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ВСТУП 

 

Концепція  навчальної дисципліни «Охорона праці та цивільний захист» 

(ОП та ЦЗ) формувалася як система поглядів, що склалася на основоположні 

наукові й теоретичні положення, а також практичні підходи до ґрунтовної 

підготовки фахівців технічних спеціальностей у сфері професійної, цивільної та 

побутової безпеки. У відповідності з цією концепцією дисципліна ―ОП та ЦЗ‖ 

розглядається як міждисциплінарна синтетична сукупність додаткових знань і 

умінь, необхідність і потреба в яких диктується як загальними соціально 

значущими виховно-освітніми, так і суто професійними цілями. 

Оскільки подальший розвиток цивілізації неминуче пов’язаний з 

розширенням виробництва, і, як наслідок, з виникненням додаткових видів 

небезпек, що стосуються як кожної окремої людини так і суспільства в цілому, 

то одним з актуальних завдань сьогодення є подальше підвищення науково-

освітнього та виховного рівня населення, його здібності й уміння здійснювати 

комплексну оцінку ступеня загроз і ефективності рівня захисту. Людина є 

невід’ємною структурною частиною соціально-економічного середовища. 

Однією з основних аксіом безпеки є положення про те, що «абсолютної безпеки 

для людини не існує». За своєю природою небезпеки можуть бути 

потенційними (прихованими), перманентними (безперервними), тотальними 

(загальними). Виходячи з цього і визначився певний погляд і підхід до питань 

формування структури і змісту ―ОП та ЦЗ‖, як навчальної дисципліни, що має 

відношення до галузі знань про небезпеки, загроза яких може торкатися кожної 

людини і вимагає адекватних способів захисту від них (небезпек) в умовах 

побутової та виробничої діяльності. 

Дана галузь знань ґрунтується на науках про безпеку, що мають спільну 

основу і, разом з тим, певні складові. Так, охорона праці, як головна складова 

дисципліни про безпеку для інженерних спеціальностей, включає в себе правові 

та організаційні основи, виробничу санітарію, виробничу безпеку та пожежну 

безпеку на виробництві. Цивільний захист, як основа збереження населення та 

об’єктів інфраструктури в надзвичайних ситуаціях, передбачає захист від 

катастроф, стихійних лих, воєнних дій тощо; пожежна безпека в свою чергу 

передбачає безпеку природного середовища, громадських та житлових 

будівель, сільськогосподарських угідь, транспортних засобів. У певних 

частинах, звичайно, ці складові безпеки перетинаються, збагачують та 

взаємодоповнюють одна одну.  

Таким чином, запропонована дисципліна – це інтегрована навчальна 

дисципліна гуманітарно-технічного спрямування, яка вивчає загальні 

закономірності виникнення потенційних небезпек, їх властивості, питання 

моніторингу й аналізу ризиків, основи санітарно-гігієнічних умов праці та 

методи профілактики професійних захворювань, загрози, що ведуть до 

надзвичайних ситуацій, характер їх проявів і дії на людей, тварин, рослини та 

об’єкти економіки, способи та засоби цивільного захисту населення і територій 

у разі виникнення надзвичайної ситуації, питання особистої та колективної 

безпеки в повсякденних умовах та під час надзвичайних ситуацій і воєнного 

стану, принципи надання першої долікарської допомоги. 



Що ж спонукало до появи цієї навчальної дисципліни як обов’язкової для 

інженерно-технічних спеціальностей в НТУУ ім. Ігоря Сікорського?  

З появою людей на Землі почався вплив їх діяльності на навколишнє 

середовище. За допомогою кам’яних знарядь первісні люди почали 

перетворювати об’єкти і процеси природи з їх натурального стану на штучний. 

У цей час взаємодія людини з природою обмежувалась тільки біологічним 

обміном речовин. На цій стадії людське суспільство та біосфера в сукупності 

являли собою функціонально незамкнену глобальну соціоекосистему, в якій 

слабкі антропогенні впливи не могли викликати помітних змін у 

навколишньому середовищі. 

На другій стадії взаємодії суспільства та природи, що тривала близько 40 

тисяч років від початку пізнього палеоліту і до кінця другої світової війни, 

тобто до середини ХХ ст., людство вже відчутно впливало на навколишнє 

середовище. При цьому антропогенний тиск на природу неухильно зростав 

разом із розвитком суспільства, удосконаленням виробничих відносин та 

знарядь праці. Людська діяльність спричинила вимирання багатьох видів 

тварин і рослин, викликала деградацію природних екосистем, але ще не 

порушила природного кругообігу речовин та енергетичних потоків на планеті, 

тобто динамічної рівноваги біосфери. 

Третя стадія взаємодії суспільства та природи почалася в середині ХХ ст., 

після другої світової війни, яка стимулювала різкий стрибок у розвитку науки і 

техніки, започаткувавши нову науково-технічну революцію. У цей період 

антропогенне навантаження на навколишнє природне середовище досягло, з 

точки зору більшості вчених, найвищої точки гранично дозволеного рівня, який 

ставить під загрозу саме існування людини як біологічного виду. Величезне 

виробництво зброї, збільшення кількості атомних електростанцій, урбанізація, 

колосальна насиченість інфраструктурою, гіпертрофічний розвиток 

автомобільного транспорту, хімічних та інших шкідливих виробництв суттєво 

змінили якість природного середовища (води, повітря, ґрунту, клімату та інших 

характеристик), зробили життя людини більш небезпечним, а перспективи 

цивілізації не найкращими. Багато вчених пов’язують збільшення стихійних 

лих з діяльністю людини. Необхідно задуматися над фактом, що з 1960 по 

1990 рр. щорічна кількість катаклізмів на Землі збільшилася вдвоє і продовжує 

зростати. Внаслідок випробувань ядерної зброї і використання атома в 

«мирних» цілях значно підвищився радіаційний фон. 

Внаслідок нераціональної господарської діяльності почалося 

прогресуюче руйнування біосфери планети, що загрожує стати безповоротним і 

призвести у найближчому майбутньому до такого ступеня деградації 

навколишнього середовища, коли воно стане не придатним для подальшого 

існування людей. Отже, на третій, сучасній стадії взаємодії суспільства і 

природи, глобальна земна соціоекосистема стала функціонально замкненою. 

Вона втрачає здатність до природної саморегуляції. Головним її регулятором 

тепер повинно стати суспільство, і від того, як воно буде виконувати функції з 

охорони навколишнього середовища, залежить майбутнє людей. 

Стало зрозумілим, що для усунення цієї небезпеки необхідні перегляд 

традиційних принципів природокористування та докорінна перебудова 

господарської діяльності у більшості країн світу. Одним із перших у світі 



звернув увагу на цю проблему перший президент Академії наук України 

В. І. Вернадський, основою вчення якого була «жива речовина», до складу якої 

входять усі живі організми, що мешкають на планеті. Незважаючи на малий 

обсяг (< 0,25 % маси всієї біосфери), завдяки геохімічній активності і здатності 

до розмноження, жива речовина, використовуючи та перетворюючи світлову 

енергію, розвиває величезну вільну енергію, через що її функції проявляються у 

планетарному масштабі. До складу живої речовини Вернадський включив 

також людину, розглядаючи природу і людське суспільство як одне ціле. 

Вернадський обґрунтував положення про те, що стан сучасної Землі 

сформовано людиною, показавши, що діяльність сучасної людини викликає рух 

основних хімічних елементів у масштабах, які порівнюються з природними 

циклами руху цих елементів. За визначенням Вернадського, людина стала 

найбільш могутньою силою на планеті, людська діяльність почала 

перевищувати масштаби найпотужніших стихійних явищ. 

Концепція сформульована В. Вернадським полягає в обов’язковій 

узгодженості економічного, екологічного та людського розвитку таким чином, 

щоб від покоління до покоління не погіршувалися якість та безпека життя 

людей, стан навколишнього середовища й відбувався соціальний прогрес, який 

визнає потреби кожної людини. 

38-а сесія Генеральної Асамблеї ООН 1983 року створила міжнародну 

комісію з охорони навколишнього середовища та розвитку, яка аналізує стан 

навколишнього середовища у контексті глобальних перспектив. На основі 

оцінок авторитетних експертів у 1987 році ця комісія підготувала 

фундаментальне дослідження «Наше спільне майбутнє». На сучасному рівні 

об’єктивних знань у ньому відображено розуміння світовим співтовариством 

гостроти соціоекологічної проблематики, необхідність глобальної 

переорієнтації соціально-політичного, економічного, технічного, 

технологічного та культурного розвитку, здійснення для цього відповідних 

національних і загальнопланетарних проектів. 

У 1992 році у Ріо-де-Жанейро відбулася конференція ООН яка прийняла 

документ «Порядок денний ХХІ-го століття» та зробила висновок про 

необхідність глобального партнерства держав для досягнення стабільного 

соціального, економічного та екологічного розвитку суспільства. Щоб зберегти 

можливість подальшого розвитку, людство повинне свідомо обмежити свій 

вплив на природу, перейти до так званого сталого розвитку. 

Сталий розвиток розглядається як такий, що не тільки породжує і 

сприяє економічному зростанню, але й справедливо розподіляє його 

результати, більшою мірою відновлює довкілля, ніж знищує його, сприяє 

зростанню можливостей людей, а не збіднює їх. Це розвиток, у центрі якого 

– людина, зорієнтована на збереження природи. Найбільш економічно 

розвинені країни в основному завершили перехід до високопродуктивної 

ресурсозберігаючої економічної діяльності, що створює достатні умови для 

вирішення складних екологічних і соціальних завдань. Головними факторами, 

які сприяли цьому, стали: переміщення у малорозвинені країни галузей, які не 

потребують висококваліфікованої робочої сили і створюють велику кількість 

відходів на одиницю продукції; структурна перебудова економіки за рахунок 

прискорення розвитку високотехнологічних і безвідходних галузей; 



консервація власних природних ресурсів, зростаючі обмеження щодо їх 

використання. 

Додатковим документом до Рамкової конвенції ООН зі змін клімату став 

Кіотський протокол – міжнародна угода про обмеження викидів в атмосферу 

парникових газів, – прийнятий 11 грудня 1997 року. Зменшення викидів кожна 

країна може здійснювати за допомогою збільшення ефективності виробництва, 

зменшення обсягів виробництва, раціональнішого використання 

енергоресурсів, а також виконання проектів, які призводять до зменшення 

викидів парникових газів в інших країнах. Кіотським протоколом 

передбачаються гнучкі механізми щодо зменшення викидів парникових газів 

шляхом закупівлі відповідних сертифікатів за кордоном такі як Механізм 

чистого розвитку, який передбачає співпрацю між країною, що розвивається, та 

індустріалізованою країною; Торгівлю викидами, що передбачає прямий 

продаж викидів від однієї індустріалізованої країни до іншої та Спільне 

впровадження, що передбачає співпрацю між двома індустріалізованими 

країнами. 

12 грудня 2015 року на 21-й Конференції учасників Рамкової конвенції 

ООН про зміну клімату (UNFCCC) в Парижі консенсусом було погоджено та 

прийнято Угоду, мета якої полягає в утриманні підвищення середньої світової 

температури на рівні нижче +2
о
C та спрямуванні зусиль на обмеження 

зростання температури до +1,5 C. 22 квітня 2016 року, на День Землі, 

представники 175 країн світу серед яких і представник України підписали 

угоду, а 15 з них ратифікували її. 

У той час як підписання Паризької угоди є історичною подією в області 

глобальних кліматичних зусиль, планетарні температури і наслідки зміни 

клімату також б’ють всі рекорди. У 2016 році в Україні після 11 місяців поспіль 

рекордних температур зафіксували найтепліший за всю історію 

метеоспостережень місяць березень. Одна з найстрашніших посух вразила 

Східну та Південну Африку, 93 відсотки Великого Бар’єрного рифа порушені в 

результаті знебарвлення коралів, крижаний щит Гренландії почав драматично і 

дуже рано танути. 

«Зміна клімату відбувається швидше, ніж попереджали прогнози 

найпесимістичніших вчених десятиліття тому. Вона (Земля) перетворилася на 

некерований вантажний потяг, який несе із собою неминучу катастрофу для 

всіх живих істот. Уявіть, як кожному з нас буде соромно, коли наші діти та 

онуки поглянуть у минуле і зрозуміють, що у нас була можливість зупинити це 

спустошення, але нам просто не вистачило політичної волі», – сказав Леонардо 

Ді Капріо, посол ООН з проблем клімату, на Генеральній асамблеї ООН. 

Участь кожної окремої країни у досягненні світової мети визначається 

нею індивідуально і має назву «національно визначена участь». Угода вимагає, 

щоб така участь була «амбітною» та встановленою «для досягнення мети 

Угоди». Участь звітується та переглядається кожні 5 років, і має реєструватись 

у секретаріаті Рамкової конвенції. Кожні наступні параметри участі повинні 

бути більш амбітними, ніж попередні. Країни можуть кооперуватись та 

поєднувати свої національно визначені участі. Рівень національно визначеної 

участі кожної країни встановить зобов’язуючу мету як було і в Кіотському 

протоколі. 



Виконання Угоди всіма підписантами в цілому буде оцінюватись кожні 5 

років, перша така оцінка – у 2023 році. Результати оцінок будуть 

використовуватись при встановленні нових національно визначених досягнень 

країн-учасників на наступний період. Глобальна перевірка не буде визначати 

індивідуальну участь/досягнення окремих країн, а буде аналізом, що було 

глобально досягнуто і що слід ще зробити. 

Якщо в цілому поглянути на те, як розвиток науки і техніки впливає 

на людське суспільство, то в першу чергу кидається в очі те, що  людство 

перемогло епідемії холери, віспи, чуми, тифу, поліомієліту; тривалість життя 

людини у найбільш розвинених країнах світу складає вже 77 років і має 

тенденцію зростання. Розвиток науки і техніки підвищує в цілому безпеку 

життєдіяльності людини, та водночас призводить до появи цілого комплексу 

нових небезпек, збільшення ступеня ризику, травматизму та загибелі людей.  

Статистичні дані свідчать про те, що в Англії у 1946 році смертність від 

інфекційних захворювань вдвічі більша, ніж від нещасних випадків. А в 1961 

році ситуація докорінно змінилася: смертність від нещасних випадків втричі 

перевищила смертність від інфекційних захворювань. 

Аналіз обставин травматизму та загибелі людей доводить, що нещасні 

випадки часто (60-80 %) обумовлені зневаженням зі сторони людини своєї 

безпеки, незнанням наслідків своєї діяльності, шкідливих факторів виробництва 

та середовища. Зростання випадків технологічних катастроф, транспортні 

пригоди тощо, обумовлені зниженням реальної надійності приладів 

виготовлених людиною, застарілим обладнанням та помилками при їх 

експлуатації. З’явився страх втрати контролю над технологіями. Досить лише 

згадати катастрофу на заводі «Юніон Карбайд», Чорнобиль, Фукусіму, 

забруднення атмосфери металургійними та хімічними підприємствами, 

небезпеку виробництва аміаку, кислот, анілінових фарб, забруднення поверхні 

землі транспортними та іншими викидами тощо. 

Техніка так сильно увійшла в наше життя, що багато людей забуває про 

небезпеку для життя і здоров’я. Люди звикають до порушень правил техніки 

безпеки як на виробництві, так і в побуті. Визначилися серйозні зміни у 

ставленні людини до ризику. Сучасне виробництво вимагає перегляду поглядів 

на роль і місце людини. Комп’ютеризація і роботизація виробництва, 

використання нових технологій і матеріалів кардинально змінили виробничу 

діяльність людини. Змінюється примітивна праця, яка включає виконання 

монотонних фізичних операцій, шаблонну розумову діяльність, зростає потреба 

у творчій висококваліфікованій праці, яка має інтенсивно-технологічний 

характер. При цьому складність і, як правило, високий рівень автоматизації 

технологічних процесів підвищує відповідальність працівників за 

функціонування технологічних пристроїв, бо «плата» за помилки людини через 

її обмежені можливості, брак знань і халатність буде гіркою. Сьогодні від 

технічно грамотної експлуатації, своєчасно прийнятого, часто єдиного 

правильного рішення, залежать безпека, здоров’я і навіть життя великої 

кількості людей. 

Однією з головних причин неможливості досягнення повної безпеки (чи 

досконалості) технічних систем є сутність природи самої людини, основна 

відмінність якої від інших живих істот полягає у пізнавальній діяльності. 



Людина завжди прагне пізнати невідоме, хоче літати, як птах, плавати, як риба, 

і т.п., а оскільки процес пізнання нескінченний, то природним є те, що він 

супроводжується успіхами і невдачами, прийняттям невірних рішень і 

здійсненням помилок. А ціна таких помилок при надзвичайно складному рівні 

техніки настільки висока, що дуже часто приводить до трагічних наслідків: 

великих аварій і катастроф. 

Неможливо досягти повної безпеки технологічних систем за багатьма 

причинами, а саме: невідповідність рівня розвитку і підготовки людини 

потребам техніки; непогодженість можливостей людини і параметрів 

устаткування, що особливо проявляється в умовах дефіциту часу, інформації і 

дії негативних фактів; недостатня відповідальність людини за наслідки своїх 

дій і в більшості випадків відсутність її особистої зацікавленості в досягненні 

найвищих результатів. 

Ще одна причина, яка спонукає до розвитку і вивчення цієї навчальної 

дисципліни – це соціально-політична напруженість в окремих країнах, 

регіонах та в цілому світі, конфлікти на економічному, політичному, 

релігійному, національному ґрунті тощо. 

Сучасне гуманітарне право, яке власне і заклало підвалини цивільної 

оборони, а надалі цивільного захисту, зобов'язане своїм виникненням Анрі 

Жану Дюнану, який 24 червня 1859 року проїжджаючи Ломбардію був свідком 

великої битви між франко-італійськими та австрійськими військами у місті 

Сальферіно. Тисячам поранених солдатів практично нікому було надати 

медичну допомогу, вони були приречені на смерть. Анрі Дюнан організував 

жителів сусідніх сіл і разом з ними надавав медичну допомогу пораненим. 

Перша Женевська конвенція, підписана після того, у 1864 році, поклала 

початок міжнародному гуманітарному праву. 

Величезні втрати в Другій світовій війні (1939-1945 рр.) змусили світове 

співтовариство замислитися над своїм майбутнім і тим, наскільки воно 

можливе взагалі. Людські втрати становили більше 50 мільйонів чоловік, 

бойові дії були розгорнуті на трьох континентах – в Європі, Азії, й Африці, 

втягнуто у стан війни 61 країну з населенням 1 млрд. чоловік, тобто 75 % 

усього населення Землі на той час. 12 серпня 1949 року були прийняті чотири 

Женевські конвенції, в яких ООН зобов’язала держави, що ведуть війну, 

дотримуватись норм гуманізму і порядку їх реалізації. В липні 1977 року в 

Женеві були підписані два додаткових протоколи. Починаючи з цього часу, ці 

тексти стали загальнолюдським надбанням, на них можна покластися у певних 

обставинах і їх необхідно знати як фахівцям, так і всьому населенню. За основу 

в Женевських конвенціях береться принцип поваги до людської особистості й 

людської гідності. 

Внаслідок незадовільного соціально-економічного становища в нашій 

країні набуває зростаючої тенденції незадоволення матеріальним станом, 

умовами проживання та праці, рівнем заробітної плати, пенсії тощо. В 

результаті цього знижується духовний та культурний рівень населення, 

підвищується рівень безробіття, виникають такі соціальні небезпеки, як 

пияцтво, бродяжництво, проституція, вандалізм, тероризм, конфліктні ситуації 

на міжнаціональному, етнічному, побутовому або релігійному ґрунті. Це 

ставить під загрозу стабільний і безпечний розвиток суспільства. 



Соціальна напруженість – це стан суспільства або його частини, який 

характеризується соціальним невдоволенням протягом тривалого часу. Якщо 

соціальна напруженість не зменшиться, то може перерости в соціальний 

конфлікт. 

Останнім часом світ зіткнувся з новим характером ведення конфліктних 

ситуацій – так званою гібридною війною. Гібридна війна – це поєднання 

принципово різних типів і способів ведення війни, які скоординовано 

застосовуються задля досягнення певних цілей. Типовими компонентами 

гібридної війни є використання: 

– класичних прийомів ведення війни (із військовослужбовцями в 

уніформах, військовою технікою та ін.); 

– нерегулярних збройних формувань (повстанців, терористів, партизан 

та ін.); 

– та таких типів війни і прийомів як інформаційна і кібервійна. 

При цьому сторона-агресор може залишатися публічно непричетною до 

розв’язаного конфлікту. Експерти називають гібридну війну типом конфлікту, 

який все частіше буде застосовуватися у ХХІ столітті. Держава, яка веде 

гібридну війну, укладає оборудку з недержавними виконавцями – бойовиками, 

групами місцевого населення, організаціями, зв’язок із якими формально 

повністю заперечується. Ці виконавці можуть робити такі речі, які сама 

держава робити не може, тому що будь-яка держава зобов’язана дотримуватися 

Женевської конвенції та Гаазької конвенції про закони сухопутної війни, 

домовленості з іншими країнами. 

Прикладом гібридної війни, в якій військово потужніша держава-агресор 

домовляється з недержавними виконавцями, зв’язок із якими вона формально 

цілковито заперечує, є російська диверсійна діяльність, яка почалась в Україні 

навесні 2014 року. Під час конфлікту групи російських військовослужбовців 

організовували та координували сепаратистів з місцевого населення на сході 

України, поставляли стрілецьку та важку зброю, уникаючи офіційного введення 

своїх регулярних військ через український кордон, що дозволило Росії частково 

обходити міжнародне право у галузі ведення війни, анексувати Крим та 

окупувати частину Донецької та Луганської областей. 

Об’єктом вивчення навчальної дисципліни «ОП та ЦЗ» є небезпечні 

та шкідливі процеси, явища та речовини, що виникають під час взаємодії 

людини з об’єктами життєдіяльності передусім у виробничій сфері, у 

надзвичайному, воєнному та побутовому стані, створювана ними небезпека та 

засоби і заходи, спрямовані на усунення цієї небезпеки. 

Предмет навчальної дисципліни «ОП та ЦЗ» – це  законодавчі, 

нормативно-правові, соціально-економічні, інженерно-технічні та санітарно-

гігієнічні основи безпеки життєдіяльності, охорони праці та цивільного захисту, 

як система захисту особистості, суспільства і держави. 

Мета навчальної дисципліни «ОП та ЦЗ»: набути студентом знань, 

умінь та компетенцій для здійснення професійної діяльності за спеціальністю з 

обов’язковим дотриманням вимог безпеки і стандартів з охорони праці, 

використанням останніх досягнень науково-технічного прогресу та 

міжнародного досвіду безпеки, збереження життя, здоров’я та працездатності; 



сформувати у студентів відповідальність за особисту та колективну безпеку у 

повсякденних умовах та під час надзвичайних ситуацій і воєнного стану. 

Мета освітньої функції – забезпечити відповідні сучасним вимогам 

знання питань особистої безпеки людини й безпеки тих, хто її оточує. 

Мета виховної функції – сформувати науковий світогляд, активну 

соціальну позицію, творче мислення при вирішенні виробничих та життєвих 

проблем, що створюють небезпеку для життя та здоров’я людини. 

Мета психологічної функції – сформувати психологічну готовність до 

безпечної діяльності в умовах сучасного техногенного середовища та здатності 

до цілеспрямованих дій і захисту в умовах виникнення небезпек. 

Завдання навчальної дисципліни «ОП та ЦЗ» у вищій школі полягає в 

тому, щоб студенти отримали наступні: 

знання: 

– законодавчих, нормативно-правових, нормативно-технічних та 

санітарно-гігієнічних основ з безпеки життєдіяльності, охорони праці та 

цивільного захисту; 

– сучасних проблем, головних завдань і принципів забезпечення 

безпеки; 

– базових положень гігієни праці і виробничої санітарії; 

– організаційних та інженерно-технічних основ виробничої та пожежної 

безпеки; 

– обов’язків і порядку дій в умовах надзвичайних ситуацій (НС) та 

військового стану; 

уміння: 

у виробничо-технологічній діяльності: 

– ідентифікувати та класифікувати небезпеки оточуючого середовища; 

– оцінювати небезпечні та шкідливі чинники та їх вплив на здоров’я 

людини; 

– оцінювати уражаючі фактори під час НС та їх вплив на здоров’я 

людини; 

– надавати першу долікарську допомогу; 

– оцінювати технологічні процеси та обладнання на відповідність 

вимогам стандартів безпеки і гігієни праці; 

– обирати та експлуатувати сучасні засоби індивідуального та 

колективного захисту; 

в організаційно-управлінській діяльності: 

– оцінювати виробниче середовище на відповідність санітарно-

гігієнічним вимогам, використовувати результати паспортизації санітарно-

технічного стану підрозділу та атестації робочих місць; 

– оцінювати рівень вибухо-пожежонебезпеки приміщень і 

відповідність заходів пожежної профілактики, засобів, пристроїв та заходів 

протипожежного захисту нормативним вимогам; 

– володіти базовими методами профілактики професійних 

захворювань в межах обов’язків на первинній посаді; 

– кваліфіковано діяти при виникненні аварійних ситуацій; 

– забезпечувати ефективність проведення евакуаційних заходів. 

 



Структурно навчальний матеріал дисципліни складається з трьох частин. 

Перша, «Безпека життєдіяльності – запорука сталого розвитку», знайомить з 
джерелами небезпек, уражаючими, небезпечними та шкідливими факторами, 

небезпеками, які можуть призвести до надзвичайної ситуації та, головне, з 

ключовим поняттям – поняттям ризику, можливістю управління виявленим 

ризиком. Безпека життєдіяльності розглядається, як безпека окремого 

індивідуума, суб’єкта будь-якої діяльності, в тому числі побутової. Друга 

частина «Охорона праці» присвячена вивченню правових, соціально-

економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-

профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я  

і працездатності людини в процесі трудової діяльності. Акцент робиться на 

трудову діяльність у сфері металургії, ливарного виробництва та інженерного 

матеріалознавства. У третій частині вивчається захист населення, територій, 

навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій 

шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання допомоги 

постраждалим у мирний час та в особливий період. 
  



Лекція 1. Основні поняття безпеки життєдіяльності 

1.1.1. Що таке безпека життєдіяльності 
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. 

У всьому світі велика увага приділяється вивченню дисциплін, 

пов’язаних з питаннями безпеки. До них належать: 

- гуманітарні (філософія, культурологія, 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). 

Науки про безпеку мають спільну та окремі частини (рис. 1.1.1). 

 

 

Рис. 1.1.1. Структура наук про безпеку 

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. З цього коріння  «проросли» також інші науки сучасного 

буття такі як екологічна культура, соціальна екологія тощо. 

Стовбуром дерева знань у сфері безпеки життєдіяльності і є безпека 

життєдіяльності, а кроною - охорона праці, гігієна праці, пожежна безпека, 

інженерна психологія, промислова безпека, цивільний захист (цивільна 

оборона), основи медичних знань, охорона навколишнього природного 

середовища, промислова екологія, соціальна та комунальна гігієна і багато 

інших дисциплін (рис. 1.1.2). 

Ці дисципліни в свою  чергу мають певні складові. Так, наприклад, 

охорона праці включає в себе правові та організаційні основи, виробничу 

санітарію, виробничу безпеку, пожежну безпеку на виробництві, цивільний 

захист передбачає захист від катастроф, стихійних лих, воєнних дій тощо, 

пожежна безпека в свою чергу передбачає безпеку природного середовища, 

громадських та житлових будівель, сільськогосподарських угідь, транспортних 

засобів. В певних частинах, звичайно, ці галузі перетинаються, збагачують та 

взаємодоповнюють одна одну. 



Рис.1.1.2. Дерево «Безпека життєдіяльності» 

Передусім зупинимося на основних термінах та положеннях, на яких 

базується «Безпека життєдіяльності». 

 

1.1.2.Терміни та визначення 
Життя є вищою формою існування матерії порівняно з іншими формами 

такими як фізична, хімічна, енергетична, хвильова тощо.  

Життя – це одна із форм існування матерії, яку відрізняє від інших 

здатність до розвитку, розмноження, росту, розвитку, активної регуляції 

свого складу та функцій, різних форм руху, можливість пристосування до 

середовища та наявність обміну речовин і реакції на подразнення. 

Існує багато різноманітних визначень цього терміну. Ми зупинимось на 



наведеному вище, зазначивши також, що життя — це особлива форма руху 

матерії зі специфічним обміном речовин, самовідновленням, системним 

управлінням, саморозвитком, фізичною і функціональною дискретністю живих 

істот і їх суспільних конгломератів.  

Зі сказаного виведемо головне: життя можна розглядати як послідовний, 

упорядкований обмін речовин і енергії. Невід'ємною властивістю усього 

живого є активність. «Усі живі істоти повинні діяти або ж загинути. Миша 

повинна перебувати у стані руху, птах літати, риба плавати і навіть рослина 

повинна рости» [1]. Отже, активність є властивістю усього живого, тобто 

термін «життя» вже деякою мірою передбачає активну діяльність. 

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 для задоволення власних потреб, активно взаємодіє з 

ним, завдяки чому і досягає свідомо поставленої мети, що виникла внаслідок 

прояву у неї певної потреби. 

Як елемент природи і ланка в глобальній екологічній системі людина 

відчуває на собі вплив законів природного світу. Водночас завдяки своїй 

активності, яка поєднує її біологічну, соціальну та духовно-культурну сутності, 

людина сама впливає на природу, змінюючи та пристосовуючи її відповідно до 

законів суспільного розвитку для задоволення своїх матеріальних і духовних 

потреб. В цьому полягає відмінність активності людини від активності решти 

живих істот планети. Ця активність зветься діяльністю.  

Діяльність є специфічно людською формою активності, необхідною 

умовою існування людського суспільства, зміст якої полягає у доцільній 

зміні та перетворенні в інтересах людини навколишнього середовища. 

 Аналізуючи терміни «життя» та «діяльність» робимо висновок про 

значення терміну «життєдіяльність». 

Життєдіяльність – 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. 

Діяльність як правило відбувається в умовах наявності певних джерел, що 

можуть завдати шкоду людині, системам, що забезпечують життя людини, 

продуктам її діяльності тощо.  

Потенційне джерело шкоди – явища, процеси, об’єкти,властивості, 

здатні за певних умов завдавати шкоди життю людини, системам що 

забезпечують її життя, продуктам її діяльності тощо.  

Стан середовища за умови відсутності потенційних джерел шкоди можна 

вважати безпечним. Але таким стан навколишнього середовища можна уявити 

лише теоретично. Реально діяльність людини відбувається в умовах наявності 

джерел, що можуть завдати шкоду. 

Тому під безпекою розуміється збалансований (за експертною оцінкою) 

стан людини, соціуму, держави, природних, антропогенних систем тощо. 

Це одне з багатьох існуючих наразі визначень поняття безпека. Дуже часто 

його (безпеку) формулюють як відсутність небезпеки. Хоча таке формулювання 

не зовсім коректне, вище було сказано, що реально діяльність людини 



відбувається в умовах наявності джерел, що можуть завдати шкоду, тобто 

наявності небезпеки, таке формулювання є досить красномовним. Тому дамо 

визначення поняттю небезпека. 

Небезпека — негативна властивість живої та неживої матерії, що 

здатна спричиняти шкоду самій матерії: людям, природному середовищу, 

матеріальним цінностям. 

Небезпека існує у просторі, реалізується у вигляді потоків енергії. Їй 

підлягає все живе і неживе. Лише різні об’єкти на одну і ту ж небезпеку 

реагують по різному. 

Джерелами (носіями) небезпек є: 

- природні процеси та явища; 

- елементи техногенного середовища; 

- соціальні та соціально – політичні дії, процеси, явища; 

- комбіновані дії, процеси та явища. 

Безпека життєдіяльності (БЖД) — це галузь знання та науково - 

практична діяльність, спрямована на формування безпеки і попередження 

небезпеки шляхом 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. 

Безпека життєдіяльності — невід'ємна складова характеристика 

стратегічного напряму людства, що визначений ООН як «сталий людський 

розвиток» (Sustainable Human Development). 

Сталий ро звиток   — такий розвиток, який веде не тільки до 

економічного, а й до соціального, культурного, духовного зростання, сприяє 

гуманізації менталітету громадян і збагаченню позитивного 

загальнолюдського досвіду. 

Сталий ро звиток  — загальна концепція стосовно необхідності 

встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства і захистом 

інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і здоровому 

довкіллі. Ряд теоретиків і прихильників сталого розвитку вважають його 

найбільш перспективною ідеологією 21 століття і навіть усього третього 

тисячоліття, яка, з поглибленням наукової обґрунтованості, витіснить усі 

існуючі світоглядні ідеології, як такі, що є фрагментарними, неспроможними 

забезпечити збалансований розвиток цивілізації. Сталий розвиток — це 

керований розвиток. Основою його керованості є системний підхід та сучасні 

інформаційні технології. 

 

1.1.3. Джерела небезпеки, небезпечні та шкідливі фактори 
Для того, щоб проявилась шкода від джерела потенційної небезпеки, 

потрібен конкретний вражаючий фактор, який власне і призводить до збитків. 

Під вражаючими факторами розуміють такі чинники життєвого 

середовища, які за певних умов завдають шкоди як людям, так і системам 

життєзабезпечення людей, призводять до матеріальних збитків. 
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Класифікація вражаючних факторів 

За своїм походженням вражаючі фактори можуть бути: 

- фізичні (в тому числі енергетичні); 

- хімічні; 

- біологічні; 

- психофізіологічні; 

- соціальні. 

Залежно від наслідків впливу конкретних вражаючих факторів на організм 

людини вони в деяких випадках (наприклад, в охороні праці) поділяються на 

шкідливі та небезпечні. 

Шкідливими факторами прийнято називати такі чинники  життєвого 

середовища, які призводять до погіршення самопочуття, зниження 

працездатності, захворювання і навіть до смерті як наслідку захворювання.  

Небезпечними факторами називають такі чинники життєвого середовища, 

які призводять до травм, опіків, обморожень, інших пошкоджень організму або 

окремих його органів і навіть до раптової смерті. 

Хоча поділ вражаючих факторів на небезпечні та шкідливі досить 

умовний, бо інколи неможливо віднести який-небудь фактор до тієї чи іншої 

групи, він ефективно використовується в охороні праці для організації 

розслідування та обліку нещасних випадків та професійних захворювань, 

налагодження роботи, спрямованої на розробку заходів і засобів захисту 

працівників, профілактику травматизму та захворюваності на виробництві. 

Необхідно мати на увазі, що поділ на джерело небезпеки, небезпечну 

ситуацію та небезпечний фактор проводиться залежно від завдання, яке 

ставиться, передусім, від рівня системи «людина — життєве середовище», яка 

розглядається (табл. 1.1.1). Небезпека, як правило, проявляється у визначеній 

просторовій області, яка отримала назву небезпечна зона. На рис. 1.1.3 

наведено графічні варіанти взаємного розташування зони перебування людини 

та небезпечної зони. 

Варіант І ілюструє найбільш небезпечну ситуацію, коли людина, яка не має 

засобів захисту або не використовує їх, знаходиться у небезпечній зоні. При 

варіанті II небезпека існує лише у місці суміщення зон 1 та 2. Оскільки людина 

в такому місці знаходиться, як правило, короткочасно (спостереження, огляд, 

невеликий ремонт тощо), то під небезпечним впливом вона може опинитись 

лише в цей період. У варіанті III небезпека виникає тільки у випадку пору-

шення засобів захисту 3. Повну безпеку, точніше, прийнятний рівень 

ймовірності прояву небезпеки, гарантує лише варіант IV, наприклад, 

дистанційне керування технологічним процесом. 

 

 

 

 



Таблиця 1.1.1 

Джерела небезпеки, небезпечні ситуації (небезпеки) та вражаючі фактори 

 

Джерело небезпеки 

 

Небезпечна ситуація 

(небезпека) 

Вражаючий фактор 

Війна Наліт бомбардувальників Бомба 

Бомбові уламки 

Електрична 

мережа 

Обрив лінії електропередач 

Дотик до оголених 

контактів Коротке 

замикання 

Напруга струму; електричний 

струм Електричний струм  

Підвищена температура; вогонь 

Повінь Затоплення населеного 

пункту 

Високий рівень води  

Низька температура 

Автомобіль Керування в нетверезому 

стані  

Порушення правил руху 

Несправність 

Автомобіль, що рухається 

Автомобіль, що рухається  

Залежно від виду несправності 

 

 

Рис. 1.1.3. Графічні варіанти взаємного розташування небезпечної зони 

1, зони перебування людини 2 та засобів захисту 3 

 

1.1.4. Системний аналіз в безпеці життєдіяльності 

Комплексний характер БЖД вимагає використання комплексу методів 

інших наук. Головним методологічним принципом БЖД є системно-

структурний підхід, а методом, який використовується в ній, — системний 

аналіз. 

Системний аналіз – це науковий метод пізнання, що являє собою 

послідовність дій з установлення структурних зв’язків між змінними або 

елементами досліджуваної системи. 

Система – сукупність взаємопов’язаних елементів, які взаємодіють між 

собою таким чином, що досягається певний результат (мета). 

Система, одним з елементів якої є людина, зветься ергатичною.  

В основі системного аналізу лежить емерджентність, тобто здатність 

систем мати такі властивості, яких не має і навіть не може бути у 

елементів, що складають її. Емерджентність притаманна також і соціальним 

 



спільнотам. Соціальна спільнота будь-якого рівня має властивості, притаманні 

лише їй і які присутні або присутні неповною мірою у спільнот іншого рівня. 

Це необхідно чітко усвідомлювати, пам’ятати і використовувати при вирішенні 

конкретних завдань безпеки життєдіяльності. 

Системний аналіз у безпеці життєдіяльності – це науковий метод 

визначення та пізнання небезпек, які виникають у системі «людина — 

життєве середовище» чи на рівні її компонентних складових, та їх вплив на 

самопочуття, здоров'я і життя людини. 

 

1.1.5. Система «людина - життєве середовище» 

Неможливо вивчати особливості людини, колективу чи суспільства, не 

враховуючи їх місця в навколишньому середовищі і стану цього середовища. 

Тому БЖД вивчає людину і її навколишнє середовище саме в системі «людина 

— життєве середовище», в якій людина є суб’єктом — носієм предметно-

практичної діяльності і пізнання, джерелом активності, спрямованої на об’єкт 

— життєве середовище. Поза межами цієї системи людина є об’єктом вивчення 

антропології, медицини, психології, соціології та багатьох інших наук. 

Середовище, яке оточує людину поза межами цієї системи, вивчають 

астрономія, географія, геологія, біологія, екологія тощо. 

Система «людина — життєве середовище» є складною системою в тому 

розумінні, що до неї, як правило, входить велика кількість змінних, між якими 

існує велика кількість зв’язків. Відомо, що чим більше змінних та зв’язків між 

ними має система, тим важче ці зв’язки піддаються математичній обробці і 

виведенню універсальних законів. Складність вивчення систем «людина — 

життєве середовище» зумовлюється також і тим, що ці системи є 

багаторівневими, містять у собі позитивні, негативні та гомеостатичні зворотні 

зв’язки і мають багато емерджентних властивостей. 

Людина є одним з елементів — суб’єктом — зазначеної системи, в якій 

під терміном «людина» розуміється не лише одна істота, індивід, а й група 

людей, колектив, мешканці населеного пункту, регіону, країни, суспільство, 

людство загалом. 

Хоча основним об’єктом вивчення безпеки життєдіяльності є зв’язки у 

системі «людина — життєве середовище», у центрі уваги перебуває людина як 

самоціль розвитку суспільства. 

Залежно від того, що ми розуміємо під терміном «людина» в системі 

«людина — життєве середовище», визначається рівень цієї системи, що 

детально буде проаналізовано далі. 

Життєве середовище – другий елемент системи «людина — життєве 

середовище», її об’єкт. Життєве середовище є частиною Всесвіту, де 

перебуває або може перебувати в даний час людина і функціонують системи її 

життєзабезпечення. 

У цьому розумінні воно не має постійних у часі і просторі кордонів, його 

межі визначаються передусім рівнем системи, тобто тим, що в даному разі 



розуміється під терміном «людина». 

Життєве середовище людини складається з трьох компонентів: 

природного, соціального, або соціально-політичного, та техногенного 

середовищ: 

 природне середовище (земний ґрунт, повітря, водоймища, рослини, 

тварини, сонце, місяць, планети тощо); 

 соціальне, соціально-політичне середовище (форми спільної 

діяльності людей, спосіб життя, взаємостосунки тощо); 

 техногенне середовище (житло, транспорт, знаряддя праці, 

промислові та енергетичні об’єкти, зброя, домашні і свійські твари-

ни, сільськогосподарські рослини тощо). 

З одного боку людину оточують земний ґрунт, повітря, водоймища, 

рослини, звірі, птахи, риби, мікроорганізми, тобто об’єкти природного 

походження і створені ними екологічні системи. Природні об’єкти утворюють 

поля, ліси, гори, ріки, озера, моря, океани, континенти. Це оточення зветься 

природним середовищем. В ньому переважно діють закони природного 

розвитку — фізичні, хімічні, геологічні, біологічні. В ньому відбуваються дощі, 

бурі, землетруси, виверження вулканів, тектонічні дислокації тощо. 

Природними об’єктами також є космічні об’єкти — сонце, місяць, планети, 

зірки, комети, астероїди. Сонце і місяць викликають припливи і відпливи води, 

а також відповідний рух земної кори. Сонце живить енергією всі біологічні 

об’єкти, а також спричиняє переміщення повітряних мас, внаслідок чого на 

Землі змінюється рельєф, відбувається кругообіг води і біологічних речовин. 

Фактично вся енергія, яку використовувала і використовує людина, за 

винятком ядерної, є трансформованою і накопиченою на Землі за мільярди 

років сонячною енергією. Метеорити, що падають на Землю, спричиняють не 

лише локальні, а й глобальні катаклізми. 

З іншого боку людину чи соціальну спільноту, яка розглядається як 

суб’єкт системи «людина — життєве середовище», оточують інші люди, інші 

спільноти, що утворюють соціальне, або соціально-політичне середовище по 

відношенню до суб’єкта системи. Між окремими людьми, між людьми і 

спільнотами, між спільнотами виникають зіткнення інтересів, суперечності, 

непорозуміння та інші конфліктні ситуації. 

Процеси, що відбуваються у суспільстві загалом і в окремих суспільних 

групах, вивчають суспільствознавство та соціологія. Закономірності поведінки 

та діяльності окремих людей, зумовлені належністю їх до певних соціальних 

груп, та психологічні характеристики цих груп досліджує соціальна психологія. 

Вплив соціальних чинників на стан здоров’я суспільства вивчає соціальна 

гігієна. 

З точки зору безпеки життєдіяльності в кожному конкретному випадку 

важливо розуміти, яка спільнота є суб’єктом системи «людина — життєве 

середовище», а яка чи які є зовнішніми по відношенню до неї і складають 

соціально-політичне середовище — компонент життєвого середовища цього 

суб’єкта системи. 

Третім компонентом життєвого середовища є техногенне середовище — 

житло, транспорт, знаряддя праці, промислові та енергетичні об’єкти, зброя, 



домашні і свійські тварини, сільськогосподарські рослини, тобто матеріальна 

культура, створена людством за час його існування. Це оточення формується 

людиною фактично в односторонньому порядку без участі природи, а 

переважно за її рахунок, і є сукупністю досягнень суспільства в результаті 

матеріального і духовного розвитку. 

Головною причиною створення і розвитку техногенного середовища було і 

є прагнення людей задовольняти свої потреби, які весь час зростають. Однак 

дуже часто через незнання або нехтування законами природи людська 

діяльність призводить до небажаних, а інколи навіть до трагічних наслідків. 

Наприклад, через людську діяльність відбулося вимирання багатьох видів 

рослин і тварин, забруднення і деградація природних екологічних систем на 

значних територіях, пошкодження і вичерпання природних ресурсів, навіть 

зменшення в атмосфері озонового шару, який захищає біологічні об’єкти на 

Землі від руйнівного впливу ультрафіолетового випромінювання. Особливо 

небезпечними перелічені явища стали у другій половині XX ст., після другої 

світової війни, яка стимулювала різкий стрибок у розвитку науки і техніки, 

започаткувала нову науково-технічну революцію, результати якої у багатьох 

випадках були непередбачуваними і загрожують порушити динамічну рівно-

вагу глобальної соціоекосистеми. 

Техногенне середовище склалося в процесі трудової діяльності людини. 

Воно багатопланове. Сутність його знаходиться там, де закінчується природа і 

починається людина, причому не як біологічна істота, а як істота, що мислить, 

має мораль і естетичне відчуття. До об’єктів матеріальної культури належить 

будь-яка матеріальна субстанція, яка створена не Богом чи природою, а 

людським генієм, його трудовою діяльністю. Навіть запах парфумів у цьому 

плані принципово відрізняється від запаху квітів, оскільки парфуми створені 

людиною, а квіти — природою. 

Техногенне середовище, як правило, поділяють на побутове та виробниче. 

Побутове середовище – це середовище проживання людини що містить 

сукупність житлових будівель, споруд спортивного і культурного призначення, 

а також комунально-побутових організацій і установ. 

Параметрами цього середовища є розмір житлової площі на людину, 

ступінь електрифікації, газифікації житла, наявність централізованого 

опалення, наявність холодної та гарячої води, рівень розвитку громадського 

транспорту та ін. 

Виробниче середовище — це середовище, в якому людина здійснює свою 

трудову діяльність. Воно містить комплекс підприємств, організацій, 

установ, засобів транспорту, комунікацій тощо. 

Виробниче середовище характеризується передусім параметрами, які 

специфічні для кожного виробництва і визначаються його призначенням. Це 

вид продукції, яка виробляється на ньому, обсяги виробництва, кількість 

працівників, продуктивність праці, енергомісткість, сировинна база, відходи 

виробництва тощо. Крім цих параметрів є такі, що визначають умови праці та її 

безпеку: загазованість, запиленість, освітленість робочих місць, рівень 

акустичних коливань, вібрації, іонізуючої радіації, електромагнітного 

випромінювання, пожежо- та вибухонебезпечність, наявність небезпечного 



обладнання, засобів захисту працівників, ступінь напруженості праці, 

психологічний клімат та багато інших. 

З точки зору безпеки життєдіяльності як навчальної дисципліни 

недоцільно розглядати окремо системи «людина — життєве середовище», що 

містять суто побутове чи суто виробниче середовище з кількох причин. 

По-перше, для цього існують спеціальні науки та навчальні дисципліни, 

такі як комунальна гігієна, гігієна праці, охорона праці, інженерна психологія, 

ергономіка. 

По-друге, вище було зазначено, що в центрі уваги безпеки життєдіяльності 

є людина, а будь-яка людина протягом дня, а інколи навіть кількох годин чи 

хвилин знаходиться в різних елементах цього середовища. Так, прокинувшись 

вранці, людина перебуває в умовах свого помешкання, її оточують побутові 

прилади та системи: газова плита, радіоприймач, електробритва, фен, 

водопровід, каналізація. На вулиці, в транспорті, по дорозі на роботу її 

оточують вже зовсім інші елементи та умови побутового середовища. 

Переступивши поріг прохідної, вона вже потрапляє в умови виробничого 

середовища. В магазині чи кінотеатрі, на футбольному майданчику чи 

плавальному басейні, навіть у міському парку чи в гостях у друзів нас 

оточують різні елементи, які характеризуються різними параметрами. 

По-третє, дуже часто ми навіть не можемо визначити, до, якої категорії 

слід віднести те чи інше середовище, тому що є дуже багато видів діяльності, 

коли робота виконується в домашніх умовах. І якщо раніше до такої категорії 

працівників належала порівняно обмежена кількість людей, передусім творчих 

професій або кустарі-надомники, то зараз такий різновид праці значно зріс, 

завдяки можливостям комп’ютерних інформаційних технологій. 

По-четверте, можна навести безліч прикладів, коли дві людини, 

перебуваючи поруч, тобто в абсолютно однакових умовах середовища, 

вважаються такими, що належать до різних його видів, одна — у побутовому, 

друга — у виробничому. Наприклад, покупець і продавець магазину, пасажир 

та кондуктор тролейбуса, працівник, що виконує ремонтні роботи на вулиці, і 

перехожий, що проходив або зупинився поруч. 

У звичайних умовах проживання параметри побутового середовища 

регламентуються відповідними санітарно-гігієнічними нормативними 

документами, які встановлюються державними або місцевими органами влади 

та охорони здоров’я. Ці параметри підтримуються спеціальними комунальними 

службами і самими людьми, які проживають у регіоні. Параметри виробничого 

середовища регламентуються державними нормативними актами з охорони 

праці та нормативними актами з охорони праці окремих підприємств, і від-

повідальність за їхнє дотримання покладається на власників підприємств або 

уповноважених ними осіб. 

Але під впливом тих чи інших факторів, передусім природного чи 

військового характеру, параметри життєвого середовища можуть вийти за межі 

встановлених норм, і тоді може виникнути загроза не тільки здоров’ю, а й 

життю людей. 

Як правило, ми не можемо назвати прикладів окремого існування кожного 

з названих вище компонентів життєвого середовища — природного, 

соціального або ж техногенного. Кожен з компонентів життєвого середовища 



взаємопов’язаний з іншими, і людина чи соціальна спільнота відчуває вже 

результат їх комплексної дії. 

1.1.6. Рівні системи «людина - життєве середовище» 

Суб’єктом системи «людина — життєве середовище» може бути як окрема 

людина, так і будь-яка спільнота, членом якої є ця людина. Соціальні 

спільноти, в свою чергу, можуть бути складовими частинами інших спільнот, 

ті, в свою чергу, входять до ще більших. Як правило, завжди можна говорити 

про певну ієрархію соціальних спільнот. В одних випадках ця ієрархія жорстко 

визначена і регламентована. В інших випадках вона існує, незважаючи на 

відсутність такої регламентації. 

Розглянемо приклад такої ієрархічної структури людських спільнот, вихо-

дячи з принципу місця проживання людини. 

Мінімальною спільнотою може розглядатися союз двох людей (діада). Як 

правило, це сім’я. Але це також можуть бути двоє студентів, що проживають 

разом у гуртожитку. Таку спільноту назвемо мікроколективом, що належить до 

більшого колективу-мешканців будинку (гуртожитку). Умови проживання в 

окремих будинках значною мірою визначаються якістю комунального 

обслуговування, яке здійснює житлово-квартирне управління чи інша аналогіч-

на структура того мікрорайону, в якому знаходиться будинок. Таким чином, 

мешканці мікрорайону можуть розглядатися як члени одного великого колек-

тиву, який ми назвемо мікроколектив. Мікрорайон є складовою частиною міста, 

а, отже, населення міста – це соціальна спільнота вищого ієрархічного рівня по 

відношенню до тих, що розглядалися раніше. Ще вищі ієрархічні спільноти – це 

населення області, країни, континенту і, нарешті, людство. 

Так само ми можемо розглянути приклади інших ієрархічних структур, 

побудованих за іншим принципом – виробничим, навчальним тощо. 

Наприклад, студентська група, колектив факультету, університету, студентство 

міста, країни. Максимальна кількість членів мікроколективу, як правило, 20-30 

осіб, але може бути й більшою. 

Оскільки будь-яка соціальна група чи людина, яка в одному разі є 

суб’єктом системи, іншим разом є лише складовою частиною іншого суб’єкта 

іншої системи, а той, у свою чергу, входить до суб’єкта більш високого рівня, 

то існують системи «людина — життєве середовище» різного рівня. Рівні цих 

систем визначаються рівнем їхніх суб’єктів. Отже, базуючись на 

вищенаведеному прикладі, ми можемо говорити про рівень системи «людина 

— життєве середовище» з однієї особи, сім’ї, мешканців житлового будинку, 

мікрорайону, населеного пункту тощо. 

Для систем різного рівня різними є не лише суб’єкт, а й об’єкт — життєве 

середовище, оскільки межі його визначаються тим, де перебувають або можуть 

перебувати в даний час члени соціальної спільноти — суб’єкта системи. Від 

рівня системи «людина — життєве середовище» залежить також віднесення 

небезпеки до відповідної категорії — вражаючий фактор, небезпечна ситуація 

чи джерело небезпеки, що було відмічено в 1.1.3. 

Для окремої людини, тобто коли ми говоримо про систему «людина — 



життєве середовище» з однією особою, всі інші люди та будь-які спільноти є 

елементами життєвого середовища, а саме соціального середовища. 

Для глобальної системи «людина — життєве середовище» всі люди є 

складовими загальнолюдської спільноти, а життєве середовище складається з 

природного — Землі та космічного простору, що оточує її, та техногенного 

середовища, створеного людством за всю історію його існування. 

Для систем будь-якого іншого рівня завжди необхідно визначити, які люди 

і спільноти є внутрішніми складовими тієї спільноти, для якої розглядається 

система «людина — життєве середовище», а які є елементами соціального 

середовища, що оточує цю спільноту.  
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Лекція 2. Ризик як кількісна оцінка небезпек.  

Застосування ризик орієнтованого підходу для побудови 

імовірнісних структурно-логічних моделей виникнення та 

розвитку НС 

2.2.1. Кількісна оцінка небезпек 
На попередній лекції ми розглядали питання виникнення, видів, характеру 

проявів, дії на людей і захисту від надзвичайних ситуацій природного, 

техногенного та соціально-політичного характеру. Зазначалося, що наслідком 

прояву небезпек стають нещасні випадки, аварії, катастрофи, які 

супроводжуються смертельними випадками, скороченням тривалості життя, 

шкодою здоров'ю, шкодою природному чи техногенному середовищу, 

дезорганізуючим впливом на суспільство або життєдіяльність окремих людей.  

Яким же чином порівняти небезпеки, що мають різне походження, 

характер, ступінь впливу на людей, об’єкти господарювання, природне 

середовище тощо? Ще більш складне питання, але й більш актуальне — як 

оцінити можливу шкоду від небезпеки, яка ще не проявилась як надзвичайна 

ситуація, але існує ймовірність того, що вона проявиться таким чином і 

завдасть певної шкоди?  І найскладніше питання, які кошти необхідно вкласти 

для того, щоб уникнути, а якщо неможливо уникнути, то захиститись від 

надзвичайної ситуації? 

Квантифікація небезпеки, тобто кількісна оцінка збитків, заподіяних 

нею, залежить від багатьох чинників — кількості людей, що знаходились у 

небезпечній зоні, кількості та якості матеріальних (в тому числі і природних) 

цінностей, що перебували там, природних ресурсів, перспективності зони тощо. 

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

Кожен окремий вид шкоди має своє кількісне вираження, наприклад, кількість 

загиблих, поранених чи хворих, площа зараженої чи затопленої території, 

площа лісу, що вигоріла, вартість зруйнованих споруд тощо. Отже всі 

небезпеки  різняться за цим показником. Найбільш універсальний кількісний 

спосіб визначення шкоди — це вартісний, тобто визначення шкоди у 

грошовому еквіваленті (Е).  

Другою, не менш важливою характеристикою небезпеки, є частота, з якою 

вона може проявлятись, або ймовірність (р) . 

Імовірність (р)  визначається як відношення кількості подій з певними 

наслідками (n) до максимально можливої їх кількості (N) за конкретний період 

часу: 

р = n/N. 

Комплексною оцінкою небезпеки є ризик (R), який визначається як 

добуток частоти виникнення небезпеки на шкоду, що вона завдає. 

R = p 
. 
E 

 

Для подій, що вже відбулися, визначення ймовірності не становить 

значних утруднень. Для цього треба мати щодо них відповідні статистичні 

дані. Значно складніше визначити ймовірність подій, що очікуються, але ще не 

траплялися. Наприклад ймовірність відмови складної системи, що вперше 



проектується, такої як космічний апарат нового типу, адронний колайдер, чи 

технологічний процес, що вперше  планується тощо або ж подій, які мають 

ймовірність 10
-5

 – 10
-6

, тобто таких, які можуть відбутися один раз на 

100 000 – 1 000 000 років, а час існування  об’єкта, на якому може відбутися ця 

подія, становить всього лише кілька років. 

Ймовірність відмови таких систем оцінюють шляхом опитування 

експертів або ж виконуючи розрахунки складових елементів системи, що ми 

розглянемо далі. 

Вартісний спосіб визначення шкоди також має певні недоліки, особливо, 

коли питання стосується вартості життя. Як порівняти вартість життя 

немовляти, людини повної творчих сил, енергії та пенсіонера? Чи однакова 

вартість людини, що мешкає в розвиненій країні і має певний запас 

матеріальних благ, і людини з економічно відсталої країни. Прийнявши умовно 

для кількісної оцінки таких небезпек Е = 1, використовують величину, яку 

називають коефіцієнтом індивідуального ризику. Таким чином виходить що, 

коефіцієнт індивідуального ризику – це відношення кількості реалізованих 

небажаних наслідків для життя однієї людини до всіх можливих за певний 

період часу, або ж – частота реалізації небезпек. 

Наведена формула дозволяє розрахувати розміри загального та групового 

ризику. При оцінці загального ризику величина N визначає максимальну 

кількість усіх подій, а при оцінці групового ризику – максимальну кількість 

подій у конкретній групі, що вибрана із загальної кількості за певною ознакою. 

Зокрема, в групу можуть входити люди, що належать до однієї професії, віку, 

статі; групу можуть складати також транспортні засоби одного типу; один клас 

суб'єктів господарської діяльності тощо. 

Характерним прикладом визначення загального та групового ризику може 

служити розрахунок числового значення виробничого травматизму – тобто 

ймовірності ушкодження здоров’я чи смерті працівника під час виконання ним 

трудових обов’язків. На відміну від оцінки виробничого ризику при оцінці 

професійного ризику враховується тяжкість наслідків (показник стану здоров’я 

і втрати працездатності працівників), тобто шкода. У Національній доповіді 

«Стан техногенної та природної небезпеки в Україні в 2015 році» сказано, що 

смертність населення країни від зовнішніх причин у побуті склала 18691  осіб. 

Виходячи з загальної чисельності населення того ж року – 42 928,9 особи, 

визначаємо що ризик смертності у побуті в нашій країні становить  

 

R = 18 691 / 42 928 900 = 0,00044 = 4,4 
.
10

-4
. 

Кількість загиблих на виробництві того ж року склала 375 осіб. При 

кількості працюючих на виробництві 16 000 000 чоловік (за даними Міністра 

соціальної політики України Андрія Реви, хоча кількість застрахованих осіб, за 

яких сплачується єдиний соціальний внесок, становить 10,6 млн. осіб.) ризик 

смертності на виробництві складає  

R = 375 / 16 000 000 = 2,34 
.
 10

-5
, 



що майже в 19 раз менше ніж у побуті. 

Оскільки ймовірність – величина безрозмірна, виходить, що одиниця 

вимірювання ризику і потенційної шкоди повинна бути однією і тією ж. Якщо 

ми говоримо про небезпеку опромінення, то ризик визначається у величині 

поглинутої дози іонізуючого опромінення, якщо про небезпеку повені, то – 

площею залитої водою території, якщо про небезпеку загибелі людей, то 

одиниця вимірювання – кількість смертей.  

Яким повинен чи, вірніше, може  бути ризик? Чи можуть цифри, що 

визначають в тому чи іншому випадку допустимий ризик, бути меншими і що 

для цього необхідно зробити? У світовій практиці прийнято користуватися 

принципом ALARA (As Low  As Reasonably Achievable): «Будь-який ризик 

повинен бути знижений настільки, наскільки це є практично досяжним 

або ж до рівня, який є настільки низьким, наскільки це розумно досяжне».  

Для цілей порівняння ризиків різного походження, для порівняння різних 

небезпек запропонована наступна шкала (табл. 1.2.1). Проаналізуйте згідно цієї 

таблиці рівні смертності у побуті та  на виробництві в нашій країні. 

Таблиця 1.2.1   

Шкала порівняння ризиків смертності 

Упорядкована шкала ризиків смертності 

Низький Середній Високий 

<1*10
-8 

1*10
-8

 1*10
-7

 1*10
-6

 1*10
-5

 1*10
-4

 1*10
-3

 1*10
-2

 >1*10
-2

 

Знехту-

ваний 

Низь-

кий 

Відносно 

низький 

Середній Відносно

середній 

Висо-

кий 

Дуже 

високий 

Екстремальний 

 В таблиці 1.2.2 наведені значення ризику загибелі 1-ї людини впродовж 

року в залежності від виду професійної діяльності. 

Таблиця 1.2.2   

Класифікатор безпеки професійної діяльності 

Категорія 

безпеки 

Умови професійної діяльності Ризик загибелі 

1-ї людини на рік 

1 Безпечні (працівники швейної, взуттєвої, 

текстильної, 

паперової, типографської, харчової та лісової  

промисловості) 

<0,0001 

(R<1*10
-4

) 

2 Відносно безпечні (працівники металургійної, 

суднобудівної, вуглевидобувної промисловості,  

чавунно-ливарного, гончарного та керамічного 

виробництв, працівники промисловості загалом, а 

також працівники цивільної авіації) 

 

0,0001…0,0010 

(1*10
-4

<R<1*10
-3

) 



3 Небезпечні (зайняті у вуглекоксівному та 

вулканізаційному виробництві, члени екіпажів 

риболовецьких траулерів, будівельні робітники, 

верхолази, трактористи) 

0,0010…0,0100 

(1*10
-3

<R<1*10
-2

) 

4 Особливо небезпечні (льотчики-випробувачі, члени 

екіпажів військових вертольотів, водолази) 

>0,0100 

(R>1*10
-2

) 

 

1.2.2. Оцінка ризику небезпеки 
Безпека є відносним поняттям. Абсолютної безпеки для всіх обставин та 

умов не існує. Просте запитання: «Яка безпека є достатньою?» не має простої 

відповіді. Вираз «безпека на 99,9%» не може вважатися коректним.  

Для того, щоб визначити серйозність небезпеки, існують різні критерії. Ми 

скористаємось класифікацією, яку надає в додатках міждержавний стандарт 

ГОСТ 27.310-95 дещо адаптувавши її для наших цілей. 

Категорії серйозності небезпеки, представлені у табл. 1.2.3 встановлюють 

кількісне значення відносної серйозності ймовірних наслідків небезпечних 

умов в залежності від характеру наслідків цієї небезпеки. Використання 

категорій серйозності небезпеки дуже корисно для визначення відносної 

важливості використання профілактичних заходів для забезпечення безпеки 

життєдіяльності, коли вона застосовується для певних умов чи пошкоджень 

системи. Добре видно, що ситуації, які належать до категорії IV (катастрофічні 

небезпеки), потребують більшої уваги, ніж віднесені до категорій I , ІІ і навіть 

ІІІ. 

Таблиця1.2.3 

Категорії серйозності небезпек 

Вид Катего-

рія 

Опис нещасного випадку 

Катастрофічна ІV Небезпека, реалізація якої може швидко та з високою ймовірністю 

спричинити значний збиток для підприємства та/або навколишнього 

середовища, а також загибель людей 

Критична III Небезпека, реалізація якої може швидко та з високою ймовірністю 

спричинити суттєвий збиток для підприємства та/або навколишнього 

середовища, важкі травми та стійкі захворювання людей 

Гранична II Небезпека, реалізація якої може спричинити затримку виконання 

завдання підприємством, пошкодження в системі, привести до травм, 

зниження працездатності людей, а при тривалому впливі - до 

захворювань 

Незначна I Небезпека, при реалізації якої настають менш значні, ніж у категорії 

ІІ, травми, захворювання, пошкодження в системі 

 

Рівні ймовірності небезпеки, представлені у наступній таблиці (табл. 1.2.4), 

є якісним відображенням відносної ймовірності того, що відбудеться небажана 

подія, яка є наслідком не усунутої або непідконтрольної небезпеки. Базуючись 



на вищій імовірності небезпеки будь-якої системи, можна дійти висновку щодо 

специфічних видів діяльності людей. Тому, використовуючи водночас 

методики визначення серйозності та ймовірності небезпеки, можна визначити, 

вивчити небезпеки, віднести їх до певного класу і вирішити їх, виходячи з 

серйозності небезпеки, потенційно ймовірних наслідків та ймовірності того, що 

такі наслідки будуть мати місце. 

Таблиця 1.2.4 

Рівні ймовірності небезпеки 

Вид Рівень Опис наслідків 

Часта  А Небезпека спостерігається постійно 

Ймовірна  
В Ймовірно часте виникнення небезпеки, може трапитися 

кілька разів за життєвий цикл 

Можлива  С Небезпека спостерігається кілька разів за період роботи 

Рідка  
D Малоймовірно, але можливе виникнення небезпеки 

хоча б раз впродовж життєвого циклу системи 

Практично 

неймовірна  

Е Виникнення небезпеки настільки малоймовірне, що 

можна припустити, що вона ніколи не відбудеться 

 

Наприклад, якщо зіткнення літаків у повітрі без сумнівів буде 

класифікуватися, як категорія ІV (катастрофічна), то її можливість або 

ймовірність буде віднесена до рівня D (рідка), виходячи зі статистики випадків 

зіткнення літаків у повітрі. Зусилля, спрямовані на зменшення шкоди від такого 

роду випадків, увійдуть до здійснення специфічного, але відносно незначного 

контролю для запобігання подібній ситуації. І навпаки, зіткнення двох 

автомобілів на переповненій автостоянці може бути класифіковане як незначна 

(категорія I) подія з ймовірністю, що належить до рівня А (часта) або рівня В 

(ймовірна). Зусилля у цьому випадку будуть сфокусовані на забезпеченні 

дешевого та ефективного контролю через високу ймовірність цієї події: знаки, 

які вказують, напрямок руху автомобільного транспорту, широкі місця для 

паркування, обмеження швидкості, улаштування нерівностей, що примушують 

зменшити швидкість, тощо є прикладом такого контролю. 

Звідси випливає, що коли потенційна небезпека події буде віднесена до 

категорії ІV (катастрофічна) з рівнем імовірності А (часта), то всі зусилля без 

сумнівів потрібно спрямовувати на виключення цієї небезпеки з конструкції 

або забезпечити посилений контроль до запуску системи чи проекту. 

Легко помітити, що серйозна небезпека може бути припустимою, якщо 

може бути доведено, що її ймовірність надто низька, так само може бути 

припустимою ймовірна подія, якщо може бути доведено, що результат її 

незначний. Ці міркування дають підстави дня припущення, що ймовірність 

припустимого ризику небезпеки зворотно пропорційна її серйозності. Табл. 



1.2.5 демонструє приклад матриці ризиків небезпеки, яка включає елементи 

табл. 1.2.3 та 1.2.4 для того, щоб забезпечити ефективний інструмент для 

апроксимації припустимого та неприпустимого рівнів або ступенів ризику. 

Встановивши буквено-цифрову систему оцінки ризику для кожної категорії 

серйозності та кожного рівня ймовірності, можна глибше класифікувати та 

оцінювати ризик за ступенем припустимості. Використання такої матриці 

полегшує оцінку ризику. 

Таблиця 1.2.5 

Матриця оцінки ризику 

Частота, з якою 

відбувається подія 

Категорія небезпеки 

 ІV 

Катастрофічна 

IIІ 

Критична 

II 

Гранична 

I 

Незначна 

(А) Часто 4А 3А 2А 1А 

(В) Імовірно 4В 3В 2В 1В 

(С) Можливо 4С 3С 2C 1С 

(D) Рідко 4D 3D 2D 1D 

(Е) Практично   

неможливо 

4Е 3Е 2Е 1Е 

Індекс ризику небезпеки 

Класифікація ризику 

4А,4В,4С,3А,3В,2А  

4D,3С,3D,2В,2С  

4Е,3Е,2D,2Е,1А,1В  

1С,1D,1Е 

Критерії ризику 

Неприпустимий (надмірний)  

Небажаний (гранично допустимий) 

Припустимий з перевіркою (прийнятний) 

Припустимий без перевірки (знехтуваний) 

 

1.2.3.Концепція прийнятного (допустимого) ризику 

Як було показано в таблиці 1.2.5 за ступенем припустимості ризик буває 

знехтуваний, прийнятний, гранично допустимий та 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 етапі 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. 

Нa практиці досягти нульового рівня ризику, тобто абсолютної безпеки 

неможливо. Через це вимога абсолютної безпеки, що приваблює своєю 

гуманністю, може обернутися на трагедію для людей. 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. 

Сутність концепції прийнятного (допустимого) ризику полягає у 

прагненні досягнути такої малої небезпеки, яку сприймає суспільство в даний 

час, виходячи з рівня життя, соціально-політичного та економічного становища, 

розвитку науки та техніки. 

Прийнятний ризик поєднує технічні, економічні, соціальні та політичні 

аспекти проблеми і є певним компромісом між рівнем безпеки й можливостями 

її досягнення. Розмір прийнятного ризику можна визначити, використовуючи 

витратний механізм, який дозволяє розподілити витрати суспільства на 

досягнення заданого рівня безпеки між природною, техногенною та соціальною 

сферами. Необхідно підтримувати відповідне співвідношення витрат у 

зазначених сферах, оскільки порушення балансу на користь однієї з них може 

спричинити різке збільшення ризику і його рівень вийде за межі прийнятних 

значень. 

На рис. 1.2.1 наведено графік, який ілюструє спрощений приклад 

визначення прийнятного ризику. З цього графіка видно, що зі збільшенням 

витрат на забезпечення безпеки технічних систем в умовах обмеженості коштів 

технічний ризик зменшується, але зростає соціально-економічний, оскільки 

кількість коштів, що йдуть у цю сферу, зменшується. Витрачаючи надмірні 

кошти на підвищення безпеки технічних систем в зазначених умовах, можна 

завдати збитків соціальній сфері, наприклад, погіршити медичну допомогу, 

зменшити допомогу літнім людям, дітям, інвалідам тощо.  

Як видно з рис. 1.2.1, існує оптимальна величина коштів, яка має 

вкладатися в технічну систему безпеки і за якої забезпечується мінімальне 

значення коефіцієнту індивідуального ризику. Ділянка, показана на графіку як 

«зона прийнятного ризику»  є оптимальною щодо забезпечення мінімального 

ризику. Ліворуч і праворуч від цієї ділянки ризик діяльності людини зростає. 

Ліворуч – високий коефіцієнт індивідуального ризику зумовлений 

недосконалістю технічної системи, а праворуч – зумовлений низьким рівнем 

соціально-економічної безпеки. 

Сумарний ризик має мінімум при певному співвідношенні інвестицій у 

технічну та соціальну сфери. Цю обставину потрібно враховувати при виборі 

ризику, з яким суспільство поки що змушене миритися. 

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 (див. табл. 

1.2.1) 



Концепція прийнятного ризику може бути ефективно застосована для 

будь-якої сфери діяльності, галузі виробництва, підприємств, організацій, 

установ. 

 

 

Рис. 1.2.1. Визначення прийнятного ризику 

 

Справді, коли працюють, навіть дотримуючись усіх встановлених 

відповідними правилами охорони праці стандартних значень, все ще існує 

деякий рівень залишкового ризику, який неминуче повинен бути присутнім. 

Наскільки ризик є прийнятним чи неприйнятним — вирішує відповідне 

керівництво. Результат цього рішення буде впливати на багато вхідних даних та 

міркувань, серед яких не останнє місце посідає вартість ризику, оскільки 

головним завданням управління є і завжди буде визначення вартості ризику. 

Наразі в нашій країні функціонує Постанова КМУ від 29 лютого 2012 р. № 

306, якою затверджені критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від 

провадження господарської діяльності та визначається періодичність 

здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері 

техногенної та пожежної безпеки. 

 

1.2.4. Ризик орієнтований підхід у забезпеченні безпеки 
Процес формування сучасного фахівця практично будь-якої галузі вимагає 

глибоких знань методології аналізу ризику складної системи «людина – 

життєве середовище», як сучасного інструментарію управління безпекою. І 

якщо підготовка фахівців певних галузей, таких як енергетика, в тому числі 

ядерна, авіаційна та ракетно-космічна техніка тощо передбачає вивчення 

спеціальних дисциплін, пов’язаних з цією тематикою, то для решти науковий 

кругозір формується саме при вивченні дисциплін «Безпека життєдіяльності», 

«Охорона праці», «Охорона праці та цивільний захист», а також у різному рівні 

при вивченні деяких фахових дисциплін. Хоча саме фахова освіта буде 

необхідною умовою профілактики, запобігання, попередження надзвичайних 



ситуацій вважаємо за необхідне приділити увагу даному питанню в цій 

дисципліні. 

Передові суспільства наполегливо ведуть пошуки найкращих методів 

аналізу і управління ризиком соціально-екологічних систем. Необхідність 

застосування ризик орієнтованого підходу (РОП) в питаннях безпеки розуміють 

вчені, інженери, фахівці різних галузей знань, виробництва, сфер діяльності. 

Концепцією ризик орієнтованого підходу в питаннях управління безпекою 

є порівняння поточного ризику з припустимим (прийнятним), зроблені на 

підставі цього відповідні висновки та прийняті до виконання рішення, а 

методологією РОП служить інформаційний аналіз безпеки. 

Існує два шляхи встановлення гранично прийнятного ризику – 

декларативний та обґрунтований. У разі декларативного підходу значення 

прийнятного ризику встановлюється відповідно до нормативно-правових актів 

– законів, стандартів, правил, норм, якими визначені гранично допустимі 

(максимальні чи мінімальні) параметри певних чинників. У разі обґрунтованого 

підходу значення прийнятного ризику визначається шляхом співставлення 

окремих видів ризику з рівнями природного ризику. Кінцеве значення 

оптимального гранично прийнятного ризику встановлюється балансовими 

розрахунками між витратами, які необхідно нести на підтримання зазначеного 

рівня безпеки і величинами відвернутих збитків. 

Розглянемо цікавий наступний повчальний приклад. 

Усі знають, (чи відчувають) що «імовірність» – це «щось», що може бути, а 

може й не бути. Імовірнісні закони стають строгими при тенденції числа 

дослідів (іспитів) до нескінченості. Іншими словами, при порівняно невеликому 

терміні устаткування Т = 25 – 30 років імовірності Р1 = 10
-6

 1/рік та Р2 = 10
-8

 

1/рік здаються такими, що мають несуттєву (незрозумілу) різницю, адже ні та ні 

інша подія не повинна реалізуватися за час Т = 25 років. Та чи є сенс в цих 

цифрах? Чи варто витрачати зусилля для їхнього одержання? Адже може вийти, 

що подія менш ймовірна реалізується, а більш ймовірна не відбудеться за цей 

час. Щоб відповісти на це питання проведемо невелике психологічне 

дослідження. 

Уявімо, що Вам необхідно стрибати з літака на парашуті, який Ви  можете 

вибрати з двох шухляд. У першій знаходяться ті, що не розкриваються з 

імовірністю Р3 = 0,01 (один зі ста), а в другій знаходяться ті, що не 

розкриваються з імовірністю Р4 = 0,0001 (один з 10 тисяч). Та хоча Ви 

розумієте, що це всього лише імовірності, та що напевно, в обох випадках 

парашут спрацює,  Ви візьмете парашут із другої шухляди. І навпаки, якщо Вам 

запропонують вибір парашутів не уточнивши їхню надійність, Ви першим же 

питанням уточните не колір їхніх куполів, а показники надійності 

спрацьовування. Тобто показник надійності має вирішальне значення для 

Вашого свідомого вибору в даному випадку. 

Детально і ґрунтовно проблеми ризику і людського чинника 

розробляються в галузях з високою ціною помилки в разі надзвичайної 

ситуації, що характерно для космонавтики, авіації, ядерної енергетики тощо. 

Ключовим моментом впровадження РОП в Україні стало прийняття в листопаді 

2001 р. рішення колегії Держкоматомрегулювання України про планомірне 

впровадження РОП в практику експлуатації АЕС і регулюючу діяльність. На 



підставі цього рішення 2002 р. була розроблена Програма впровадження ризик 

орієнтованих підходів, а 2005 р. Державний комітет ядерного регулювання 

України підтвердив прихильність принципам РОП і визначив пріоритетним 

напрямом своєї діяльності виконання Програми РОП.  

Хоча в широку практику принципи РОП ще не ввійшли, вони одержали 

визнання в розвинених країнах при вирішенні проблем безпеки в суспільстві. 

Надалі можливе широке впровадження цієї теорії у різні сфери громадського 

життя – для оцінки шкоди від засух, повеней, ураганів, підтоплень, епідемій, 

інших лих, де воно матиме значний економічний ефект. 

Застосування нових небезпечних технологій вимагає нових методів 

управління, адекватних цим технологіям. Забезпечення безпеки шляхом 

використання ризик орієнтованого підходу передбачає превентивне втручання з 

врахуванням рівня розвитку науки і технологій. Такий підхід може  дати 

десятикратну економію коштів на збереження безпеки та ліквідацію негативних 

наслідків надзвичайних ситуацій. 

В наш час існують як математичні методи, так і методи обчислень для 

створення імовірнісних схем моделювання. Необхідне тільки наукове 

обґрунтування їхнього вибору і надійні експериментальні дані для того, щоб 

уводити відповідні параметри в ці моделі. Ризик орієнтований підхід в наш час 

– основа організації безпеки складних технічних систем, контролю за їх 

діяльністю та запобігання виникнення техногенних надзвичайних ситуацій. 

 

1.2.5. Управління ризиком 

Основним питанням теорії і практики безпеки життєдіяльності є питання 

підвищення рівня безпеки. Порядок пріоритетів при розробці будь-якого 

проекту вимагає, щоб вже на перших стадіях розробки продукту або системи у 

відповідний проект, наскільки це можливо, були включені елементи, що 

виключають небезпеку. На жаль, це не завжди можливо. Якщо виявлену 

небезпеку неможливо виключити повністю, необхідно знизити ймовірність 

ризику до припустимого рівня шляхом вибору відповідного рішення. Досягти 

цієї мети, як правило, в будь-якій системі чи ситуації можна кількома шляхами. 

Такими шляхами, наприклад, є: 

- повна або часткова відмова від робіт, операцій та систем, які мають 

високий ступінь небезпеки; 

- заміна небезпечних операцій іншими – менш небезпечними; 

- удосконалення технічних систем та об'єктів; 

- розробка та використання спеціальних засобів захисту; 

- заходи організаційно-управлінського характеру, в тому числі контроль за 

рівнем безпеки, навчання людей з питань безпеки, стимулювання безпечної 

роботи та поведінки. 

Кожен із зазначених напрямів має свої переваги і недоліки, і тому часто 

заздалегідь важко сказати, який з них кращий. Як правило, для підвищення 

рівня безпеки завжди використовується комплекс цих заходів та засобів. 

Для того щоб надати перевагу конкретним заходам та засобам або 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. 

Іншим аспектом того, як встановлюється співвідношення витрат з 

розміром прийнятного ризику, є можливість контролювання чи ліквідації 

ризику. 

Деякі небезпеки, що мають відносно низький рівень ризику, вважаються 

неприпустимими, тому що їх досить легко контролювати та ліквідувати. 

Наприклад, хоча ризик удару блискавкою, ймовірність якого становить 1 

на 14 млн., може вважатися відносно низьким, люди рідко знаходяться на 

вулиці під час грози. В даному разі, незважаючи на те, що ризик невеликий, 

необхідність ліквідації його базується на тому, що ціна повного нехтування 

такою небезпекою дуже висока (смерть або серйозні фізичні пошкодження), а 

ціна контролю чи ліквідації цього ризику, навпаки, незначна (наприклад, треба 

просто залишитись у приміщенні). Проте, якщо головні будівельні операції 

повинні здійснюватися за щільним графіком, вартість зменшення можливості 

враження людини блискавкою розглядається з точки зору різних перспектив. 

Навпаки, існують інші небезпеки, які вважаються допустимими, хоча 

мають великий потенціал ризику, через те що їх важко або практично 

неможливо усунути. 

Як приклад, можна навести дії із запуску космічного літального апарату. З 

точки зору експлуатації цілої системи рівень ризику, пов'язаний із запуском і 

посадкою космічного човника, на декілька порядків перевищує ризик польоту 

на авіалінії, а ризики, які містить у собі політ на авіалінії, ризик пілотування 

легкого одномоторного літака. Але в даному разі такий ризик приймається 

тому, що, по-перше, його практично неможливо усунути на даному рівні 

розвитку космонавтики, і по-друге, кожен політ космічного човника відкриває 

нові перспективи для розвитку багатьох галузей науки, техніки, оборони, 

народного господарства. 

Отже, вартість не є єдиним та головним критерієм встановлення 

прийнятного ризику. Важливу роль, як показано вище, відіграє оцінка процесу, 

пов'язана з визначенням та контролем ризику. 

Для-того щоб чіткіше уявити собі, як на практиці використовується 

методика управління ризиком, розглянемо приклад, пов'язаний з ризиком 

небезпеки лише однієї технологічної операції – операції покриття меблів 

кількома шарами лаку в процесі їх виготовлення. Цей приклад покаже не лише, 

як потрібно використовувати методику управління ризиком, а й те, коли і як 

використовуються засади окремих напрямів безпеки життєдіяльності, а саме: 

охорони праці, захисту навколишнього середовища та цивільного захисту. 

Уявімо, що підприємець бажає побудувати невелику фабрику з 

виробництва меблів. Кінцевий процес виготовлення меблів передбачає стадію 

покриття їх кількома шарами лаку. Основні небезпеки сучасних лакувальних 

матеріалів – токсичність, горючість, здатність до вибуху. Вже на стадії 

проектування виробництва, а саме при виборі конкретного виду та марки лаку, 

ці небезпечні властивості матеріалу слід враховувати поряд з іншими його 

характеристиками – вартістю, технологічністю, результуючою якістю товару, 

що виробляється тощо. 

Вибір технології нанесення лаку на меблі також пов'язаний з вибором 

більш безпечного варіанта, а також відповідних засобів індивідуального та 



колективного захисту працівників. Якщо власник підприємства побажає взагалі 

уникнути небезпеки шкідливого впливу парів лаку на працівників у процесі 

лакування, то він зможе скористатись автоматичною фарбувальною лінією. 

Однак таке обладнання досить дороге, і тому для невеликого підприємства, яке 

лише починає промислову діяльність, установка його практично неможлива, 

особливо в умовах жорсткої конкуренції. Крім того, слід пам'ятати, що 

використання автоматичної лінії не виключає повністю всі небезпеки, а 

навпаки, може призвести до появи нових небезпек, наприклад, до небезпеки 

враження електричним струмом при наладці та профілактичних роботах на ній. 

Скоріш за все нанесення лаку буде здійснювати оператор за допомогою 

пульверизатора у фарбувальній камері. Для захисту оператора передусім не-

обхідно вибрати відповідний засіб захисту органів дихання. Респіратор – 

найдешевший з можливих засобів – в даному разі не може бути 

запропонований, оскільки він не захищає обличчя та очі. Можливість 

використання фільтруючого протигаза буде визначатись характеристиками 

парів лаку, але скоріш за все такий протигаз у даному випадку буде 

малоефективним, – потрібен буде ізолюючий протигаз. Ізолюючі протигази 

бувають шлангові, та автономні. Отже, необхідно вирішувати, чи 

встановлювати стаціонарну систему забезпечення оператора повітрям за 

допомогою шлангового протигаза, чи використати автономний дихальний 

апарат. 

Не слід забувати, що є інші працівники фабрики, які не мають прямого 

відношення до процесу лакування, але змушені працювати у безпосередній 

близькості до фарбувальної камери. Вони також можуть зазнавати впливу 

токсичних випарувань. Щоб виключити можливість негативного впливу парів 

лаку на інших працівників, фарбувальна камера повинна мати ефективну 

систему вентиляції та відповідне обладнання, яке запобігає проникненню ін-

шого виробничого персоналу у небезпечну зону під час проведення лакуваль-

них операцій. Таким обладнанням можуть, серед іншого, бути: 1) попереджу-

вальні знаки, розташовані у зоні робіт, які нагадують персоналу про небезпеку 

та/або потребують використання індивідуальних засобів захисту; 2) сигнальні 

або попереджувальні вогні, які будуть вмикатися кожен раз, коли відбувається 

лакування, для того щоб перешкодити решті співробітників проникнути у зону 

робіт; 3) оголошення по всій фабриці, яке інформує працівників про початок і 

кінець небезпечної операції. 

З метою зменшення ризику вибуху та пожежі електричне та вентиляційне 

обладнання, яке знаходиться у фарбувальній камері та поряд з нею, повинно 

мати відповідне вибухопожежозахисне виконання. Слід зазначити, що вартість, 

наприклад, двох електричних двигунів, що мають однакові технологічні 

параметри, але один має відкрите виконання, а другий – особливе 

вибухозахисне, може різнитися у кілька десятків разів. 

Запровадження наведених вище технічних заходів забезпечення безпеки 

працівників не виключає необхідності здійснення спеціальних організаційних 

та санітарно-гігієнічних заходів: а) розробки і запровадження технологічних 

карт та інструкцій з техніки безпеки; б) навчання та інструктажу персоналу; в) 

контролю за дотриманням та виконанням встановлених правил безпеки при 

проведенні робіт; г) забезпечення працівників санітарно-гігієнічним 



обладнанням та відповідними процедурами, а також іншими заходами та 

засобами, які вимагаються чинними нормативними документами з охорони 

праці. 

Усі наведені вище питання безпеки належать до компетенції охорони 

праці, але забруднене повітря, яке буде вилучатись з фарбувальної камери може 

становити небезпеку для людей, які живуть або з тих чи інших причин 

знаходяться поблизу цього виробництва. Це вже сфера дії іншого 

законодавства, а саме: Законодавства про захист навколишнього середовища, 

інших нормативних документів та інших органів контролю. 

Для того щоб отримати дозвіл на запровадження нового технологічного 

процесу, підприємцю необхідно узгодити можливість і кількість викидів з 

органами санітарного нагляду та захисту навколишнього середовища. У даному 

разі мова йде про можливість забруднення повітря, і, можливо, цей приклад не 

зовсім показовий, бо в інших виробництвах можуть використовуватися значно 

агресивніші речовини або в набагато більших кількостях, ніж ті, про які йдеться 

тут, але все ж цей приклад наочно демонструє ризики, з якими пов'язане будь-

яке виробництво, і необхідність застосування методики управління ними. 

Захист повітряного басейну від забруднень регламентується гранично 

допустимими концентраціями (ГДК) шкідливих речовин в атмосферному 

повітрі населених пунктів, гранично допустимими викидами (ГДВ) шкідливих 

речовин та тимчасово узгодженими викидами шкідливих речовин від джерел 

забруднень. Значення ГДК речовин, що забруднюють повітря, встановлені 

відповідними державними та міждержавними стандартами і санітарними 

нормами. Норми ГДВ розробляються для кожного джерела забруднення, 

виходячи з того, щоб його викиди в сумі з викидами всіх інших джерел 

забруднення, що розташовані в цьому районі, не призвели до утворення у 

приземному шарі повітря населеного пункту перевищення ГДК, а в місцях 

розташування санаторіїв, будинків відпочинку та в зонах відпочинку міст з 

населенням понад 200 тис. мешканців ці концентрації не повинні перевищувати 

0,8 ГДК. 

Для того щоб виключити або зменшити можливість впливу шкідливих 

речовин на людей та навколишнє середовище в разі аварії, стихійного лиха чи 

катастрофи, на підприємстві згідно з вимогами законодавства і нормативних 

актів з питань цивільного захисту та охорони праці власником мають бути 

опрацьовані і затверджені план попередження надзвичайних ситуацій і план 

(інструкція) ліквідації аварій (надзвичайних ситуацій). 

У плані попередження надзвичайних ситуацій розглядаються можливі 

аварії та інші надзвичайні ситуації техногенного і природного походження, 

прогнозуються наслідки, визначаються заходи щодо їх попередження, терміни 

виконання, а також сили і засоби, що залучаються до цих заходів. 

У плані (інструкції) ліквідації аварій (надзвичайних ситуацій) мають бути 

перелічені всі можливі аварії та інші надзвичайні ситуації, визначені дії 

посадових осіб і працівників підприємства під час їх виникнення, обов'язки 

професійних аварійно-рятувальних формувань або працівників інших 

підприємств, установ і організацій, які залучаються до ліквідації надзвичайних 

ситуацій. 



Розробивши всі необхідні організаційні, санітарно-гігієнічні та технічні 

заходи забезпечення безпеки працівників і узгодивши їх з місцевою інспекцією 

Державної служби України з питань праці, виконавши розрахунки ГДВ 

шкідливих речовин і узгодивши їх з відповідними органами охорони здоров'я та 

захисту навколишнього середовища, розробивши і узгодивши з органами 

цивільного захисту план попередження надзвичайних ситуацій і план 

(інструкцію) ліквідації аварій (надзвичайних ситуацій), підприємець, якщо 

немає інших перешкод, може розпочинати виробництво продукції.  

Але йому не слід забувати також про можливість несанкціонованого до-

ступу до шкідливих речовин, у тому числі, з метою крадіжки, В деяких 

випадках, наприклад, якщо йдеться про радіоактивні речовини, сильнодіючі 

отруйні речовини, агрохімікати тощо, підприємець несе відповідальність за 

належне їх збереження, транспортування та контроль за ними. 

 

1.2.6.Аналіз небезпек 
Вище було показано, що жодна система чи операція не гарантує 

абсолютної безпеки. Та все ж доки ми не маємо 100% безпеки, ми намагаємося, 

наскільки це можливо, наблизитися до цієї мети, З плином часу різні заходи та 

методи, які використовуються для вирішення відповідних задач, 

удосконалюються, збільшуючи наші можливості у дослідженні систем, 

визначенні небезпек, виключенні або контролі за цими небезпеками, зниженні 

ризику до прийнятного рівня при роботі з цими системами. Аналіз небезпек 

починають з попереднього дослідження, яке дозволяє в основному ідентифіку-

вати джерела небезпек. Потім, при необхідності, дослідження можуть бути 

поглиблені і може бути виконаний детальний якісний аналіз. Провести 

попередній якісний аналіз небезпек (ПАН) доцільно буде вже підчас виконання 

розділу «Охорона праці» дипломної роботи бакалавра. Проведення ПАН може 

бути спрощено і формалізовано завдяки використанню матриці попередньої 

небезпеки, спеціальних анкет, списків і таблиць. В цьому конспекті лекцій ми 

не будемо розглядати якісні аналізи, а обмежимось розглядом лише одного 

виду кількісного аналізу небезпек, а саме аналізом дерева відмов. 

Аналіз дерева відмов (АДВ) вважається одним з найбільш корисних 

аналітичних інструментів у процесі системної безпеки, особливо при оцінці 

надзвичайно складних або деталізованих систем. Метод дуже корисний при 

дослідженні можливих умов, які можуть призвести до небажаних наслідків або 

яким-небудь чином вплинути на ці наслідки. Він використовує дедуктивний 

логічний метод (тобто поступово рухається від загального до часткового). Як 

відомо більшості професійних інженерів з охорони праці, які мають досвід 

розслідувань нещасних випадків, небажані події рідко відбуваються під 

впливом тільки одного чинника. Через це при аналізі дерева відмов в процесі 

системної безпеки небажану подію відносять до кінцевої події. Оскільки 

аналітик починає ідентифікувати окремі події, які сприяли кінцевій події, може 

бути побудовано дерево відмов. Розташовуючи кожний фактор у відповідному 

місці дерева, дослідник може точно визначити, де відбулись будь-які 

пошкодження в системі, який зв'язок існує між подіями і яка взаємодія 

відбулась (чи не відбулась, але може відбутись). 



Створення дерева відмов починається з визначення кінцевої події. Ця подія 

може мати широкий та загальний характер – відмова чи пошкодження системи, 

або вузький та специфічний, коли порушується функціонування компонента X. 

Ця кінцева подія буде розташовуватись на верхівці дерева відмов, а всі наступні 

події, які ведуть до головної, будуть розташовуватись як гілки на дереві. Рис. 

1.2.2 ілюструє початок простого дерева відмов, з розташування кінцевої події, 

потім тих подій, які впливають на те, що ця подія відбудеться, та нерозвинутих 

подій і далі аж до первісних (основних) подій. 

 

 
 

Рис. 1.2.2. Концепція дерева відмов 

 

Коли користувач крокує від кінцевої події вниз, буде матеріалізуватись 

кожен рівень дерева. Для того щоб перейти від одного рівня до наступного, 

аналітик повинен постійно ставити фундаментальне запитання: «Що могло б 

призвести до здійснення цієї події?» Як тільки причинні події ідентифіковані, 

вони розміщуються у відповідній позиції на дереві відмов. 

Приклад побудови дерева відмов 

При побудові основного дерева відмов використовуються спеціальні 

символи, які забезпечують аналітика ілюстрованим зображенням події (рис. 

1.2.3).  

 

Найбільш розповсюджений тип подій, на який накладені 

додаткові характеристики (головна або сприятлива подія) 

 

                    Нерозвинена подія 



 

Основна (вихідна) подія, забезпечена достатніми даними    

Рис. 1.2.3. Позначення базисних (основних) подій 

 

Спеціальна форма символів дає наочність і значно полегшує побудову 

дерева відмов. Прямокутний базисний елемент – це головна подія, тобто така 

небажана подія, яка можлива під дією чинника, або сприятлива – така, що веде 

до появи головної події. Базисний елемент круглої форми – це відмова 

устаткування, людська помилка (похибка) чи несприятлива умова. Коло 

означає, що подія не вимагає подальшої розробки. Ромб показує нерозвинену 

подію, зазначену на рис.1.2.2, яку як і низку інших подій, ми тут не 

розглядаємо.  

Базисні події поєднуються між собою логічними елементами (рис. 1.2.4), 

які інформують користувача про результат події.   

 

  "І" – вихідна подія відбувається, якщо всі вхідні події 

трапляються одночасно 

 

      "АБО" – вихідна подія відбувається, якщо трапляється будь-яка з 

вхідних подій 

Рис. 1.2.4. Позначення логічних елементів 

Так, якщо вхідні події поєднуються знаком «І» (рис. 1.2.5), то це означає, 

що результуюча подія можлива лише тоді, коли всі вхідні  події відбудуться 

одночасно. Вираз для визначення ймовірності настання головної події в разі 

логічного символу «І» буде:  

РI = РII × РIII 

                                              

Рис. 1.2.5. З’єднання базисних подій знаком «І» 
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Якщо вхідні події поєднуються знаком «АБО» (рис. 1.2.6), то це означає, 

що результуюча подія можлива, коли відбудеться хоча б одна (будь-яка) з 

вхідних подій. Вираз для визначення ймовірності настання головної події в разі 

логічного символу «АБО» буде: 

РI = 1 – (1 – РII) × (1 – РIII) 

                                            

Рис.1.2.6. З’єднання базисних подій знаком «АБО» 

 

Виконання аналізу дерева відмов можливе лише після детального вивчення 

робочих функцій усіх компонентів системи, що розглядається. При цьому слід 

враховувати, що на роботу системи впливає людський фактор, тому всі 

можливі «відмови оператора» теж необхідно вводити у склад дерева. Оскільки 

дерево відмов показує статичний характер подій, розвиток подій у часі можна 

розглянути, побудувавши кілька дерев відмов. 

Після побудови дерева відмов визначають ймовірність реалізації головної 

події. Для цього складають логічне вираження, що пов'язує ймовірність 

головної події з ймовірностями основних подій. З цією метою використовують 

наведені вище залежності. 
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Лекція 3. Надзвичайні ситуації 
 

1.3.1. Глобальні проблеми людства 
Глобальні проблеми людства – це проблеми, які стосуються всіх країн, 

життєвих інтересів всіх (або більшості) народів світу, характеризуються 

динамізмом і потребують для свого розв’язання спільних дій світової 

громадськості. 

Від їх вирішення залежить подальший прогрес людства і збереження 

цивілізації. Вони взаємопов’язані, стосуються як поверхні Землі, так і Світового 

океану, атмосфери планети, навколоземного та космічного простору, 

призводять до великих економічних і соціальних збитків. 

Глобальні проблеми людства охоплюють всі сторони життєдіяльності 

такі як екологічні, економічні, енергетичні, здоров’я та медичні технології, 

космос та космічні технології, політичні, промислові, та суспільні. 

Конспективно їх можна викласти наступним чином. 

Екологія: деградація земель, сучасні екологічні проблеми, озонові діри, 

парниковий ефект, проблема регулювання промислових викидів, проблеми 

руйнування екосистем, екологічні лиха, проблеми геоактивності, проблеми 

геліоактивності, проблеми світового господарства. 

Економіка: вичерпання факторів виробництва, глобальна 

конкурентоспроможність, економічна парадигма, інтеграція та дезінтеграція 

ринків (інтеграційні утворення в Європі, Азії, Америці), затратні виробництва, 

нові моделі економічного розвитку, перерозподіл благ між традиційними та 

новітніми економіками, ресурсний потенціал сучасного суспільства. 

Енергетика: енергетична криза, проблеми безпеки АЕС та атомних 

об’єктів, розробка і впровадження альтернативних джерел енергії. 

Здоров’я: контроль народжуваності та демографічні програми в країнах, 

що розвиваються, онкологія, СНІД, санітарно-ветеринарний контроль проти 

пандемій та їх загроз (грип пташиний, грип свинячий тощо). 

Космос та космічні технології: астероїди, космічне сміття та 

забруднення космосу. 

Політика: контроль озброєнь, контроль атомних технологій, подолання 

регіональної і світової напруженості, взаємопристосування, гармонізація 

національної й міжнародної політики. 

Промисловість: постіндустріальна модель розвитку, третя промислова 

революція. 

Суспільство: гіпотеза другого демографічного переходу, збільшення 

неконтрольованої міграції, перенаселення, продовольча проблема, безробіття, 

злидні, експорт демократії, зближення націй (асиміляція), соціально-

економічний розвиток, цивілізаційний розвиток, технологічна революція. 

Це найголовніші комплексні проблеми людства, які найчастіше 

переростають у надзвичайні ситуації, а розвиток цивілізації на планеті постійно 

породжує нові й нові. Поширюються наркоманія, злочинність, тероризм, 

відмирають традиційні духовні цінності. Краще технічно озброюючись, людина 

не стає кращою морально. У цьому, напевно, криються причини виникнення 

всіх глобальних проблем людства. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F
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https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
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https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D1%82%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D1%83_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0%D1%85,_%D1%89%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F&action=edit&redlink=1
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1.3.2. Природні небезпеки 

 
У наш час людина здатна полетіти на Місяць, Марс, ми багато знаємо про 

інші планети, але сили природи нашої власної планети все ще нами не 

підкорені. В наш цивілізований, технічно розвинений час людство залишається 

залежним від природних явищ, які досить часто мають катастрофічний 

характер. Виверження вулканів, землетруси, посухи, селеві потоки, снігові 

лавини, повені спричиняють загибель багатьох тисяч людей, завдають 

величезних матеріальних збитків. 

Природна небезпека – це подія природного походження або результат 

діяльності природних процесів, яка за своєю інтенсивністю, масштабом 

поширення та тривалістю може вражати людей, об’єкти економіки та довкілля. 

До природних небезпек відносяться: стихійні лиха, природні 

випромінювання (космічні промені, джерела земної радіації), падаючі з космосу 

тіла, атмосферна електрика і біологічні небезпеки. 

Стихійні лиха – це природні явища, які мають надзвичайний характер та 

призводять до порушення нормальної діяльності населення, загибелі людей, 

руйнування і нищення матеріальних цінностей. 

За місцем локалізації стихійні лиха поділяють на: геофізичні і геологічні 

процеси та явища, метереологічні, гідрологічні, біологічні, природні пожежі. 

За оцінками експертів, щорічні збитки внаслідок стихійних лих у світі 

становлять 30 млрд. доларів. Найбільші збитки з усіх стихійних лих 

спричиняють повені, у тому числі викликані цунамі (40 %), на другому місці – 

тропічні циклони (20 %), на третьому і четвертому місцях (по 15 %) – 

землетруси та посухи. Найбільше людських смертей спричиняють урагани та 

землетруси. 

На території України можливе виникнення практично усього спектра 

небезпечних природних явищ і процесів геологічного, гідрогеологічного та 

метеорологічного походження. Виходячи з визначення природної небезпеки, як 

природного явища, що безпосередньо впливає на стан навколишнього 

середовища та добробут населення і є екстремальним екологічним фактором, 

територія України характеризується дуже складними умовами, що визначає 

полігенетичний характер та певні просторові закономірності їх прояву в різних 

географічних зонах і районах. 

Природні випромінювання – це джерела земної радіації та космічні 

промені. Захист від випромінювань – суворе дозування прийому сонячної 

радіації за місцем, часом і станом здоров’я, обмеження діяльності в зонах 

підвищеної радіації.  

Джерелами земної радіації є: довго живучі радіонукліди калію-40, 

рубідію-87, урану-238, торію-232, свинця-210, полонія-210, газ радон та інші, 

що зустрічаються в різних породах землі. При цьому земна радіація в різних 

районах земної кулі не однакова і залежить від концентрації радіонуклідів в 

тому або іншому місці. Найбільш небезпечним з всіх природних джерел 

радіації є невидимий, що не має смаку і запаху важкий газ радон (у 7,5 разів 

важче за повітря). У природі зустрічається у вигляді радону-222 (від розпаду 

урану-238) і радону-220 (від розпаду торію-232). Однак, продукти розпаду 



радону більш небезпечні, ніж сам газ. Іншими природними джерелами радіації 

є: вугілля (при спаленні), термальні води, фосфати (при добуванні і як добрива) 

та інші речовини. 

Космічні промені переважно приходять до нас з глибин Всесвіту, але 

деяка певна їх частина народжується на Сонці під час сонячних спалахів. 

Космічні промені можуть досягати поверхні Землі або взаємодіяти з її 

атмосферою, породжуючи повторне випромінювання і призводячи до 

утворення різноманітних радіонуклідів. При цьому північний і південний 

полюси отримують більше радіації, ніж екваторіальні області, внаслідок 

наявності магнітного поля Землі, яке відхиляє космічні промені (заряджені 

частки). Крім того, із збільшенням висоти меншає озоновий шар повітря, який 

грає роль екрана, внаслідок чого рівень опромінення космічними променями 

зростає. 

 

Падаючі з космосу тіла. 

Астероїди – це космічні тіла, діаметр яких коливається від 1 до 1000 км. 

У найближчому до Землі космічному просторі існує приблизно 300000 

астероїдів і комет, близько 300 з них можуть перетинати орбіту Землі. 

Вірогідність зіткнення астероїдів з Землею оцінюється в 10
-5
–10

-8
. 

Метеорит (від грец. μετέωρος, «підвішений у повітрі») – тверде тіло 

небесного походження, що впало на поверхню Землі з космосу. 

Вважають, що за добу падає 5-6 тонн метеоритів, або 2000 тонн на рік. 

Крім того, за добу на земну поверхню падає від 300 до 20000 тонн 

метеоритного пилу. 

Для привернення уваги до загрози Генеральна Асамблея ООН визначила 

30 червня кожного року як Всесвітній день астероїда. 

За вмістом нікелистого заліза й силікатів метеорити поділяють на: 

– кам’яні (92 % за кількістю); 

– залізо-кам’яні (2 %); 

– залізні (6 %). 

Усвідомлення космічної небезпеки зумовило вивчення її фахівцями. 

Зокрема, було розроблено шкалу Торі но (додаток 1, рис.Д.1.1, табл. Д.1.1) для 

оцінки ступеня небезпеки від навколоземних небесних тіл.  
Розпочалися регулярні огляди неба з метою виявлення навколоземних 

астероїдів, які загрожують зіткненням із нашою планетою (LINEAR, NEAT, 

Каталінський огляд (англ. Catalina Sky Survey, CSS) – це проект з пошуку комет 

та астероїдів, у тому числі навколоземних об’єктів, особливо тих, що 

становлять загрозу зіткнення з космічним тілом). 

Деякі відомі метеорити наведені в додатку 1 на рис. Д.1.2 – рис. Д.1.7. 

 

Атмосферна електрика 

Блискавка – це гігантський електричний іскровий розряд в атмосфері між 

хмарами (75 %) або між хмарою та землею (25 %), що виявляється зазвичай 

яскравим спалахом світла і супроводжуючим її громом. 

Грім – звукове явище в атмосфері, що супроводжує розряд блискавки. 

Грім являє собою коливання повітря під впливом дуже швидкого підвищення 

тиску на шляху блискавки. 



Блискавка має значну довжину, звук від різних її ділянок та його відбиття 

від хмар і від поверхні землі доходить до вуха людини не одночасно. Гучність 

гуркоту грому може досягати 120 децибел, його чути на відстані до 15-

20 кілометрів, таким чином, якщо спостерігач бачить блискавку, але не чує 

грому, то гроза знаходиться на відстані не менше 20 кілометрів. 

У процесі утворення опадів у хмарі відбувається електризація крапель або 

льодяних частинок. Внаслідок сильних висхідних потоків повітря в хмарі 

утворюються відокремлені області, заряджені різнойменними зарядами. Коли 

напруженість електричного поля у хмарі або між нижньою зарядженою 

областю і землею досягає пробійного значення, виникає блискавка (Додаток 1, 

рис. Д.1.8). 

Блискавки бувають наступних типів: 

– лінійна – блискавка у вигляді звивистої лінії, від якої відходить безліч 

розгалужень, є найбільш розповсюдженою; 

– розпливчаста – блискавка, що не має контурів і виникає миттєвим 

спалахом; 

– кульова – сферичний розряд, який існує в атмосфері певний час, є 

найбільш небезпечним різновидом блискавки. 

Довжина каналу лінійної блискавки від 1 до 50 км, діаметр каналу 

блискавки близько 10 см, швидкість його – порядку 104 км/с, сила струму у 

головному каналі становить у середньому 20 – 40 кА, досягаючи 200 кА, 

напруга – до 50 000 кВ, а температура – 10 000
о
 С і більше. Час існування 

блискавки – від 0,1 до 1 секунди. 

Кульова блискавка виникає у вигляді вогняної жовто-червоної кулі 

діаметром 10 – 20 см, що представляє собою згусток гарячого газу, яка повільно 

рухається у повітряній течії і супроводжується свистячим або шиплячим 

звуком. 

Кульова блискавка може існувати від декількох секунд до декількох днів, 

у момент зникнення часто вибухає з характерним тріском, спричиняючи великі 

руйнування. Вона може змінювати форму, тим самим, проникаючи навіть у 

вузький отвір будинку. Якщо кульова блискавка залетіла в помешкання 

необхідно його повільно покинути, не створюючи повітряних потоків, та 

зачинити двері. 

Щогодини на нашій планеті відбувається більше мільйона грозових 

розрядів. Блискавку притягують високі предмети, вода, земля, метал. 

При ударі блискавки в пісок, він може перетворитися на скло, так що 

після грози можна виявити скляні смуги і порожнисті скляні трубки на піску. 

Такі трубки і смуги називаються фульгуритами. 

Ураження людини блискавкою можливо як при перебуванні просто неба, 

так і в закритому приміщенні. Близько 70 % людей виживає після удару 

блискавки, яка може залишати на тілі характерні опіки – фігури Ліхтенберга 

(Додаток 1, рис. Д.1.9). 

Удар блискавки в будівлю здійснює наступний вплив: 

– електричний – протікання електричного струму та виникнення напруг 

на елементах, по яких струм відводиться в землю; 

– тепловий – виділення теплоти на шляхах проходження струму 

блискавки через об’єкт (може викликати пожежу); 



– механічний – спричиняється ударною хвилею, яка поширюється від 

каналу блискавки та електродинамічними силами, що виникають у 

конструкціях, через які проходить струм блискавки. 

Блискавкозахист – це система захисних пристроїв та заходів, що 

призначені для забезпечення безпеки людей, збереження будівель і споруд, 

устаткування та матеріалів від можливих вибухів, займань і руйнувань, 

спричинених прямими ударами блискавки, від електромагнітної та 

електростатичної індукції, а також від занесення високих потенціалів через 

металеві конструкції і комунікації. 

Заходи з блискавкозахисту поділяються на зовнішню та внутрішню 

систему заходів. Зовнішня система заходів здійснюється шляхом улаштування 

блискавкозахисту будівель і споруд згідно ДСТУ Б В.2.5-38:2008. Внутрішня 

система заходів з блискавкозахисту здійснюється шляхом встановлення 

спеціальних пристроїв захисту від імпульсних перенапруг, а також шляхом 

екранування чутливого електрообладнання. 

Рекомендації щодо правил поведінки під час грози 

Якщо ви знаходитесь в приміщенні, то: 

– не виходьте з дому, закрийте вікна, двері та димоходи, щоб уникнути 

протягу, який може залучити кульову блискавку; 

– тримайтеся подалі від електропроводки, антен, вікон і дверей, стін, 

біля яких ростуть високі дерева; 

– вимкніть радіо і телевізор від мережі, не користуйтеся 

електроприладами та телефоном. 

Якщо ви на відкритій місцевості: 

– у місті найбезпечніше знаходитися в приміщенні з блискавкозахистом, 

сховайтеся в під’їзді найближчого будинку, у магазині, кафе; 

– дуже небезпечно під час грози розмовляти по мобільному телефону, 

найкраще його вимикати; 

– для блискавки привабливі всі металеві деталі: годинник, ланцюжки і 

навіть розкрита над головою парасолька; 

– не ховайтеся під високі поодинокі дерева; 

– не можна знаходитися на підвищеннях і відкритих незахищених 

місцях, поблизу металевих або сітчастих огорож, великих металевих об’єктів, 

вологих стін, заземлення блискавковідводу; 

– у полі чи на відкритій місцевості сховайтеся в будь-якому можливому 

поглибленні: канавці, улоговині або найнижчому місці поля, сядьте навпочіпки 

та пригніть голову, при цьому перевагу слід віддати сухому піщаному ґрунту, 

віддаленому від водойми; лежати на мокрій землі під час грози не 

рекомендується; 

– забороняється пересування щільною групою; 

– в лісі, необхідно сховатися на низькорослій ділянці, на відстані 

30 метрів від окремого високого дерева; уникайте місця з великою кількістю 

уражених блискавкою дерев – це свідчить, що ґрунт на даній ділянці має високу 
електропровідність; 

– під час грози не можна перебувати на воді та біля води, купатися, 

ловити рибу, необхідно відійти від берега – удар блискавки по воді вражає все в 

радіусі 100 метрів; 



– не варто перебувати біля розведеного багаття, тому що в нагрітого 

повітря провідність для блискавки більша; 

– якщо під час грози ви їдете автомобілем, зупиніться, закрийте вікна та 

опустіть автомобільну антену, залишайтеся в автомобілі; 

– якщо ви їдете на велосипеді або мотоциклі не в місті, де є 

блискавкозахист, то припиніть рух і перечекайте грозу на відстані приблизно 

30 м від них; 

– не можна знаходиться біля повітряної лінії електропередач, біля стіни 

з антеною. 

Біологічні небезпеки – це флора, фауна і патогенні мікроорганізми, при 

взаємодії з якими людина може отримати важкі негативні наслідки або 

померти. 

Небезпечна флора: отруйні та токсичні рослини, гриби. 

Отруйні рослини – рослини, в яких містяться токсини та/або хімічні 

речовини, які становлять серйозний ризик виникнення хвороби, травми або 

смерті людей чи тварин. 

У світі відомо близько 10 тис. видів отруйних рослин, з яких в Україні 

росте до 250-300 видів. Отруйні речовини (рослинні токсини, отрути рослин) 

можуть міститися в усій рослині загалом, або в різних її частинах – у 

надземних: листках, квітках, плодах, насінинах, корі та підземних: 

кореневищах, коріннях, цибулинах, бульбах. 

Токсичною речовиною отруйних рослин є різні сполуки, які належать 

переважно до алкалоїдів, глюкозидів, органічних кислот, смол, ефірних олій, 

токсоальбумінів та інших хімічних сполук. 

Приклади впливу на організм людини деяких отруйних рослин наведено 

в Додатку 2, табл. Д.2.1. 

За ступенем токсичності рослини поділяють на: 

– отруйні (насіння, кора і коріння білої акації, бузина, конвалія, 

чемериця біла, плющ тощо); 

– дуже отруйні (наперстянка, олеандр, вороняче око, аконіт тощо); 

– смертельно отруйні (блекота чорна, цикута, беладона звичайна, 

дурман звичайний, вовчі ягоди та ін., деякі види грибів). 

Зовнішній вигляд деяких отруйних рослин та грибів зображено в Додатку 

2, рис. Д.2.1. 

Щоб запобігти отруєнню, ніколи не їжте, не куштуйте і навіть не 

торкайтеся рослин та грибів, якщо не впевнені, що вони безпечні. 

При перших проявах отруєння як можна швидше зверніться за 

кваліфікованою медичною допомогою. Тому що чим більше токсинів 

потрапить у кров, тим важчим буде перебіг отруєння. 

Фауна: комахи, риби, земноводні, плазуни, хижі тварини. 

Серед тваринних організмів отруйні форми трапляються частіше, ніж в 

рослинних організмах. Отрути, що виробляються тими чи іншими організмами, 

є хімічними чинниками, які беруть участь у міжвидових взаємодіях. Приклади 

використання хімічних речовин для нападу або захисту можна знайти на всіх 

сходинках еволюційного розвитку. В Додатку 2, табл. Д.2.2 наведено приклади 
деяких небезпечних тварин та дії від їх укусів (уколів) на організм людини. 



Зображення деяких отруйних павуків, комах, риб, змій, які зустрічаються 

у фауні України, зображено в Додатку 2, рис. Д.2.2. 

Небезпеку для людини можуть представляти: поранений дикий кабан, 

рись, бурий ведмідь, вовк, а також тварини заражені сказом. 

Особливих методів захисту від негативної дії отруйних тварин не існує. 

Необхідно вміти вирізняти їх серед інших, знати їх властивості та симптоми 

впливу на організм людини і уникати контакту. 

Патогенні мікроорганізми: віруси, бактерії, грибки, мікоплазми, рикетсії 

і найпростіші. 

Поширення серед людей, тварин, рослин хвороботворних 

мікроорганізмів, бактерій, вірусів, які за певних умов викликають масові 

інфекційні захворювання: 

– епідемії (чума, холера, грип); 

– епізоотії (ящур, сибірська виразка, пташиний грип); 

– епіфітотії (фітофтора, мілдью). 

Інфекційна хвороба людей – це захворюваність хвороботворними 

мікроорганізмами, яка передається від хворої людини або тварини здоровій 

людині. Інфекційні хвороби проявляються у виді епідемічних осередків. 

Епідемічна захворюваність або ендемія – це постійна реєстрація на 

визначеній території захворюваності, яка властива даній місцевості. Екзотична 

захворюваність відмічається при завозі збудників на територію, яка вільна від 

даної інфекційної хвороби. 

Спорадична захворюваність – це звичайний рівень захворюваності, який 

властивий відповідній хворобі в даній місцевості. 

Епідемічним вибухом називають обмежений за часом і на визначеній 

території різкий підйом захворюваності, яка пов’язана з одночасним 

зараженням людей. 

Захворюваність визначається відношенням числа захворювань за певний 

відрізок часу до числа жителів даного району, міста в той самий період. 

Смертність – це число смертей від даного захворювання, яке визначено 

коефіцієнтом на 100 тисяч, 10 тисяч і 1000 чоловік, що охоплені епідемічним 

спостереженням. 

Летальність – це процент померлих від числа хворих даним 

інфекційним захворюванням. 

Шляхи передачі збудника – це визначені елементи навколишнього 

середовища або їх комбінації, які забезпечують перенос збудника від джерела 

до оточуючих людей в конкретних епідемічних умовах. Основні шляхи 

передачі збудників інфекційних небезпечних захворювань людей: повітряно-

крапельний, харчовий, водяний, трансмісійний, контактний. 

Всі інфекційні захворювання людей розділяються на 4 групи: кишкові 

інфекції, інфекції дихальних шляхів, кров’яні інфекції, інфекції зовнішніх 

покровів. 

Для успішної боротьби з інфекційними захворюваннями навіть в умовах 

мирного часу в багатьох випадках необхідно здійснювати масові щеплення в 

дуже короткі терміни. 

Дезінфекція – це знищення або вилучення хвороботворних мікробів із 

зовнішнього середовища. 



Дезінсекція – знищення шкідливих для людини комах та кліщів – 

збудників інфекційних захворювань. 

Дератизація – знищення гризунів, що можуть бути джерелом або 

переносниками інфекцій. 

Знання біологічних небезпек, їх властивостей, грамотна поведінка людей 

в місцях знаходження цих небезпек допоможе уникнути негативних наслідків 

впливу на організм людини. 

 

1.3.3. Техногенні небезпеки 
Розвиток технічного прогресу несе комфорт і процвітання. Проте різко 

зросло забруднення навколишнього середовища через просторову 

концентрацію синтетичних хімічних сполучень (їх кількість досягла 400 тисяч), 

більша частина котрих отруйна, сьогоднішній рівень електромагнітного фону 

Землі перевищує природний в 200000 разів, зникли деякі види тварин і рослин, 

виникли техногенні небезпеки. 

Техногенні небезпеки – це небезпеки, пов’язані з експлуатацією 

технічних пристроїв та систем. 

Найбільший «внесок» в забруднення навколишнього середовища 

вносять такі галузі народного господарства: теплові електростанції, 

автомобільний транспорт, металургійні й хімічні підприємства, 

підприємства целюлозно-паперової промисловості, сучасне сільське 

господарство. 

Теплові електростанції 

На частку теплових електростанцій припадає 35 % сумарного 

забруднення води і 46 % повітря. Вони викидають сполуки сульфуру, карбону 

та нітрогену, споживають велику кількість води: для отримання однієї кВт-

години електроенергії теплові електростанції витрачають близько 3 л води 

(атомні – ще більше: 6-8 л). Стічні води теплових електростанцій забруднені й 

мають високу температуру, що стає причиною не тільки хімічного, а й 

теплового забруднення небезпечного для флори і фауни. 

Автомобільний транспорт 

Сильно забруднюють атмосферу автомобілі. На них припадає 70-90 % 

забруднень у містах. Якщо врахувати, що в містах мешкає більше половини 

населення Землі, то стане зрозумілим вирішальне значення автотранспорту 

щодо безпосереднього впливу на людей. 

Нафтопродукти, залишки від стертих шин та гальмівних колодок, сипкі і 

пилові вантажі, хлориди, які використовують для посипання доріг взимку, 

забруднюють придорожні смуги та водні об’єкти. 

У викидних газах автомобілів переважають оксид карбону, діоксид 

нітрогену, свинець, токсичні вуглеводні (бензол, толуол, ксилол та ін.). 

Взаємодія вуглеводнів та оксидів нітрогену при високій температурі 

призводить до утворення озону (О3). Якщо в шарі атмосфери на висоті 25 км 

достатньо високий вміст озону, необхідний для захисту органічного життя від 

жорсткого ультрафіолетового випромінювання, то біля земної поверхні 

підвищений вміст озону викликає пригнічення рослинності, подразнення 

дихальних шляхів й ураження легень. 



Забруднення поверхні землі транспортними та дорожніми викидами 

накопичується поступово, в залежності від кількості автотранспорту, що 

проїжджає через трасу, дорогу, магістраль і зберігається дуже довго навіть 

після ліквідації дорожнього полотна (закриття дороги, траси, магістралі). 

Загальний рівень шуму на наших дорогах вищий, ніж на Заході. Це 

наслідок того, що в транспортному потоці занадто багато вантажних 

автомобілів, рівень шуму яких у два рази вищий, ніж у легкових. У місті 60 – 

80 % шуму створює рух транспортних засобів. 

Металургійні підприємства 

Металургійні підприємства відрізняються високим споживанням ресурсів 

і великою кількістю відходів, серед яких пил, оксид карбону, сірчаний газ, 

коксовий газ, фенол, сірководень, вуглеводні (у тому числі бензопірен). 

Металургійна промисловість споживає багато води, яка забруднюється в 

процесі виробництва. Металургійні підприємства оснащені очисним 

обладнанням лише на 30 – 50 %. Основні забруднювачі довкілля важкими 

металами, особливо арсеном і свинцем, а також сірчаною та азотною кислотами 

– підприємства кольорової металургії. Підприємства чорної металургії – 

головні забруднювачі водойм фенолами, нафтопродуктами, сульфатами. 

Хімічна промисловість 

Різноманітними видами виробництва характеризується хімічна 

промисловість. Найбільш небезпечними є виробництво аміаку, кислот, 

анілінових фарб, фосфорних добрив, хлору, пестицидів, синтетичного каучуку, 

каустичної соди, ртуті, карбіду кальцію, фтору. Вони забруднюють навколишнє 

середовище дуже небезпечними токсикантами – фосгеном, вінілхлоридом, 

хлористим воднем, фенолом, аміаком. Величезної шкоди навколишньому 

середовищу завдають також хімічні підприємства, що виробляють 

отрутохімікати. Сумний факт: майже всі підприємства хімічної промисловості 

використовують застаріле обладнання, порушують межі санітарно-захисних 

зон, не мають очисних споруд або мають, але малоефективні. 

Целюлозно-паперова промисловість 

За об’ємом забруднених стоків целюлозно-паперова промисловість 

посідає перше місце (більше 15 %). У стічних водах підприємств налічується 

більше 500 компонентів, причому ГДК визначені лише для 55. Найбільшу 

небезпеку становлять сполуки сульфуру та хлору, розчинена органіка. При 

сульфітному способі виробництва паперу в стічні води також потрапляє 

сульфітний луг. У стічних водах гідролізних виробництв наявні спиртові, 

фурфурольні компоненти, сивушні ефіроальдегідні та скипидарні фракції, а 

також кислоти. Стоки можуть мати кислу, нейтральну або лужну реакцію, що в 

будь-якому випадку пов’язано зі зміною природного рН водоймищ. 

Електронна промисловість 

Через збільшення складності електроніки і скорочення терміну її служби 

через швидке моральне старіння виникає необхідність її утилізації. Лампи, 

батарейки, акумулятори містять речовини, які потребують спеціальної 

переробки. Утилізація повинна проводитися згідно встановлених правил, її слід 

доручати спеціалізованим підприємствам, що мають відповідну ліцензію. 

Сільське господарство 



Значна кількість забруднюючих речовин потрапляє в природне 

середовище в процесі сільськогосподарської діяльності. Найбільших збитків 

завдає застосування пестицидів – щорічно у світі їх використовують 4 млн. т, 

але лише один їх відсоток безпосередньо впливає на шкідників 

сільськогосподарських культур. При розкладанні пестицидів в ґрунті, воді, 

рослинах часто утворюються більш стійкі і токсичні метаболіти. Щорічно у 

світі стається 0,5 млн. випадків отруєння пестицидами. 

Значне забруднення ґрунтів, а як наслідок – сільськогосподарських 

культур, пов’язане з використанням мінеральних добрив. Щорічно у світі на 

поля вноситься 400 – 500 млн. т мінеральних добрив. 

Великі забруднення дають тваринницькі комплекси: в навколишнє 

середовище потрапляють гній, залишки силосу та кормових добавок, в яких 

досить часто містяться сальмонели та яйця гельмінтів. 

Сільське господарство має більший вплив на природне середовище, ніж 

будь-яка інша галузь народного господарства тому, що вимагає величезних 

площ. Агроландштафт замінюючи природний, викликає зміну складу ґрунтів, 

водних ресурсів, флори і фауни. Неправильна меліорація призводить до 

засолення ґрунтів. Неконтрольоване випасання худоби і землеробство 

призводить до опустелювання та пилових бур, низки локальних та регіональних 

екологічних катастроф. 

По характеру прояву техногенні небезпеки поділяють на: 

– механічні; 

– енергетичні; 

– хімічні. 

Механічні небезпеки створюють: 

– об’єкти, які мають кінетичну енергію (падають, рухаються, 

обертаються); 

– джерела механічних небезпек, які не мають кінетичної енергії, такі як 

колючі, ріжучі, гострі предмети, перепади висот, слизькі місця тощо; 

– шум, ультразвук, інфразвук, вібрації. 

До енергетичних небезпек відносяться: вибухи, пожежі, іонізуючі 

випромінювання, електромагнітні поля, ураження електричним струмом та ін. 

Небезпеки, пов’язані з використанням горючих, легкозаймистих та 

вибухонебезпечних речовин і матеріалів – це вибухи та пожежі. 

Вибух 

Вибух – це процес, майже миттєвого перетворення одного виду енергії в 

інший (інші). 

Вибухи бувають: хімічні, ядерні, електромагнітні та механічні. 

Хімічний вибух – це вибух, в основі якого лежать хімічні перетворення на 

атомному та молекулярному рівні (в результаті хімічної взаємодії між 

хімічними компонентами виділяється теплова енергія, яка не встигає 

розсіюватися в навколишньому середовищі і, акумулюючись в замкнутому 

обсязі, призводить до вибуху). Бувають: тепловими та детонаційними. 

Приклад: 1984, Індія, р. Бхопал. Тепловий вибух метилізоціанату. 

Загинуло, постраждало, потрапило в медичні установи – 128 000 осіб. 

Детонаційний вибух характеризується поетапним перетворенням 

хімічної енергії вибухової речовини (або сумішей) в інші види енергії: енергію 



тиску, теплову та кінетичну енергію продуктів вибуху. При цьому утворюється 

повітряна ударна хвиля, яка є основним чинником небезпеки для людини та 

довкілля. 

Ядерний вибух – це вибух при виділенні внутрішньої енергії при розпаді 

важких ядер урану-235, 233, 238, плутонію-239 та ін. 

Термоядерний вибух заснований на принципі з’єднання легких ядер 

хімічних елементів дейтерію та тритію. Синтез йде при високій температурі (ТС 

> 100 мільйонів градусів Цельсія). 

Основними видами небезпек при ядерних та термоядерних вибухах є 

уражаючі фактори, що призводять до: 

– масової загибелі людей, тварин і рослин; 

– руйнування, затоплення, пожеж; 

– забруднення навколишнього середовища радіоактивними речовинами. 

Механічний вибух – це процес перетворення кінетичної енергії (або 

енергії тиску, наприклад, у паровому котлі) в інші види енергії. 

Приклад механічного вибуху – Челябінський метеорит 15.02.2013 р. 

Елементами небезпеки при таких вибухах є жертви людей, загибель тваринного 

і рослинного світу на великих територіях. 

Пожежа – це неконтрольоване горіння об’єктів, житлових будинків, 

лісових та торф’яних масивів та інших матеріальних цінностей. 

При горінні багатьох матеріалів утворюються високотоксичні речовини, 

від дії яких люди гинуть частіше, ніж від вогню. Раніше при пожежах виділявся 

переважно чадний газ. Але в останні десятиріччя горить багато речовин 

штучного походження: полістирол, поліуретан, вініл, нейлон, поролон. Це 

призводить до виділення в повітря синильної, хлороводневої й мурашиної 

кислот, метанолу, формальдегіду та інших високотоксичних речовин. 

Найбільш вибухо-, та пожежонебезпечні суміші з повітрям утворюються 

при витоку газоподібних та зріджених вуглеводних продуктів метану, пропану, 

бутану, етилену, пропілену тощо. 

Основні небезпечні фактори пожежі: 

– токсична дія продуктів горіння (СО, синильна кислота, метанол, ін.); 

– тепловий вплив, що приводить до опіків різного ступеня; 

– дим, недостатність кисню; 

– знищення матеріальних цінностей. 

Вторинні прояви небезпечних факторів пожежі: 

– руйнування будівельних конструкцій, вибухи; 

– витікання небезпечних речовин, що відбуваються внаслідок пожежі; 

– паніка. 

Вогонь – надзвичайно небезпечний фактор пожежі. Під час пожежі 

температура полум’я може досягати 1200–1400
0
 С і у людей, що перебувають у 

зоні пожежі, випромінювання полум’я може викликати опіки та больові 

відчуття. 

Мінімальна відстань від полум’я, у метрах, на якій людина ще може 

перебувати, приблизно становить: 

h = 1,6 H, 

де Н – середня висота факелу полум’я в метрах. 

Наприклад, при пожежі дерев’яного будинку висотою до гребеня покрівлі 



5 м ця відстань буде 8 м. 

Руйнування будівельних конструкцій відбувається внаслідок втрати 

ними несучої здатності під впливом високих температур та вибухів. При цьому 

люди можуть одержати значні механічні травми, опинитися під уламками 

завалених конструкцій. 

Вибухи, витікання небезпечних речовин можуть бути спричинені їх 

нагріванням під час пожежі, розгерметизацією ємностей чи трубопроводів з 

небезпечними рідинами та газами. Вибухи збільшують площу горіння і можуть 

призводити до утворення нових вогнищ. Люди, що перебувають поблизу, 

можуть підпадати під дію вибухової хвилі, діставати ураження уламками, 

піддаватись паніці, втрачати розсудливість, їх дії стають неконтрольованими, 

що може призвести до масової загибелі людей. 

 

Іонізуюче випромінювання 

Іонізуюче випромінювання, або іонізуюча радіація — потоки 

електромагнітних хвиль або частинок речовини, що здатні при взаємодії з 

середовищем утворювати в ньому іони. З розвитком технічного прогресу до 

природного додалось штучне іонізаційне випромінювання. Внаслідок 

випробувань ядерної зброї та використання атома в «мирних» цілях значно 

підвищився радіаційний фон на Землі. У грудні 1955 року Генеральна Асамблея 

ООН заснувала науковий комітет щодо дії атомної радіації (НКДАР). Завдання 

цього комітету – вивчення рівнів радіації, її дії на навколишнє середовище і 

небезпеки для населення, що утворюється будь-яким джерелом радіації: як 

природним, так і штучним.  

Ступінь ураження радіоактивними речовинами організму людини 

залежить від виду випромінювання (альфа-, бета-частки, гамма-промені тощо); 

дози опромінення; часу опромінення (короткочасне, тривале невеликими 

дозами); властивостей радіонукліду; шляхів опромінення (зовнішнє або 

внутрішнє); індивідуальної радіочутливості органів та тканин організму  і буде 

вивчатись в наступній частині дисципліни «Охорона праці». 
 

До хімічних небезпек відносяться сильнодіючі отруйні речовини (СДОР), 

бойові отруйні речовини, отрутохімікати, їх елементи і небезпечні параметри. 

Сильнодіючі отруйні речовини (СДОР) – це таки хімічні речовини або 

сполуки, безпосередня чи опосередкована дія яких може спричинити загибель, 

гостре чи хронічне захворювання або отруєння людей, тварин, рослини і (чи) 

завдати шкоди довкіллю. 

Небезпечні хімічні речовини, що використовуються в промисловості, 

характер їхнього впливу на людину, вибірковість та інші хімічні небезпеки 

також будуть вивчатись в «Охороні праці». 

Що стосується загальної характеристики хімічних речовин, яку потрібно 

знати всім, незалежно від виду та ступені діяльності, потрібно відмітити 

наступне.  

За тривалістю дії небезпечні хімічні речовини ділять на три групи: 

– летальні, що призводять або можуть призвести до смерті (у 5 % 

випадків) – термін дії до 10 діб; 

– тимчасові, що призводять до нудоти, блювоти, набрякання легенів, 



болю у 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. 

Найбільш поширеними в структурі народного господарства є аміак (NH3), 

хлор (С12), фосген (СOCl2), оксид вуглецю (СО), діоксид сірки (SO2), 

пестициди, хладони (фреони) та ін. 

Уражаючим фактором хімічних небезпек є їх токсична дія на 

організм людини. 

Для характеристики токсичності вводяться наступні показники: 

Гранична концентрація (ГК) – це така концентрація хімічно 

небезпечних речовин у повітрі (г/м
3
), при якій з’являються перші ознаки 

ураження. Працездатність не втрачається. 

Токсодоза (Д) враховує фактор часу при токсичній дії: 

Д = С · t 

де С – концентрація  СДОР (г/м
3
); 

t – час (хв.). 

Межа переносимості – це мінімальна концентрація хімічних речовин, 

яку людина може витримати без сталої поразки (г/м
3
). 

Вражаюча концентрація (ВК) – це така концентрація отруйних речовин, 

при якій уражаються окремі органи. 

Смертельна концентрація (СК) – це така концентрація отруйних 

речовин, яка призводить до смертельного результату. 

 
 

1.3.4. Соціальні та соціально-політичні небезпеки 
Особливе місце в безпеці людини займають соціальні та соціально-

політичні чинники, такі, як рівень добробуту, загальної культури, культури 

обслуговування, побутові умови, звичаї, поведінкові переваги, моральні та 

емоційні характеристики. Величезне значення для безпеки має і соціально-

політичне середовище. 

Загрозами безпеці особистості виступають: 

 позбавлення життя, здоров’я, дієздатності, гідності; 

 насильство, пов’язане з руйнуванням сформованого і нав’язуванням 
чужої світогляду; 

 маніпулювання свідомістю і поведінкою; 

 моральне розбещення і фізична розтління; 

 обмеження або позбавлення загальнолюдських прав і свобод; 

 грабежі та крадіжки особистого майна, матеріальних цінностей і 
документів; 

 фізичний і психологічний терор з використанням інформаційно-

психологічних (засоби масової комунікації) та психофізіологічних (гіпноз, 

психотропні та психотронні засоби) форм впливу; 

 насильницьке підкорення злочинним цілям та угрупованням; 

 використання людини як засобу збагачення і т. п. 



Суб’єкти безпеки особистості – держава та її інститути (органи 

законодавчої, виконавчої та судової влади, державні установи, відомства і т. п.), 

громадські структури (політичні партії та об’єднання, громадські організації і 

т. п.), сім’я, громадяни. Всі їх дії мають відповідати існуючим законам та 

ґрунтуватися на балансі інтересів особи, суспільства і держави, а також їх 

взаємної відповідальності за забезпечення безпеки. 

Причини соціально-політичних небезпек криються в процесах, що 

протікають в суспільстві. Їх головна передумова – недосконалість людської 

природи, тому наявність розвиненої системи організації державної влади і 

громадянського суспільства, адекватної правової системи є найважливішою 

умовою попередження соціально-політичних небезпек та надійним захистом 

від них. 

Історичний досвід людства свідчить, що нехтування соціально-

політичними небезпеками, їх ігнорування веде до того, що вони стають погано 

керованими, переростають в екстремальну стадію та перетворюються на 

надзвичайні ситуації соціально-політичного характеру, що багаторазово 

перевищують за своїми наслідками НС іншого походження (природні, 

техногенні, екологічні, біологічні і т. п.). 

Соціально-політичні небезпеки – це небезпеки, що одержали широке 

поширення в суспільстві і загрожують життю і здоров’ю людей. 

Носіями цих небезпек є окремі групи людей, які прагнуть поширити свій 

вплив на суспільство. Соціально-політичні небезпеки різноманітні, складні і 

можуть бути класифіковані за певними ознаками: 

За об’єктом впливу – людина, суспільство, держава, а також середовище 

проживання соціуму. 

За масштабами подій: локальні, регіональні, національні, глобальні. 

За організацією: випадкові, навмисні. 

За впливом на людину: 

– психічні (шантаж, шахрайство, крадіжки); 

– небезпеки фізичного характеру (розбій, бандитизм, насильство,); 

– небезпеки, що впливають на фізіологію організму людини (алкоголізм, 

наркоманія, тютюнопаління та ін.); 

– поширення небезпечних і важко виліковних хвороб (СНІД, венеричні 

хвороби, інфекційні захворювання тощо); 

– суїциди. 

За статевовіковими ознаками: характерні для дітей, молоді, жінок, 

літніх людей і т.п. 

За збитком – матеріальний, моральний. 

За величиною збитку – граничний, значний, незначний. 

За характером впливу – активні, пасивні та ін. 

Основними причинами соціальних небезпек є: 

– становище людини в суспільстві; 

– ступінь соціальної та економічної захищеності людей; 

– наявність правого поля й ефективність його застосування та ін. 

 

Вплив сучасних інформаційних технологій на людину та безпеку 

суспільства 



Небезпеки пов’язані з сучасними інформаційними технологіями: 

кібернебезпеки (інформаційно-психологічний вплив на людину з метою зміни її 

поведінки, використання особистих даних, інформаційна війна, вірусні атаки на 

всіх рівнях суспільства), комп’ютерна залежність. 

Сучасні інформаційні технології вже давно перестали бути атрибутом 

лише науково-технічної сфери. Вони стали складовою частиною побутової 

культури суспільства. Але на противагу цьому є і недоліки та небезпеки такої 

епохи. 

Соціальні мережі – це найлегший спосіб знайти інформацію про людину, 

використовуючи фото, записи, які людина розміщує на своїй сторінці і це може 

бути для неї небезпечним. Якщо раніше спецслужби збирали інформацію про 

людей, витрачаючи час та сили, то зараз це стало набагато простіше, оскільки 

людина сама все про себе розповідає. Щоправда, не всі це роблять, є люди, які 

свідомо не використовують соціальні мережі або використовують, виключно, 

як спосіб спілкування (чат, аудіо, відео зв’язок). 

Небезпечні Інтернет-ігри для підлітків «Тихий дім», «Море китів», 

«Розбуди мене о 4:20», «Синій кіт», «Червона сова». В процесі гри учасникам 

даються завдання: зробити собі порізи на руках, перебігти дорогу впритул до 

наближення машини тощо. Особливо на підлітків впливає час, в який творці 

груп хочуть спілкуватися зі своїми жертвами – близько 4:00. Такий ранній час 

перед світанком і практична відсутність сну у підлітка інколи змішує сон і 

реальність, а дії відчуваються нереальними. Тоді зловмисники і знаходять 

момент, щоб повідомити – «Все, що відбувається – сон. Вийди на дах, крокуй з 

нього – і прокинься». 

І це тільки одна зі схем. Друга – це погрози на адресу близьких дитини, 

яка вплутується в таку гру. За повідомленнями одного з учасників, коли він 

повідомив про те, що хоче закінчити гру – адміністратор йому прислав його ай-

пі адресу, за якою дізналися адресу і навіть номер квартири учасника. Далі 

почали сипатися погрози розкриття листувань, опублікування інтимних фото, 

які також були у списках «завдань» групи. Багато з тих, хто вже пішов з життя 

– могли зробити це під страхом ганьби або бажання вберегти своїх рідних. 

У смертельної гри багато назв, але результат завжди однаковий – смерть 

підлітка і зламані горем батьки, які не розуміють, що ж змусило дитину звести 

рахунки з життям. У підлітків в процесі дорослішання трапляються проблеми у 

житті, які здаються їм нерозв’язними. Тоді вони найбільше потребують 

підтримки і любові своїх близьких людей – не показової і оптимістичної, а 

допомоги в розумінні себе і світу. 

Але найнебезпечнішим є інформаційна війна, коли спеціально дається 

невірна інформація. Цілеспрямований інформаційно-психологічний вплив на 

людину з метою зміни її поведінки відомий з давніх часів. Ми, мимоволі, стали 

свідком такої війни та на власному досвіді, зрозуміли, яку цінність має 

інформація, як легко можна дезінформувати людей, які слухають радіо, 

дивляться телевізор, читають газети. 

Через інформаційну війну багато людей посварилося, зненавиділи один 

одного та почали ображати один одного, але найстрашніше, що кожен думає 

що саме ВІН! має рацію в даній ситуації. Така думка призводить до хаосу та 

неможливості порядку. Єдиний спосіб аби не втрапити в цей хаос отримувати 



інформацію з декількох джерел (навіть іноземних, якщо є така можливість) та 

аналізувати прочитане, можливо щось є вигадкою журналістів, щоб зробити 

сенсацію, а можливо, дійсно, новина правдива. 

Інформаційна безпека характеризує стан захищеності в інформаційній 

сфері інтересів особистості, суспільства та держави. Тому забезпечення 

інформаційної безпеки це не менш важливо, ніж забезпечення пожежної 

безпеки, забезпечення безпеки дорожнього руху. Для боротьби з таким видом 

злочинності в Україні з’явилась кіберполіція – державна організація, для 

боротьби з кіберзлочинністю. 

Завдання кіберполіції: 

– «побутове» онлайн-шахрайство; 

– більш серйозні вірусні атаки в банківській та платіжній сферах; 

– боротьба з нелегальним і забороненим контентом; 

– сфера кібербезпеки та відповідна взаємодія з поліцією в кримінальних 

впровадженнях загально кримінального характеру. 

 

Збільшення кількості користувачів персональних комп’ютерів, зокрема 

тих, хто приєднався до Інтернету, поширення різноманітних комп’ютерних 

програм – все це призвело до появи нової проблеми – комп’ютерної 

залежності: психофізіологічного та соціально-психологічного впливу нових 

інформаційних технологій на особистість людини та її здоров’я.  

Зокрема, ця проблема була однією з центральних серед тих, що 

дискутувалися на VII Європейському конгресі з психології (2001 р.). В сучасній 

психологічній науці існує кілька напрямків досліджень проблеми «людина – 

комп’ютер»: психологія віртуальних реальностей, психологія спілкування в 

Інтернеті, психологічні особливості сприймання комп’ютера, психологічні 

особливості різних категорій програмістів, психологічний вплив комп’ютерних 

ігор та інших видів діяльності на ЕОМ. 

Одним з найактуальніших аспектів проблеми є взаємозв’язок 

комп’ютерних програм (особливо ігрових) з рівнем агресивності та 

агресивною поведінкою користувачів ЕОМ. Ця проблема обумовлена тим, що 

частина комп’ютерних програм містить прихований або явно агресивний 

сюжет. Результати емпіричних досліджень свідчать, що в багатьох 

піддослідних, які грали у віртуальні війни, спостерігалось підвищення 

фізіологічного збудження та агресивності думок. 

В умовах поширеності й доступності комп’ютерів та Інтернету відбувся 

різкий стрибок числа осіб з неконтрольованим потягом до них. Від 5 до 14 % 

осіб, які користуються Інтернетом страждають комп’ютерною залежністю. 

Найчастіше це підлітки і люди молодого віку. 

У структурі комп’ютерної залежності виділяють 5 типів: нав’язливий 

серфінг (подорож у мережі, пошук інформації з баз даних і пошукових сайтів); 

пристрасть до онлайнових біржових торгів; віртуальні знайомства без 

прагнення перевести їх у реальність; кіберсекс (захоплення порносайтами); 

комп’ютерні ігри. 

Психологічні симптоми комп’ютерної залежності: 

– гарне самопочуття за комп’ютером на відміну від попереднього стану 

або навіть ейфорія; 



– неможливість зупинитися, збільшення кількості часу, проведеного за 

комп’ютером; 

– неповага до батьків і друзів; 

– відчуття порожнечі, депресії, дратівливості в період скорочення або 

припинення використання Інтернету; 

– надання неправдивих даних роботодавцям або членам родини про 

свою діяльність; 

– проблема з роботою або навчанням, використання Інтернету як шлях 

втечі від проблем або полегшення важких емоцій (почуття безпорадності, люті, 

тривожності, депресії). 

Фізичні симптоми комп’ютерної залежності: 

– синдром карпального каналу (тунельна поразка нервових стовбурів 

руки, пов’язана з тривалою перенапругою м’язів); 

– сухість в очах; 

– головний біль типу мігрень; 

– біль у спині; 

– нерегулярне харчування; 

– зневага особистою гігієною; 

– порушення сну, зміна режиму сну. 

Формування комп’ютерної залежності проходить три етапи: 

І-й – етап ризику розвитку комп’ютерної залежності. Основними 

характеристиками є збільшення часу, проведеного для досягнення поставленої 

мети й роботи за комп’ютером, втрата відчуття часу, одержання емоційного 

задоволення за комп’ютером, витрата більшої кількості грошей на комп’ютерну 

діяльність, перші ознаки соціальної дезадаптації. 

ІІ-й – етап сформованої комп’ютерної залежності. Основні ознаки: 

емоційно-вольові порушення й психічна залежність. Відзначається зростання 

толерантності до комп’ютера, нав’язливі думки про нього й фантазування. 

Спостерігається дезактуалізація основних проблем – сну, відпочинку, вживання 

їжі, особистої гігієни. Порушуються режими «сон-пильнування» та 

«відпочинок-навантаження», час роботи за комп’ютером – не тільки денний, 

але й нічний. Діяльність за комп’ютером проводиться за рахунок навчання, 

роботи, соціальних і особистих стосунків. З одного боку, Інтернет-залежні 

повністю орієнтовані в комп’ютерних технологіях, з іншого боку – має місце 

своєрідна форма інфантилізму, практично повна безпорадність у світі 

соціальних норм і відносин. 

III-й – етап тотальної комп’ютерної залежності. Спостерігаються 

ознаки як психічної, так і фізичної залежності. Залишаються безуспішними 

спроби контролювати роботу за комп’ютером. У структурі синдрому 

актуалізації компульсивного потягу переважають агресивність, злісність, 

психомоторне порушення, депресивні феномени, розсіяна увага, мимовольні 

«друкуючі рухи» пальців рук. Можливо демонстративно-шантажне суїцидальне 

поводження при спробі навколишніх перешкодити комп’ютерній діяльності. На 

даному етапі присутні фізичні симптоми. Виникає соціальна й сімейна 

дезадаптація. 

Правила дотримання особистої кібербезпеки: 



– повідомляйте своїх близьких про те, де ви знаходитесь та коли будете 

вдома аби їх не змогли надурити шахраї; 

– нікому не кажіть свої особисті дані; 

– вчіть мови аби мати можливість отримувати інформацію з різних 

джерел про ту новину, яка вас цікавить; 

– вчіться аналізувати побачене та почуте, найкращим тренажером є 

читання книг; 

– не розміщуйте всю інформацію про себе в соціальних мережах, це 

показує, що ви не маєте живого спілкування і його потребуєте, така людина 

найкраща жертва для злочинців; 

– не піддавайтесь емоціям, коли чуєте якусь новину, емоції заважають 

чітко бачити та оцінювати ситуацію. 

 
Шкідливі звички, соціальні хвороби та їх профілактика 

Шкідливі звички — ряд звичок, що є шкідливими для організму людини. 

Вони викликають залежність людини від тої чи іншої речовини, яку вона 

вживає та перешкоджають людині розвиватися як розумово, так і фізично. 

Серед цих звичок виділяють декілька найбільш шкідливих – це алкоголізм, 

тютюнопаління, наркоманія та токсикоманія. 

Алкоголь – висококалорійний продукт, швидко забезпечує енергетичні 

потреби організму. 

У невеликих дозах якісні алкогольні напої збуджують, підбадьорюють, 

піднімають настрій, покращують самопочуття, роблять бесіду жвавішою. А в 

пиві і сухих виноградних винах до того ж є цілий набір вітамінів та 

ароматичних речовин. Внаслідок протікання фізіологічних процесів в організмі 

людини завжди присутній алкоголь у мінімальній концентрації: 30-60 мл на 1 л 

крові. 

Алкоголізм – соціальне лихо і страшне захворювання, яке за поширенням 

серед населення посідає третє місце, поступаючись лише серцево-судинним та 

раковим захворюванням. 

Стадії розвитку алкоголізму мають певну закономірність. Перший 

прийом викликає захисну реакцію – адже організм прийняв отруту. Це можуть 

бути нудота, блювання, головний біль, запаморочення та інше. Ніяких 

приємних відчуттів при цьому не виникає. Однак при повторних прийомах 

алкоголю настає ейфорія, а захисна реакція поступово слабшає. З часом стан 

ейфорії стає для людини потребою, і вона вже не може обходитись без 

алкогольних напоїв. 

Внаслідок неодноразових прийомів алкоголю залежність від нього 

постійно зростає, за відсутності алкоголю людина починає відчувати 

хворобливий стан, який дуже важко переноситься. Різко знижується 

працездатність, виникає головний біль, тремтять кінцівки, людину морозить – 

це характерні симптоми абстинентного синдрому (алкогольне похмілля). У 

такому стані найкраще знімає головний біль повторний прийом алкоголю, а це 

тільки закріплює залежність людини від нього. Поступово ця залежність 

перетворюється на нестримний потяг негайно, якомога швидше знайти і 

прийняти алкоголь. 



Як і нікотин, алкоголь – наркотик, до якого швидко звикають і не 

задовольняються малими дозами. 

У нашому організмі немає жодного органу, на який би алкоголь не діяв 

негативно. Вжитий алкоголь осідає в порожнині рота, далі – в системі 

травлення: у шлунку – близько 20 %, у кишківнику – близько 80 %. Уже через 5 

хвилин після вживання спиртного алкоголь виявляється в крові, а через 2 

години він повністю всмоктується в кров. 

Якщо концентрацію алкоголю в крові взяти за 100 %, то в печінці його 

концентрація становить 148 %, у спинномозковій рідині – 150 %, у мозку – 

175 %. 

Близько 10 % випитого алкоголю виводиться з організму з повітрям, що 

видихається, і сечею. Основна частина алкоголю знешкоджується в печінці, але 

при цьому він виводиться з організму дуже повільно протягом до 2-3 тижнів. 

Беручи участь у знешкодженні спирту, печінка сама зазнає його шкідливої дії. 

Алкоголь викликає запальну реакцію в клітинах печінки, відбувається їх 

часткова заміна щільними сполучнотканинними рубцями. У головному мозку 

алкоголь зберігається до 90 днів. Алкоголь вкрай негативно впливає на 

центральну нервову систему людини, навіть у помірних дозах, знижуючи 

працездатність на 16-17 %. 

Люди, які зловживають алкоголем, частіше хворіють, допускають брак у 

роботі, частіше наражаються на різноманітні небезпеки: зловживання 

алкоголем є причиною 20 % побутового і 45 % вуличного травматизму, через 

провину п’яних водіїв відбувається 72,5 % ДТП, 96 % правопорушень 

здійснюється у стані алкогольного сп’яніння. 

Приклад батьків переконує краще за слова. Дуже корисно з цього погляду 

щоб перший в житті келих вина був випитий людиною в присутності батьків на 

якомусь сімейному торжестві. Якраз у такому віці необхідно закладати 

фундамент «культури пиття». 

Небезпека паління має як суто медичний, так і соціально-економічний 

аспекти. Для вирощування тютюну використовуються найкращі землі, що 

знаходяться в найсприятливіших кліматичних умовах. Усі вони могли б 

використовуватися для вирощування корисних для людини 

сільськогосподарських культур. До того ж надання зеленому тютюновому 

листу жовтого забарвлення потребує постійної високої температури. За даними 

ВООЗ для прогрівання одного гектара, засіяного тютюном, треба спалити таку 

кількість деревини, котра займає один гектар посівної площі. Підраховано, що 

для сушіння тютюнового листа, достатнього для виготовлення 300 сигарет, 

треба зрубати одне велике дерево. 

Для видалення з тютюну неприємного запаху тютюнова промисловість 

використовує дорогі й дефіцитні речовини та харчові продукти: масло 

геранієве, настій мускатного горіху, перуанський бальзам, масло анісове, масло 

мускатного шавлію, масло м’ятне, лимонну есенцію, масло бергамотове, мед 

натуральний, ванілін, арованілін, ромову есенцію тощо. 
Тютюновий бізнес вкладає значні ресурси в рекламу своєї продукції, 

тільки грошові витрати на неї оцінюються в сотні мільярдів доларів. 

Сьогодні смертність населення України визначається передусім 

неінфекційними захворюваннями, тісно пов’язаними з широким 



розповсюдженням факторів ризику, які характерні для поведінки людини. 

Серед них тютюнопаління – основна причина передчасної смерті, якій можна 

запобігти. Тютюн – фактор ризику більш ніж 25 хвороб. 

У тютюновому димі (залежно від якості, ґатунку і вмісту домішок у 

тютюні) міститься до 4200 різних компонентів. Шкідливі речовини, що входять 

до складу тютюнового диму, доцільно поділити на 3 групи: 

– отруйної дії – нікотин, синильна кислота, чадний газ, аміак; 

– канцерогенної дії – бензопірен, полоній-210, свинець-210, вісмут-210; 

– ураження легеневої поверхні – тютюновий дьоготь (суміш рослинних 

смол). 

Летальною для дорослої людини є доза одноразового вживання 

нікотину в кількості 50-60 грам. 

Після викурювання навіть однієї сигарети спостерігаються такі 

порушення психофізіологічних функцій курця: 

– звужується поле зору; 

– порушується сприйняття кольорів, особливо – червоного й зеленого; 

– падає на 20 % обсяг сприйняття зорової інформації; 

– зменшується на 25 % швидкість рухових реакцій; 

– послаблюється гострота слуху в діапазоні розмовної мови. 

Характерно, що в сучасному світі спостерігаються дві тенденції: 

зниження куріння в розвинутих країнах та збільшення у відсталих. Так, у США 

за останні роки понад 30 мільйонів осіб кинули курити. Нині в США курить 

лише чверть дорослого населення. Водночас у відсталих країнах за останні 25 

років кількість курців збільшується, що за підрахунками спеціалістів призведе 

до того, що в найближчі 20-30 років щорічно від хвороб, пов’язаних з курінням, 

буде вмирати понад 7 мільйонів осіб. 

В Україні курить близько 40 % населення працездатного віку – це один із 

найвищих показників в Європі. Дорослий курець в Україні викурює в 

середньому 1650 сигарет протягом 1 року. 

Останнім часом світова спільнота, захищаючи тих хто не палить, вживає 

енергійних заходів: забороняється курити в громадських місцях (у ресторанах, 

кафе, барах, кінотеатрах), у транспорті (у літаках, вагонах залізничного 

транспорту), на роботі. 

Боротьба з палінням будується на трьох основних принципах: 

– виробляти в людей, особливо в підлітків та молоді, тверде 

переконання, що паління шкідливе, воно завдає непоправної шкоди здоров’ю і 

починати курити не треба; 

– адміністративні заходи з метою обмеження та заборони паління в 

громадських місцях; 

– скорочення кількості курців за рахунок здороження тютюнових 

виробів та усвідомлення шкідливих наслідків. 

Наркотик (від грецького το ναρκωτικό – приголомшуючий) – це 

речовина, рослинного (опіум, кокаїн, морфін) або синтетичного походження, 

яка, потрапляючи в організм, збуджує або пригнічує центральну нервову 

систему, а внаслідок багаторазового вживання призводить до психічної або 

фізичної залежності. 



Корисна дія наркотичних речовин полягає в їхньому знеболювальному 

ефекті: за відсутності таких речовин було б неможливо виконувати складні 

хірургічні операції. 

Наркоманія – непереборний хворобливий потяг до вживання наркотиків 

з метою збудження, сп’яніння; важке захворювання, що призводить до 

порушення життєдіяльності, глибоких нервово-психічних розладів, деградації 

особистості, інвалідності та смерті. 

Сьогодні наркоманія є світовою проблемою, вона присутня на всіх 

континентах і демонструє тенденцію до непохитного зростання. Група 

експертів ВООЗ визначила наркоманію як «стан епізодичного або хронічного 

отруєння, викликаний багаторазовим введенням наркотику». Комітет експертів 

ВООЗ розрізняє в наркоманії як хворобі два стани – залежність та звикання. 

З точки зору психофармакологічного впливу наркотики можна 

розподілити на три великі групи: 

– наркотики, які пригнічують діяльність центральної нервової системи 

(опіати, барбітурати); 

– наркотики, які збуджують діяльність центральної нервової системи 

(амфетаміни, кокаїн, гашиш); 

– наркотики, які викликають галюцинації (марихуана, мускатний горіх, 

ЛСД, мескалін, псилоцибін). 

У більшості наркозалежних людей швидко виявляються зміни 

особистості: більше, ніж у половини з них спостерігаються погіршення пам’яті 

і зниження інтелекту, у 71 % – помітна втрата морально-етичних якостей, 

деградація. 

Алкалоїди (від арабського аль-калі – луг, лужна речовина) – органічні 

нітрогеномістні речовини, переважно рослинного походження, що мають лужні 

властивості. Більшість алкалоїдів знаходить застосування в медицині в якості 

лікарських препаратів. Найвідоміший алкалоїд – кофеїн – міститься в зернах 

кави. На сьогодні відкрито понад 1000 алкалоїдів, половина з них відкрита 

після 1930 року. 

Найвідомішою рослинною наркотичною речовиною є опій (інша назва – 

опіум), у дослівному перекладі з грецької це слово означає рослинний сік. Опій 

– засохлий на повітрі сік із незрілих головок снодійного маку. Ця речовина 

представляє собою складну суміш білкових речовин, каучуку, смол, цукрів і 

більше двадцяти алкалоїдів: морфіну, папаверину й інших. 

Основним алкалоїдом у складі опію є морфін: опій містить від 3 до 20% 

морфіну. Вперше морфін був отриманий з водного екстракту опію 

Фр. Сертюнером у 1805 році. Винахідник назвав отриману кристалічну 

речовину морфіном на честь бога сну Морфея. Хлористогідрогенну сіль 

морфіну широко застосовують у медицині як болезаспокійливий засіб. Морфін 

часто називають морфієм. Тривале застосування морфіну викликає в людини 

захворювання на морфінізм, один із видів наркоманії. Основні прояви 

морфінізму – тяжкі психічні та фізичні розлади. 

Похідною морфіну є сильнодіюча наркотична речовина – героїн. Героїн 

ніде не використовується як лікарський препарат, оскільки в людини швидко 

формується хвороблива пристрасть до нього. Незважаючи на заборону 



виробляти і реалізовувати героїн, у багатьох країнах світу розвивається 

злочинний нелегальний героїновий бізнес. 

Серед інших відомих алкалоїдів – кокаїн (від іспанського слова cocaina): 

у медицині солянокислу сіль кокаїну застосовують для поверхневого 

знеболювання кон’юнктиви і рогівки ока, слизових оболонок рота й носа. 

Кофеїн (від арабського слова когва – кава), у медицині його застосовують 

при серцево-судинній недостатності, судомах головного мозку, гіпотонії тощо. 

У суто психологічному плані основною причиною пристрасті людини до 

наркотичних речовин є прагнення до зняття напруги і відчуття тривоги, до 

втечі від проблем, які оточують людину в повсякденному житті. 

Потяг до наркотиків швидко стає звичкою для людей слабкої волі, людей 

психічно неврівноважених, схильних до того, аби штучно піднімати свій 

настрій і працездатність. В Україні налічується близько 450 тисяч наркоманів, 

із них дві треті ВІЛ-інфіковані. 

Є три основні клінічні прояви, пов’язані із уживанням наркотиків: 

– психічна залежність, коли людина потребує наркотичних речовин для 

підтримання свого способу життя; 

– фізична залежність, коли наркотик стає частиною обміну речовин і 

організм фізично не може обійтися без нього: припинивши вживання наркотику 

на цій стадії залежності, наркоман відчуває фізичні страждання (цей стан 

називається у медицині абстинентним синдромом, а в побуті – «ломкою»); 

– зростання витривалості (толерантності) щодо наркотику, коли потреба 

в ньому зростає все більше і більше, вимагаючи нових і нових коштів для його 

придбання. 

Психічна залежність – це форма взаємовідносин між наркотиком й 

особистістю, які залежать як від специфічності ефекту наркотику, так і від 

потреб особистості, які цей наркотик задовольняє. 

Чим швидше наркотик задовольняє ці потреби та викликає очікуваний 

емоційний стан, тим складніше перебороти звичку вживання цього наркотику. 

В умовах сильної психічної залежності позитивний психологічний стан 

особистості залежить тільки від того, чи є наркотик під рукою. Врешті-решт він 

стає необхідною умовою нормального стану особистості. У випадку відсутності 

наркотику людина катується, і щоб виправити настрій або поліпшити стан, 

наркоман намагається знайти його за будь-яку ціну. Відсутність наркотику, до 

якого людина звикла і від якого стала психологічно залежною, може 

найдраматичнішим чином вплинути на все її життя. Потреба в наркотику стає 

найголовнішою в житті наркомана, він перестає виконувати свої обов’язки, 

кидає сім’ю і друзів, концентруючи всі свої інтереси на добуванні та вживанні 

наркотиків. 

Психічна залежність, згадки про приємні відчуття є головними 

факторами, пов’язаними з хронічним отруєнням психотропними наркотиками, а 

в окремих випадках ці фактори можуть бути єдиними. 

Фізична залежність – це стан адаптації, який виражається в явних 

порушеннях фізіології у випадку припинення вживання наркотиків. Це явище 

перебуває в безпосередньому зв’язку з фармакологічною дією наркотику на 

живу клітину. 



Класичною ознакою виникнення фізичної залежності є поява 

абстинентного синдрому, який фактично свідчить про «наркотичний голод». 

Абстинентний синдром характеризується низкою проявів у психічній та 

фізичній сферах, специфічних для кожного окремого виду наркотику. Цей стан 

полегшується або зникає після введення того самого наркотику або речовини, 

яка має такі ж психофармакологічні властивості. 

При постійному вживанні наркотиків виникає хронічне наркотичне 

отруєння, яке спричиняє розлад багатьох систем організму, насамперед – 

центральної нервової системи. 

Діагноз «наркоманія» ставлять тоді, коли захворювання є наслідком 

уживання речовин, внесених до офіційного списку наркотичних препаратів. В 

іншому випадку ставлять діагноз «токсикоманія». Ці обидві хвороби є однаково 

небезпечними. 

Наркомани є найбільш небезпечною групою ризику захворювання на 

СНІД (серед хворих на СНІД 70 % – це наркомани). Це зумовлено як фактором 

введення наркотиків ін’єкцією, так і ризикованою психічно неадекватною 

поведінкою в різних життєвих ситуаціях, у тому числі і сексуальній. 

В Україні існує кримінальна відповідальність за використання, 

вироблення, зберігання та збут наркотичних речовин, а також залучення до їх 

вживання. 

Соціальні хвороби – це захворювання людини, виникнення і 

розповсюдження яких пов’язане переважно з несприятливими соціально-

економічними умовами (захворювання які передаються статевим шляхом, 

СНІД, туберкульоз, гепатит та ін.). 

В останні роки в Україні різко погіршилось становище щодо 

захворюваності на хвороби, які передаються статевим шляхом. Згідно з 

міжнародною класифікацією ВООЗ, сьогодні налічується близько 30 

захворювань, які передаються статевим шляхом. У цю категорію входять 

декілька груп: 

– бактеріальні – сифіліс, гонорея, а також різноманітні уретрити, 

бактеріальний вагіноз; 

–  вірусні – генітальний герпес, СНІД, вірусні генітальні бородавки та 

ін.; 

– паразитарні – короста та ін.; оптимальні умови для передавання 

створюються при статевих контактах; 

– грибкові – кандидоз на статевих органах та ін.; можуть виникати і без 

зараження, а як наслідок антибіотикотерапії, але передаються і статевим 

шляхом. 

Враховуючи складну ситуацію в Україні щодо розповсюдження цих 

захворювань, слід зазначити, що важливе значення має профілактика, а саме: 

слід уникати випадкових зв’язків, користуватись презервативами, 

дотримуватись санітарно-гігієнічних правил. 
 

СНІД – синдром набутого імунодефіциту – смертельне інфекційне 

захворювання людини, що викликається ВІЛ (вірусом імунодефіциту людини), 

глобальне поширення якого по всій планеті дає підстави говорити про епідемію 

і навіть про пандемію СНІДу. 



Головна ознака СНІДу – ураження імунної системи людини, внаслідок 

чого організм стає беззахисним проти будь-якого інфекційного захворювання. 

В останні роки з’являється все більше даних про те, що збудник СНІДу 

водночас з імунною системою уражає й нервову систему людини. 

СНІД є прикладом соціальної хвороби, виникнення і розповсюдження 

якої тісно пов’язане з певними соціально-економічними умовами, в яких 

перебуває людина. За оцінками ООН та ВООЗ, у світі налічується близько 40 

мільйонів осіб, інфікованих вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ). 

18,5 мільйонів осіб вже померли від СНІДу. 

Україна є найбільш ураженою в Східній Європі. За офіційними даними, у 

нас налічується вже майже 400 000 ВІЛ-інфікованих. Особливе значення має 

той факт, що 80 % усіх ВІЛ-інфікованих становлять ін’єкційні наркомани віком 

статевої активності (від 15 до 30 років). 

Перше повідомлення про СНІД з’явилося у США в 1981 році. 

Честь відкриття вірусу, який викликає СНІД, належить французькому 

вченому професору Пастерівського інституту в Парижі Люку Монтаньє 

(1983р.). 

Шляхи передачі ВІЛ-інфекції: 

– при статевому контакті з інфікованою людиною; 

– під час переливання крові та пересадки (трансплантації) органів і 

тканин; 

– при повторному використанні голок та шприців при лікувальних 

процедурах, неякісній стерилізації хірургічного інструменту при операціях (у 

тому числі при нанесенні татуювання); 

– при пошкодженні шкірних покривів, слизових оболонок медичним 

інструментом, забрудненим ВІЛ; 

– при контакті з інфікованими ВІЛ тканинами та органами від 

інфікованої матері – плоду під час вагітності чи при годуванні грудним 

молоком. 

Хвороба не передається через: рукостискання, поцілунок, їжу, предмети 

домашнього вжитку, спортивні предмети; укуси комах; при купанні в басейні, 

душі, при догляді за хворими. 

ВІЛ може вразити кожного, хто практикує поведінку, пов’язану з 

підвищеним ризиком: використовує голки та шприци після інших осіб, вступає 

в статеві контакти з випадковими особами або з інфікованими особами без 

використання презерватива. 

У багатьох людей після першого інфікування симптоми не виявляються. 

Проте у декого впродовж одного-двох місяців після зараження розвивається 

захворювання, що нагадує грип, спостерігається підвищення температури, 

головний біль, втомливість і збільшення периферичних лімфатичних вузлів. Ці 

явища, як правило, тривають від одного тижня до місяця, а потім зникають. 

Більш стійка і тяжка симптоматика в дорослих може виникнути через 

десять років після зараження, а у дітей з вродженою ВІЛ-інфекцією – через два 

роки. Протягом безсимптомного періоду вірус активно розмножується, 

вражаючи та руйнуючи все нові клітини імунної системи. 

Для багатьох людей першими симптомами інфекції є збільшення 

лімфатичних вузлів, загальна кволість, втрата маси тіла, часті підвищення 



температури, пітливість, постійні або повторні інфекції з ураженням слизової 

оболонки рота, висипання шкіри та її лущення, запальні гінекологічні 

захворювання, що не піддаються лікуванню, а також епізоди короткочасної 

втрати пам’яті. 

Термін СНІД застосовується до найпізніших стадій ВІЛ-інфекції, коли 

розвиваються смертельно небезпечні хвороби. 

Хворі на СНІД дуже схильні до різноманітних новоутворень (саркома 

Капоші, рак шийки матки, злоякісні лімфоми тощо), які відрізняються 

особливою агресивністю і стійкістю до лікування. 

За останні роки вченими розроблено методи лікування як самої ВІЛ-

інфекції, так і асоційованих інфекційних захворювань та новоутворень. Однак 

за допомогою відомих сьогодні препаратів неможливо повністю вилікувати 

ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД. 

Треба пам’ятати, що сьогодні вирішення проблеми попередження СНІДу 

залежить від кожного з нас. Здоровий спосіб життя, критичне ставлення до себе 

і оточення в плані інтимних статевих відносин, відповідальне виконання своїх 

обов’язків тими, чия трудова діяльність пов’язана з ризиком передачі інфекції 

(медики, перукарі та інші), допоможуть створити надійний заслін СНІДу. 

СНІД – це немовби тест для людей на здоровий глузд та совість. 

Туберкульоз (сухоти) – це різноманітне за своїми проявами інфекційне 

захворювання, яким страждали люди і тварини з доісторичних часів глибокої 

стародавності – відколи існують люди на землі. 

За всю історію людства від туберкульозу померло понад 300 млн. осіб. 

Паличкою Коха (збудник туберкульозу) інфіковано 2 млрд. осіб, тобто майже 

третина населення Землі, 10 % інфікованих хворіє. Хворий на відкриту форму 

туберкульозу інфікує 10-15 осіб за рік. Від туберкульозу помирає більше 

дорослих, ніж від усіх інших інфекційних разом узятих. 

На туберкульоз хворіють частіше люди віком від 15 до 44 років, тобто 

найбільш працездатна частина населення, що збільшує негативний економічний 

ефект хвороби. Неправильне застосування антитуберкульозних препаратів 

призвело до того, що понад 50 млн. осіб хворіють на стійку до ліків форму 

туберкульозу. 

У 1995 р. в Україні офіційно оголошена епідемія туберкульозу. 

Епідеміологічна ситуація загострюється і соціально-економічними негараздами, 

міграційними процесами, наркоманією, СНІДом, а також послабленням 

контролю за протитуберкульозними заходами. 

Туберкульозна паличка може викликати ураження не тільки органів 

дихання (легень, бронхів, гортані), а й кишківника, сечостатевих органів, 

наднирників, шкіри, кісток, суглобів, головного мозку тощо, але в переважній 

кількості випадків (80-90 %) спостерігається ураження легень. 

Основне джерело розповсюдження інфекції – хворий на туберкульоз, 

який виділяє мокроту з бактеріями. Зараження відбувається, коли здорова 

людина вдихає дрібні крапельки рідкої або частки висохлої мокроти хворого на 

туберкульоз. Палички Коха можуть потрапити і через ушкоджену шкіру або 

слизову оболонку носа чи рота, а також при вживанні в їжу молока, м’яса від 

хворої туберкульозом худоби. 



Прояви хвороби залежать від стану організму, характеру та ступеня 

ушкодження окремих органів і систем. Загальними ознаками для всіх форм 

хвороби є: підвищення температури, потовиділення ночами, погіршення сну і 

апетиту, втрата ваги, дратівливість, зниження працездатності. При туберкульозі 

легень також спостерігається кашель, сухий або з виділенням мокроти, може 

виникнути легенева кровотеча. 

Запобігти захворюванню можна перш за все щепленням. Але навіть 

невелике послаблення імунітету, наприклад, після грипу, призводить до того, 

що вакцинована людина стає беззахисною перед туберкульозом. 

Вірусний гепатит є досить поширеним вірусним захворюванням 

печінки. Гепатит – це одна з найпоширеніших інфекцій в світі. Вже зараз на 

нього хворіє 2 млрд. чоловік – це кожен третій мешканець планети. Щорічно 

від гепатиту помирає 2 млн. чоловік. Дуже багато людей хворіють хронічно. Ті, 

що одужують, до кінця життя відчувають відгомін захворювання. 

Відомо декілька збудників захворювання – А, В, С, D, E, G і ТТV тощо, 

різних за симптоматикою та серйозністю наслідків. 

Найбільш розповсюджений і найменш небезпечний – гепатит А 

(хвороба Боткіна). Його з повним правом можна віднести до так званих хвороб 

«брудних рук», пов’язаних із нехтуванням правил гігієни. Збудник гепатиту А 

потрапляє в організм людини також із забрудненою водою та їжею. Як правило, 

гепатит А не дає важких і хронічних форм. Хворі виліковуються вже за два 

тижні. 

Дуже небезпечний і, нажаль, досить розповсюджений гепатит В, ним 

вражено 350 млн. мешканців планети. Вірус гепатиту В характеризується 

тривалим інкубаційним періодом й важкими наслідками (цироз і рак печінки). 

Рак печінки в 9 з 10 випадків є наслідком перенесеного раніше гепатиту. 

Вірус передається через більшість рідин організму (кров, слину, статеві 

секрети). Ризик з’являється, коли ці рідини від інфікованої людини 

потрапляють до здорової при: статевих контактах; ін’єкційному вживанні 

наркотиків; переливанні крові та її компонентів; від інфікованої матері до її 

дитини (при вагітності та пологах); при нанесенні татуювання, пірсінгу та 

інших немедичних процедурах, коли шкіра та слизові оболонки ушкоджуються. 

Стовідсотковий результат заразитися дають переливання крові та статеві 

контакти. Молоді люди від 15 до 29 років найчастіше заражаються саме так, а 

також внаслідок ін’єкційного вживання наркотиків. Вірус гепатиту В здатний 

тривалий час не виявляти своєї присутності, очікуючи моменту ослаблення 

захисних реакцій організму. Активізацію вірусу викликають простудні 

захворювання та невиправданий прийом антибіотиків. 

Гепатит С визивається вірусом, який спеціалісти називають «ласкавим 

вбивцею», є найпідступнішим. Досить тривалий час захворювання проходить 

безсимптомно, але в більшості випадків закінчується важким ураженням 

печінки. Тільки носіями гепатиту С є 150 млн. чоловік. Зараження вірусом 

гепатиту С відбувається аналогічно зараженню гепатитом В. Але найчастіше 

цією формою гепатиту заражаються при медичних маніпуляціях, особливо 

при переливанні крові. 

Основні правила для попередження ураження гепатитом:  

– необхідно мити руки перед їжею, 



– кип’ятити питну воду, 

– обливати кип’ятком овочі і фрукти, 

– при сексуальних контактах користуватись презервативами. 

Можна ще додати рекомендацію по застосуванню індивідуальних засобів 

захисту від захворювань, які передаються через кров. Найнадійніший захист від 

гепатиту В – вакцинація. 
Корупція та криміналізація суспільства 
Корупція – це складне соціальне явище, що негативно впливає на всі 

аспекти політичного й соціально-економічного розвитку суспільства й держави. 

У Законі України «Про боротьбу з корупцією» приводиться наступне 

формулювання «...під корупцією розуміється діяльність осіб, уповноважених 

на виконання функцій держави, спрямована на протиправне використання 

матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг». 

Корупція в Україні перетворилася в одну з погроз національної безпеки. 

По суті, у суспільстві функціонують дві підсистеми – офіційна й неофіційна, 

практично рівні за своїм впливом. Суспільство й держава в цілому зазнають 

впливу від негативної корупції, вона підриває економічні основи держави, 

блокує прихід іноземних інвестицій, провокує недовіру населення до владних 

структур. Корупція негативно позначається на міжнародному іміджі України, 

приводить до «тінізації» економіки, сприяє росту впливу організованих 

злочинних груп. 

Корупція включає: 

– підкуп-продажність державних службовців; 

– зловживання владою або посадовим положенням, здійснене в будь-

яких особистих інтересах; 

– використання посадових повноважень, статусу посади, а також її 

авторитету для задоволення особистого інтересу або інтересів третіх осіб; 

– елемент (ознаку) організованої злочинності. 

Найнебезпечніші прояви корупції в кадровій політиці на вищих щаблях 

виконавчої влади, оскільки керівники вищого рівня можуть створити цілу 

піраміду корумпованих відносин, що пронизує всі ланки влади. Нерідко кадрові 

рішення безпосередньо в структурах влади приймаються лише формально; 

фактично, вони приймаються поза владними кабінетами впливовими 

бізнесменами, керівниками організованих злочинних формувань, які 

контролюють той або інший регіон або сферу діяльності. 

Потенційно найбільш корумпованою є виконавча влада, оскільки саме її 

представники мають можливість розпоряджатися коштами, нерухомістю, 

матеріальними цінностями, вирішувати питання про виділення земельних 

ділянок, оренди, залученні до юридичної й фінансової відповідальності, 

видавати дозволи, ліцензії, кредити під гарантії уряду тощо. 

Суб’єкти корупції не можуть існувати без офіційної підсистеми. Для того, 

щоб зловживати владою, нею потрібно володіти – бути призначеним на 

відповідну посаду в органах державної влади, мати певні повноваження, 

можливість їх офіційно використовувати. Офіційна підсистема є прикриттям 

неофіційної. Таким чином суб’єкти корупції для досягнення своїх 

протиправних цілей використовують надані законом повноваження, а 



офіційний статус використовується ними для відхилення від передбаченої 

законом відповідальності. 

Злочинність як фактор небезпеки 

Злочи нність — відносно масове, історично мінливе, соціальне і 

кримінально-правове явище, що являє собою цілісну сукупність всіх злочинів, 

вчинених на певній території за відповідний період часу. 

Злочинність – ще одна гостра соціальна проблема сучасності. Кількість 

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

останнім часом особливо швидко зростає частка тих, що належать до категорії 

тяжких (убивства, насильства тощо). Як свідчить статистика, злочинність в 

Україні набула неабиякого поширення. 

Причини зростання злочинності: 

– економічна криза у країні і, як наслідок, різкий спад рівня життя, що 

спонукає певну частину населення, особливо молодь, поліпшити рівень 

особистого життя будь-якою ціною; 

– недосконалість законодавчої і правової бази, що дає можливість 

окремим особам використовувати незаконні шляхи власного забезпечення 

(тіньова економіка та ін.); 

– «зовнішній фактор», котрий полягає у тому, що сучасне покоління в 

силу історичних обставин не має високого рівня національної культури і 

християнських цінностей, які виховували б людей на засадах заповідей Божих; 

– негативний вплив на свідомість окремих людей масової культури 

Заходу, перегляд кінофільмів, відеозаписів, що пропагують насильство, розбій, 

жорсткий секс. 

В умовах криміногенної ситуації, що склалася в нашій країні, питання 

особистої безпеки хвилює кожного громадянина, адже кожен може стати 

жертвою злочину. Дійовим засобом проти посягань на особистість є 

самозахист. Враховуючи складну криміногенну ситуацію в Україні, кожна її 

людина повинна вміти захистити себе в ситуаціях, пов’язаних з насильством. 

В якості самозахисту для населення в Україні дозволені такі технічні 

засоби: 

Шумовий пістолет 

Дія: копія бойової зброї діє психологічно, створюючи ефект пострілу. 

Може придбати будь-хто у віці від 18 років (мати при собі паспорт). Ціна: від 

1 600 грн. 

Газові балончики («Терен-1», «Терен-4», «Шанс-1») 

Дія: впливає на слизову оболонку, дихальні шляхи, спричиняє кашель, 

печію в носоглотці, виділення з носа, нудоту, сльозотечу. Лікування не 

потрібне, перелічені прояви проходять самостійно через 10-15 хвилин. Може 

придбати будь-хто у віці від 18 років (мати при собі паспорт). Ціна: в межах 50-

160 грн. 

Газовий пістолет 

Дія: ефект, як від газового балончика, але потужніший. Може придбати 

будь-хто при наявності дозволу, який видають органи внутрішніх справ особам, 

що досягли вісімнадцятирічного віку, та відповідають належним вимогам 

(згідно довідки) щодо стану здоров’я. Ціна: у межах 230-2 000 грн. 

Пістолет з гумовими кулями 



Дія: травматична дія (з’являються гематоми), не рекомендується стріляти 

в людину з відстані ближче, ніж 4 метри. Можуть придбати журналісти, 

співробітники УМВС, військові, адвокати, судді, юристи при наявності 

дозвільних документів. Ціна: від 8 000 до 36 000 грн. 

Пневматичний пістолет 

Дія: викликає сильний біль, коли потрапляє у відкриті ділянки тіла. Може 

придбати будь-хто у віці від 18 років (мати при собі паспорт). Ціна: від 1 500 до 

4 000 грн. 

Досить ефективним засобом самозахисту є автономні сигнальні пристрої, 

їх застосування дуже просте: висмикнеш дротик – брелок для ключів, сумка чи 

дипломат починають видавати такі гучні й пронизливі звуки, що будь-який 

зловмисник побоїться мати справу з вами далі, не привертаючи до себе 

загальної уваги. Такий сигнальний пристрій розрахований на 1 чи 2 години 

безперервного крику, і вимкнути його, не знаючи секрету, практично 

неможливо. Засіб вважається доволі безпечним. Єдине застереження – 

потужність звукового тиску не повинна перевищувати 80 децибел. 

Найсуворіші покарання, передбачені Кримінальним кодексом України, 

встановлюються за вбивство та зґвалтування. 

Статеві злочини через серйозність фізичних та психологічних наслідків 

для жертв належать до особливо важких посягань. Кримінальні дані свідчать, 

що цей злочин (зґвалтування) має тенденцію до зростання. Потерпілі, як 

правило, в міліцію не заявляють через страх громадського розголосу, а також 

не хочуть переживати неприємну процедуру слідства та суду. За результатами 

вибіркових досліджень, на кожне зґвалтування, за яким ведеться слідство, 

припадає 6 – 8 злочинів, які залишаються без покарання. Тому злочинці і коять 

нові й нові напади. 

Деякі поради щодо захисту від зґвалтування: 

– не провокуйте зґвалтування своїм зовнішнім виглядом, не слід давати 

щонайменших приводів до залицянь з боку незнайомця; 

– слід уникати улюблених місць ґвалтівників – віддалених пляжів, місць 

для заміського відпочинку тощо, а також не рекомендується в сутінках ходити 

через двори, парки та сквери; 

– в останній час частіше трапляються зґвалтування, які скоїли підлітки; 

це зазвичай групові зґвалтування, які відрізняються особливою жорстокістю, 

тому що неповнолітні йдуть на злочин в стані алкогольного або наркотичного 

сп’яніння; обходьте місця, де збираються підлітки; 

– при нападі можна спробувати установити хоч якийсь контакт зі 

злочинцем, тобто заставити його думати про жінку як про людину, а не 

сексуальний об’єкт, а також за допомогою хитрощів спробувати заманити 

ґвалтівника в місце, де є потенційний захист; 

– при нападі можна також застосувати фізичний опір – завдати удару по 

больових місцях: каблуком у підйом стопи (це не вимагає великої сили, проте 

місце досить-таки болюче і легко викликає больовий шок), у ділянці паху (бити 

треба коліном, ліктем, з’являються 5 – 10 хвилин, щоб утекти), по очах; ребром 

долоні в перенісся або ж в основу носа (моментально викликає сльози), ногою в 

коліно чи гомілку (не дасть можливості нападнику наздогнати вас); спричинити 



біль також можна в ділянці шиї, живота; захищаючись, треба завжди йти до 

кінця – на карту може бути поставлене життя; 

– при нападі потрібно голосно кричати; краще кричати «пожежа», ніж 

«ґвалтують»; 

– при спробі зґвалтування можна сказати злочинцю, що Ви хворі на 

захворювання, яке передається статевим шляхом (СНІД, сифіліс, гонорея 

тощо). 

Зґвалтування, тобто статеві зносини із застосуванням фізичного 

насильства, погрози його застосування або з використанням безпорадного стану 

потерпілої особи караються позбавленням волі на строк від трьох до 

п’ятнадцяти років (ст. 152 Кримінального кодексу України). 

Удаючись до будь-якої форми самозахисту, завжди треба бути націленим 

на перемогу, діяти впевнено і рішуче. Часто на допомогу приходить вміння 

володіти своїм психічним станом, уміння спрямувати психічний пресинг на 

злочинця, пригнічуючи його волю. Тактика захисту від злочинця не має 

готових штампів та рецептів: їх треба виробляти кожного разу окремо в 

залежності від ситуації. 

Якщо людина не має змоги придбати зброю для самозахисту або не 

має можливості її застосувати, можна скористатися простими порадами 

на кожний день щодо особистої безпеки: 

– не відчиняйте двері незнайомій людині (або тримайте двері на 

ланцюжку); пам’ятайте, грабіжники можуть приходити під виглядом 

сантехніків, службовців газопостачання, електромережі і навіть працівників 

міліції; посадові особи зобов’язані самі пред’явити посвідчення; 

– гроші та цінні речі тримайте при собі; портфелі, сумочки не залишайте 

без догляду; в кафе або барі, перш ніж повісити пальто на вішалку або спинку 

крісла, заберіть з нього гроші і документи; 

– якщо Ви маєте при собі кишенькові гроші, то, по можливості, беріть їх 

стільки, скільки думаєте витратити; не показуйте відкрито, що у Вас із собою 

багато грошей; 

– гаманець з грошима ніколи не слід класти в зовнішню кишеню пальта, 

піджака чи сумки, особливо в переповнену харчами сумку; 

– нападаючи на жінок, злочинці часто намагаються вирвати з їхніх рук 

сумочку, тому безпечніше носити сумку на ремені через плече, притискуючи її 

до себе; 

– ніколи не носіть разом гроші і документи; 

– повертаючись додому пізно ввечері, намагайтесь йти по освітленій та 

жвавій вулиці, уникаючи темних провулків та парків, хоча це й забере більше 

часу; у вечірній час треба бути напоготові на вулиці, в транспорті, в під’їзді 

будинку, в ліфті; 

– уникайте повертатись додому вночі на самоті; ніколи не сідайте в 

машину до незнайомих людей; 

– не ходіть по вулицях з навушниками: можна не почути злочинця, що 

підкрадається ззаду, або чийогось попередження; 

– уникайте ситуацій, які загрожують насильством (суперечка з п’яними, 

агресивними), краще виглядати боягузом в очах злодіїв, ніж бути побитим до 

смерті; 



– якщо на Вас напали спробуйте поговорити з нападником і зверніться 

до його почуттів, якщо це не подіє кричіть якомога голосніше або розбийте 

скло найближчого помешкання чи магазину. 

Поняття та різновиди натовпу 

Натовп – особлива спільнота людей, поведінка яких майже не залежить 

ані від освітнього, ані від культурного рівня людей, що утворюють натовп. 

Взаємний вплив людей у натовпі сприяє створенню єдиного настрою 

(«колективної душі», за Г. Лебоном). Відчуваючи свою єдність і силу, натовп 

може швидко радикалізуватися, змінюючи характер і спрямованість своїх дій. 

Прийнято виділяти 4 основні різновиди натовпу: 

– випадковий – група людей, увагу яких привернула певна подія, 

наприклад, ДТП; 

– експресивний – група людей, згуртована прагненням спільно 

висловити свої почуття: радість на весілля, горе на похоронах, солідарність на 

мітингу або на маніфестації; 

– конвенційний – група людей, котрі є учасниками масових розваг 

(глядачі, болільники): їх об’єднує цікавість до дійства, на яке вони реагують 

згідно із традиційними ритуалами і нормами (звідси й назва – конвенційний, 

тобто такий, що передбачає угоду); 

– діючий, у тому числі агресивний (наприклад, самосуд натовпу над 

злочинцем, спійманому на «гарячому»), панічний (масова втеча людей від 

небезпеки), корисливий (пограбування магазинів, фінансових установ тощо під 

час стихійних лих, мародерство), повстанський (коли люди стихійно 

об’єднуються проти утисків, сваволі властей тощо). 

Особливістю натовпу є те, що він позбавлений ієрархічного поділу – всі 

люди в середині великої групи людей є рівними, відмінності між ними 

знівельовані. 

У натовпі люди розташовані настільки щільно, що це дає їм змогу 

підтримувати між собою зоровий і слуховий контакт, відчуваючи при цьому 

реакції одне одного на зовнішні стимули (наприклад, на слова промовця під час 

мітингу). 

Психіка людини у натовпі зазнає великих змін: людська особистість 

помітно нівелюється, і те особливе й неповторне, що є у кожному з нас, 

відходить на задній план. Втрачаючи індивідуальність, люди в натовпі 

починають однаково думати й відчувати, виявляють схильність до однакових 

рішень і впливів – вони нібито стають однією істотою з надіндивідуальними 

психічними рисами та властивостями. Але поступаючись індивідуальністю, 

людина в натовпі відчуває захищеність від зовнішнього світу, якої їй, можливо, 

бракувало в звичайному житті.  

Отримане в натовпі відчуття цілковитої безпеки часто веде до 

безвідповідальної поведінки людини, котра сприймає отриманий захист як 

дозвіл на безкарність і вседозволеність. 

Особливості мислення натовпу полягають у простоті, лаконічності й 

завершеності логічних категорій, якими він (велика група людей) оперує. 

Натовп потребує цілісних образів і тверджень, які сприймаються «на 

віру», не потребуючи аргументації. Люди, об’єднані в натовп, нерідко 

виявляють здатність на такі самопожертви і героїзм, яких вони поодинці не 



виявляють ніколи. Людина, що опинилася в натовпі, як правило, не може йому 

протистояти (ані фізично, ані психічно). У цьому випадку натовп становить 

собою велику небезпеку здоров’ю людини (як фізичному, так і психічному). 

Ризик фізичного пошкодження виникає при великій щільності натовпу, 

особливо, коли той починає рухатися (панічна втеча). При падінні людини в 

щільному натовпі, що рухається, імовірність бути затоптаним різко зростає, 

оскільки самостійно піднятися на ноги майже неможливо. 

Ризик деформування психічного здоров’я зростає за умови недостатньо 

глибоких власних переконань і невисокого рівня самосвідомості, коли людина 

систематично «розчиняється» в натовпі. 

Щільність натовпу D, люд/м
2
, може бути виражена формулою: 

,
F

N
D   (люд/м

2
), 

де N – кількість людей, які знаходяться на площі, люд.; F – площа, яку займає 

натовп, м
2
. 

Кількість людей N, що можуть розміститися на певній площі, залежить 

від їхньої комплекції, виду одягу (зимовий чи літній), наявності сумок, 

рюкзаків, валіз тощо. Вважають, що доросла людина в літньому одязі 

приблизно має площу горизонтальної проекції f = 0,10 м
2
; в зимовому одязі – 

0,125 м
2
; з дитиною на руках – 0,285 м

2
; з легким пакунком – 0,235 м

2
; дитина 

має площу горизонтальної проекції 0,04-0,06 м
2
. 

Якщо склад людей в натовпі неоднорідний, то площі горизонтальних 

проекцій їх різні і тоді формула для визначення щільності натовпу буде мати 

вигляд: 

,
F

fN
D

i 
  

де fi та Ni  відповідно кількість людей певної категорії (люд) та площа 

горизонтальної проекції людини цієї категорії; м
2
/люд. 

Дослідженнями встановлено, що щільність розміщення людей в натовпі 

може змінюватися в широких межах: від величини, близької до нуля, і до 1,14-

1,15 (11-12) люд/м
2
. За теорією руху людського потоку щільність виступає 

критерієм комфортності руху. 

Дослідженнями встановлено, що при щільності D = 0,05 м
2
/м

2
 

(0,5 люд/м
2
) і менше, людина має повну свободу руху як за напрямком, так і за 

бажаною швидкістю. 

За умови, коли щільність D = 0,05-0,15 м
2
/м

2
 (0,5-1,5 люд/м

2
) людина не 

може вільно змінювати напрямок свого руху і вимушена рахуватися зі 

швидкістю руху оточуючих її людей. Якщо щільність вище за D = 0,15 м
2
/м

2
, 

людина починає відчувати, що їй заважають люди, які йдуть поруч. При 

подальшому збільшенні щільності зіткнення людей одне з одним частішають 

настільки, що практично люди починають рухатися суцільно, одним потоком. 

Коли щільність наближаються до D = 1 м
2
/м

2
 (10 люд/м

2
), з’являється постійний 

силовий тиск людей один на одного, внаслідок чого змінюється форма 

горизонтальної проекції людини і вільний простір між людьми зникає. Якщо ж 

щільність вище за D = 1 м
2
/м

2
, люди так сильно стискають одне одного, що 

змінюється не лише їх форма, а й зменшується площа їхньої горизонтальної 



проекції (наприклад, у переповнених тролейбусах, автобусах). За такої 

щільності силовий вплив людей один на одного настільки великий, що частина 

людей (переважно, малої маси) може не торкатися ногами землі і їх зносить 

загальним потоком людей, які рухаються. Щільність порядку 1,15 м
2
/м

2
 (11-12 

дорослих людей в легкому одязі на 1 м
2
 площі) вважають фізично граничними. 

Тоді силовий вплив може досягати величин, які викликають серйозні фізичні 

пошкодження людського організму і закінчуються летальними наслідками. 

Швидкість руху людського потоку, м/хв. в залежності від щільності 

натовпу наведена в Додатку 3, табл. Д.3.1. 

При плануванні евакуаційних заходів і організації людських потоків у 

обмеженому просторі в місцях масового зосередження людей (станції 

метрополітенів, стадіони, кінозали, підземні переходи тощо) важливо знати 

максимальну швидкість руху людей в натовпі залежно від його щільності – це 

та максимальна швидкість, за якої людина може рухатися в натовпі, 

витримуючи тиск з боку оточуючих, і не падаючи при цьому. 

Поява натовпу можлива в місцях масового скупчення людей. Як правило, 

це відбувається на святах, концертах, гуляннях, біля стадіонів після закінчення 

спортивних матчів. У разі виникнення будь-якого інциденту або перешкоди на 

шляху натовп перетворюється на джерело підвищеної небезпеки. Зупинити 

збуджених людей або керувати їхніми діями дуже важко, іноді це практично 

неможливо. 

Паніка – крайній прояв стихійної, імпульсивної поведінки людей за 

відсутності їх соціальної організації, стан масового афекту, що виникає у 

відповідь на шокуючи обставини. 

Кризова ситуація створює потребу негайних дій, а їх свідома організація 

неможлива через інформаційно-орієнтовну недостатність. 

У приміщенні (на концерті або на іншому масовому заході) при 

виникненні небезпеки всі починають одночасно шукати порятунку, у 

переважній більшості випадків це відбувається хаотично. Особливо активними 

стають люди, що знаходяться далеко від виходів. Вони починають щосили 

напирати на тих, хто попереду, а в результаті більшість людей попереду 

виявляються притиснутими до стін. Виникає тиснява, в результаті якої багато 

людей можуть виявитися розчавленими між стіною приміщення і людськими 

тілами. 

Якщо вам доведеться зіткнутися з тіснотою проходів у місці проведення 

масового видовища, порушенням правил пожежної безпеки або громадського 

порядку, правильною дією при цьому буде залишити цей захід. 

Більше шансів врятуватися у тих, хто знає, де знаходиться найближчий 

вихід. Особливо важливо кинутися до нього перш, ніж натовп прийде в рух. 

Проте, коли натовп набрав повну силу, спроба переміщення крізь його 

товщу може мати найбільш негативні наслідки. Найрозумніше зачекати поки 

основний потік схлине. 

Спрямовувати свій рух у вузькі проходи, коли натовп вже набрав 

чинності, допустимо лише у випадку пожежі, яка швидко поширюється, або 

утворюється задимленість в результаті згоряння пластикових матеріалів та 

покриттів. 



Правила поведінки в натовпі – це комплекс заходів, що допомагають 

зберегти безпеку в місцях великого скупчення людей. 

Щоб уникнути неприємностей і нещасних випадків у натовпі: 

– намагайтеся уникати великих скупчень людей; 

– не приєднуйтесь до натовпу, якою б не була зацікавленість подією, що 

відбувається; 

– під час масових заворушень намагайтесь обійти натовп; 

– якщо Ви потрапили в натовп, дозвольте йому нести Вас у напрямку від 

центру до краю натовпу, намагаючись поступово вибратися з нього; 

– не тримайте руки в кишенях, глибоко вдихніть і розведіть зігнуті в 

ліктях руки в сторони, кулаки спрямуйте вгору, щоб грудна клітка була 

захищена від здавлення; 

– намагайтесь знаходитись подалі від кремезних людей, чи тих, які 

мають громіздкі предмети чи великі сумки; 

– опинившись в рухомому натовпі необхідно триматися подалі від будь-

яких стін і виступів, особливо небезпечні в цих випадках всілякі металеві грати; 

– намагайтесь втримати рівновагу, щоб не впасти; 

– рухаючись, ставте ногу на повну стопу, не робіть короткі кроки, не 

піднімайтеся навшпиньки; 

– якщо тиснява прийняла загрозливий характер, негайно, не 

роздумуючи, звільніться від будь-якої ноші, насамперед від сумки на довгому 

ремені; зніміть з себе довгий, надто вільний, оснащений металевими деталями 

одяг, а також все, що може здавити шию, тобто шарф, краватку, медальйон на 

шнурку, ланцюжок, будь-які коштовності та біжутерію; 

– якщо у вас щось випало, у жодному разі не нахиляйтеся, щоб підняти. 

– у разі падіння, намагайтесь якнайшвидше піднятися на ноги, при 

цьому не опирайтесь на руки (їх віддавлять або зламають); намагайтесь хоч на 

мить встати на підошви чи на носки; знайшовши опору, «виринайте», різко 

відштовхнувшись від землі ногами; якщо встати не вдається, згорніться 

клубком (захистіть голову передпліччями, долонями прикрийте потилицю, а 

живіт – зігнутими та підтягнуми до тулуба ногами). 

Потрапивши в переповнене людьми приміщення, заздалегідь визначте, 

які місця при виникненні екстремальної ситуації найнебезпечніші (проходи між 

секторами на стадіоні, скляні двері й перегородки в концертних залах тощо), 

зверніть увагу на запасні та аварійні виходи, сплануйте шлях до них. 

Треба остерігатися стін і вузьких дверей. Для цього треба намагатися: 

– потрапити в «основну течію», уникаючи тісняви; 

– спрямувати рух убік, де може бути вільніше; 

– дитину краще посадити на плечі і просуватися так далі або двоє 

дорослих можуть, повернувшись обличчям один до одного, створити зі своїх 

тіл і рук подобу захисної капсули для дитини. 

При виникненні паніки намагайтеся зберігати спокій і здатність 

тверезо оцінювати ситуацію. 

 

  



Лекція 4. Надання першої долікарської допомоги 

1.4.1. Важливість надання першої долікарської допомоги 

для збереження здоров’я та життя постраждалого 
 

Цілий ряд чинників навколишнього середовища може негативно 

впливати на здоров’я та життя людини. Нещасні випадки виникають удома, на 

роботі, на дорогах, у місцях відпочинку – тобто далеко від лікувальних 

закладів. Вони завжди трапляються несподівано і вимагають невідкладної 

допомоги, протягом перших 4-5 хвилин після нещасного випадку, коли ще не 

настали необоротні зміни в клітинах організму. 

Перша долікарська допомога – це комплекс простих термінових дій, 

спрямованих на збереження здоров’я і життя потерпілого. 

Однак, у перші хвилини поруч із потерпілим не завжди є медичні 

працівники. Тому долікарська допомога може і повинна бути надана 

очевидцями трагедії. Для цього потрібні знання і вміння. Кожному необхідно 

знати методи первинної реанімації, тобто комплекс заходів щодо надання 

допомоги на місці події, попередження смертельного кінця й оживлення 

людини. 

Бездіяльність в очікуванні медичних працівників, як би вона не 

мотивувалася: розгубленістю, страхом, невмінням, повинна розглядатись як 

невиконання морального й громадянського обов’язку відносно людини, котра 

гине. 

За даними ВООЗ, близько 30 % осіб, які загинули внаслідок нещасних 

випадків та НС, могли б бути врятовані, якби їм своєчасно і правильно надали 

першу долікарську допомогу, здійснили заходи щодо оживлення або своєчасно 

забезпечили доставку до медичного закладу. 

Потерпілий також завжди потребує морально-психологічної підтримки 

оточуючих. Увага, щирість, турбота – це фактори, які після проведення перших 

долікарських заходів допоможуть дочекатися медичних працівників. 

Правильний психологічний вплив і поведінка тих, хто оточує потерпілого, хто 

надає йому підтримку, є важливою частиною долікарської допомоги. 

Своєчасно надана та правильно проведена перша долікарська допомога 

не лише рятує життя потерпілому, а й забезпечує подальше успішне лікування, 

запобігає розвитку важких ускладнень, а після завершення лікування зменшує 

втрату працездатності або ступінь каліцтва. 

 

1.4.2. Теоретичні основи першої долікарської допомоги 
 

Найперше завдання при ліквідації наслідків дії небезпечних і шкідливих 

факторів на людину – надання першої долікарської допомоги. 

Перша долікарська допомога надається безпосередньо на місці поразки 

або поблизу від неї з використанням аптечки швидкої допомоги та/або 

підручних засобів. Допомога потерпілому, яка надається немедичними 

працівниками, повинна суворо обмежуватися певними її видами. При 

наданні першої долікарської допомоги треба керуватися такими принципами: 

правильність, доцільність, швидкість, продуманість, рішучість, спокій. 



Послідовність надання першої долікарської допомоги: 

– усунути вплив на організм факторів, що загрожують здоров’ю та 

життю потерпілого (звільнити від дії електричного струму, винести із зараженої 

атмосфери чи з приміщення, що горить, погасити палаючий одяг, дістати із 

води тощо); 

– оцінити стан потерпілого, визначити характер і тяжкість травми, що 

становить найбільшу загрозу для життя потерпілого та послідовність заходів 

щодо його спасіння; 

– вжити необхідних заходів щодо відновлення життєво важливих 

функцій організму та запобігання ускладненням в порядку терміновості 

(відновити прохідність дихальних шляхів, здійснити штучне дихання, провести 

зовнішній масаж серця, зупинити кровотечу, знеболити, іммобілізувати місце 

перелому, накласти пов’язку тощо); 

– викликати швидку медичну допомогу чи лікаря або вжити заходів для 

транспортування потерпілого до найближчого лікувального закладу; 

– підтримувати основні життєві функції потерпілого до прибуття 

медичного працівника, пам’ятаючи, що зробити висновок про смерть 

потерпілого має право лише лікар. 

Виконуючи перелічені вище дії, необхідно бути уважним і обережним, 

щоб не заподіяти шкоду собі та не завдати додаткової травми потерпілому. 

Особливо це стосується тих випадків, коли потерпілого необхідно звільнити з-

під дії електричного струму, з-під завалу, винести з палаючого приміщення, при 

рятуванні утопленика. Якщо допомогу надають кілька осіб, деякі із зазначених 

вище дій можна виконувати паралельно. 

Загальні принципи обстеження потерпілих з травмами 

Обстеження потерпілих, особливо непритомних, починають з 

виявлення ознак дихання та кровообігу. 

Огляд і пальпація волосистої частини голови та лицьового скелета. 

Наявність припухлості (підшкірна гематома), саден є першою ознакою 

ушкодження. При пальпації можуть визначатися вдавлення кісток. Кровотеча з 

носових ходів і зовнішніх слухових проходів може вказувати на перелом 

основи черепа. Порушення черепної іннервації, паралічі, парези підтверджують 

припущення про черепно-мозкову травму. 

Огляд ділянки шиї. Слід виключити травму великих судин, гортані, 

трахеї. Ці ушкодження проявляються порушенням дихання, кашлем, 

кровохарканням, підшкірною емфіземою. Різкий біль при рухах у шийному 

відділі хребта свідчить про вивих або перелом у цій ділянці. 

Обстеження грудної клітки Слід виключити закриту травму грудей, 

увагу на конфігурацію грудної клітки, обмеження рухомості її при диханні. 

Перелом ребер, його локалізацію визначають пальпаторно: у ділянці перелому 

відчувається різка болючість, нерідко крепітація і рухомість уламків. Пальпація 

грудної клітки дає змогу виявити підшкірну емфізему, аускультація і перкусія – 

ознаки гемо- або пневмотораксу. Про ушкодження легені свідчить тріада ознак: 

біль, підшкірна емфізема, кровохаркання. (Підшкірна емфізема — наявність повітря 

у підшкірній клітковині. Найчастіше виникає внаслідок потрапляння під шкіру повітря 

з пневмотораксу або емфіземи середостіння. Аускульта ція метод дослідження, що полягає у 

вислухуванні звукових явищ, які виникають в організмі; здійснюють шляхом прикладання 



вуха до поверхні тіла або за допомогою спеціальних інструментів — стетоскопа, 

фонендоскопа. Перкусія — один із найважливіших методів дослідження внутрішніх органів 

вистукуванням, постукуванням, метою є визначення розмірів і меж внутрішніх органів, а 

також виявлення патологічних утворів. Гемото ракс — скупчення крові в плевральній 

порожнині. Пневмоторакс — скупчення повітря або газу в плевральній порожнині з 

одночасним підвищенням тиску в ній.) 
Симптоми тампонади серця (розвивається при закритих або відкритих 

травмах грудної клітки або серця, інфаркту міокарда, розшарування аневризми 

аорти) – синюшність шкіри лиця і слизових оболонок, різке ослаблення тонів 

серця, набрякання шийних вен, значне розширення зони абсолютної серцевої 

тупості, виражені ознаки гострої недостатності серця. 

При закритій травмі живота звертають на себе увагу обмеження 

дихальних рухів певних ділянок передньої черевної стінки, болючість її при 

пальпації, нерідко виявляється мимовільне напруження її м’язів. 

При травмі живота з ушкодженням порожнистих органів 

спостерігається картина гострого розлитого перитоніту, для якого 

характерні різкий біль у животі, загальна слабкість, тахікардія, мимовільне 

напруження м’язів передньої черевної стінки та інші симптоми подразнення 

очеревини. 

При ушкодженні паренхіматозних органів (печінки, селезінки) 

виявляються ознаки внутрішньої кровотечі: блідість шкіри, холодний піт, 

слабкість, тахікардія, зниження артеріального тиску. 

При ушкодженнях таза та його органів, як правило, виявляються 

ознаки гострої крововтрати і травматичного шоку. Місцево при пальпації 

тазового кільця у взаємно перпендикулярних напрямах виявляється різка 

болючість. Слід пам’ятати, що при цьому можуть ушкоджуватися сечовий 

міхур, пряма кишка, сечовипускний канал. 

При обстеженні хребта визначають положення потерпілого, звертають 

увагу на наявність деформації фізіологічних вигинів хребта та лінії остистих 

відростків, локального болю, напруження м’язів спини, установлюють 

можливість активних рухів рук і ніг. 

Обстеження кінцівок. При огляді передусім звертають увагу на 

положення кінцівки, стан шкіри, локалізацію синців, гематом, наявність 

деформації осі кінцівки та її сегментів, змін конфігурації суглобів. Відсутність 

активних рухів характерна для вивиху і перелому. При ушибі, розтягові активні 

рухи збережені, хоч обмежені і болючі. 

Організація надання першої невідкладної допомоги 

Після обстеження надають першу невідкладну допомогу. Людина, яка 

надає першу допомогу, повинна знати основні ознаки порушення життєво 

важливих функцій організму людини, загальні принципи надання першої 

долікарської допомоги і її прийоми стосовно характеру отриманих потерпілим 

пошкоджень, вміти користуватися аптечкою швидкої допомоги. 

Аптечка швидкої допомоги обов’язково повинна бути на всіх 

транспортних засобах, а також на підприємствах, в організаціях та установах чи 

їх підрозділах, особливо там, де проводяться небезпечні або шкідливі роботи. 

Комплектація аптечок повинна здійснюватись з урахуванням умов праці 

та кількості працівників. Такий набір медикаментів і засобів для надання 



долікарської допомоги доповнений особистими ліками бажано також мати 

вдома. 

Аптечка швидкої допомоги з набором медикаментів і засобів, 

мінімальний перелік яких наведено в табл. 1.4.1 (розрахована на дев’ять осіб). 

На підприємствах з кількістю працівників понад 500 осіб повинен 

передбачатися фельдшерський пункт, понад 1200 осіб – лікарський медичний 

пункт. На підприємствах в місцях постійного чергування медичного 

персоналу, крім аптечки, повинні бути вивішені на видних місцях також 

плакати з правилами надання першої допомоги, виконання прийомів штучного 

дихання і зовнішнього масажу серця. 

 

Таблиця 1.4.1 

Аптечка швидкої допомоги 

 

Медичні засоби та медикаменти Кількість 

Засоби для припинення кровотечі та оброблення ран 

джгут кровоспинний 1 од. 

губка кровоспинна 

або серветки кровоспинні з фурагіном 6 см х 10 см 

1 пакунок 

2 од. 

розчин перекису водню 3 % 20 мл 

спирт етиловий 96 % 30 мл 

розчин йоду 5 % 20 мл 

розчин брильянтової зелені 20 мл 

розчин фурациліну 1 : 5000 200 мл 

Перев’язочний матеріал та інструментарій 

серветки марлеві стерильні 

або серветки з хлоргексидином 6 см х 10 см 

2 од. 

2 од. 

пакет перев’язочний стерильний 4 од. 

бинти стерильні (різної товщини) 2 од. 

вата стерильна 2 пакунки 

лейкопластир (різної ширини) 2 рулони 

пластир бактерицидний 2,3 см х 7,2 см 6 од. 

рукавички медичні № 8 2 пари 

хустинка перев’язочна 50 х 50 см 1 од. 

легкі дротові сходові шини набір 

шворка для фіксації шин 10 м 

шпильки англійські 6 штук 

Засіб першої допомоги при непритомності 

розчин аміаку 10 % (нашатирний спирт) 20 мл 

Знеболюючі та серцеві засоби 

буторфанолу тартрат 0,2 %, 1 мл у шприці-тюбику 2 од. 

для перорального застосування (анальгін, кетанов, 

дексалгін, баралгін, диклофенак у таблетках) 
20 таблеток 

нітрогліцерин 1 % у капсулах (0,0005) сублінгвально 20 капсул 

Протиалергійні засоби 

для перорального застосування (димедрол, супрастин, 20 таблеток 



тавегіл, цитрин, алергін у таблетках) 

для зовнішнього застосування (мазь гідрокортизон, 

дексаметазон або преднізолон) 
1 туба 

Засоби першої допомоги при гострих отруєннях 

гумова груша ємністю 100 мл 1 од. 

ентеросорбент перорально (карбосфер, карболонг, 

ентеросгель, атоксіл, активоване вугілля) 
1 упаковка 

сода питна 1 пакет (25 г) 

калію перманганат 1 флакон (5 г) 

Заспокійливі засоби 

валеріани таблетки 20 мг 20 таблеток 

Додаткові засоби 

плівка (клапан) для проведення штучної вентиляції легень 1 од. 

сульфаціл натрію 20 % 1 мл у шприці-тюбику (для очей) 2 од. 

борна кислота (з метою приготування розчинів для 

промивання очей і шкіри, полоскання рота при опіках 

лугами, для прикладок на очі при опіку електричною 

дугою) 

1 пакет (25 г) 

ножиці із закругленими кінцями 1 од. 

пінцет із тупими кінцями 1 од. 

гумовий пузир для льоду (для охолодження 

пошкодженого місця при забоях, вивихах, переломах) 
1 од. 

склянка (для прийому ліків, промивання очей, шлунка і 

приготування розчинів) 
1 од. 

чайна ложка (для приготування розчинів) 1 од. 

Інструкція про користування засобами аптечки 
 

Для правильної організації надання першої допомоги на кожному 

підприємстві повинні бути відповідальні особи за наявність і необхідний стан 

пристроїв та засобів для надання цієї допомоги, що зберігаються в аптечках і 

сумках першої допомоги, за систематичне їх поповнення. Керівник  

підприємства організовує суворий щорічний контроль за додержанням правил 

першої долікарської допомоги, а також за станом і поповненням аптечок та 

сумок необхідними пристроями і засобами. 

Класифікація травм може бути здійснена: 

за ступенем важкості ураження: 

– легкий (легкі рани, розтягнення); 

– середньої важкості (рани без сильної кровотечі, вивихи, неускладнені 

закриті переломи); 

– важкий (травми голови, живота, рани з сильною кровотечею, відкриті 

переломи). 

за формою прояву: 

– небезпечні для життя невідкладні стани (порушення дихання, зупинка 

серця, шоковий стан); 

– кровотечі (зовнішні і внутрішні); 

– поранення шкіри і м’яких тканин; 



– травматичні ушкодження внутрішніх органів; 

– травми опорно-рухового апарата (розтягнення і розриви зв’язок, 

вивихи, переломи); 

– опіки; 

– відмороження; 

– гострі отруєння (хімічні, харчові, алкогольні й нікотинові, лікарськими 

препаратами, укуси отруйних істот); 

– комбіновані травми. 

в залежності від виду діяльності постраждалого: 

– професійна; 

– непрофесійна. 

в залежності від факторів, що визвали: 

– механічна (в результаті дії тупого або гострого предмета); 

– фізична (в результаті дії холоду, тепла, електромагнітних 

випромінювань); 

– хімічна (в результаті дії хімічних речовин); 

– біологічна (в результаті дії бактерій та їх отрути, тварин, комах, 

рослин); 

– психологічна (в результаті відчуття страху, загрози і т. п.). 

 

1.4.3. Реанімаційні заходи 

при небезпечних для життя невідкладних станах 
Внаслідок різного виду травм, сильного болю, втрати крові, нестачі 

кисню в організмі, при замерзанні та перегріві тощо, можливе ураження 

центру свідомості – мозку. Ураження мозку призводить до різного роду станів 

організму, починаючи від шоку, памороків, непритомності і закінчуючи 

зупинкою серця і смертю, а ознаки такого ураження проявляються широким 

спектром симптомів. Також багато різного роду причин призводять до 

припинення надходження в легені повітря – асфіксії, в результаті чого дихання 

припиняється, людина непритомніє, може зупинитись серце і настати смерть. 

Кровообіг і дихання є основними функціями, що забезпечують 

життєдіяльність організму. 

Оскільки характер допомоги, як правило, визначається станом 

потерпілого, спочатку розглянемо порядок і правила надання долікарської 

допомоги при загальних розладах організму, викликаних ураженням мозку, 

зупинкою дихання та зупинкою діяльності серця. 

Виділяють три періоди згасання життєвих функцій: 

Період клінічної смерті триває 4-6 хвилин від моменту зупинки серця і 

дихання. Він збільшується, якщо смерть настає при низькій температурі у 

молодих, фізично здорових людей. Якщо в цей час почати штучний кровообіг і 

штучну вентиляцію легень та робити їх правильно, то далі, коли потерпілим 

займуться реаніматологи, удасться відновити всі функції організму. 

Період соціальної смерті починається через 4-6 хвилин після зупинки 

кровообігу і дихання. У цей період іноді вдається відновити самостійну роботу 

серця і дихання. Однак життєдіяльність клітин кіркової речовини головного 



мозку за цей час порушується і нормалізувати психічну діяльність стає 

неможливим. 

Зазначити початок і кінець періоду біологічної смерті не можна. Про 

його появ можна судити лише за наявністю ознак біологічної смерті. У цей 

період уже не можна відновити функції організму із-за незворотного 

припинення фізіологічних процесів у клітинах і тканинах. 

Тому, хто надає долікарську допомогу, необхідно знати ознаки життя і 

смерті й вміти розрізняти ці стани організму. 

Клінічну смерть установлюють за трьома основними ознаками: 

– відсутність пульсації сонної або стегнової артерії; 

– відсутність дихальних рухів грудної клітки або агональне дихання 

(потерпілий «ловить повітря ротом», а грудна клітка не рухається); 

– широкі зіниці (розширюються через 60-90 секунд після припинення 

кровообігу). 

Навіть при наявності двох із цих ознак необхідно терміново почати 

оживлення потерпілого. 

До ймовірних (додаткових) ознак клінічної смерті належать: 

– відсутність свідомості; 

– посиніння або блідість шкірних покривів; 

– відсутність м’язового тонусу. 

Імовірні ознаки обов’язково будуть у людини в стані клінічної смерті, але 

вони можуть спостерігатися і в інших випадках (інсульт, отруєння, діабетична 

кома, тяжкий шок і т. п.). 

Ознаками біологічної смерті є: помутніння рогівки ока та її висихання, 

деформація зіниці при стисканні, трупні синюшні плями, трупне задубіння (ця 

безперечна ознака виникає через 2-4 години після смерті). У цьому випадку 

реанімаційні заходи безперспективні. 

Діагностування ознак життя: 

– наявність серцебиття визначається докладанням вуха до грудної 

клітки в області серця; 

– наявність дихання визначають по руху грудної клітки і живота; по 

зволоженню дзеркала, прикладеного до носа/роту постраждалого; по руху 

розпушеного шматочка вати, піднесеного до носових отворів; 

– наявність пульсу в артеріях визначають на шиї (сонна артерія), в 

області променевого суглоба (променева артерія), в паху (стегнова артерія); 

– наявність реакції зіниць на світло: якщо освітити око пучком світла 

(наприклад, ліхтариком), то спостерігається звуження зіниці – позитивна 

реакція зіниці; при денному світлі цю реакцію можна перевірити так: на деякий 

час закривають око рукою, потім швидко відводять руку вбік, при цьому буде 

помітно звуження зіниці. 

Наявність ознак життя сигналізує про необхідність негайного проведення 

реанімаційних заходів, доручивши кому-небудь з оточуючих виклик служби по 

телефону 103. 

Чим раніше почати оживлення потерпілого, тим більше шансів на 

повноцінне врятування його життя. 

Серцево-легенева реанімація 



Серцево-легенева реанімація (СЛР) – це комплекс екстрених дій, 

необхідних для оживлення потерпілого в стані клінічної смерті для відновлення 

дихання і роботи серця. 

Реанімаційні заходи проводяться за певним порядком і складаються з 

трьох етапів: 

А Експрес-підготовка до реанімації повинна проводитися швидко 

протягом 8-10 секунд і точно. Від цього залежить ефективність усіх наступних 

дій. 

Вкладання потерпілого на рівну тверду поверхню (асфальт, підлогу, 

стіл) – обов’язкова умова ефективності непрямого масажу серця. 

Відновлення і підтримання прохідності дихальних шляхів – 

обов’язкова умова ефективності штучної вентиляції легень. Для цього 

підтримують голову потерпілого відкинутою назад, нижню щелепу – 

виведеною вперед, а рот – відкритим. 

Надходженню повітря в легені можуть заважати запалий язик, рідина 

(вода, кров, шлунковий вміст), сторонні предмети (водорості, дрібні камені, 

зубні протези). 

Щоб усунути западання язика, необхідно висунути нижню щелепу вперед 

і вниз (великі пальці обох рук на підборідді, інші – під щелепою) і підклавши 

одну руку знизу потерпілому під шию, а другу – на лоба максимально 

відкинути йому голову назад (рис. 1.4.1). 
 

 

 
Рис. 1.9. Відновлення і підтримання прохідності дихальних шляхів 

 

Якщо цього недостатньо для вільного проходження повітря, необхідно: 

– повернувши голову потерпілого набік, механічно очистити порожнину 

рота і глотки від рідини та сторонніх предметів одним-двома пальцями, 

обгорнутими носовою хустинкою або іншою тонкою тканиною; 

– якщо сторонній предмет вийняти не вдається, перевернути 

потерпілого на бік, постукати кулаком або долонею між лопатками, вийняти 

сторонній предмет із рота, перевернути на спину і відкинути йому голову назад. 

Якщо є помічники можна попросити підсунути під шию потерпілого 

тканевий валик для фіксованого положення голови. 

Відкинення голови назад і поворот голови заборонені при підозрі на 

перелом шийного відділу хребта (при падінні з висоти, лобовому зіткненні 

автомобілів, травмі нирця і т. п.). 

Б Підтримання і відновлення дихання (штучна вентиляція легень). 

Якщо після відновлення прохідності дихальних шляхів не з’являться 

ритмічні дихальні рухи грудної клітки або передньої стінки живота необхідно 



негайно почати штучну вентиляцію легень. Якщо серцебиття є, але людина не 

дихає, робиться тільки штучне дихання. 

Методи штучної вентиляції легень на дошпитальному етапі: 

– із рота в рот (оптимальний); 

– із рота в ніс (при щелепно-лицьовій травмі); 

– із рота в рот і ніс (діти грудного і молодшого віку); 

– через маску (клапан) для проведення штучної вентиляції легень (якщо 

вони є). 

Частота вдихів повинна відповідати віку потерпілого: 12-15 вдихів за 

хвилину для дорослих, 25-30 – для дітей. 

Штучна вентиляція легень методом із рота в рот: 

– голова потерпілого максимально відкинута назад; 

– затиснути пальцями його ніс; 

– глибоко вдихнути, притиснути свої губи до губ потерпілого і зробити 

два видихи йому в рот (тривалість кожного 1-1,5 секунди); 

– другий вдих робити тільки після першого видиху потерпілого 

(рис. 1.4.2). 

Необхідно стежити за грудною кліткою потерпілого: якщо все робиться 

правильно – грудна клітка трохи піднімається при вдуванні повітря. 

 
Рис. 1.4.2. Штучна вентиляція легень методом із рота в рот 

 

 

Штучна вентиляція легень методом із рота в ніс 

Застосовується при неможливості проведення вентиляції із рота в рот при 

щелепно-лицьових травмах: переломі щелепи, розриві щоки від тяжких травм і 

вогнепальних поранень (рис. 1.4.3). 

 

 

 
Рис. 1.4.3. Штучна вентиляція легень методом із рота в ніс 

 

 



Проведення: 

– одна рука фіксує голову потерпілого, інша обхвачує його підборіддя, 

висуває нижню щелепу трохи вперед і щільно стуляє з верхньою, губи 

затиснути великим пальцем; 

– набрати повітря і щільно обхватити губами основу носа так, щоб не 

затиснути носові отвори і енергійно вдути повітря; 

– звільнити ніс, стежити за пасивним видихом. 

Носові ходи можуть містити засохлий або вологий слиз, кров, які при 

вдуванні можуть потрапити в легені. Щоб цього уникнути необхідно після 

першого несильного вдування повітря швидко зробити пальцеву ревізію 

порожнини рота і глотки. 

Штучну вентиляція легень можна припинити якщо: 

– потерпілий починає дихати самостійно; 

– з’явився медичний працівник або інша особа, яка може вас замінити. 

Особливі ситуації, які виникають при проведенні штучної вентиляції 

легень 

Для запобігання потрапляння повітря у шлунок голова потерпілого 

повинна бути максимально відкинута назад, у легені не повинна потрапляти 

надлишкова кількість повітря, при оживлені вдвох синхронізація дій: 4-5 

масажних поштовхи (при непрямому масажі серця) – вдих – 4-5 масажних 

поштовхи – вдих… 

При виникненні блювання необхідно вжити термінових заходів щодо 

попередження аспірації: перевернути потерпілого на бік, утримуючи голову і 

хребет на одній осі, очистити рот, знову покласти на спину і продовжити 

штучну вентиляцію легень. 

Якщо є підозра на травму голови, шиї або спини використовувати метод 

висування нижньої щелепи без відкидання голови назад і підняття підборіддя. 

В Підтримання і відновлення кровообігу (непрямий масаж серця, 

прекардіальний удар). 

Якщо серцебиття немає, заходи етапів «Б» і «В» проводяться 

одночасно! 

Перевірити чи немає перелому ребер, оскільки їх уламки можуть 

ушкодити легені, печінку, кишки й інші органи потерпілого. 

Непрямий масаж серця 

– верхню частину тіла потерпілого, який лежить на твердій поверхні, 

звільнити від одягу; 

– стати на коліна збоку від потерпілого; 

– максимально розігнуту долоню підставою покласти на середину 

грудної клітки на два пальці (два-три сантиметри) вище кінця грудини (місце 

зустрічі ребер), великий палець повинен бути звернений до підборіддя або 

живота потерпілого (рис. 1.4.4); 

– другу долоню кладуть зверху хрест-навхрест, пальці обох рук не 

повинні торкатися хворого, долоні повинні ставитися підставою і бути 

максимально розігнутими (рис. 1.4.5); 

– прямими руками різко натискають на грудину щоб вона змістилася 

вглиб до хребцевого стовпа на 4-5 см впродовж 1-1,5 секунди; припинивши 

тиск дозволяють грудині повернутись у вихідне положення. 



 

Рис. 1.4.4. Знаходження місця накладання основи долоні 
 

  
Рис. 1.4.5. Положення долоней при непрямому масажі серця 

 

Частота масажних рухів повинна бути: 

– для дорослої людини – 60-80 за хвилину; 

– від 1 до 8 років – 80-100 за хвилину (однією рукою); 

– до 1 року – 100-120 за хвилину (двома пальцями, на ширині одного 

пальця нижче соска). 

Співвідношення між кількістю вдихів і масажними поштовхами 

незалежно від віку повинно бути: 

– 2 вдихи – 15 поштовхів, якщо оживлення проводить одна особа; 

– 1 вдих – 4-5 поштовхів, якщо оживлення проводять дві особи. 

При проведенні реанімації однією людиною їй слід через кожні 

2 хвилини переривати масаж серця і визначати пульс на сонній артерії. Якщо 

реанімацію виконують 2 людини, то пульс на сонній артерії і стан зіниць 

перевіряє той, хто робить штучне дихання. Другий по команді першого виконує 

масажні поштовхи. При проведенні реанімації двома рятувальниками доцільно 

мінятися місцями через кожні 5-10 хвилин. 

При появі пульсу слід припинити масаж серця, але продовжувати 

проведення штучного дихання. Реанімацію проводять до відновлення стійкого 

самостійного дихання. 

 

Прекардіальний удар 

Причиною клінічної смерті може бути не лише припинення серцевих 

скорочень (асистолія) а й фібриляція (тріпотіння серцевого м’яза). Фібриляція 

виникає при електротравмі, сильному переляку, високій температурі, у хворих 

із порушенням ритму серця і інфаркті міокарда. 

В цьому випадку реанімаційні заходи починають із сильного удару 

кулаком або ребром долоні з відстані 8-12 см у ділянку між нижньою і 



середньою третинами грудини. При ефективному проведенні виникає пульс на 

сонній артерії. Незалежно від результату повторно не застосовують. 

Прекардіальний удар протипоказаний при переломах ребер та інших 

тяжких травмах грудної клітки. 

Ознаки відновлення кровообігу: 

– поява пульсу на сонній артерії; 

– звуження зіниць і поява їх реакції на світло; 

– відновлення рожевого кольору шкіри і губ; 

– поява самостійних вдихів. 

Транспортування постраждалого із зупинкою дихання і серцевих 

скорочень може бути проведене лише після відновлення серцевої діяльності і 

дихання або в спеціалізованій машині швидкої допомоги. 

 

1.4.4. Особливості надання першої допомоги 

у разі потрапляння людини під напругу 
Детально питання впливу електричного струму на організм людини 

розглядається у другому розділі «Охорона праці» цього навчального посібника, 

а саме в главі 2.11. Виходячи з того, що питання враження електричним 

струмом у побуті так само актуальне як і на виробництві, а також із загального 

принципу викладення питань надання першої допомоги в цій главі, ми тут і 

розглядаємо особливості надання першої допомоги у разі потрапляння людини 

під напругу. 

Послідовність дій під час надання першої допомоги у випадку ураження 

електричним струмом така ж як було зазначено в 1.4.2, а саме: 

– звільнення людини від дії електричного струму; 

– оцінка стану постраждалого та визначення травми, що створює 

найбільшу загрозу для життя; 

– надання першої допомоги постраждалому; 

– виклик швидкої допомоги чи транспортування постраждалого в 

лікувальну установу; 

– підтримання основних життєвих функцій потерпілого до прибуття 

медичного працівника. 

Основна особливість надання першої допомоги у разі потрапляння 

людини під напругу полягає у звільненні постраждалого від дії електричного 

струму, що необхідно здійснити якнайшвидше, оскільки від тривалості дії 

струму на організм залежить тяжкість електротравми. Якщо постраждалий 

тримає провід руками, його пальці стискуються так сильно, що визволити 

провід з рук стає неможливим, першою дією того, хто надає допомогу, повинно 

бути швидке вимкнення тієї частини електроустановки (ЕУ), якої торкається 

постраждалий. Відключити ЕУ можна за допомогою вимикача, рубильника або 

вимикаючого апарата, а також шляхом зняття запобіжників, розмикання 

штепсельного з'єднання, створення штучного короткого замикання на 

повітряну лінію «накидом» і т.п. 

Якщо швидке вимкнення ЕУ неможливе, необхідно вжити заходів для 

відділення потерпілого від струмовідних частин, яких він торкається. Головне, 

щоб той, хто надає допомогу, не торкався потерпілого без застосування 



належних застережних заходів, оскільки це небезпечно для життя. Він повинен 

також стежити за тим, щоб самому не опинитися у контакті зі струмовідною 

частиною або під напругою кроку. 

За напруги до 1кВ для відділення постраждалого від струмовідних частин 

або проводу слід скористатися канатом, ціпком, дошкою або будь-яким іншим 

сухим предметом, що не проводять електричний струм (рис. 1.4.6, а). Можна 

відтягти постраждалого від струмовідних частин за одяг (якщо він сухий і 

відстає від тіла), наприклад, за поли піджака або пальта, за комір, уникаючи 

дотику до навколишніх металевих предметів і частин тіла постраждалого, не 

прикритих одягом (рис. 1.4.6, б). Можна відтягти постраждалого за ноги, але 

той, хто надає допомогу, не повинен торкатися його взуття або одягу без 

належної ізоляції своїх рук. Для ізоляції рук той, хто надає допомогу, особливо, 

якщо йому треба торкнутися тіла постраждалого, не прикритого одягом, 

повинен одягти діелектричні рукавички або обмотати руку шарфом, одягти на 

неї сукняний кашкет, натягнути на руку рукав піджака або пальта, накинути на 

постраждалого гумовий килим, прогумовану матерію (плащ) або просто суху 

матерію. Можна також ізолювати себе, ставши на гумовий килим, суху дошку 

або будь-яку підстилку, що не проводить електричний струм, згорток сухого 

одягу і т.п. Для відділення постраждалого від струмових частин слід діяти 

однією рукою (рис. 1.4.6, в). 

Якщо електричний струм проходить через постраждалого в землю і він 

судомно стискає у руці струмовідний елемент (наприклад, провід), простіше 

перервати дію струму, відокремивши постраждалого від землі (наприклад, 

підсунувши під нього суху дошку). Можна також перерубати провід сокирою із 

сухою дерев’яною ручкою (рис. 1.4.6, г) або зробити розрив, застосовуючи 

інструмент із ізолювальним покриттям (кусачки, пасатижі і т.п.).  

 
Рис.1.4.6. Звільнення потерпілого від дії електричного струму в установах 

напругою до 1 кВ: 
а – відкиданням проводу дошкою; б – відтягуванням за сухий одяг; в – відтягуванням із 

застосуванням діелектричних рукавичок; г – перерубування проводів 

Можна скористатись інструментом без ізолювального покриття, 

обгорнувши його ручки сухою тканиною. 



За напруги понад 1кВ для відділення постраждалого від струмовідних 

частин необхідно використовувати ізолювальні засоби захисту: одягти 

діелектричні рукавички, ботики і діяти ізолювальною штангою або 

ізолювальними кліщами, розрахованими на відповідну напругу. 

Особі, яка надає допомогу, слід пам’ятати про небезпеку напруги кроку, 

якщо струмовідна частина (провід) лежить на землі. Пересуватися у цій зоні 

потрібно з особливою обережністю, використовуючи засоби захисту для 

ізоляції від землі (діелектричні калоші, ботики, килими, ізолювальні підставки). 

або предмети, що погано проводять електричний струм (наприклад, сухі 

дошки), а без засобів захисту – пересуваючи ступні ніг по землі, не відриваючи 

їх одну від одної, як показано на рис. 1.4.7. 

 
 

Рис.1.4.7. Правильне пересування в зоні розтікання струму: 
а – віддалення від місця замикання на землю; б – сліди взуття. 

 

Після відділення постраждалого від струмовідних частин його слід 

віднести із цієї зони на відстань не менше як 8 м, де і проводити всі заходи для 

надання першої допомоги, які залежать від стану постраждалого. 

Ознаки, за якими можна швидко визначити стан здоров’я постраждалого: 

– свідомість: ясна, відсутня, порушена (постраждалий загальмований або 

збуджений); 

– кольори шкірних покрив і видимих слизових оболонок (губ, очей): 

рожеві, синюшні, бліді; 

– дихання: нормальне, відсутнє, порушене (неправильне, поверхневе, 

хрипке); 

– пульс на сонних артеріях добре визначається (ритм правильний або 

неправильний), погано визначається, відсутній; 

– зіниці: розширені, звужені. 

За відсутності видимих важких ушкоджень на тілі постраждалого, після 

проходження через нього електричного струму, постраждалому не можна 

дозволяти рухатися, а тим більше продовжувати роботу, тому що не виключена 

можливість раптового наступного погіршання стану його здоров’я або настання 

смерті. 

Якщо постраждалий у свідомості (а до цього був непритомний), його слід 

укласти на підстілку, наприклад з одягу; розстібнути одяг, що утрудняє 

дихання; створити приплив свіжого повітря; зігріти тіло, якщо холодно; 

забезпечити прохолоду, якщо спекотно; створити повний спокій, безупинно 

спостерігати за пульсом і диханням. 



Якщо постраждалий непритомний, необхідно спостерігати за його 

диханням, і у випадку порушення дихання через западання язика, висунути 

нижню щелепу вперед.  

Якщо постраждалий дихає дуже рідко й судомно, але пульс у нього 

визначається, необхідно відразу ж почати робити штучне дихання. Починати 

проводити штучне дихання потрібно відразу ж після звільнення постраждалого 

від дії електричного струму і виносу з небезпечної зони. 

Якщо у постраждалого відсутні свідомість, дихання, пульс, шкірний 

покрив синюшний, а зіниці розширені, слід негайно розпочати відновлення 

життєвих функції організму шляхом проведення штучного дихання й 

зовнішнього масажу серця, як описано у  попередньому параграфі. 

 

1.4.5. Реанімаційні заходи при шокових станах, непритомності, 

струсу мозку, асфіксії, кровотечах, опіках, отруєннях та різного 

типу травмах 
Перша допомога при шокових станах, непритомності, струсу мозку та 

асфіксії наведені в Додатку 6 

Перша допомога при кровотечах та пораненнях м’яких тканин наведена в 

Додатку 7. 

Перша допомога при травмах опорно-рухового апарату наведена в Додатку 

8. 

 Перша допомога при термічних впливах та хімічних опіках наведена в 

Додатку 9. 

 Перша допомога при гострих отруєннях наведена в Додатку 10. 

 Перша допомога при комбінованих травмах та травматичних ампутаціях 

наведена в Додатку 11. 

 


