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Практична робота на тему "Натовп, як соціальна небезпека" 

 

Натовпом називається велике скупчення людей. Особливістю будь-якого натовпу є те, 

що поведінка людей у натовпі майже не залежить від освітнього та культурного рівня людей, 

що утворюють натовп. Люди у натовпі являють собою небезпеку як для окремої особи, що 

знаходиться поза натовпом, так і для людей, що знаходяться у натовпі. 

Розрізняють 4 види натовпу: 

1. Випадковий – група людей, увагу яких привернула яка-небудь подія, наприклад, 

ДТП. 

2. Експресивний – група людей, згуртована прагненням спільно висловити свої 

почуття: радість на весіллі, горе на похоронах, солідарність на мітингу або маніфестації. 

3. Конвенційний – група людей, котрі є учасниками масових розваг (глядачі, 

вболівальники): їх об’єднує цікавість до дійства, на яке вони реагують згідно із традиційними 

ритуалами та нормами (звідси і походить назва «конвенційний», тобто такий, що передбачає 

угоду). 

4. Діючий – група людей, що виконує фізичні дії. Діючий натовп буває агресивним 

(самосуд натовпу над злочинцем), панічним (масова втеча людей від небезпеки), корисливим 

(пограбування магазинів під час стихійних лих, мародерство), повстанським (об’єднання людей 

проти утисків). 

У натовпі люди розташовані настільки щільно, що мають змогу підтримувати між собою 

слуховий і зоровий контакт, відчуваючи при цьому реакції одне одного на зовнішні стимули. 

Взаємний вплив людей у натовпі сприяє створенню єдиного настрою («колективної душі»). 

Відчуваючи свою єдність і силу, натовп може швидко радикалізуватися, змінюючи характер й 

спрямованість своїх дій. 

Натовп позбавлений ієрархічного поділу, тобто всі люди всередині натовпу є рівними, 

відмінності між ними знівельовані. Втрачаючи індивідуальність, люди у натовпі починають 

однаково думати й відчувати, виявляють схильність до однакових рішень – вони стають ніби 

одна істота. Поступаючись індивідуальністю, людина у натовпі відчуває захищеність від 

зовнішньої небезпеки, що може вести до безвідповідальної поведінки та почуття безкарності. 

Люди, об’єднані у натовп, доволі часто виявляють здатність на героїзм і самопожертви, яких 

поодинці вони не виявляють ніколи. 

Особливості мислення натовпу полягають у простоті, лаконічності й завершеності 

категорій, якими він оперує. Натовп потребує цілісних образів і тверджень, які сприймаються 

«на віру», не потребуючи аргументації. Крім фізичної небезпеки існує також психічна: якщо 

людина у натовпі має неглибокі власні переконання, то вона може «розчинитися» у натовпі. 

Небезпека виникає тоді, коли щільний натовп починає рухатися. Особливо небезпечним 

у даному випадку є панічний натовп. Якщо людина падає у щільному натовпі, що рухається, то 

самостійно підвестись на ноги для неї майже неможливо: інші люди буквально йдуть по ній. 

Наприклад, 22 листопада 2010 року у Камбоджі панічний натовп роздавив 378 людей: натовп 

знаходився на мосту, що хитався, і деякі люди подумали, що міст може обвалитись, що 

спричинило паніку.  

Кількісно щільність натовпу оцінюють за допомогою наступної формули: 

 𝐷 =
𝑁

𝐹
  (люд.

м2⁄ ), (1)  

де 𝑁 – кількість людей у натовпі, 𝐹 – площа, яку займає натовп. 
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Вищенаведена формула не враховує той факт, що натовп може бути неоднорідним. 

Наприклад, людина з сумкою або з дитиною на руках займає більше місця, ніж інші люди. Тому 

існує інша формула для оцінки щільності натовпу: 

 𝐷 =
∑ 𝑁𝑖𝑓𝑖

𝐹
   (м2

м2⁄ ), (2) 

де 𝑁𝑖 – кількість людей певної категорії, 𝑓𝑖 – площа горизонтальної проекції кожної людини з 

цієї категорії, 𝐹 – площа, яку займає натовп.  

Якщо розрахунок за другою формулою дає результат 𝐷 < 1, то це означає, що між 

людьми є вільне місце. Якщо розрахунок за другою формулою дає результат 𝐷 = 1, то це 

означає, що між людьми у натовпі немає вільного місця. Якщо розрахунок за другою формулою 

дає результат 𝐷 > 1, то це означає, що натовп настільки щільний, що люди у ньому 

«стискаються», тобто зменшується площа їх горизонтальної проекції. 

У таблиці 1 наведені деякі категорії людей та середні площі їх горизонтальних проекцій. 

Таблиця 1 

Категорія людей Площа горизонтальної проекції, м
2 

Доросла людина у літньому одязі 0.10  

Доросла людина у зимовому одязі 0.125  

Людина з дитиною на руках 0.285 

Людина з легким пакунком 0.235 

Дитина 0.05  

  

ПРИКЛАД 1. Визначити щільність розміщення 250 людей влітку на пероні залізничної 

станції довжиною 𝐿 = 40 м, шириною 𝑏 = 3 м, якщо відомо, що 10% з них – діти, а решта – 

дорослі, 75% з яких мають сумки. 

РОЗВ’ЯЗАННЯ. 

1. Визначаємо кількість дітей: 𝑁1 = 250 ∙ 0.1 = 25. З таблиці беремо значення 𝑓1 =

0.05. 

2. Визначаємо загальну кількість дорослих. Щоб знайти кількість дорослих, треба від 

загальної кількості людей відняти кількість дітей, тобто кількість дорослих дорівнює 

250 − 25 = 225. 

3. Визначаємо кількість дорослих із сумками: 𝑁2 = 225 ∙ 0.75 = 168. З таблиці беремо 

значення 𝑓2 = 0.235. 

4. Визначаємо кількість дорослих без сумок. Для цього від загальної кількості 

дорослих віднімаємо кількість дорослих із сумками. 𝑁3 = 225 − 168 = 57. З таблиці 

беремо значення 𝑓3 = 0.10. 

5. Визначаємо площу перону: 𝐹 = 𝐿 ∙ 𝑏 = 40 ∙ 3 = 120. 

6. Визначаємо щільність натовпу:  

 

𝐷 =
𝑁1𝑓1 + 𝑁2𝑓2 + 𝑁3𝑓3

𝐹
=

25 ∙ 0.05 + 168 ∙ 0.235 + 57 ∙ 0.1

120
= 0.38  (м2

м2⁄ ) 
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ПРИКЛАД 2. Визначити щільність розміщення 1000 людей взимку на площі довжиною 

𝐿 = 300 м, шириною 𝑏 = 100 м, якщо відомо, що всі вони дорослі, 10% з них з дітьми на руках, 

а 40% з сумками. 

РОЗВ’ЯЗАННЯ. 

1. Визначаємо кількість людей з дітьми на руках. 𝑁1 = 1000 ∙ 0.1 = 100. З таблиці 

беремо значення 𝑓1 = 0.285. 

2. Визначаємо кількість людей з сумками. 𝑁2 = 1000 ∙ 0.4 = 400. З таблиці беремо 

значення 𝑓2 = 0.235. 

3. Визначаємо кількість людей без дітей на руках та без сумок. Для цього від загальної 

кількості людей віднімаємо кількість людей з сумками та з дітьми на руках. 𝑁3 = 500. 

З таблиці беремо значення 𝑓3 = 0.125. 

4. Визначаємо площу: 𝐹 = 𝐿 ∙ 𝑏 = 300 ∙ 100 = 30000. 

5. Визначаємо щільність натовпу 

 

𝐷 =
𝑁1𝑓1 + 𝑁2𝑓2 + 𝑁3𝑓3

𝐹
=

100 ∙ 0.285 + 400 ∙ 0.235 + 500 ∙ 0.125

30000
= 0.006 (м2

м2⁄ ) 

 

Дослідженнями встановлено, що при щільності 𝐷 < 0.05 людина має повну свободу 

руху як за напрямом, так і за швидкістю. При щільності 0.05 < 𝐷 < 0.15 людина не може 

вільно змінювати напрямок руху і вимушена рахуватися зі швидкістю руху оточуючих її людей. 

При щільності 𝐷 > 0.15 людина починає відчувати, що їй заважають люди, які йдуть поруч. 

При подальшому збільшенні щільності зіткнення людей одне з одним частішають настільки, що 

люди починають рухатися суцільно, тобто одним потоком. При щільності 𝐷 ≈ 1 з’являється 

постійний силовий тиск людей одне на одного, вільний простір між людьми зникає. При 

щільності 𝐷 > 1 люди так сильно стискають одне одного, що зменшується площа їх 

горизонтальної проекції. При такій щільності силовий вплив людей одне на одного такий 

великий, що частина людей може не торкатися ногами землі і їх зносить загальним потоком 

людей. Щільність 𝐷 ≈ 1.15 вважають фізично граничною. При такій щільності силовий вплив 

може викликати серйозні фізичні пошкодження людського організму та навіть спричинити 

смерть. 

При плануванні евакуаційних заходів і організації людських потоків в обмеженому 

просторі в місцях масового зосередження людей важливо знати максимальну швидкість людей 

у натовпі залежно від його щільності таку, при якій людина може рухатись у натовпі, 

витримуючи тиск з боку оточуючих і не падаючи при цьому. У таблиці 2 наведена максимальна 

швидкість людей у натовпі для різних значень щільності та різних умов руху. 

Таблиця 2 

Щільність потоку, 

м𝟐

м𝟐⁄  

Швидкість на 

горизонтальному шляху, м хв⁄  

Швидкість на сходах 

вниз, м хв⁄  

Швидкість на сходах 

вгору, м хв⁄  

0.01 100 100 60 

0.05 100 100 60 

0.1 80 95 53 

0.2 60 68 40 

0.3 47 52 32 
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0.4 40 40 26 

0.5 33 31 22 

0.6 27 24 18 

0.7 23 18 15 

0.8 19 13 13 

≥  𝟎.9 15 8 11 

 

ПРИКЛАД 3. Підземний перехід від однієї станції метрополітену до іншої в часи пік 

вщерть заповнений людьми. Скільки потрібно часу, щоб подолати цей перехід в час пік, якщо 

рух людей організований в одному напрямку, горизонтальна частина переходу має довжину 125 

метрів та перехід має двоє сходів – вниз і вгору, кожні довжиною 10 метрів? 

РОЗВ’ЯЗАННЯ. Будемо вважати, що фраза «вщерть заповнений людьми» означає 

щільність потоку 𝐷 = 0.9. Щоб подолати перехід, потрібно подолати його горизонтальну 

частину та сходи вниз і вгору. Тоді час на подолання переходу є сума часів на подолання 

горизонтальної частини та сходів. Відомо, що час подолання шляху дорівнює частці від ділення 

довжини шляху на швидкість руху. Беручи це до уваги та підставляючи значення швидкості с 

таблиці, обчислимо час подолання переходу: 

𝑡 =
10

8
+

125

15
+

10

11
= 10.5 (хв) 

 

Припустимо, що люди рухаються шляхом, який має наступний вигляд: 

 

 
 

Як бачимо, весь шлях розбитий на дві ділянки, причому, друга ділянка вужча за першу. 

Виникає питання: якою буде швидкість руху на другій ділянці в залежності від того, яким був 

рух на першій? Для відповіді на це питання вводиться поняття інтенсивності руху людського 

потоку. Інтенсивність руху людського потоку по ділянці визначається наступною формулою: 

   

 𝑔𝑖 =
𝑔𝑖−1𝛿𝑖−1

𝛿𝑖
 (3) 

де 𝑔𝑖 – інтенсивність руху по поточній ділянці, 

𝑔𝑖−1 – інтенсивність руху по ділянці, що передує поточній, 

𝛿𝑖 – ширина поточної ділянки, 

𝛿𝑖−1 – ширина ділянки, що передує поточній. 

Значення інтенсивності на найпершій ділянці залежать тільки від початкової щільності 

потоку.  

У таблиці 3 наведено інтенсивності потоку на різних ділянках шляху відповідно до 

щільності людського потоку. 

Таблиця 3 

Щільність 

потоку, 

  м
𝟐

м𝟐⁄  

Інтенсивність у 

дверях, 
м

хв⁄  

Інтенсивність на 

горизонтальному 

шляху, 
м

хв⁄  

Інтенсивність на 

сходах вниз, 

 м хв⁄  

Інтенсивність на 

сходах вгору, 

 м хв⁄  

i i+1
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0.01 1 1 1 0.6 

0.05 5 5 5 3 

0.1 8,7 8 9.5 5.3 

0.2 13,4 12 13.6 8 

0.3 16,5 14.1 15.6 9.6 

0.4 18,4 16 16 10.4 

0.5 19,4 16.5 15.6 11 

0.6 19 16.2 14.4 10.6 

0.7 18,5 16.1 12.6 10.5 

0.8 17,3 15.2 10.4 10.4 

≥  𝟎.9 8,5 13.5 7.2 9.9 

     

Примітка: Табличне значення інтенсивності руху у дверному перерізі при щільності 

потоку 0,9 і більше, дорівнює 8,5 м/хв і встановлене для дверного прорізу шириною 1,6 м і 

більше, а при прорізі меншому за 1,6 м, інтенсивність руху треба обрахувати за відповідними 

формулами. 

Для дверного прорізу шириною δдв інтенсивність руху складає 

 , м/хв (4) 

Відповідно час просування крізь двері визначається за формулою: 

 . хв (5) 

Комбінуючи таблиці 2 і 3, отримаємо таблицю 4: 

Таблиця 4 

Щільність 

потоку, 

  м
𝟐

м𝟐⁄  

Горизонтальний шлях Сходи вниз Сходи вгору 

Швидкість, 
м

хв⁄  

Інтенсивність, 
м

хв⁄  

Швидкість, 
м

хв⁄  

Інтенсивність, 
м

хв⁄  

Швидкість, 
м

хв⁄  

Інтенсивність, 
м

хв⁄  

0.01 100 1 100 1 60 0,6 

0.05 100 5 100 5 60 3 

0.1 80 8 95 9.5 53 5,3 

0.2 60 12 68 13.6 40 8 

0.3 47 14.1 52 15.6 32 9,6 

0.4 40 16 40 16 26 10,4 

0.5 33 16.5 31 15.6 22 11 

0.6 27 16.2 24 14.4 18 10,6 

0.7 23 16.1 18 12.6 15 10,5 

0.8 19 15.2 13 10.4 13 10,4 

≥  0.9 15 13.5 8 7.2 11 9,9 

 

Тоді алгоритм розрахунку швидкості руху по ділянкам різної ширини буде таким: 

1. На першій ділянці швидкість руху залежить тільки від початкової щільності 

потоку. Отже, для визначення швидкості руху по першій ділянці визначають щільність потоку і 

беруть значення із таблиці. 
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2. Для усіх ділянок, починаючи з другої, розраховують інтенсивність потоку. Якщо 

інтенсивність потоку по певній ділянці 𝑔𝑖 менше або дорівнює деякому значенню 𝑔𝑚𝑎𝑥, то 

швидкість руху по цій ділянці визначають з таблиці 4 в залежності від значення інтенсивності. 

Якщо 𝑔𝑖 більше 𝑔𝑚𝑎𝑥, то швидкість руху беруть із таблиці для щільності 𝐷 = 0.9. 

Значення  𝑔𝑚𝑎𝑥 наведено у таблиці 5. 

Таблиця 5 

Тип ділянки   𝒈𝒎𝒂𝒙 

Горизонтальний шлях 16.5 

Сходи вниз 16 

Сходи вгору 11 

Дверні прорізи 19,6 

 

ПРИКЛАД 4. Маємо дві горизонтальні ділянки. Ширина першої ділянки становить 6 

метрів, ширина другої – 3 метри. Початкова щільність потоку становить 0.3 м2 м2⁄ . Знайти 

швидкість руху по кожній з ділянок. 

РОЗВ’ЯЗАННЯ. Для першої ділянки знаходимо значення з таблиці для щільності потоку 

0.3: 𝑔0 = 14.1, 𝑣0 = 47. Розраховуємо інтенсивність потоку для другої ділянки: 

𝑔1 =
𝑔0 ∙ 6

3
= 2𝑔0 = 2 ∙ 14.1 = 28.2 > 𝑔𝑚𝑎𝑥 

Оскільки інтенсивність на другій ділянці більша 𝑔𝑚𝑎𝑥, то швидкість руху по такій 

ділянці беремо для 𝐷 = 0.9, тобто 𝑣1 = 15. 

 

ПРИКЛАД 5. Якою має бути мінімальна ширина другої ділянки з попереднього 

прикладу, щоб швидкість руху по ній була не менше 60 метрів на хвилину? 

РОЗВ’ЯЗАННЯ. Позначимо невідому нам ширину буквою 𝑥. Щоб швидкість руху через 

другу ділянку була не меншою 60 метрів на хвилину, потрібно, щоб інтенсивність руху по 

другій ділянці була не більшою за 12. Складемо нерівність відносно 𝑥. 

𝑔0 ∙ 6

𝑥
≤ 12 

84.6

𝑥
≤ 12 

𝑥 ≥
84.6

12
 

𝑥 = 7.05 

 

Отже, щоб забезпечити рух по другій ділянці зі швидкістю 60 метрів на хвилину, 

необхідно, щоб ширина другої ділянки була щонайменше 7.05 метрів. 

 

Тепер припустимо наступну ситуацію: декілька ділянок зливаються в одну наступним 

чином: 
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В цьому випадку інтенсивність руху в злитій ділянці визначається формулою: 

 𝑔𝑖 =
∑ 𝑔𝑖−1𝛿𝑖−1

𝛿𝑖
, (4) 

    

де ∑ 𝑔𝑖−1𝛿𝑖−1 – сума добутків інтенсивностей руху по попередніх ділянках та їх ширини, 

𝛿𝑖 – ширина поточної ділянки. 

 

ПРИКЛАД 6. П’ять горизонтальних ділянок шириною 2 метри зливаються в одну 

ділянку шириною 15 метрів. Початкова щільність потоку на всіх п’яти ділянках однакова и 

дорівнює 0.1. Визначити швидкість руху потоку по злитій ділянці. 

РОЗВ’ЯЗАННЯ. З таблиці визначаємо, що на п’яти вузьких ділянках інтенсивність руху 

потоку становить 8 м/хв. Визначаємо за формулою інтенсивність руху по злитій ділянці: 

 

𝑔𝑖 =
∑ 𝑔𝑖−1𝛿𝑖−1

𝛿𝑖
=

8 ∙ 2 ∙ 5

15
= 5.33 < 𝑔𝑚𝑎𝑥 

 

Отже, інтенсивність руху по злитій ділянці буде рівна 5.33 м/хв. Тоді з таблиці 

дізнаємося, що швидкість руху по злитій білянці буде приблизно дорівнювати 100 м/хв. 

 

Правила поведінки. Якщо ви знаходитесь на вулиці, уникайте великих скупчень людей. 

Якщо ви опинились у натовпі:  

 не намагайтесь вийти з нього, рухайтесь у тому ж напрямку, що й натовп; 

 руки зігніть у ліктях на рівні грудей та розсуньте їх, звільняючи від тиску грудну клітину; 

 не тримайте руки у кишенях;  

 якщо натиск натовпу набрав загрозливого характеру, негайно покиньте будь-яку ношу та 

позбавтесь від сумок на довгому ремні і шарфу; 

 якщо ви упали, намагайтесь одразу встати на ноги, не опираючись на руки, а якщо це 

неможливо, потрібно згорнутись клубком і захистити голову передпліччями, поклавши 

долоні на потилицю. 

 

  

i-1

i-1

i
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Шляхи евакуації 

  

 
Евакуаційний 

вихід 

  

 
Евакуаційний 

вихід 

  

 
Зсунути, щоб 

відкрити 

  

 
Штовхнути, щоб 

відчинити 

  

 
Потягнути, щоб 

відчинити 

  

 
Розбити, щоб 

отримати доступ 

  

 

  
Розміри знаків, мм: 100x100, 150x150, 250x250 

Обладнання для пожежогасіння 
Засоби оповіщування про пожежу і засоби ручного керування 

  
 

Вогнегасник 

  
 

Пожежний 

кран-

комплект 

  
 

Пожежна 

драбина 

  
 

Телефон, що його 

використовують у 

разі надзвичайної 

ситуації 

  
 

Комплект 

обладнання для 

пожежогасіння 

  
 

Звуковий 

сповіщувач 

  
 

Пристрій 

ручного 

вмикання 

  

 

  
Розміри знаків, мм: 100x100, 150x150, 250x250 

Додаткові знаки 

 

Стрілка напрямку на шлях евакуації 

 

Напрям до місця розташування обладнання для пожежогасіння або пристрою оповіщування 

  

Розміри знаків, мм: 100x100, 150x150, 250x250 


