнний удар тощо. При недосягненні бажаних результатів
традиційними і екстраординарними методами на порядок денний ставиться
питання про консенсус – досягнення відносної згоди конфліктуючих сторін з
принципових позицій, що забезпечує тимчасову згоду й примирення.
Досягнення консенсусу не вирішує конфлікту, адже не знищує його чинників.
Разом з тим консенсус пригашує конфлікт, дає змогу конфліктуючим сторонам
зосередитись і обміркувати як власні, так і чужі інтереси та претензії. Це дає
можливість прийняття позитивних, конструктивних рішень та дій, підійти до
остаточного вирішення конфлікту.
Засобами вирішення конфлікту є:
- уникнення конфлікту;
- пом’якшення конфлікту;
- компроміс;
- ведення переговорів;
- насильство;
встановлення загальної цілі та прийняття рішення, що задовольняє
конфліктуючі сторони, зосередження уваги на проблемі, а не на властивостях
конфліктуючих осіб.
Своєчасне нерозв’язання конфлікту може призвести до соціальної напруги у
суспільстві, викликати появу гострих суперечностей, надзвичайних ситуацій
соціально-політичного характеру, надзвичайних подій, що загрожуватимуть
безпеці суспільства.
Комбіновані небезпеки
Загальна характеристика комбінованих небезпек
Згідно існуючої історії класифікації небезпек життєдіяльності людства за
джерелами походження до комбінованих небезпек належать природно-техногенні,
природно-соціальні та соціально-техногенні небезпеки, джерелами яких є
комбінація різних елементів життєвого середовища (природного, техногенного,
соціально-політичного).
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Природно техногенні небезпеки
Природно-техногенні небезпеки проявляються, коли технічний вплив
сполучається з природними явищами.
Природні стихійні явища є відхиленням від звичайних природних процесів.
вони можуть порушити діяльність локальних або регіональних екосистем. Для
людини вони становлять небезпеку через те, що загрожують здоров’ю та завдають
економічних збитків.
Техногенні небезпеки (аварії на підприємствах, транспортні тощо) в багатьох
випадках спричиняють процеси, не властиві природним системам, формують стійкі
за часом відхилення від нормального стану екосистем. Особливо небезпечні
процеси, які призводять до накопичення забруднень у заключних ланках ланцюгів
живлення.
Природно-техногенні небезпеки: посилення парникового ефекту, порушення
озонового шару, кислотні дощі, виникнення пустель, ерозія та знищення родючості
ґрунтів, зсуви, селі, деградація лісів та ландшафтів, забруднення Світового океану,
землетруси та інші тектонічні явища.
Парниковий ефект. Вчені занепокоєні тим, що Земля розігрівається значно
швидше ніж раніше. Це спричинено різким збільшенням вмісту в атмосфері
вуглекислого газу, який на відміну від інших природних компонентів атмосфери
поглинає інфрачервоне випромінювання розігрітої Сонцем поверхні Землі. При
цьому він нагрівається і в свою чергу нагріває атмосферу. Це викликає розігрівання
планети, яке відоме під назвою ―парникового ефекту‖. Для людства є два наслідки
парникового ефекту. Значне збільшення посушливості в середніх широтах
(Україна, Кубань, ―зернові‖ штати США), в результаті чого врожаї зерна різко
скоротяться. Другий – це підйом рівня Світового океану на 2-3 м за рахунок
танення льодовиків. Світова промисловість і транспорт настільки залежить від
викопного палива, що в недалекому майбутньому значне надходження
вуглекислого газу в атмосферу неминуче. До заходів зменшення вуглекислого газу
в атмосфері можна віднести енергозбереження, розвиток альтернативних джерел
енергії, припинення вирубки лісів, насадження дерев.
Порушення озонового шару. Глобальне порушення екологічної рівноваги в
природі через неконтрольоване збільшення викидів в атмосферу небезпечних
хімічних сполук та інші явища, призводять до руйнування озонового шару. Озон –
це газ, шар якого товщиною 2-3 міліметри у верхній частині атмосфери є
своєрідним щитом від жорсткого ультрафіолетового опромінення, бо абсорбує
енергію радіації, яка перетворюється в теплову енергію газових молекул. Причому
90 % озону зосереджено на висоті 10-50 км. Ультрафіолетове випромінювання, як
компонент сонячного випромінювання, поглинається тканинами живих організмів і
викликає руйнування молекул білка та ДНК (дезоксирибонуклеїнова кислота, яка є
носієм генетичної інформації). Наслідками цього може бути збільшення опіків
шкіри і всього організму людини, зростання випадків хвороби очей (катаракта,
пошкодження сітчатки ока, пухлини роговиці), онкологічні захворювання. Для
населення особливо актуальними є заходи індивідуального захисту від жорсткого
ультрафіолетового випромінювання в сонячні дні (покриття голови та шкіри,
обмежене перебування на сонці та ін.). Хоча існує домовленість індустріальних
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країн про заборону використання речовин руйнуючих озон (фреон та ін.), вчені
стверджують, що навіть за повного припинення використання шкідливих речовин,
повністю озоновий шар не зуміє відновитись і до середини XXI сторіччя.
Кислотні опади. Кислотними називають опади – дощі, тумани, сніг –
кислотність яких вища за нормальну. Хімічний аналіз опадів вказує на присутність
сірчаної та азотної кислот, які утворюються внаслідок сполучення оксидів сірки та
азоту з парами води. Кислотні опади пов’язані насамперед з роботою вугільних
електростанцій, транспорту і промислових підприємств. Ці опади призводять до
зниження родючості сільськогосподарських ґрунтів; вимивання з ґрунту кальцію,
калію, магнію, алюмінію та важких металів, які досить токсичні для тварин та
рослин; деградації та загибелі лісів; отруєння води озер і ставків, у яких гине риба і
комахи; зникнення кількості гірських зсувів і селів; руйнування пам’яток
архітектури, житлових будинків; збільшення захворювання дихальних шляхів.
Виникнення пустель. Найбільш руйнівний вплив на ґрунт має ерозія, тобто
процес вивітрювання або вимивання часток ґрунту. Пісок – це те, що залишається.
Іншими словами, внаслідок ерозії земля може втрачати родючий шар ґрунту доти,
доки не перетвориться в пустелю, тобто відбувається її опустелювання.
Найважливішими причинами, які призводять до опустелювання є часта оранка,
перевипас худоби, вирубка лісів, засолення грунтів внаслідок зрошення. Ерозія та
виникнення пустель – результат недбалого ставлення до навколишнього
середовища. Ці процеси можна контролювати та попереджати.
Землетруси та інші тектонічні явища. Техногенна діяльність людей за
останні роки значно знизила сейсмічну стійкість 70 % території України і
збільшила сейсмонебезпеку за рахунок стимуляції силових процесів, розвитку
техногенного карсту та підтоплень тощо. Вогнища цих землетрусів переважно
розташовуються на малій глибині. Найбільше знизилась сейсмостійкість грунтів
півдня України, а загальна небезпека підвищилась до 8 балів. Сейсмічність у
західних областях піднялась до 9 балів.
Природно-соціальні небезпеки
До природно-соціальних небезпек належать епідемії інфекційних захворювань,
венеричні захворювання, СНІД, наркоманія.
Проблеми для безпеки життєдіяльності створюють біологічні чинники
природного та антропогенного походження. Деякі мікроорганізми викликають
масове розповсюдження захворювань у вигляді епідемій та пандемій.
Епідемія – масове розповсюдження інфекційного захворювання людини в
будь-якій місцевості, країні, яке суттєво перевищує загальний рівень
захворюваності.
Пандемія – найвищий ступінь розвитку епідемії, коли якась інфекційна
хвороба поширюється на території усієї країни, території суміжних держав, а іноді
й багатьох країн світу (напр. грип, холера).
Соціальні хвороби – це захворювання людини, виникнення і розповсюдження
яких пов’язане переважно з несприятливими соціально-економічними умовами
(венеричні захворювання, туберкульоз та інші).
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Найбільш поширена вірусна інфекція – грип, яка виникає як епідемія щорічно.
Вірус грипу дуже мінливий, має типи А, В, С, Д, а також багато інших підтипів.
Існує небезпека ускладнення вторинною інфекцією (пневмонія, плеврит), яка може
призвести навіть до смерті. В окремих випадках грип викликає ускладнення у
вигляді ураження серця, суглобів, нирок, мозку. Найбільш ефективною та
доступною формою профілактики грипу є завчасна активізація захисних сил
організму. Інший спосіб захисту – вакцинація. Але головне, людина повинна
тримати себе в чистоті – духовній та фізичній.
Вірусний гепатит або хвороба Боткіна, посідає п’яте місце серед
найпоширеніших інфекцій, поступаючись лише ОРВ, грипу, вітряній віспі й
краснусі. Відомо мінімум сім збудників захворювання – A, B, C, D, E, G і TTV,
різних за симптоматикою та серйозністю наслідків. Збудник гепатиту потрапляє в
організм людини при нехтуванні правил гігієни, також із забрудненою водою та
їжею (збудник А), при медичних маніпуляціях, перемиванні крові (збудник С) або
активізуються при простудних захворюваннях, грипі, невиправданому прийомі
антибіотиків (збудник В). У значної частини інфікованих захворювання протікає
безсимптомно, і такі хворі до лікарів не звертаються. Для запобігання цій хворобі
необхідно дотримуватись таких основних правил: мити руки перед їжею,
кип’ятити воду, обмивати кип’ятком овочі і фрукти. Найнадійніший захист від
гепатиту В – вакцинація.
Туберкульоз (сухоти) – це різноманітне за своїми проявами інфекційне
захворювання Збудником туберкульозу є паличка Коха, яка може викликати
ураження не тільки органів дихання (легень, бронхів, гортані), а й кишечника,
сечостатевих органів, наднирників, шкіри, кісток, суглобів, головного мозку тощо.
Зараження відбувається, коли здорова людина вдихає дрібні крапельки рідкої або
частки висохлої мокроти хворого на туберкульоз, а також при вживанні в їжу
молока, м’яса хворої на туберкульоз худоби. Загальними ознаками для всіх форм
хвороби є: підвищення температури, потовиділення ночами, погіршення сну і
апетиту, втрата ваги, дратливість, зниження працездатності. При туберкульозі
легень також спостерігається кашель, сухий або з виділенням мокроти, може
виникнути легенева кровотеча. Збудником туберкульозу інфікована майже третина
населення Землі.
Для запобігання захворюванню на туберкульоз проводиться щеплення.
Отримавши вакцину (так звана БЦЖ), людина отримує послаблений штамп
туберкульозної палички і виробляє до неї імунітет. Але навіть невелике
послаблення імунітету, наприклад, після грипу, може спричинитись до
захворювання.
Розрізняють дві групи харчових захворювань мікробного походження: харчові
інфекції і харчові отруєння (інтоксикації).
Харчові інфекції (дизентерія і холера) виникають при активному розмноженні і
утворенні токсинів збудників в організмі. Найбільшу небезпеку представляють
збудники шлунково-кишкових захворювань. Їжа служить для них лише
переносником, харчові інфекції заразні та дуже небезпечні через те, що більшість
продуктів харчування, з якими вони розповсюджуються, вживаються людьми
кожного дня.
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Харчові отруєння. Збудники харчових отруєнь на відміну від збудників
харчових інфекцій здатні жити та розмножуватись на продуктах. При цьому
харчові продукти стають отруйними внаслідок накопичення в них токсинів.
Особливістю харчових отруєнь є досить швидкий прояв ознак хвороби (блювота,
різкі болі в області живота, пронос, загальна слабкість). Найбільш небезпечними
харчовими отруєннями є ботулізм та отруєння викликані стафілококами.
Харчові токсоінфекції
займають проміжне положення між харчовими
інфекціями та харчовими отруєннями. Викликають токсикоінфекції найчастіше
сальмонелами (бактеріями). Харчові токсикоінфекції , які викликаються
сальмонелами, називаються сальмонельозами. Природним джерелом патогенних
сальмонел є тварини: худоба, свині, коні, собаки та різні гризуни.
Захворювання, які передаються статевим шляхом. У цю категорію входять
декілька груп:
хвороби, які викликаються вірусами – генітальний герпес, СНІД, вірусні
генітальні бородавки та інші;
паразитарні – короста та ін.; оптимальні умови для передавання створюються
при статевих контактах;
бактеріальні – сифіліс, гонорея, а також різноманітні уретрити (запалення
сечівника), бактеріальний вагіноз;
грибкові – кандідоз на статевих органах.
Важливе значення має профілактика: слід уникати випадкових зв’язків,
користуватися презервативами, дотримуватись санітарно-гігієнічних правил.
СНІД – синдром набутого імунодефіциту, що викликається ВІЛ (вірусом
імунодефіциту людини).
ВІЛ-інфекція передається при статевому контакті, під час переливання крові чи
пересадці органів чи тканин, при неодноразовому використанні голок та шприців
наркоманами, нанесенні татуювання, при пошкодженні медичним інструментом,
забрудненим ВІЛ, при контакті з інфікованими ВІЛ тканинами та органами, від
інфікованої матері – плоду під час вагітності чи при годуванні грудним молоком.
Найчастішими проявами хвороби є підвищення температури тіла, збільшення
лімфатичних вузлів, ангіна, висипка на обличчі, на тулубі у вигляді рожевих або
червоних плям, розлад травлення, головний біль, блювання. Цей стан триває від 2
до 4 тижнів. Антитіла ВІЛ на цей момент ще не визначаються, а з’являються лише
через 1,5-3 місяці. За фазою гострої інфекції настає фаза безсимптомної інфекції.
Цей період триває до 3-5 років і більше. Людина почувається здоровою, але
залишається джерелом інфекції. У цей період можлива поява деяких ознак
прогресування хвороби: збільшуються периферичні лімфатичні вузли. Наступною
є стадія вторинних захворювань: розлад шлунку, тривале (близько 1 місяця)
підвищення температури тіла, зменшення маси тіла триває 10% і більше, швидка
втомлюваність нічна пітливість. Приєднання вторинних інфекцій, викликаних
вірусами, бактеріями, розвиток пухлин, поява симптомів ураження нервової
системи і психічних порушень свідчать про те, що настала фінальна стадія
хвороби-СНІД.
Наркотики і наркоманія. За походженням наркотики поділяються на природні
і синтетичні, а за психофармакологічним впливом на три групи: 1. ті, що
пригнічують діяльність центральної нервової системи (опіати, барбітурати); 2 – які
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збуджують діяльність центральної нервової системи (амфетаміни, кокаїн, гашиш);
3 – які викликають галюцинації (марихуана, мускатний горіх, ЛСД, мескалін,
псилоцибін). Наркоманія – стан епізодичного або хронічного отруєння, викликаний
багаторазовим введенням наркотику. В наркоманії як хворобі розрізняють два
стани – залежність та звикання. Виникає психічна і фізична залежність
(абсистентний синдром або ―наркотичний голод‖). У наркомана сіре обличчя, суха
шкіра, волосся та зуби поступово випадають, значно послаблена пам’ять. Всі його
дії спрямовані на те, щоб дістати наркотик. Найпоширенішою причиною смерті
наркоманів є передозування наркотиків і як наслідок набряк легень, шок.
Наркоманія набула ознак епідемії.
Соціально-техногенні небезпеки: професійна захворюваність, професійний
травматизм, психічні відхилення та захворювання, викликані виробничою
діяльністю
Фактори матеріально-виробничого середовища вагомо впливають на стан
здоров'я працівників, хоча в кожному конкретному випадку цей вплив на рівень
здоров'я дуже складний. Тим більше, що вплив виробничого оточення на організм
людини, особливо сьогодні, здійснюється на фоні погіршення якості
навколишнього середовища — забруднення атмосферного повітря, питної води та
продуктів харчування, неправильного способу життя, шкідливих звичок
(зловживання спиртними напоями, тютюнопаління, наркоманія та ін.).
За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, майже 50% усіх факторів,
що негативно впливають на здоров'я населення, залежать від способу життя, до 2025% —від стану навколишнього (в тому числі виробничого) середовища, до 1520% — від успадковості і приблизно до 10% — від діяльності органів та установ
охорони здоров'я .
Відомо, що підприємства, в основному, зосереджені у великих містах і на
працівників може негативно впливати комплекс факторів сучасного міста. Великі
міста характеризуються власним мікрокліматом, переважно більш теплим. Сучасні
промислові підприємства уявляють собою комплекс виробництв, кожне з яких
відрізняється своїм специфічним «спектром» шкідливостей. Окремі виробництва,
цехи та ділянки, які розташовані на одному промисловому майданчику, навіть при
дотриманні його зонування та необхідної відстані між заводськими спорудами,
своїм спектром шкідливостей перекривають (накладаються на) шкідливості
сусідніх виробництв (ділянок, цехів), через що працівники даного виробництва в
тій чи іншій мірі можуть наражатися на дію сукупності техногенних та природних
факторів як власного, так і сусіднього виробництв Найбільше цим факторам
піддаються особи, які обслуговують виробниче устаткування, або працюють
просто неба. Їх організм зазнає дії не лише всього комплексу професійних
шкідливостей, але й метеорологічних умов, що коливаються. В той же час, як
правило, в першу чергу враховується дія основного (негативного) фактора
виробничого середовища
Більш чітко цей фактор реалізується у формі професійних захворювань —
патологічних станів людини, що обумовлені роботою і пов'язані з надмірним
напруженням організму чи несприятливим впливом шкідливих виробничих
факторів
71

В міру впровадження нових видів енергії, нових матеріалів та технологій,
заміни застарілого обладнання та технологічних процесів, одні професійні хвороби
зникають або частота їх вагомо знижується (наприклад, приглухуватість
клепальників), інші, навпаки, починають переважати (наприклад, пневмоконіози
електрозварювальників, хронічні інтоксикації у працівників хімічного
виробництва).
Вплив виробничих факторів не обмежується лише їх роллю як причини
професійних чи виробничо зумовлених захворювань. Виявлено що особи, які
контактують з токсичними речовинами, частіше хворіють загальними хворобами
(грипом, запаленнями верхніх дихальних шляхів та легенів, розладами органів
травлення), що ці захворювання проходять у них важче, процес одужання йде
повільніше, частіше трапляються рецидиви хронічних захворювань, у цих осіб
повільніше загоюються післяопераційні рани та частіше реєструються загострення
хвороби. За даними медоглядів, люди, які працюють з хімічними речовинами,
незалежно від їх походження, висувають скарги на втому, дратівливість, безсоння,
пригнічений настрій, хвилювання, відсутність апетиту, болю в суглобах, м'язах.
Вони погано переносять як спеку, так і холод, їх дратує шум і поведінка оточення,
хоча до роботи з ними вони на це не реагували.
Дія ряду факторів виробничого середовища може призвести до пошкоджень —
порушення анатомічної цілісності чи функції організму людини, викликати
дискомфортні або екстремальні умови в трудовій діяльності працівників
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Лекція 8
БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ
СИТУАЦІЙ
4.1. Запобігання надзвичайним ситуаціям та організація дій для усунення
їх негативних наслідків
Класифікаційні ознаки надзвичайних ситуацій
Для кожного виду надзвичайних ситуацій міністерства та інші центральні
органи виконавчої влади розробляють конкретні класифікаційні ознаки (фізичні,
хімічні, технічні, статистичні та інші) і спеціальні ознаки, що характеризують
загрозу або виникнення надзвичайної ситуації, а також три значення кожної
ознаки, що визначають:
 порогове значення ознаки, перевищення якої відносить ситуацію до рангу
надзвичайних і вимагає від оперативного чергового персоналу потенційно
небезпечного об’єкта або диспетчерської служби населеного пункту чи
адміністративного району сповістити про це оперативних чергових і штаби
ЦО району та області для прийняття першого рішення щодо віднесення
ситуації до відповідного рівня;
 порогове значення ознаки, у разі досягнення чи перевищення якої
регіональні органи повинні негайно сповіщати про факт надзвичайної
ситуації галузеві міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, на
об’єкті яких виникла ця ситуація, а також оперативного чергового МНС,
терміново залучати до ліквідації надзвичайної ситуації необхідні сили та
засоби,
включаючи
аварійно-рятувальні
формування
з
інших
адміністративних районів (міст);
 порогове значення ознаки, у разі досягнення чи перевищення якої
вимагається термінове залучення до реагування на надзвичайну ситуацію
необхідних сил та засобів, матеріальних та технічних ресурсів або резервів
міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, на об’єктах яких
виникла ця ситуація, включаючи аварійно-рятувальні формування з інших
регіонів та підприємств, а також для МНС, яке, у разі потреби залучає до
ліквідації надзвичайної ситуації необхідні сили та засоби військ і
спеціалізованих формувань цивільної оборони, координує зусилля всіх
залучених організацій, несе відповідальність за своєчасне, повне і адекватне
реагування на надзвичайну ситуацію.
У разі коли наслідки аварії (катастрофи) можуть бути віднесені до різних
галузей, або конкретних видів НС, остаточне рішення щодо її класифікації приймає
комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на тому
рівні, до якого відноситься ця ситуація, після розгляду сумарного набору
порогових значень класифікаційних ознак.
Особливості оцінки та реагування на надзвичайні ситуації воєнного характеру
визначаються законодавством, окремими нормативами і відповідними
оперативними і мобілізаційними планами.
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Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій.
Найбільш ефективний спосіб зменшення шкоди та збитків від надзвичайних
ситуацій – запобігти їх виникненню, а в разі виникнення виконувати відповідні до
даної ситуації заходи.
Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій – це підготовка та реалізація
комплексу заходів, спрямованих на регулювання безпеки, проведення оцінки рівнів
ризику, завчасне реагування на загрозу виникнення надзвичайної ситуації на основі
даних моніторингу (спостережень), експертизи, досліджень та прогнозів щодо
можливого перебігу подій з метою недопущення їх переростання у надзвичайну
ситуацію або пом’якшення її можливих наслідків.
Зазначені функції запобігання
надзвичайним ситуаціям техногенного і
природного характеру в нашій країні покликана виконувати Єдина державна
система запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і
природного характеру (ЄДСЗР), затверджена Постановою Кабінету Міністрів
України від 3 серпня 1998р №98. ЄДСЗР включає в себе центральні та місцеві
органи виконавчої влади, виконавчі органи рад, державні підприємства, установи
та організації з відповідними силами і засобами, які здійснюють нагляд за
забезпеченням техногенної та природної безпеки, організують проведення роботи
із запобігання надзвичайним ситуаціям і реагування у разі їх виникнення з метою
захисту населення і довкілля, зменшення матеріальних втрат. ЄДСЗР складається з
постійно діючих функціональних та територіальних підсистем і має чотири рівні :
загальнодержавний, регіональний, місцевий та об’єктовий. Кожен рівень
ЄДСЗР має координуючі та постійні органи управління.
Координуючими органами ЄДСЗР є:
1. на загально державному рівні: - Державна комісія з питань техногенноекологічної
безпеки
та
надзвичайних
ситуацій;
- Національна рада з питань безпечної життєдіяльності населення;
2. на регіональному рівні – комісії обласних державних адміністрацій з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;
3. на місцевому рівні – комісія районних державних адміністрацій і виконавчих
органів рад з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;
4. на об’єктовому рівні – комісії з питань надзвичайних ситуацій об’єків.
До систем повсякденного управління ЄДСЗР входять оснащені необхідними
засобами зв’язку, оповіщення, збирання, аналізу і передачі інформації:
центри управління в надзвичайних ситуаціях, оперативно-чергові служби
уповноважених органів з питань надзвичайних ситуацій та цивільного
захисту населення усіх рівнів;
диспетчерські служби центральних та місцевих органів виконавчої влади,
державних підприємств, установ та організацій.
До складу сил і засобів ЄДСЗР входять військові і спеціальні цивільні
аварійно-рятувальні (пошуково-рятувальні) формування, які укомплектовуються з
урахуванням необхідності проведення роботи в автономному режимі не менше
трьох діб і перебувають у стані постійної готовності, а також недержавні
(добровільні) рятувальні формування. Залежно від масштабів і особливостей
надзвичайної ситуації, що прогнозується або виникла, може існувати один із таких
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режимів функціонування ЄДСЗР: повсякденної діяльності, підвищеної готовності,
діяльності у надзвичайній ситуації , діяльності у надзвичайному стані.
З метою ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у мирний час може
поводитися цільова мобілізація.
Ефективність функціонування систем захисту населення і територій
досягається через завчасну підготовку, оперативне реагування та ефективне
управління під час надзвичайних ситуацій, своєчасне відновлення життєдіяльності
населення в їх зоні.
Дії адміністрації, персоналу та населення при виникненні надзвичайних
ситуацій.
Важливим фактором забезпечення безаварійної роботи є вивчення і суворе
дотримання всіма інженерно-технічними працівниками правил і норм техніки
безпеки. Основними заходами по ліквідації наслідків аварій і стихійних лих є:
- оповіщення робітників і службовців, ЦО і населення, що проживає поблизу
об’єкту, екстрена евакуація;
- комплексна розвідка об’єкту на якому виникла аварія;
- рятування людей з-під завалів, із оточуючих і ушкоджених будівель і споруд;
- надання медичної допомоги потерпілим від аварії, вивіз у лікувальні
установи;
- гасіння пожеж;
- локалізація аварії на комунально-енергетичних мережах, перешкоджаючих
веденню рятувальних робіт;
- улаштування проїздів і підходів до місць аварій;
- руйнування ненадійних конструкцій, розбирання завалів;
- демонтаж устаткування, якому загрожує небезпека;
- організація комендантської служби.
Задача кожного працюючого на підприємстві - знати основні правила поведінки
при аваріях, вміти діяти в обставинах, що при цьому склалися. Ці правила і
послідовність дій треба вивчати, постійно пам’ятати і вміти практично виконувати.
Організація ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
Для організації робіт щодо ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійних лих
утворюються Державні комісії з надзвичайних ситуацій - ДКНС. ДКНС діють при
Кабінеті міністрів країни, в областях, містах, регіонах як на постійній основі, так і
у випадку виникнення НС. До їх функцій входить забезпечення постійної
готовності до дій аварійно-рятівних служб, контроль за розробкою та реалізацією
заходів з попередження можливих аварій і катастроф. Усі завдання з ліквідації НС
виконуються по черзі у максимально короткі строки.
У першу чергу вирішуються завдання щодо термінового захисту населення,
запобігання розвитку чи зменшення впливу НС і завдання з підготовки та
виконання рятувальних та інших невідкладних робіт. 3 цією метою виконуються:
сповіщення населення про небезпеку чи загрозу небезпеки;
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евакуація людей та тварин із небезпечних зон, використання засобів
профілактики захворювань, травматизму, надання медичної та іншої
допомоги;
локалізація аварій, зупинка чи зміна технологічного процесу,
попередження і гасіння пожеж;
приведення в готовність органів управління, сил і засобів для
рятувальних робіт, ведення розвідки в осередках ураження, оцінка
ситуації, що склалася.
Рятувальні та інші невідкладні роботи починаються одразу ж у міру готовності
сил та засобів для їх проведення, ведуться безперервно з необхідною заміною
рятівників і ліквідаторів при дотриманні техніки безпеки та заходів перестороги.
Наступними, вирішуються завдання щодо забезпечення життєдіяльності
населення в районах, що постраждали внаслідок аварії, катастрофи чи стихійного
лиха.
Проводиться відновлення зруйнованого житла, спорудження тимчасових
будівель (намети, землянки, навіси тощо), відновлення енерго- та
водозабезпечення, ліній зв'язку, об'єктів комунального обслуговування. Також
здійснюються санітарне очищення осередку ураження, забезпечення людей
продуктами харчування, предметами першої необхідності та ін. Одночасно
розпочинаються роботи з відновлення функціонування уражених об'єктів.
Багато видів НС можна прогнозувати, що дає можливість завчасно спланувати
основні заходи з ліквідації їх наслідків. Проведення робіт за підготовленим планом
(відкорегованими згідно з реальною ситуацією) дозволить значно прискорити ці
роботи, зменшити масштаб наслідків аварії, катастрофи.
Сутність рятувальних та інших невідкладних робіт — це усунення
безпосередньої загрози життю та здоров'ю людей, відновлення життєзабезпечення
населення, запобігання або значне зменшення матеріальних збитків. Рятувальні та
інші невідкладні роботи включають також усунення пошкоджень, які заважають
проведенню рятувальних робіт, створення умов для наступного проведення
відновлювальних робіт.
РІНР поділяють на рятувальні роботи і невідкладні
роботи.
До рятувальних робіт відносяться:
 розвідка маршруту руху сил, визначення обсягу та ступеня руйнувань,
розмірів
зон зараження, швидкості і напрямку розповсюдження
зараженої хмари чи пожежі;
 локалізація та гасіння пожеж на маршруті руху сил та ділянках робіт;
 визначення об'єктів і населених пунктів, яким безпосередньо загрожує
небезпека;
 визначення потрібного угрупування сил і засобів запобігання і локалізації
небезпеки;
 пошук уражених та звільнення їх з-під завалів, пошкоджених та
палаючих будинків, із загазованих та задимлених приміщень;
 розкриття завалених, захисних споруд та рятування з них людей;
 надання потерпілим першої допомоги та евакуація їх (при необхідності) у
лікувальні заклади;
-
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 вивіз або вивід населення із небезпечних місць у безпечні райони;
 організація комендантської служби, охорона матеріальних цінностей і
громадського порядку;
 відновлення життєздатності населених пунктів і об'єктів;
 пошук, розпізнавання і поховання загиблих;
 санітарна обробка уражених;
 знезараження одягу, взуття, засобів індивідуального захисту, територій,
споруд, а також техніки;
 соціально-психологічна реабілітація населення.
До невідкладних робіт відносяться:
 прокладання колонних шляхів та улаштування проїздів (проходів) у завалах
та на зараженій території;
 локалізація аварій на водопровідних, енергетичних, газових і технологічних
мережах;
 ремонт та тимчасове відновлення роботи комунально-енергетичних систем і
мереж зв'язку для забезпечення рятувальних робіт;
 зміцнення або руйнування конструкцій, які загрожують обвалом і
безпечному веденню робіт;
Рятувальні та інші невідкладні роботи здійснюються у три етапи. На першому
етапі вирішуються завдання:
 щодо екстреного захисту населення;
 з запобігання розвитку чи зменшення впливу наслідків;
 з підготовки до виконання РІНР.
Основними заходами щодо екстреного захисту населення є:
 оповіщення про небезпеку;
 використання засобів захисту;
 додержання режимів поведінки;
 евакуація з небезпечних у безпечні райони;
 здійснення санітарно-гігієнічної, протиепідемічної профілактики і надання
медичної допомоги;
 локалізація аварій;
 зупинка чи зміна технологічного процесу виробництва;
 попередження (запобігання) і гасіння пожеж
На другому етапі проводяться:
 пошук потерпілих;
 витягання потерпілих з-під завалів, з палаючих будинків, пошкоджених
транспортних засобів;
 евакуація людей із зони лиха. аварії, осередку ураження;
 надання медичної допомоги;
 санітарна обробка людей;
 знезараження одягу, майна, техніки, території;
 проведення інших невідкладних робіт, що сприяють і забезпечують
здійснення рятувальних робіт.
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Для ліквідації наслідків хімічного зараження та проведення рятувальних робіт у
першу чергу залучаються санітарні дружини, зведені загони (команди, групи),
команди (групи) знезараження, формування механізації. Спочатку в осередок
вводяться санітарні дружини, формування радіаційного і хімічного захисту,
охорони громадського порядку та ін.
Особовий склад формувань забезпечується засобами індивідуального захисту,
антидотами, індивідуальними протихімічними пакетами та підготовляються до
порядку дій в осередку ураження.
В осередку хімічного ураження, перш за все, надається допомога потерпілим
(ураженим), проводиться відбір за складністю поранення та організовується
евакуація в медичні установи. Осередок ураження оточується - здійснюється
знезараження місцевості, транспорту, споруд, а також санітарна обробка особового
складу формувань і населення. В першу чергу, надягаються протигази на
уражених, їм надається перша медична допомога, вводячи антидоти.
Формування знезаражування дегазують проїзд
та переходи, територію,
споруди, техніку, чим забезпечують дії інших формувань, а також виведення
населення із осередку хімічного ураження.
Необхідно завжди пам'ятати, що при проведенні рятувальних робіт в осередку
хімічного ураження можливий застій зараження повітря в підземних спорудах,
приміщеннях, парках, закритих дворах, а також розповсюдження його по
трубопроводах та тунелях. Тому після завершення рятувальних робіт або заміни
формувань направляються на пункти спеціальної обробки. Пункти спеціальної
обробки розгортаються на незараженій території (місцевості) та поблизу маршрутів
виходу формувань і населення.
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